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UITLEGGING
DER

T I T E L P L A A T,

T)e WYSitE'iD, fiór sezeteti- op hnar Throon

,

BL"chouwt men in minf.rve's iyapennntiti^;
Doch, warsch van tabeldich: en valfclie Gcón,

Schepr ze in oons boek li;iar grootftc ziehverlustiiig,

Tivee Zt'ilen. tlie- "cg(MveW(c( van haar Ktrk
Aan (l'eenen kam boiiwkunftig ofiJcrfchraagen

,

VeiTOoiieii 't z E K u w s c H en v m s s i n G s vvapcnmerk

,

En wii. i.EMs beeld, wiai 't werk wordt opgedragen,.
Dc^orJiiclitij Horfif vnn onze Maatfchnii^iy

,

Die, fchoon noch in heiir zwakke en kindfcbe IzxaWf
Hem d'Eerflelint; heur's arbeids, «iiïg en bly,

Voor de oo^en brcnjtt, met hist om vourt te vaaren.

.
O* T.'fel met^ den troorgrond\ ryk bedekt. '

Met 'l^eksnrd.^ets vair Kuiist en JJ'eteiifcbappcn\

En 't fèf'^ezicbe, dat ginder d'aandacht wek:
Ter zydc van Cordyn en tempcltrappen

,

Getuigen, dat de weet/iicht, v!yt en lust.

Door de Ker gefpoord , aan Zethmds.verfïe paaien,
'n onze /•-'ƒƒ noch niet 7.yn tiitgcbluscht:

jMen tracht d'jor nut 'er mede een' Prys te haaien.
Jlandhavirg van Jén Gndsdfenst en het Rei.ht

,

GetKsshebnlp , tot H'Cuii va;» 't menschlyk lecveu,
't NiitimrUnck , door Gods hand ons voorgelegcr,

't IVatunrboek , uooi zyr.c Ahnai;t zeir bcrduwcii
,

De Meetkunst , in haar takken ruim verCpreid
,

De Schil^.erkmist ^ zoo fr: in Iclcur en trekken,
De Pnikmiizyk , die harteii op";'aarts leidt

,

Haar Zuster, die de dof'lieid zeil' ican wekken,
't Vermogen om door 't heider Spirre'g.'cs

Het Ftarrenbeir aan 't meuschlyi-; oo^; te klemmen.
Of door behulp van G'wrrrrilwng'c.i! Kompas

,

0p' verren tocht ecu dolle zee te temmen;
HiflinieKiiiiit , die 't oude iu 't nieuw herfchej^r.

Die mtiiit en ffeen van vroeger eeuw di.>et tuigen.
Die honing zelfs uit bittren alzem lept.

En uit vergift weet arizeny te zui^^cn.

En wat /ich meer liet (chetzcn op de prinf,

Zyn beeldfprnak van het doel , tvaar heen wy trachten.
Is 't werk Kcriiig? Wie deugd 'en wysheid mint.

Heelt eindeiyk op ;i;yn' arbeid vrucht "i wachten.-
Dus huwt m'in 't ryk van onzen Watcrlccuvv

De Scheefviiarily met de oefening der verftnndcn. -

Der braaven gunst za! by den nocrten Zeeuw
Den yvérglocd noch fterkcr docH onibrandcn.

J. J. ERAflE.
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Het Genootfchap erkent geene Exemplad-

ten voor echt , dan die door éénen der

Secretarisfen eigenhandig onderteekend

zjn. d%^*^^h^



HISTORIE
VAN HET

ZEEUWSCH
GENOOTSCHAP

D £ R

WETENSCHAPPEN,
, T E

VLISSINGE N.T.

J[jJ_et zal misfchien , deezen of gce-

nen bevreemden , dat , regen de ge-

vi^oonre , tot nog toe , door het Ge-
nootfchap, beftendig gevolgd, het

Twaalfde Deel, van deszelfs Ver-

handelingen, niet op eenmail ge-

heel, maar by Stukken in het licht

koomt, en zulks te meer, om dat

men , byna te gelyker tyd , met het

^3 Eer-,
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Eerjle Sruk, van dacDcel, \\<ziDer-

ttenck deel vollediö; zai onrilin^'-en.

Dan' de reden hier van is eenvoirr/ig*

^^,et dit, dev/yl beide die De e-

leftf -te gelj' kei' tyd , op ond jrlchei-

de iJrükkeryè'n\yorden gedrukt, die

g-eene, op \yelke mt\\\\Q,iT^j:aalfde

Dsel vérvaardigde , buiten llaa: was

zoo veel fjioeds xe maaken, als ver

-

eiseht werd , om het , nog dit [aar

,

Q-eheel aan liet Publiek medercdeelen.

Men zal deeze' onregelmatigheid

tragten te verhelpen, door, zoo dra

mogelyk, het T^veede .Stuk des

T^vaalfden- Deels ui ttegeeven.

Dit, ter verfchooning , voor af

gemeld hebbende, zullen \vy den

draad , der G efGhiedcnislc , . van dit

GGnoodchap, daar, alwaar wy dien

,

iii'hejr Hiftorisch Voorbericht, voor

\\(^i 'Elfde Deel ,
gelaaten hebben

,

wederom opvatten.

De hero^rrèn, welke, federt ee-

nen geruimen tyd , ons dierbaar Va-

4krlïHid öiiiriis:iên , hebben , tor no<

toe.
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toe ,
geen de minfte nadeelige ge-

volgen , voor deeze Maadchappye
gehad ; de beminnelyke Eendragt

,

uit zoo vcele Vergaderingen wegge-
vlooaen, heeft haar vcrblyf beiten-

dig onder ons gehouden; en hoe
zeer aller aandacht thans, tor de Staats-

zaaken wordt getrokken, verlooren

egter, noch de Beftierders, noch
de Leden, van het Genootrehap,

^eszelis belangen uit het oog: de
Zorg der Eeriten is niet vermin-

derd, de Yver der Anderen is niet

bekoeld. Hier van ksn len be^yze
ftrekken, de ipocdige uitgaaf, van

meer dan ccn Deel, en de voorraad

nog üvergebleeven ; als mede, de
toeneeming , onzer verfaameling,

van Boeken, Natuurlyke zeldzaam-

heden en Penningen.

Door de Edelmoedigheid der
Heeren Royaards , Gesquiere , Ge-

rard , van Breda , Bonn, Brender
a Brandis , Deiman , Hof/iede

,

Nuys van Klinkenberg, Catleau,
^ 4 CaeU,
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Cacis , de Launay, Acne/Sy Kaste--

leyn, en anderen; gclyk mcv^c dooi;

den Aankoop , ten Kosrcn des Ge-
nootichaps, is deszelfs Boekery zeer

vermeerderd; de Meeren d^ la Ro-r

cbette, Pruyst cnvanSalmgen, verr.

rykten, door hunne Gc(chcnkcn,

het A'afuralièn-K.üb'mci; en vooral,

13 dar, der Medailles 'en Munten,
aanmerkelyk toegenomen , alzoo

voor her zelve, onder opzigc, van

den ïIooo;o;elcerdcn Heer Te I^^ÖD a-

fer , icen aanzienlyk aantal, vanGou-

dene, Zilverc en Kopere, oude en

nieuwere Pennin2:en, voor Reckc-
ning des GenooLlchaps, zyn aangc-

kogc.

Met Dankbaarheid fpellcn \vy be-

nevens de voorgemelde naamen , ook

dien van den Heer^///?zj, Gouverr

-nëur Generaal , van N cerhindsch In-

dien, die, doox eene milde Gifc,

getoond heeft, hoe aangenaam het

zvn Hoop* Edelheid was, onder iVet

getcd, der Heercn Beitierderen te

'^jil aangenomen. Men
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Mcl lccdj;'cczcn; moeten vyook
^rxlding maakcn, van onze gcledc-

Ï3C verliezen : uit den Ran^ dcrDi-

rccieurcn , o.nrvukre ons de dood,

den rice'r van Hoorn van.Burgt

,

en uk dien der Leden , de tlee;"er;

C. R. Hannes , Med. Doel. te fKe-

Jel, en J. Harger, Med. Do5l. re

Rotterdam:

Daar en re^en, zvn rot Direc^

reurcn van dlr Genoorfchap, ledere

de Algemcene Vergadering , des

jrars 1785, aaiigcrteld/dcHeeren:

; ü H A N N R s L O u IJ s s E N, Pcnfjonaris Ho-
norair, der Stad i^ii^Jlnge-^i, .

'

J o ÏI A N F R •.; D lï R ! K D^!) U V T T. L ,"; , Schc-
• pcii ca Iva(K4 te Ar,}jleld:im ; Bewindheb-

ber der Oüsc-Indilchc Compagnie , ccrKa-
n»er aldaar.

Pvfr. PAULUS GEVAEST5, Scprctaris der Stad'
' DordrcclH.

'

.

'

•^r. p I E T E R V \ij BUREN, Secret-ivis der VA.

, ^ Mo,^^ Ficercn , Scautcn van l^ollard en
Wectvriuslarid :, in 's tlagc. '

L n: o NA R D' ï? H R T- R M A N , SllblÜniUt Bdl-
iiu 's i.r.ndi van d^n Vrije, iq Sluis in

Vlaanderen,

J\Tr. WILLEM 'ANNE L E 3 T E V E N O N , Vrij-

iiecr van lJazaartswc>iHle_, Schepen en
Raad, der Stad Haarlem.

Mr.*D



1^3
^r. BASTiAEN NEBBENs, Hecr van KIe-

verskerkc. Bewindhebber der West-ln-
difche Compagnie , ter Kamer Zeeland

,

te Middelburg.

En in de Alp-emeene Vereadc-

ring, dcezes [aars, zyn tor Leden
verkooren, de Heeren:

JAN BERNAUD JACOBS, Artis Obfictric.

Profcsfor, te Cendt.

JOHAN THEODOnUS VAN DER KEMP^
Med, Dr., te Middelburg.

JAN PETERSEN MICII£LL, i^lcd. Dr.,

tc^ Amfleldam..

DE LAUNij, Secretaris van Zijne Kcizcr-
- lijke Koninglijke Majefteic, te Brusjel.

T. p. c A E L s , Med. Dr., te Britsfel

G. BRENDER A BRANDis, I.eeriree-

ücr in de Wis- Natuur- en Starrckundc,

te Amjleldam.

jACOBUS WATERVLiET, te Middelburg.

Het geen \vy hier verder, raa-

kcnde de Vraagen door hetGenoot-

ichap voorgefteld, en de Antwoor-

den, door het zelve bekroond , zou-

den kunnen byvoegen, is te vinden

in het toen voorgelteld, en daar na

uitgegeeven Programma , zynde
van dcezen inhoud:

HET
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IDT^'- ZREUWSCHE GENOOTSCHAP DER
ir'Jl, WLT£N.lCiiAPrPEN, TE VL,ISSINGEN,
hccit , in zyno jaarlykfche Algéiiieene vcrgiick-riii'-

ge, den zevenden van Wynmaiind, des j-aars 1786,
cenen gouden eei*prys toegewezen , aan den Heere
LA URE NS VERv/YK, te Bjjttcrdani ^ nu dat,

by het openen van het verzegelde biiiet, gebleken

v/as, d'.i!: hy, ond-er de zinipreiike : Toè.nut van
veekn^ Sehryver v/arc vr.n het meest voldoende
Anrv/oord, op de VrA':g:

N:'ardi?n goede Krnnkbczoekers , in dienst der
Oüst-L'idijchc Compagnie deszer Land.n^ van
veel nut kunnen zyn^ en zuike op de meeste Oosi-

liidifüie Cojhptviren ontbreken: welke zouden de

beste en nilnst kostkanre middelen zyn^ om:hci
gebrek van goede te verminderen en .geheel lyeg

fd neenien^ en .de Compagnie van den last der
kwaade Krankhezoekers te beyryden?

Een tweede Antwoord, or» dezelve Vmaó: incre-

koomen, onder de Zinipreuk: Deo et Patriae ^

n'ii het Genoutfchap gaarn, met eenen zilveren

Eerpenning, bekruonen: ren welken einde, de

vSchryver' verzogt wordt, zyn naam, binnen zes

Vifceki^n, door eenen Brief te wiücn opciibaaren,

indien hy vcrlcicst, iiitbewy:<derhüoyachdnTCvan
de ]\'ïaarrchappYe , voor zyncn nuttigen arbeid te

ontfhn'>;en.

Op de Vraag, hQ:ir(iïi<i\\(\Q. de faannverkingder
geleerde ^Iciatlch'appfcn^ ten meer aigemeencn.

nuüe, is geen \'oldoend Antwoord ingekoomen.
Met Genootfchap heeft egtcr, met veel genoegen

,

geleezen, ccne Verhandeling daar over, onderde
Zinipreuk;

Coii-
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Co:iccrdla re: parv^e crcscttnt

;

'Discordia maxima dilabuntiïr.

jMaar het wenschre, dar de bckvraame Schry-

vcr zich , naar het doel der Vrr.ag , meer had on-

ledig gehouden, met hc: opgeeven, der verhin-

deringen, welke de geleerde Maarfchappycn nirir

kanderen toebrengen, dan met dh} gecne, welkje

zy zich zelve veroorzaaken ; en dat hy zulk ceu
plan van faaniwcrking hadt opgegccvci), het welk
gecnc cmkcering^ in den oodpronglyhcn aanleg^

dier Maatfchappyen maakte, en de j^.lcen?e'ene

,

niet in Byzondere deed overgaan. Het Genoot-
Ichap noodigt daarom d.Q-:-\ zelven, en anderen,

andermaal uit, om deeze ftof, in nadore'ovcrvv'cc-

ging te neemen, en ftelt, onder toczegginge, vau
den gouden Eerpcnnir.g, dezelve Vraag ter beant-

woording, tegen ó,q\\ ecrflcn van Louwmaand,
desjaars 1780, wederom, doch met eenigu nade-

re bcpaalingen , op deczc wyze , voor :

Welke fchikhlngen hunnen 'er , dcor de ccfacir

mentlyke geleerde MaatfcJicppyën in ors Vader-'

land^ gemaakt Vy'orden ^ om^ zonder elkandereu

een}?en hirider toe te brengen, zonder de eene van
de andere^ of van eentg cpperhe%ind ^ rlhanghk
te niackcn ^ en overeenkoomjïig elks oorjprongiyk's

-inrigtlng , faam te werken tot bereiking van haar
gemeen doel : de bevordering van den bloey en uitr

breiding der Konflen en ïVetenjchappen?

De Vraagen, over den Bloei van Zeeland ^ en

over de bcsre wyzc, op welke men de il'A'/7/f/77?-

medaanen , va'n de ïVaarhcid des Christendom^ ,

overiliügen kap; beide breedcr, in 't voorgaande

Erür



Prögrdinma vermeld, zy'n onbe:intwoord geblce-
ten , en worden niet meer voorgeileld.

Op dè voorfïellen , betreffende een beknopt, lii-

menft'el van het Staats-recht derZeven Feréénig.k
Nedsrlandfche Gewesreu; een tydreekcnkundig'^6'-

rk.ht der 'Sckryveren , over de Ncderlandiche Gc-
fchiedenisfen enOudheid;cn de Verbeterir.g dcrHoo-
ge Schooien

, gecne Antvv'oorden ingekoomen zyn-
de , is goed gevonden ^ uit nanmcrkinge van 't groot
gewigt en de uitgebreide nuttigiieid van die drie

voorllellen , dezelve hier wederom op te geeven

,

doch zonder be^paalinge van tyd, en met belofte

van den gouden Eerpenning aan den geenen , die

op het eene of andere ccne voldoende beantv^roor-

ding, Wanneer het ook wezen zal, aan dit Ge^
nootfchap Laillen toegezonden hebben. De inhoud
daar van^ rs breedcr te vinden, xwhci Prograiv-
ma, van 1785, geplaatst, 'm \\z\. Hij}orhch Voor-
bericht^ voor het XI Deel der Vèrhandeün"-::!
dcczes Gcnootfcbaps.

Het Genootfchap herhaalt by deezcn , om , on-
cler töezegginge van den gewoonen gouden Eer-
penning, beantwoord te worden voor den eerden
van Louwmaand des jaars 17S7, de twee volgen-
de Vraagen: de eerlle, voor rcekcning van het
Zeeuwiche ,• en de tweede , op kosten , van het
BataViaafche Genootfchap.

A. Hoedanig is de flaat der Zeden onzer Na-
tie geweest , zedert de oprechting van ons gemee-
nebest , tot op deezen tijd? IVelke waren de oor-

zaaken hunner verbetering of verergering? En
welke z'jn de beste middelen ter meer algemeens
Verbetering onzer Nationaak Zeden?

B. Di
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B^ J)e JVis- Natuur- en Teekenkundc ^ vait

eeizcn hykans algemeenen invloed op alle Ko;ipcn

en Handwerken zynde , '^'ordt: gevraagd optegee-

ven : welke het heit middel is , om die kundighe-

den alzenieencr in trein te brengen en derzelyer

aanleering , voor nunyeruioogenden , gemakrjker

te niaaken"?

Om beilnrv\^ocrd te worden voor den ecrftcn van'

Lomvmaand des jaars 1788, worden nu, voorde

ecrilemaal, de twee volgende Vraagen voorge-

fleid : de eenlc voor reekcning van het Zeeuwfche

,

en de tweede op kosten van het Bataviaafche Ge-

nootfchap:

A. Dew^^l het gereed gebruik van Penningen ,

ds ziel is, van alle Handelingen en Bedryven:.

op welke wyze ^ konncn ^ eerlyke en naarftige

Kooplieden , Commisfionarisfen , ofOnderneerners.i:

van Fabrieken en Trafieken^ {die geene Obliga-.

tien ^ of fuortgelyke Epicfen bezitten^ om totpand
ter minne te konnen oyergeeven , maar voorzien

zyn, van vaste Panden, of Pakhuizen , Zolders ^

Kelders of IFinkels , met genoegfaame voorraad

van goederen'), in deeze Provintie van Zeeeland

,

gelegenheid behoonien om Gelden , a depofito , op

IVisfel, voor zekeren tyd, magtig te worden,

ter voortzetting 'hunner zaaken; zoo dat tekens

_

de Gcldfchieters zekerheid hebben , voor de vei-i

lige herkryging, van hoofdfomms en interesfen?

B. IVelke zyn de Ziekten en Kwaaien-, der iVV-.

g^rs in de Nederlandfchc Folkplantingcn , in de-,

IVest-Indïtn?— Welke zyn de uit- en inwendige-,

teckcnen , van zulke derzclvc , die zonder be-

hulp, van senen ervaaren Genees- of Heelmee-.

/Ier,
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jföf 'ï door Pkmters , of DlrzBeuren , kunnen ge-

neezen wordert^ en -welke middelen moeten ^zy

daar toe gebruiken?— En -welke zyn die Ziehen

of Kwaaien , -^i'ier geneezing , boven hun ver:no-

gen is ? — Men vorderi: hier op een Antwoord

,

gcichiki: , naar de bevacting , van zulken , die in

de Genees- en Heelkunde, geheel onbedreeven zyn.

De Antwoorden op olie de gemelde Vraagen en

Voorfteilen moeten leesbaar gefchreven ;— in de

Nederduitfche ^ Latynfche , of Franfche taal op-

geileld; - NB. met een dubbel, of affchrift,

voorzien;— voor den bepaalden tyd,— en vracht

vry,— toegezonden worden aan den Hecre g.

Kuiper s , Predikant en Secretaris van het Zeeuv,'-

fche Qémotfchcfp der Weteiifchappen , te Flisftngen.

De Schryvcrs mocLcn hunne naamen niet by de

Verhandelingen voegen; doch dezelve met eene

zinfpreuke voorzien,- en laaten verzeld gaan met

een verzegeld briefje , dezelfde zinfpreuke tot op-

fchrift hebbende, en waar in de naam en vv'oon-

piaats der Schrj'veren gemeld flaan.

Het zal aan een ieder, zonder ecnigc uitzonde-

rirtge , vryflaan , om naar den pr^'s op alle de voor-

gciieldc vi-aagen te dingen, ook aan de Direfteuren

en Leden van dit Genootfchap; doch, ten aanzien

der beide laatstgemeldcn , onder deczc voonvaar-
den : dat zy niets op hunne verhandelingen en bil-

ietten zullen, plaatfen , waar uit blyken kan , dat

zy , in de c-ene of andere beu-ekkinge , tot dit Ge-
nootfchap. behooren; en dat zy, om des te onbe-
kender te konncn blyven , hunne verhandelingen ^
door eene andere hand , moeten laaten affchryven.[^

Nie-
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Niemand, ^vicns Verhandeling bekroond \Vcr'c!t/

zal vryhcid hebben , o:n dezelve , 't zy geheel ,

't zy. ten deele , in het Ncderduitsch , afzcnderlyk

te doen drukken, of in cenig ander werk uittegee-

vcn, zonder voorr.i'gr.an dj kcnnisiecn medebewil-

liginge deezcr JMaatlcb.appye.

ïlet GcnoGcfehap behoudt aan zich het recht,

om, naar goedvinden, tot nut van het algemeen,

^

p-cbruik van aile de toegezondene antwoorden te

inaaken, en dczelvcn, fchóon 'er de prys niet aan

tocgev.'cezcn wordt,' geheel of ten dcele onder zy-

ne Verhandelingen te doen drukken : 't zy met by-

vocginge der zinipreuken , door de Schryvers ge-

bruikt;" 't zy met uitdrukkinge van hunne naamen,

indien zy, daar toe verzocht wordende , dezelvei)

gelic'N'cn te openbaaren.

Jsict IcSiO: na de üit£{aaf , van die

Programma , is aHnhetGenoodchap,

na oniiangcn verlof en het openen

van het verzegelde Billet, geblee-

hen, dat de Schryver, der Verhan-

deling, over de Krankbezoekers,

in dienst, der O: I: Compagnie,

welke ren Zinipreuk hadt; Deo et

Patrics, was de Heer p. haack,-
Theol. et Hist. Sacra Profesfor en

Predikant, \q Breda-, aan wien der-

balven, volo-ens q-ödaanc belofte, de
"^ ^ Zil-
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zilveren eerpenning is gerdionken.

Wat wyders de Inhoud , van dit

Twaalfde DqcIs eerfte Stuk berrefc:

men vindt daar in , deTwce bekroon-

de Antwoorden , van de Hoeren van
leeuwen('^) en terne ^ over de
Schadelykhcid, 'der Bcgravenisfen,

binnen de Steden en Kerken. Het
Genootfchap wenscht niets vicriger,

dan dat eenc onbevooroordeelde tee-
zinp; en (jverweoinp- derzclve , g-e-

volgd mag worden , niet ilcgrs door
^ "*

eene

(*) Mci> kan niet nalaatcn , hier aantcteekenen,
elac de Hécr van l e e u w e n , by de Les , hec
VuorbecM heeft gevoegd : hebbende twee zyncr
Kinderen, laaten begvaavpn, op het Kerkhof, te
Avnaihm , aan de zj'dc , van den , daar langs !oo-^

penden, ütrechcfcken Zandweg; op eenen Steen,-
in den Kerkmuur, van buiten, boven het Grafy
dat bchoorlyk afgeperkt is , leest men dit Opfchrift :

Hier rust myn Oudfle en Jongfte Kmd.
. Ail Lezer , Jla dit voorbeeld gade.

Zyt, levend, een waar Menfchrn-vrind

,

En doe ook. , na uiv dood geen Jchade.

- Ook is men , aan zyn Wel-Ed. Gcb. voornaam-
lyk vcrfchuldigd, het Plan, ter oprigtfng, van
eene Begraafplaats, buiten de Stad T/^/e/. Een Plan,
in welks uitvoering, men reeds verre gevorderd is

»

qn het welk, door den loflyken Magiftraat dier Staj/
als mede door Hun Ed. Mog;. wordt bcjgunlhg^d.
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eene verdere Overtuiging, van de

nadceligheid en bcipOLtelykheid . dier

gevfoonte, maar ook, van eene daa-

dclyke {liamipanning , van Rcgcnren
en [-iirgcrs , om zoo veel in hun is

nicdetewerken , tot eene geheele af-

fchafiim^; van dezelve. Fier daarby

gevoegde Aanhangzel van Aantee-

keningen y .gcrrokken ui: de niet be-

kroonde Antwoorden, is men fchul-

dig, aan de arbeidzaamheid en naauw-

keurii^heid, vanden Wel Eerwaar-

den Hcere A. 's Gravezancle , Pre-

dikant xc Middelburg , die daar voor

den dank der Leczeren en des Ge-
nootichaps verdient.

Op deeze Stukken, volgt: de Be-
fehryving van ecnen nieuwen Starre-

kundigen Maamvyzer , door den

Heer Sc/jorling/juis ; Eenige Aan-
merkingen over de Kaneel op Cey-
lon, van den lioogleeraar Thun-

herg, die, door de kundige hand
van den Heere Houttuyn zyn ver-

taald, en met aanteekeningen ver-

meer-
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meerderd ; en eindclyk de Ve^'haa-'

deling van den Heere van den Hei-

pel^ over Gods Goedheid, kenne-

lyk doorftraalende in de bepaaling,

omtrent den dood,der meeste Dieren.

Indien de Inhoud, van deezen
Bundel, aan onze Landsgenooten

behaagt en hun nuttigis, zal her doel

des Genootfchaps bereikt zyn , en

deszelfs Yver, nieuwe fpooren kry-

gen.

VLISSINGEN,
dm 8 van Slagtmaand

des laars 1786.

GERRARDUS KUIPERS.
SECPvETARIS.

'^ $ 2 LYST
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DER
VERHANDELINGEN

Van bet Eerjlc Stuk des Tivaalfden Deels.

>

Antwoord op de Vraag; , betreffende de na-

dceligc gewoonte der Ucgravcnisren , bin-

nen de Steden en Kerken: hoe die best te

doen ophouden? door Mr. jou. djd. van
LEEUWEN, Ontfanger Generaal der Mid-
delen van het Kvsartier van Nyniegen, over

het Thielfcbe Comptoir , te Thicl. - BL g

Antwoord op het zelfde onderwerp; door

co P.N. TERNE, Mcd UoR; Letior in de

Vroedkonst , en Stads Vrocdmeestcr ,IQ, Leiden. 87

Ar.nhangfel van Aantcclccningcn , tot nadere

Itaving en opheldering der Gekroonde Ve;-

handelingen , uit de niet gekroonde Verza-

meld, door ADU. 'SGS.A.XEZIi.TA'DV.yPrC-

dikant te Middelburg. - - 213

Bcfchryving van een nieuw lAinrjium , ofSrar-

rckunaigcn Maanwyzer ; door hf.nh. sqhor-
T 1 N G Hu I s , PredUzant te Koudckerke. 25 f

Aanmerkinge over de Kaneel , op Ccylon ge-

maakt, door CAS. PETR. THUNBERG,
Med. et Boian. Profesfor , iQÜpfal; vcriaaid

en niet eenige Aanteekeningcn vermeer-
derd, door MART. iiouïTUVN, ticd.

iDoB. te Amjieldam. - • - s?*^
,

Verhandeling over Gods Goedheid, in de be-
paaling omtrent den dood der meeste Die-
ren ; door HENDR. VAN D ! N HESPEL,
Predikant te IVest-Zoubiirg. - 31^

ANT-



ANTWOORDEN
o P D E

VRAAG,
YOOR HET JAAR

MDCCLXXXIV,
OPGEGEEVEIi:

Dewyt de fcbadetykbeid der Begraveniifen , binnen de

Steden m Kerken , ten vollen beiveezen en vry al-

gemeen erkend is: ivelke zyn de verfchillende re-

denen , dat die nadeelige gewoonte in deeze Republyk

blyft fland grypen ; in ivelke zyn de beste midde-

kn, om dezelve te doen ophouden?

Door het Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchap-

pen , mot den Gouden en Zilveren Eerprys be-

kroond , in deszelfs Algemeene Vergadering , den

een-en-dertigften van Oogstmaand des jaars 1785-





ANTWO ORD
OP DE

VRAAG:
Dewyt de fchadefykheid der hegravenisfen , hinnm

de Steden en Kerken , ten vollen bciveezen en vry

algemeen erkend is : welke zyn de verfchiltende re-

denen , dat die nadeelige gewoonte in deeze Repu-

blyk blyft fland grypen ; en welke zyn de beste

middelen, om dezelve te doen ophouden?

DOOR

MR. yOB DID. VAN LEEUWEN.

(g;=z=z==^^;^:=:=;^^^^

Al zedert eenigcn tyd is de fchadelyk-

heid en het ongepaste van het be-

graven der Lyken, binnen de Steden eii

Kerken , meer dan voorheen , opge-
merkt , en die nadeelige gewoonte in

verfcheide Plaatfen en Ryken, buiten
ónze Republyk , te keer gegaan en afge-

fchaft. Geleerde Lieden in ons Vader-
land hebben ook niet nagelaaten die ge-
woonte, als Ichadelyk, Ichandelyk, en
XII. DE El.. A 2 haa-
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haaren ooiTprong alleen aanBygeloof ver-

fL'huldigci , nan te toonen en op eene ver-

betering daar in kragtdaadig aangedron-

gen. Dan, hoe zeer zy dien taak tref-

feiyk hebben afgewerkt; hoe zeer ook
anderen daar van overtuigd geworden
zvn ; en fommigen , door hunne voor-

beeUen, van zich en de hunnen buiten

de Steden en Kerken te doen begraven

,

getoond hebben , dat zy daar in navolg-

baar waren , blyft echter het begraven ,

binnen de Stelen en Kerken, al noch in

zwang', en zyn devooroordeelen vande
nieeüen der Ingezetenen, tegen het be-

graven buiten de Steden, nog zoofterk

als ingeworteld, dat rnen eer eene alge-

meen e hervorming daar in te wenfchen,

dan te verwagten hebbe; immers niet, zoo
lange men niet met meer yver en zugt

daar toe de handen aan het werk (laat

,

en zulk eene hervorming gunfligertragt

te bevorderen , dan tot hier toe ge-

fchied is.

Gepast is derhalven de Vraag van het
ZEEÜWSCH GENOOTSCHAP DER
WETENSCHAPPEN, TE VLISSINGEN,
in October 1783, ter beantwoording
voorgefteld. Zy luidt aldus:

Dewjl de fchadeljkheid det legrayenis-

Pen
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fen , Mnnen de Steden en Kerken , ten vol-

len beweezen , en vry algemeen erkend is:

welke zyn de ytrfchillends redenen^ dat

die nadeelige gewoonte in deeze Republyk

blyft fland grypen ; en welke zyn de beste

middelen , om dezelve te doen ophouden ?

. Daar ik al lang van deeze Ichadelyke

gewoonte overtuigd geweest ben, en naar

middelen omgezien heb , omze ook in

mynen kring te helpen verbeteren , gaf

het leezen dier voorgeftelde vr.iag my
aanleiding, de zaak wat nader te over-

denken , en het lusttemy , het een en an-

der van het overdachte , op het papier te

flellen: of het my , die alleen door het

nut van mynen evenmenfch hier toe ge-

dreven wierd, ook gelukken mogte,
iets , ter beantwoording der vraag , aan

dit treffelyk Genootfchap voor te draa-

gen, dat, mer der anderen pogingen verr

geleeken , tothetaffchafFen dier gewoon-
te noch eenigzins nuttig mogte zjm.

De zaak zelve zal ik in deezen , zoo
kort als mogelyk , tragten te behandelen.

In het voorflel van hetVraagftuk,koomt
eerst voor eene redengeeving, waarom
het verwondering baart, dat de nadeelige

gewoonte van het begraven der donden,
binnen de S:eden en Kerken , al noch in

onze Republyk blyft ftand grypen : de-.

A 3 jf^'/
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wyl naamlyk , gelyk de Vraagers zeggen

,

de fchadelykheld daar van ten vollen bewee-

zen en vry algemeen erkend is ; en ten

tweeden , de vraag zelve , welke zich als

van zelfs in twee deelen fplitst ; vour
eerst, welke de verJchillende redenen zyn ^

waarom die nadeeU-ge gewoonte al noch hlyft

ftand houden ; en ten anderen , n'elke de

beste middelen zyn , om dezelve te doen

ophouden.

Naar deeze verdeeling zal ik dan ook*

dit myn antv/oord, zoo veel mogelyk,
tragten te fchikken , en by het opgeeven
van eene en andere voorgewendde ree-

den,dezelve mede tragten te wederleggen.

In de redengeevingevanhetvraagftiik

wordt dan voor-onderfteld , dat de fcha-

delykheld der begravenisfen , binnen de
Steden en Kerken, ten vollen niet alleen

heweezen^, maar ook vry algemeen er-

kend is.

Wat het eerfte van deeze voor-onder-

ilellinge betreft : ben ik het met de Vraa-

gers volkomen eens , dat die Ichadelyk-

heid, zoo door de fchriften van ervaren

en geloofwaardige Mannen, als door de
ondervinding zelve, ten vollen bewee-

zen is. Dus zal het dan niet noodig zyn

,

dit Huk , dat in de vraag , te regt voor-
onderfleld wordt, alhier nader te betoo-
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gen; of te herhaalen, wat al federt

eenigen tyd door groote Mannen, als

EHRLICH(j), JOHn(Z'), HOFMAN(r),
d'azyr (J) , i3yzonder onder de onzen

,

perrenot(^), te water(/), van
CLEEFF(g), KLUIT (/^), en anderen (O >

A 4 ter

(a) JOH. CHRiST. EHRLiCH, in disfertat. ds^

noxis ex fepuliura in templis fa^a oriundis ; Halas

Magd. 1728. onder prsefidie van Profesf. ü. D. Cofch-
witz gehouden, en naderhand op zyn naam uitge-

geevcn, onder den Ticul: Mors ex [cpukbris.

Q)) c H K 1 s T. c o D F R. JOHN, in disfertat. de Se-

puïchrorum falubri tranjlatione extra urbem ; aldaar

onder prEgfidie van Prof. Mich. Alberti, 1743. ge-
houden.

(f) CHRIST. GoDFR. HOFMAN, in commentat.

de coemeteriis , ex urbibus tollendis , 1729. onder zyn
pr^eüdic gehouden , door Christ. Frcd. Graeven , en
op Hofmans naam uitgegeevcn , P'r::nek. 1777.

(d^ Es/ai fur les lieux et les dangers desfepultures

,

par M. vicQ d'azyr, a Paris, 1778.
Qe) ABRAH. PKURfiNOT, in disfertat. deprobi-

heiida , in urbeet templis ,fepulturd , Ultraj. i74S.eri

naderhand in fascicul. i. Exercitationum ,Gron. r?;^.

uitgegeeven ; waar ageer hy gevoegd heskEieóla com-
mentationis Hofmanni , fupra cit.

CO J- ^^- '^^ WATER inde Verband, over het he-

graven der lyken in de Steden en Kerken ; in de Fer-
band. van dit Zeeuwfch Genootfchap , ir D. bladz. 629.

(g) NIC CORN. VAN CLEEFF, tn disfertat. deeo,
quod exfequiarum ratione in jure obtinei , Ultraj. itj 6.

(h) ADR. X LU 1 T in zync inwyings rede : over den
hygeloovigen ooifprong en fcbadelyke gevolgen van het

hegraven in Kerken en Steden, gehouden te Mid-
dc!burg,en vertaald aldaar uitgegecven i777.

(f) Zie de aangehaalde Schryverby te watèr,
VAN CLEEFF, KLUIT enZ.
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ter ftaavJng , van het zelve zoo treffend

verhandeld is, aan het welke ik my dan ge-

draage,en dit ituk voor voldongen houde.
Doch wat het verdere van het voor-

onderftelde in de vraag belangt: dat

naamlyk die fchadelykheid vry al!:?emeen

erkend zoude zyn, zulks geloove ik

niet , dat • zoo ruim zal kunnen toege-

fbaan en voor onderfteld worden; im-

mers zoo verre niet , dat die erkentenis

genoegfaam zoude geweest zyn, tot het

Jiffchaffen deezer nadeelige gewoonte ; of
wel het daarom juist te verwonderen
zoude zyn,datze noch niet afgefchaft is.

En dus word ik als van zelfs geleid tot

het opgeeven der redenen , waarom die ge-

woonte van in Steden en Kerken te begra-

ven noch al hlyft fland grypen : zoo der

zulke , welke 'er voor gehouden wor-

den , als welke het waarlyk zyn : waar

van ik meen , dat wel eene der voor-

naamtle is , dat de fchadelykheid van
deeze gev/oonte in ons Land noch niet

genoeg bekend is , en erkend wordt.

Wel is waar, dat veel e Vorften en
Volken in Europa de fchadelykheid daar

van begonnen hebben te erkennen : dit

biykt uit de affchaffing van dezelve op
zoo veeie plaatfen. Doch vcele anderen

blyyen het oud gebruik noch behouden;
ge.
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gelyk dit ook in onze Republyk noch
plaats heeft. Hier zyn ook wel eenige

weldenkende en kundige lieden, die,

of door het Icezen der fchriften van an-

deren; of door eigen overdenking; of
door voorbeelden, die hun voorgckoo-
menzyn, ten vollen zyn overtuigd, ca
dezelve erkennen: doch als men het

wel inziet, zal het getal der zuiken,
tegen over dat van anders denkciiden ge-

field , zeer klein zyn. Ik wil wel niet

gelooven , dat 'er onder onze Landslie-

den veele dumohns zullen gevon-
den worden, die denken, dat de lucht

der lyken de heerlykfle leevens balzem
zoude zyn , welke men inademen kanC-^).

Maar *er zullen veelen zyn , die op het

voetfpoor en gezag van den Godvrugti-
gen H E R V E Y (/) , in deeze gewoonte
niets oneigen; niets onbetaamlyk vin-

den : zonder op de fchadelykheid daar

van zoo veel , immers niet genoegfaam

,

acht te geeven Qn). En wordt hun dit al

A 5 eens

(ji) Een gevoelen, dat zeker Geneesheer du-
mol in te Parys openbaar zoude geuit hebbca.
Zie Genees-kur.d. Jaarb. v. D. 2. St.

{}) Zie Overdenkingen over de Grafjleden , bladz.

65. in not.

(m). Aanmerkelyk is het, dat hervey zelfs van
j3c fchadelykheid moet overtuigd geweeit zyn , dsar

hy
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eens voorgehouden , zy drangen diiide-

lyke blyken, dat zy 'er, of nooit regt

acht op giiven ; of'er geen regc denkbeeld

van hebben ; veel min dat zy de fcha-

delykheid daar van erkennen: en dus

blyven zy de oude gewoonte aankleeven.

De ondervinding heeft my dit meerma-
len , in gefprekken met lieden van aller-

lei rang geleerd. Zy zeggen onder an-

deren , dat , wat men daar van , ter be-

ftryding van het begraven in Steden en
Kerken , ook mogte voorgeeven , 'er zoo
veele althans voldoende, voorbeelden,

waar uit die fchadelykheid zoo openbaar

zyn zoude, immers in ons Vaderland, niet

voor handen zyn ; en zoo die zoo groot

was, als men 'er ophefvan maakt , men 'er

meer van hooren zoude : daarin ons land

zoo veele lyken in eene Kerk , byzonder
in volkryke Steden , begraven worden

;

ja dat, zoo men al een enkel geval mogt
vin-

hy zyne gedachte : dat geenc onvocglykheid in dit

gebruik konde vinden, alleen voorzvaardefyk voor-

ftclt, als, fchryfc hy, zorge gedragen worde , dat

het geen hinder kan doen aan de grondllagen van

Kbt gebouw 'i en dat defchadelykc uitivaasfemingen van
het verrottende Vleefch verhoed worden. Doch hier

op heeft hy geen acht genoeg gcnagen ; dewyl dit

,

wanneer nien het begraven in de Kerken zal aan-

houden, ten aanzien van het laatüc, eene onmo-
gelyke zaak is, gelyk de Geleerde te water
l c. aangetoond heeft.
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yinden, dit aan andere en byzondere

oorzaaken zoude toe te fchryven zyn.—
Zelfs gaat men zoo ver, dat men uit de

nalaatigheid en flordigheid fommiger O-
verheden, een beiluit maakt, dat wen
die , zoo de fchadelykheid van het be-

graven in Steden en Kerken zoo groot

was 5 in tyden van pest en befmetteljke

ziekten, daar tegen wel beter zorgen ,•

en het begraven der lyken uit de Steden

weeren zouden: daar zy nochtans meer-

endeels dat begraven in zulken tyd ge-

doogen, en maar voor het fchielyktoe-

maaken, en niet laaten open liggen der

graven ten tyde van den Godsdienst , enz.

voorzieningen doen : gevolgiyk het be-

graven in Steden en Kerken zoo nadeelig

niet zoude zyn ; dat begraven uok in zul-

ke tyden ziet men dagelyks , en vanna-
deehge gevolgen hoort men in ons Va-
derland fchier niets.

Deeze en dergelyke redeneeringen heeft

de Heer t e wat f, r (;/) wel reeds ge-

ti'agt op te ruimen , door te erkennen

,

dat de voorbeelden daar van in Neder-
land wel minder bekend zyn , dan el-

ders; maar dat het meer aan gebrek van
waarneeminge, dan ondervindinge , toe

te fchryven is ; en te regt heeft-j:yn H.
Gel.

(ji) c. l. bl. 659.
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Gel. daar by opgemerkt , dat , na het ein-

digen der pest, in iwee of drie eerstvol-

gende jaaren, en meestin volkryke Ste-

den van Nederland , gevaarlyke en kwaad*
aartige koortfen regeerden , en daar van
de manier van begraven de voornaamfte
oorzaak zoude zyn; ja dat, al fchoon
de Ichadelykheid van het begraven in de
Steden en Kerken in ons land zoo zeer

al niet in het oog loope, echter die niet

kan geloochend worden , daarze met
onwraakbaare voorbeelden door beroem-
de en geloofwaardige Mannen uit andere

landen beweezen is.

Dit is zeker voor dezulken > die gele-

genheid gehad hebben dat te overwegen

,

overredende genoeg: Ik voor my twyf-

fel 'er geen oogenbhk aan. Voorbeelden
van onzuivere en Hinkende uitwaasfe-

mingen, by het openen derGraffteden,

zyn my in ons Vaderland ook bekend.
Wat was het geval teBruinisfe, in Zee-
land, in Oétober 1783. nietgedugt! al-

waar , door het openen van een Grafkel-

der , ter begraving van Mevrouw de wit-
te , Vrouwe dier plaatie, de Kerk zoo
bcfmet v/as geworden, dat men den vol-

genden Zondag den OB/snbaaren Gods-
dienst
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dienst daar in niet durfde waarnee-
men ? Co)

Menigmaal heb ik mede begravenisfen

bygevvound, en ben verveelende uit-

waasfemingen by het roeren der aarde

ontwaar geworden ; ook heb ik dezelve in

de Kerken , na de begravenisfen , wel op-
gemerkt ; en het ftaat by my vast , dat

die niet dan nadeelig kunnen zyn , zeer

wel kunnende gelooven , wat anderen

,

door onwrikbare voorbeelden , daar van
gefchreven , en 'er opkoomende Ziekten

uit afgeleid hebben. Zoo zullen ook
wel anderen met my denken , die gele-

genheid tot onderzoek , en het leezen

dier fchriften , gehad hebben , en op-

merkfaam geweest zyn. Doch wat daar

van gefchreven is , koomt niet in ieders

handen ; dus blyven de meesten , zelfs

die anders nog al overtuigd zouden zyn,

onkundig , en vooral heeft dit plaats in

lieden van minder ftaat, die toch het

grootfte gedeelte der raenfchen uitmaa-

ken. Deeze hebben 'er geen genoegfaa-

me kennis van ; de meesten hebben 'er

noch niet van hooren fpreeken , veel min
'er over geleezen ; ook daar toe geen ge-

le-

(0) Zie BosKZ. DER GEL. WER. Novemb.
1703. bladz. Ö28.
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legenheid gehad , geen geld om die fchrif-

ten te koopen , ja fommigen geen tyd

om te leezen; van Icbadelyke gevolgen
en voorbeelden meest onkundig, heb-
benze 'er ook niet van overtuigd kun-
ren v/orden , ncch dezelve erkennen.

Zy blyven derbalven 'er onkundig van,

en houden vast aan de gewoonte hun-

ner Vuorouders , die zich in Kerken en
Steden lieten begraven, dat men ook
noch doet.

Dus is en blyft het,myneserachtens,
eene ui rgemaakte zaak , dar de noch niet

eenocfflaame kennis en erkentenis der

Ichadelykheid van deeze gewoonteinons
Land een der cerfte redenen is , waar-

om dezelve al noch blyft ftand grypen»
en 'er onder byzondere lieden niet meer
gevonden worden , die in navolginge van
anderen (/>) deeze nadeelige gewoonte

,

door

Qp) Voorbeelden daar vari zieby te water,
/. c. bladz. 650. en volg; van cleeff l c. pog.

\66. ibique all. Vaar by men viege, dat de kun-
dige en brave Profcbfor t y d e m a n , te Ufecht
in 1776. voor zich en dezynen, reMaarfcn, ccne
byzondere Begraafplaats heeft doen vervaardigen,

en daar zyn Vrouw en Kinderen begraven. Dtitin

17-79. eenigc aanzienlyke Lieden in 'sHagc, mede
onder het bcftier van den- Hr per u knot, tus-

fchen die Plaats en Scheveningcn , eene bcmunrdc
Begraafplaats voor zich zelvcn en hunne Farailiën

heb*
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door begraafplaatfen buiten de Steden

en Kerken te verkiezen , reeds getragt

hebben te helpen hervormen.

Eene andere en foorrgelyke reden is

,

dat , zoo min de fchadelykheid deezer ge-

woonte by veelen bekend en erkend is,

zoo min ookdeszelfsfchandelykheiden

ongepastheid, ja haarebygeioovigeoor'!

fprong

,

hebben laateii toebereiden ; en dat nu onlangs ,' te

Zuilen by Utrecht, door den étUezins pryzenswaar-
digen yver en zorg van den Heer dier plaats , eene by-
zondere Begraafplaats voor hem en de gantlche ge-
meente van Zuilen is opgericht; om nu noch niet

te melden van de zoo ongemeen Ichoone, doch fchie-

lyk geruïneerde Begraafplaats,met eenen hoogen muur
omringd, buiten Arnhem, door de Magiftraat dier

Stad vervaardigd , waar van gelegenheid zal zyn be-
neden nader te handelen. Tc Abcoude, byAmftel-
dam,is in J78J.deEerw. jac. de vos. Predikant
aldaar, niet in de Kerk, maar op het Kerkhof , be-
graven : boven Wiens graf een Iteen met eene in-

fcriptie, doch alleen op zyn perfoon betrekkelyk,
buiten in de Kerkmuur is geplaatst; en het graf

met een yzeren hek afgeperkt. Ook is in 1783.16
Zoelen,by Ticl,deEerw. bo.g. dav. cassius.
Predikant aldaar , op zyne begeerte , om na zynen
dood niet fchadelyk te zyn , op het Kerkhof be-
graven : Voorbeelden , die waardig zyn meer be-
kent gemaakt te worden.— In 1779. is door een
groot getal burgers en inwooners te Zwoll, waar
onder mede was de onftervelyke capellen tot
DEN POLL, een requcst aan de Magiftraat gc-
praefenteerd , om eene begraafplaats buiten de Stad
te mogen hebben: doch ik weet niet, dat 'er tot

noch toe op gedisponeerd is.
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fprong, by veelen geweeten wordt.

—

Wat daar van zy , is door de vooraan-

gchaalde Schryvers mede wel trefFelyk

behandeld : doch hier omtrent dient ook
aangemerkt , het geen op het vorige

iluk , wegens de niet genoegfaame kennis

der fchadelykheid , opgemerkt is: de

moesten blyven 'er onkundig van ; hier-

om kunnenze her onbetamelyke, het

fchandelyke enz. niet erkennen , en dit

zal meer gedaan moeten worden , zal'er

hoope zyn , dat 'er op eene , meer dan

nu, in te ftellen hervorming, met goed
gevolg, zal gewerkt en geyverd wor-

den.

By deeze redenen koomt ook noch

,

dat de zaadcn van bygeloof , omtrent het

begraven der lyken in Kerken en Steden

,

uit de Natie van onze Republyk noch
niet genoeg uitgeroeid zyn , maar 'er

by de meesten , hoewel zy al hervormden
in den Godsdienst mogen bieten, noch
eene aangekleefdheid aanhetbygeloovige

in deeze gewoonte overblyft; terwyl men
al noch , immers by de meesten , het

daar voor houdt , als ofhet heiliger zou-

de zyn , in de Kerken en Steden , dan

op andere plaatfen buiten dezelve , be-

graven te worden.
Behalven dat vindt men 'er veelen

,

die
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öie denken , dat de lyken in Kerken en
Steden veiliger, en niet zoo ligt ann
Raa-roof en Graffehennis bloot gefield

Zouden zyn, zonder in achttencemen,
datze daar van minder in de Kerken en
Steden, dan buiten dezelve, b^evryd

zyn(^); en de Overheid daar minder
gelegenheid heeft, om te waaken, daii

zy zoude kunnen doen , wanneer de ly-

ïcen , buiten de Kerken en Sreden be-

graven , al mogteh beroofd worden ; al-

waar, wanheer 'er gezette begraafplaar-

feil waren , die misdaad ook zoo ligt

niet zoude gepleegd worden; en meer-
der ruimte, dan in de Kerken, zynde,-

het opruimen der lyken, gelyk in de
Kerken , voor al in volkryke Steden

,

zoo ohbetamelyk gefchiedt, mede niet

behoeven, neen maar de lyken meerder
ru$t génieten zouden.
Dan dat alles, denke ik, dat almede

liit onkunde of gebrek vaii kennis en
onderzoek Voortkoomt.

Gelyk aan dié zelfde bron ook ver-

fchuldigd is , dat fommigen het begra-

ven , in de Kerken en Steden , voor
Christenen gepaster houden , ter onder-
fcheiding der Jooden , welke men weet

,

dat van oude tyden af, eri ai noch hee-

XII DEEL. ^ den-

^^") Zie KLUIT /. c. hladz. 99 en volg.
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dendaagfch , ook in ons land , op by-

zondere begraafplaatfen buiten de Ste-

den, begraven worden, en van die ge-

woonte nimmer hebben willen afzien;

ja het voor een byzonder ftuk van hun-
nen Godsdienst huuden , om zich daarin

van anderen te onderfcheiden : door wel-

ke gewoonte der Jooden , het begraven
buiten de Steden , in eenefoort van ver-

achting gekoomen is , even , gelyk dit

vo!k, onder onsbyveelen, vooreen
veracht volk gehouden wordt , dat noch-
tans , in het overige van hunnen Gods-
dienst, eer medelyden waardig, en in

die hunne vohtandige gewoonte van be-

graven, te pryzen is.

Vooroordeelen zyn derhah^en de be-

letfjls.— Men houdt het begraven

,

buiten de Steden en Kerken, al noch
meestal voor eenige fchande, zoo voor
den Overledenen , als ook voor de Over-
blyvenden. En waar koomt dit verder

van daan , anders dan uit een verkeerd

en ingebeeld begrip , dat men tot hier

toe de Kerken en Kerkhoven , in Ste-

den en pla^itfen , alleen voor eerlyke

begraafj^laatien gehouden heeft, en de
zulken , die geene eerlyke begraving ver-

diend hadden, daar van heeft afgeweerd

;

en dit niet alleen, maar dat men ook
zelfs



BÉGRAVINGÉ IN STEDEN ENZ: 1^

^elfs het begraven , in de Kerken en op
kerkhoven, zoo zeer onderfcheidt, en
het als een poinct van meerder rang en
fatzoen houdt in de eerlle , en niet op
de laatfte begraven te worden; ja noch
eene verdere onderfcheiding wol\\t op
Veele plaatfén gevonden , dar het naam*
lyk noch wat meerder zegt, op het
Choor, dan in de Kerk, begraven te

worden : eene gewoonte , die , hoewel
uit bygeloovige beginfelen, byzonder
van de Roomfche Kerk, voortgefpro-
ten, echter al noch ftand houdt, en op
de meeste menfchen zoo veel invloed
heeft , dat de deftige , ja zelfs middcl-
maatige , burgers , het voor een affront

zouden houden, op kerkhoven, en niet

in de Kerken begraven te worden. En
als zulke lieden, in verval geraakt z^'n-

de , eens op het kerkhof begraven
worden , om dat de belastingen daar op
zoo groot niet zyn, dan in de Kerk,
*er niets gemeener is , dan , met een ze-
ker foort van fchande, daar van tehoo-
ren fpreeken. Is dat zoo, hoe ligt

maakt men daar uit een befiuit , dat het
noch flechter zoude zyn, niet in de
Stad, niet op het gewoon Kerkhof,
maar buiten dezelve, begraven te wor-
dep ; immers zoo hoort men vetl rede-

B 2 ka-
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kavelen , hoe wel ongelukkig ; doch
wie , zei^t men , wil dan de eerfte zyn

,

om zulke ingebeelde ichande te onder-

gaan ? Beerren is men gewoon buiten de

S'ad te begraven, maar niet menichen;
offchoon ook wel Jooden , maar noch-

tans geene Christenen. Redeneeringen
voorwaar, die alle uit onkunde en mis-

verihmd voortkoomen, waar in derhal-

ven onze Natie noch beter verlicht zal

moeten worden (r).

Dan laat ik ook niet vergeeten dezugt
van veelen , om by hunne Voorouders
begraven te worden. Deeze zugt is na-

tuurlyk , zegt men : men ziet het reeds

in de voorbeelden van de Aartsvaders en
anderen , welke ons in de H. Schrift zyn
nagelaaten, fchoon die van een ander

voor-uitzigt waren. Dan , zoo redeneert

men

(r) Dat men voor :oo jnaren zoo redeneerde*
is noch te bcgrypen : te Nymegen wierden toen de
gecnen, die niet Catkoiyk gcftorven waren, van de
gewoone begraafplaatzen in de Kerken uirgefloten ^

en by een beftuit van den 39. Juty 1587. vastge-

fteld, dezulken op het Jooden Kerkhof/ of by de
put aan het Melatenhuis, te doen begraven. Zie
j. SM ET ir Cbron. van Nymeg. vervolgd, en nu on"
langs uirgegeeven, door den Ht in de betouw,
bladz. 146. Men zie hier uit, uit welken bron zul-

ke redenccringen noch zyn overgebleven , en bc-
wonde re de onkunde van veelen onzer Natie des-

wegca
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men al verder: onze Ouders, beste pan-

den en vrienden liggen in de Kerken en
Steden begraven , zouden \vy ook niet

eene plaats by hen mogen hebben IHier
toe verordineerden , hiertoe kochten zy
fildaar hunne begraafplaatfen : niet alifcen

VDor zich zelven , maar ook voor hun-
ne fiimilie en nakoomelingen ; en wat ziet-

men dagelyks geene voorbeelden van-

lieden, vooral van rang, die, op andere
plaatfen dervende , naar de begraafplaats

hunner Voorouders heen gevoerd wor-
den, enz.

—

Deeze redeneering heeft wel eenigen
fchyn : doch als men het fchadelyke van
het begraven, in de Kerken en Steden,
regt wikt en weegt , zal zulk eene rede-

neering moeten wyken, voordetcwen-
fchene hervorminge , even daarom , on-
der ons te maaken. Ja hoe vecle voor-
beelden zyn 'er niet van lieden, zelfs

van den eerften rang, die, door veran^

dering van hunne woonplaats, als an-

ders , op eene andere plaats , dan hunne
Voorouders , moeten begraven worden

,

en zich voor hunne flimihe een andere
begraafplaats , als die van hunne Voorr
ouders , aanftellen. Een derhalven moest
daar van de eerde zyn , en wordt daar

omtrent , om zulke eene reden , zoo veel

B 3 zwaa-
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zwaarigheid niet gemaakt: wat moest
men dan niet eerder aan zyne zugt , om
by zyn Voorouders te liggen , verloo-

chend zyn , door zyne begraafnlaatfen

,

die ook voor denakoomelingenkunneii
dienen, buiten de Kerken en Steden re be*

ftemmen; als men het (chadelyke, het

fchandelyke en bygeloovige van het be-

graven, in Kerken en Steden, mitsga-

ders het algemeen nut , om zulks te her-

vormen , maar voor oogen hieldt. Maar
hier aan mangelt het v^eityds : om dat

men 'er onkundig van is , en maar blin-

delings de gewoonte , welke men vindt

,

in deezen tragt te volgen.

Deeze gewoonte dan wordt ook vooi:

gecne mindere , dan eene der bovenge.
melde redenen , gehouden , en baart ver-

baazende tegenkantingen. Is 'er iets,

waar op onze Natie van ouds her is ge-

zet geweest, en ook noch is, het is een
aankleeven van oude gewoonten : en
geen wonder, daar ons Land lange,

meer door gewoonten ongebruiken, ge-

l'egeerd is geworden , dan door wetten

;

en aan die gewoonten zoo veel kragt toe

gcfcbreven wordt, als de flrengfte wet-

ten hebben kunnen. Dit blyven hangen

jian gewoonten is in onze Natie zoo diep

ingeworteld, dat men, zoiiücr te on-r

der-
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derzoeken , ofze goed , of nadeelig zyn

,

die als onveranderlyk houdt. Het be-

graven, in Kerken en Steden, is 'er een
genoegzaam bewys van. Dat zeker

had men al lange, als nadeelig en fcha-

idelyk, moeten hervormen; en zoo wie,
daarvan overtuigd, dezelve noch bh'fc

aankleeven, enkel, om dat het de ge-

woonte is , zulks mag men in den zul-

ken , met den Hr. k l u i t (j-) , die dat

te regt wederlegd heeft , wel noemen

:

eene onberadenheid van hetmenfchelyk
verftand; eene ten eenemaal verwon-
derlyke flyfhoofdigheid ; ja een groote

fchandvlek voor den hervormd'^n Gods-
dienst : daar andere Volken , wien het

,

om hunne Godsdienftige begrippen (als

noch aan veele bygeloovigheden ver-

flaafd) minder gemaklyk moet geweest
zyn, die te verbeteren, dan het den
onzen zoude zyn , ons reeds zyn voor-
gegaan , en den weg hebben aangewezen

,

welken wy , uit hoofde van onzen Gods-
dienst , van alle bygeloovigheid gezui-

verd, van zelfs behoorden in te fiaan.

^ Doch ik denke , dat men de gewoonte
in het algemeen meer volgt, zonder on-
derzoek , of overdenking van het na-

deelige, dan dat men overtuigd daar

B 4 van,

(f) l. c. btadz. 90. en volg.
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•van, uit fljflioofdigheid , ann dezelve

zoude blyven hangen. Van onze Natie

kan iiv my zulke flcgte denkbeelden niet

vormen; het tegendeel is, uit menigvul-

dige andere voorbeelden , dikwyls geble-

ken : om maar één , uit allen , te noemen

,

herdenke men aan het geene,\veinigjaaren

geleden, qmrrent het behoud der Dren^
kelingeri, welke men door vooroordee-

ien, zonder hun de noodige hulp toe te

trengen, menigmaal liet orakoomen,
hervormd heeft, en van gewenlchteii

iiitflag geweest is , en noch dagelyks is.

Aan de overtuiging derhalven hapert het

in dit ftuk ook ; en dient hier omtrent

mede, het geen hier voor, omtrent het

nadeelige enz. gemeld 's : zullende onze
Natie daar in meer algemeen moeten on-

derregt worden , het welk gefchiedende

,

twyfFel ik niet , ofzy zal zich laaten over-

tuigen , en de gewoonte zal als van zelve

vervallen.

De bovengenoemde redenen nu zyn

,

tot hier toe , de oorzaak geweest , niet

alleen, dat byzondere perfoonen het hun-
ne niet meer toe,ebra[;t hebben , om
(de^ze nadeelige gewoonte te verande-

ren ; mjar ot jk dat de wetgeevende magt

,

welke dezei ve,'myns bedunkens , op één-

piaal'konde arico^ifFtn, daar in noch zoo
trojg
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traag is. De Leden ^
welke dez-elve in

handen hebben, zyn m lange na noch
hiet allen overtuigd , . van de noodzaake-
lykheid van dien; zy blyven hét. meest
noch hangen aan de oude vooföórdee-

len , hier voor aangevoerd : en zy dfcnén

al mede nader onderregt , ^n meer over-

reed te wórden.
Hier by koomt , dat wy in een Gemee-

nebest leeven , welkers gefteldheid zoo
ligt geen zoo algemeene verandering in

wetten, of gewoonten, duldt. lueene
Eenhoofdige regeeringe gaat dat gemak-
lyker : waar één te gebieden hebbende

,

maar behoeft overtuigd te zyn; maar in

onze Regeering baart het vry meer zwaa-
righeid en oponthoud : 'er moeten zoo
veelen in toeftemmen; en de meesten
zyn, en blyven 'er noch tegen: ja het

is byna ongelooflyk , hoe men zeHs

van Ibmmigen , anders kundige en cor-

daate, Regenten hoort redekavelen. ,

Behalven ecne en andere, der hier voor
geopperde 'redenen, geeft men ook
voor: dat het beftaan der Kerken,
het welke deeze , uit de belastingen , op
het begraven der lykcn, voornaamlyk
hebben; en waar uit zy meest al moe-;

ten onderhouden worden, door het be-»

graven buiten dezelve , te veel lyden

B 5 zou-
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zoude , het geen al mede als eene re^

den , waarom men deeze gewoonte
niet verandert, voorkoomt: en, men
zegt, de Overheid kan en mag die ker-

ken-inkoomften nier weg neemen. Doch
of fchoon ik toefbemme , dat VDor het
onderhoud der Kerken gezorgd, eü
der zelver inkoomften bewaard moeten
worden , zal nochtans die reden li-,tlyk

op te losfen zyn : want op eene andere

wyze kan 'er in voorzien worden ; zelfs

zoo , gelyk wy hier na zien zullen , dat

al begroef men zyne dooden, buiten de
Kerken en Steden , de Kerken daarom
niet te min van dezelve evenveel voor-

deel trekken konden , als nu van het be-

graven der dooden in de Kerken , wen
dat maar door eene wet vast geiteld was.

Niemand kan my toch ontkennen,
dat de wyze van begraven geen onver-

anderlyke zaak is , maar verandering on-

derworpen ; en overgelaaten aan de be-

ileUing der Overheid , welke aan deeze
en alle andere plegtigheden , wat recht

en betaamlyk is , voorfchrjft.

Maar , zegt men verder (eigen onder^

vinding in gefprekken met Leden der

Overheid heeft het my meermaalen ge-

leerd), het veranderen derbegraafplaat-

fen in de Kerken, buiten de Steden,

dat
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dat met een verbod , van in Kerken te

begraven, zoude moeten gepaard gaan,-

zoude een ontzetting van ieraand^ï recht

en eigendom zyn , het geen , voor af

in ons land, niet past; tegen de vry?

held ftrydt; en geene Overheid toeftaat

te doen. De Grafftedcn, welke wy iii

de Kerken hebben , zyn onze eigendom

;

het zy datze ons by verderf zyn aange-

koon^en ; ofdoor ons zelven aangekocht:

hier op hebben wy dus het v/ettig recht

verkregen, om te begraven, en dit

recht kan ons niet afgcnoonien worden.
Doch dit laatfte ontken ik wel degelyk

;

Want, wat de Vryheid belangt, waar
tegen dat fbryden zoiide, ik benzoo
zeer, als iemand, voor de vrj'heid,

maar, wanneer dezelv^e geene banden
kent, wordt zy ontaart, en nadeclig

voor het algemeen welzyn ; en het zy
al eens zoo , ik heb toch geen ander recht

verkregen , dan myne dooden op een e

plaats , de Kerk toeflendig , te begrar

ven ; wanneer nu my zulks ook ver-

gund wordt, koome ik 'er niets by te

lyden. Immers ik m.ig met myn eigen-

dom niet doen , wat ik wil; ik mag het

zelve niet gebruiken , tot fchade vaii een
ander; ik ben met het zelve, en hep

zelve met my, onderhevig aan de be,-

fchik-
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ichikking vanmyne Overheid niet al-

leen , maar ook en vooral aan het al-

gemeen nut; wanneer derhalven dit

openbaar is , en de Overheid , wiens

pligt het voornaamlyk is , het alge-

meen belang haareringezeetenen , verre

boven dat van byzondere perfoonen , te

Itellen , dit daarom gebiedt , ben ik ver-

pligt , te gehoorzaamen. Zyn 'er niet

menigte van voorbeelden in de Rechts-
geleerdheid , die veel flerker zyn , en
nochtans aan de Overheid het recht gee^

ven, iets te doen, dat ook in fchyn,

tegen een , my aangeboren of verkre-

gen , recht ftrydt: by voorbeeld, zyn
alle goederen, die iemand bezit, niet

zyn eigendom , waar over hy de volko-

mene beftelling heeft? Immers ja: dit

leeren de Rechten. Doch is dit in

zulk eene volkomenheid altyd waar , dan

mag hy, die ook verteeren , verkwisten

enz. zy zyn toch de zynen ; maar
neen: zoo dra dat gefchiedt, en hy
een verkwister wordt , dan wordt hem
de beftelling daar over, door de Over^
heid , ontnoomen , en anderen tot be-

Itierders over dezelve aangefteld; dit

vereischt het algemeen welzyn : daar

het Gemccnebest 'er aangeleegen ligt,

dat; niemand zyne goederen misbruike;

en
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en het byzonder belang, op dat eene
kwaade belliering en verkwisting geene
droevige uitkoomst voor hem , en de
zynen hebbe. Derhalven is dit zoo, ia

die en diergelyke gevallen , welke ik

lioch meer zoude kunnen aanhaalen , hoe
veel te meer mag en moet dan de beftel-

ling der Overheid, in het voorhanden
zynde geval , plaats hebben ; daar zy

,

door zulke eene hervorming, voor deri

dienst van God , voor de Kerken, voor de
Steden,voorzich zclven, voor Vrouwen,
voor Kinderen , voor Ouders , voor
Naastbeftaanden , ja voor het gantfche

Volk zorgen , en de nadeelen tegen hun
leeven en gezondheid afweeren kan(^).

pus zyn ook die , en dergelyke rede-

nen, ongegrond, hoe wel zy echter,

met anderen , intusichen de beletfels

blyven, waarom men niet fpoediger,

tot eene algemeene hervorming, over-

gaat. Waar van ik denke , dat mede oor-

zaak is , dat , hoe zeer ook het noodzake-
lyke der hervorminge moge aangetoond ,

en by fommigen begrepen zyn, 'er tot

hier toe noch geene middelen , toerei-

kende genoeg , om eene hervorminge
meer algemeen te bevorderen, in het

werk

co KLUIT, f. l hladz. 107.
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werk gekleid zyn. Ditblykt, ten aan-

zien van byzond ere perfoonen, die daar

toe , door hun eigen voorbeeld
, getragt

hebben , mede te v/erk':n ; uit het ge-

ring getal van dezelve , dat, hoe navolg-

baar zy ook in deezen zouden zyn,
men nochtans weinige navolgers tot hier

toe gevonden heeft. En ten aanzien

der Wetgeevende magt, zyn 'er noch gee-

ne middelen , immers die daar toe aan-

leidende genoeg, ofwel beraaden en
vollcedig genoeg waren, ingefteld. Ten
niinflen ik weet nier, dat het in ons

Land , noch een ftuk van overweginge

,

in eene of andere Staatsvergadering ge-

weest zy ; of deswegén eenige adresfen,

of propofitien ,
genoegzaam ter uitwer-

king gedaan zyn , maar het fchynt , dat

veelen die daar toe iets zouden kunnen
toebrengen, daar in noch fchoorvoe-

tende en nalaatig blyven ; denkelyk hier

aan mede toe te fchryven, dat de zul-

ken 'er noch niet genoeg van overtuigd ^

ja niet genoeg toe opgefpoord en aange-

moedigd zyn , gelyk beneden , onder

het opgeeven der middelen , nader bly-

ken zal, dat gefchieden kan.

Voorts ,
gelyk de bovengemelde re-

denen, by deezen en geenen, debelet-

fels van eene hervorminge zyn : zoo ziet

men
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men in jtnderen , weer eene al te groote
onverfchilligheid heeiTchen , waarom
het hun niet verlchilt, waar zy begraven
zullen Worden. Eene regt tegenover-
gefielde reden , welke, wanneer de zul-

ken de zaak regt bezeften , eerder in ftaat

zoude zyn, om die vooroordeelen,
welke anderen weerhouden , te boven te

doen koomen, en te eerder tot het doen
begraven , buiten Kerken en Steden

,

over te gaan: doch deeze trekken zich,
door zulke onverfchilligheid, de zaak
niet aan , en het ontbreekt hun mede
aan noodige kennis en overtuiging ; voor
al dat zy, als leden van de Maatfchap-
pye, waar onder zy leeven, ook in dit

Huk verpligt zyn , het algemeen nut te
helpen bevorderen(y3.

Van

CiO Van dergdyke onverfchilligheid fchynt ook
de braave w: v: eenhoorn niet geheel vry
geweest te zyn : zie Zyne Euthanafia, oïJVelfiey^
ven, IV D bladz. <5S. in not. alwaar hy, na den
uiterften Will van C. Craferus: waar by deeze be-
volen hadt, om niet in eene Kerk begraven te v/or-
den -, en de gedagte van Sirefo aangehaald te heb-
ben ; een uitroep doet; Wie zal de oude paaien nu
verzetten kunnen ! En 'er alleen byvoegt : dat hy
dagt, dat een Christen van zyne begravenis, en
van andere dingen, nazynen Dood , niet veel moet
bepaalen , als maar de' ziel , het beste deel wel
bezorgd is; dat de begravenis, en al wat tot de
Wereld behoord, wei gefchikt zoude worden.

—

Wel
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Van deeze en dergelyke redenen zou-

de ik noch meer kunnen melden : doch

welke meil ook moge voorgeeven, de-

zelve, denk ik, zullen uit het behan-

delde alhier haare opk»sfing wel kunnen

vinden, waar om ik daar in niet verder

trede \ te minder , om dat ik bemerke , in

het opgeeven van redenen,al wydloopiger

geweest te zyn, dan ik zelf verwachten

gewild had. ÏDan diemogt zoo zyn, daar

toch naa yerfchillende redenen gevraagd

wordt. Doch de opgegeevene, ter beant-

wooï ding van het eerfte lid der Vraage

,

genoegzaam achtende , gaa ik over tot

het tweede lid van dezelve.

De beste Middelen naamlyk , om de na-

dselige 'gewoonte yan begraven , in Steden

en Kerken ,' in onze Reptiblyk te doen op-

houden*
Naar

Vfel gezegd, als men niets meer, dan hét nut voor

de Ziel, ^in het oog houdt. Dit zeker moet toch

het eeifte voor een Christen zyn, maar neemt niet

weg de vryheid, welke een Christen heeft, om
ook over het overige beltellingen te maakcn; ja

dit gebiedt dikwils de noodzaaklykheid en het nut-

tige-, tot bevordering van het welke een Christen

mede verpügt is. Was de Hr eenhoorn,
toen Hy dir fchreef, ook van het rchudelyke van

het begraven, in de Kerken, genoegzaam overtuigd

geweest , ik geloof met , dat die waardige Man

,

dus zoude gechreven, maar mede wel onder het

oog'gebragt hebben, dat ieder een verpUgtis, het

algemeen wclzyn te bevorderen.
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Naar de Iccre der Rechtsgeleerden
wordt eene gewoonte, hoedanig eene
het begraven in Steden en Kericen alleen
IS, door ÓQczc tweewyzen afgefchi^ft:
of door eene tegen oyergejlelde gewoonte

;

of door eene nhdn/kkelyke wet.
'

Eene
vandecze, of ook wel die beide, wan-
neer de eene op de andere moge volden
en zy malkander behulpfaam zyn , zul-
len dan ook de beste middelen

, om de
nadeehge gewoonte van begraven, in
Steden en Kerken, te doen ophouden

vnaar myn begrip , moeten zyn. Welke
zich dus gevoeglyk laaten onderfcheidenm zulke, welke buiten de wetgeevcn-
dtMiiagt; en die, welke door de wet-
geevende magt by de hand genoomen

,

en uitgevoerd kunnen worden
lot dezulke, welke buiten de wet-

geevende magt uitgevoerd kunnen wor-
den breng ik die, welke byzondcre
perfoonen

: het zy byzonder , ofin ver-
eenigmg met fommigen te faamen , m
het werk kunnen flellen, door begmaf-
plaatlen voor zich of ook wel voor hec
algemeen en de hunnen, buiten de Ker-ken en Steden, te doen vervaardigen;
waar van reeds voorbeelden, ho?wenoch weinige, zyn O/).
XII nEBL. C PIj
C'^.} Zie hier voor bladz., 14. rot, p.
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Dit deiike ik , ieder een , vooral in

onze Republyk , geöorlofd te zyn : hoe-

wel ik wel lieden aangetruffen heb , dié

meenden, dat, de beitelling der begraaf-

plaaifen tot de Overheid behoorende,
en die, in de Kerken en Steden, be-

paald zynde , de ingezetenen ook daar

aan gehouden zouden zyn, endczeh^e,

Z(»nder het gezag der Overheid , niet mo-
gen verplaatfen; doch my is, tot hier

toe, geene byzondere wet, in ons land

bekend, waar by het begraven, in Ker-
ken en Sceden,uitdrukkelyk^^w/f;?, en
het zelve daar buiten ftellig verboden

wordt. Het is alleen door de gewoon-
te ingevoerd ; het is dus alleen toege-

ftaan en veroorlofd. De wetten die 'er

op gemaakt zyn , gaan maar over het

betaalen van eenige belastingen , op dee-

ze en geene wyze van begraven , ge-

field: en dus fchynt, door het (tellen

van boete, op het begraven buiten de
Steden , ja in Ibmmige plaatfen , buiten

de Kerk of Parochie, waar onder men
behoort, zulk begraven buiten dezelve,

in zekeren zin, wel verboden; maar het

is nochtans geen /?f///^^,enallebegrave-

nisfen buiten dezdve intjJuitend ver-

bod: hebbende geen ander oogmerk,
dan op dat de Kerken daar door van haa-,

re
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re inkoornften niet zouden beroofd wor-
den ; wie derhalven , die in zyne plaats

al zulk eene belasting vindt, voldoet

daar aan , door het betaalen van dezelve,

en mag zyne dooden buiten de Stad be-

graven, zonder dat eenig verder verbod
daar tegen ftrydt.

Tot de andere , welke doof de wet-

geevende magt ter uitvoer kunnen ge-

bragt worden, behoort, dat de Over-
heid , aan welke ^ gelyk hier voor reeds

gezien is, dit zekerlyk ftaat, het be-
graven^ in de Steden en Kerken, by
eene wet verbiede ; en daar toe zorge , dat
bultende Steden, begraafplaatfen , op
algemeene kosten, befteld en gemaakt
worden. Het geen met beleid envoor-
zigtigheid ^ op zulk eene wyze , behoort
ingericht te worden , dat niemand daar
by eenig nadeel koome te Ij'den , maar
zulks algemeen goedgekeurd worde

y

Waar van beneden nader.

Het is klaar, dat het befiellen der be-
graafplaatfen , door byzondere perfoo*
tien , voornaamlyk en alleen te verwag-
ten is van ryke en vermoogende lieden

,

dewyl de minvermoogende 'er nietin ftaat

toe zyn; zoo om de kosten, die daar
toe zouden moeten gedraagen worden

;

als om de belasting , op het buiten de-Ste-

C 2 dm
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den b^gmvTn in veelen van dezelve»

gelleld: welke fchoon men buiten hun
bezwaar, de kosten tot het bereiden van

een begraafplaats, buiten de Stad, al

mogt gevonden hebben, den minvermoo-
genden altyd bezwaaren zoude ; ten wa-

re, door zulke byzondere perfüonen

,

een fonds uitgevonden wierde , waar uit

die belasting voor . niinvermoogenden
betaald; of een prcemie, op elk lyk,

buiten te begraven gelteld Avierdt; of

dat die byzondere perfoonen by de

Overheid ^ te weeg bragten , dat voor
het begraven buiten niet meerder , dan

van in de Steden en Kerken, betaald

werde: doch tot het een en ander zyn
noch veele zv\'aarfgheden ; ja 'er fchynt

noch, immers zoo het voor het alge-

meen zoude dienen , weinig mogelyk-

heid; en behalven dat, zoude in het

laatfte geval , de wetgeevende magt dan

hier in, ook gebruikt moeien worden.

Met welk , • wanneer dit toch gefchied-

de, zoude het welvoegelyker zyn, dat

het begraven in Kerken en Steden door
dezelve verboden , en buiten de Steden

geregeld wierde : welk middel niemand
zal kunnen loochenen , de kortfte en bes-

te weg te zyn , om deeze hervorming
te bezorgen i temeer, dewyl buiten dat,

zoms
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zoms 'er noch veele jaqren, ja eene
eeuw, en meer, noodig zoude zyn,'
eer anders deeze gewoonte geheel ver-
anderd zal zyn. Intusfchen echter zal
het nuttig zyn , dat, offchoon , en zoo
lange, zy dat, door haare wetgceveiide
magt, niet doet, niet te min byzondere
perroonen,die van het nadeelige en fchan-
delyke overreed zyn , meer en meer be-
graafpl-iatfen buiten de Steden oprich-
ten: als zynde dit een der eeriie mid-
delen , waar door onze Landgenooten

i,.

door zulks dagelyks te- zien, 'er aan ge*
woon zullen worden; ja dat veelen,
tot een ftuk van nayver en navolging^'i
zou kunnen dienen. .

• Dan hoe tot het een of ander., hetzy
meer door bj'zondereperfoonen ;• het zy
door de wetgeevendemagt, gekoomea?.r

Hier; toe zullen voorbereidende mid-:
delen noodig zyn.

'Bcvoorens hebben wy onder de re-,

denen, v/aar om onze Natie aan de
nadeelige gewoonte van begraven, in
Kerken en Steden, noch blyft hangen,
aangetoond, dat zy in het algemeen
noch niet genoeg overtuigd is, van het
fchadelyke , fchandelyke , bygeloovige

,

en onvoeglyke van dien.

Dat dit , zoo wel op de Overheid

,

C 3 als
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als op den gemeenen man, toegepast

kan worden , is , dunkt my , onte^enzeg-

gelyk. Ware dit zoo niet , zoude de
Overheid , welke wy vooronderftellen

,

dat voor het dlgemeen welzyn anders waa-

kende is , lange 'er tegen moeten gezorgd

hebben; doch daar aan mangelt het:

waarom men hier op uit zal moeten zyn,

dat men den eenen en anderen meer tragt

te overreden en te overtuigen.

Dat men derhalven de voorbeelden

der fchadelykheid , vooral in ons Land

,

meer en meer bekend doe worden. Waar
toe het geval te Bruinisie , hier voor

aangehaald , mede tot een voorbeeld kan

zyn, en andere meer.— Van Parys

werdt , niet lang geleden , ook een krag-

tig bewys der fchadelykheid, van de

Kerkhoven in de Steden gemeld, waar,

in de nabuurfchap van de ftraat de la

Lingerie , op een Godsakker , in het jaar

1779, eene menigte lyken, zelfs zeer

diep , begraven zynde , de kelders , der

na by gelegen huizen , daar door zoo-

danig befmet en vergiftigd geworden zyn,

dat 'er geen licht in wilde branden ; en die

'er in kwamen , met de hevigfte toeval-

len werden aangedaan ; ja de vochtigheid

,

welke op de muuren zat, zoo vergif-

tig waS} dat eene mecfelaar dezelve met
zy-
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zyne hand ^ aangeraakt hebbende , dee-

ze eene geheele verdooving en gevoel^

loosheid onderging, vervolgens, met
veel pyn en fmerte , benevens den voor-
arm , opzwol , en blazen op de huid
kwamen , waar uit eene fcherp-bytende
vochtigheid te voorfchyn kwam , welke
eene geheele vervelling van de opper-
huid veroorzaakte (w^, Deeze en der-

gelyke voorbeelden maake men meer
bekend; men gebruike daar toe zulke
fchriften en boeken , die ook de min-
vermoogende lieden , en zelfs degemee-
ne man , in handen krygen : al ware hec
zelfs de Almanakken , waar in gewoon-
lyk ook een of ander Hiflorie , of ver-

haal gevonden wordt , en welke by de
meesten des volks geleezen worden.
Op een en andere plaatfen in Gelderland
heeft men , toe dergelyke einden , al

voor eenige jaaren van de Almanakken
dusdanig gebruik gemaakt, en daarin
Ordonnantien , Reglementen enz., die
het volk meerendeels onbekend waren

,

en waar naar het echter leeven en hande-
len moest , laaten drukken ; ook nu en
dan in Utrecht , alles met zeer goeden
uitflag; ja men herinnere zich, wat nut
het gehad hebbe , dat men , federt ze-

C 4 ker

(w) Zie Geneesk. Jaarb. v. D. 11. St. blodz. jo.
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ker geleerd man diiar toe aanleiding ge-

geeven heeft (.r), Ibmmige wetten in

Zeeland in de Almanakken heelt laatcn

drukken. Dus zelfs dit middel niet on-

geh t) Qj-d , ni e t n ieu \v , zoude zyn , maar

voor eén gepast middel te houden is,

waar door men tof kennis van, den ge-

meenen man-, brengen kan, dat anders

voor hem nïécstül verboi'gen blyft; en-

door doezen weg zoude hy ook van het

noodzaakelyke van het begraven der doo-

den, buiten;de Steden en Kerken , noch
eens overreed kunnen worden.

Ik beken, dat het welmoeielyker zal

zyn, oude -lieden,, die het meest aan

vooroordeelen gekleefd blyven,.te over-

tuigen, zoodanig dat deeze zelve die

nadeelige gewoonte helpen affchaffen;

en dat, zoo de wetgeevende magt viie

niet ^ geheel opruime., of zoo ichiel3'k

niet, als wel zoude kunnen, daartoe
de handen aan het werk lloeg, het wel
fchynen zoude , of de bckendmaaking
van het fchadelyke enz. niet veel uit-

werking deed , maar intusfchen zal het

toch' op -jongere heden wel eenigen in-

vloed nraaken.
- Waarom men zich al meer en meej

be-

(x} Zie Gedagten over'l^ét famenflet onzer be-

emd. bui-g<:ri:..re.ti(j'ieievrdk gcdi-ukt ie Goes , i-jij.
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behoore te bevlytigen , om het derjeugd
ïil vrgeg in te.tcherpen. Hier toe , denk
11^ , dat mede, tot eei^ roidd-ei zal kunnen
dienen, dat men het plaatfe in een of
ander 5choDiboek ; ,

pf ook, dat m,ei)

een byzonder Boekje,, het zy ondencie'a

titul van ouiie en hedmdaagfche %yz.e;Va/ï

hegrayen der Poode/f[&iZx^of-Qen andeixm j

daar over fchryve, ..tot een leerboek in

de Schooien , even .alsJiei;iQnIan^«; uit-

gekoomene Faderlofidsch A. B. Boek ^ Ca^

techïsmus voor de jctigd enz. In zulk
een Boekje konde men het fchadelyke,

(chandelyke ^ verkeerde en ongepaste
van het begi'aven, in Kerken en Ster

den, en het pryzepswaardige- van het
tegenovergeftelde , meteenige verhaa-

len van het gebeurde- in ons Vaderland
en elders, korilyk voorliellen, en ter

navolging van het laatüe-,- elk opwek-
ken, zelfs met byvoeging van e^nige
prentjes: by voorbeeld, de wyze van
begraven der Oudeii, vooral der eer-

fle Christenen ; de -begraarplaatfen by
Scheveningen en te Zuilen ; Lykftatien
van byzundere Perfponen, vooral der
Aanzienlyken, die-.hjej:om buiten be"^

graven worden; hét gebeurde te Brui-
nisip-, en^.,- mecgepaste Vaarsjes 'er .on-

der.

C 5 Om
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Om nu zulke Boekjes fchielyk alge-

meen te maakcn , zoude een of ander

Genootfchap die voor zj'ne reekening

kunnen laaten drukken, en aan zyne
Correfpondenten rond zenden , om aan

veelen , vooral aan de Kinderen in de
Schooien , om niet uit te deelen : even
als de Oeconomifche Tak onlangs een
Boekje: behelzende Raadgeevingen van

Dr. L. BIKKER, om zich tegen de voor-

en najaarszkkten , rot- en galkoortfen
,

en roodenhop te behoeden , en ''er zich van
te geneezen , algemeen gemaakt heeft

Op zulk eene wyze zoude dergelyk
Boekje veel nut kunnen doen. En

—

daar het, in de Schooien, in gebruik

brengen van nieuwe Boekjes , by de
IS'Ieesters , die aan hunne oude gewoon
zyn , veeltyds zwaarigheid baart : zoude
men aan hun ook eenige dier boekjes

om niet kunnen zenden, met vryheid,

om ze vervolgens aan hunne leerlingen,

voorzekeren prys,teverkoopen, waar
door zy te meer aangemoedigd zou-

den worden, om die in gebruik te bren-

gen.— Boven dien zoude men zul-

ke Meesters ook noch door beloonin-

gen daar toe kunnen uitlokken.

Welk een invloed het leeren in, en

ieezen van zulke Schoolboekjes op de

har-
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hatten der jeugd maakt, behoeve ik liier

niet te betoogen ; dit is kennelyk ge^

noeg; en de zoogenaamde FranicheTy-
ranny , een Schoolboekje voorheen ge^

bruikt, is 'er een fpreekend bev/ys van:
daar het zelve zulk een afkeer en haat

,

tegen die natie , veelen onzer Landge-
nooten heeft ingeboezemd , dat , of-

fchoon zy nu onze Bondgenooten , ja

onze Weldoeners zyn 5 dezelve by fom*
migen noch voortduurt.

De Leermeesters , vooral der Latyn-
fche Schooien, moesten ter overtuiging

van de jeugd, aan hun toebetrouvvd,
het hunne ook zoeken toe te brengen ^

en daar toe opgefpoord worden. Deeze
zouden dat kunnen bevorderen, door
hunne leerlingen op te geeven Themata.,

over de fchadelykheid van het begra-

ven, in Kerken en Steden; over de ge^
woonte der ouden , der eerfte Christe-

nen ; over de tegenwoordige , uit byge-
loof ingefloopene

, gewoonte , en het
begin der hervorming, door de reeds
voor handen zynde voorbeelden, aan-

getoond ; ja door deeze flolFe tot een on-
derwerp van Oratien , die door de leer-

lingen gehouden worden , te gebruiken

,

liever als daar toe , veeltyds oude afge-

werkte , ftoffen , welke weinig of geen
nut doen , te neemen. De
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De Profesforen ,.op dé honge en ande-
re Schooien , moesten ook Thefes ^ o vel-

de fchadeiykheid en ongerymdheid dee-

zer gevv'oonte, ien ;het hoodzaakelyke
der hervorming , meer 1-aaten dcfemlee-

ren, en voorts allerwegen, by allegele-

genheden, in hunne leslèn het voor-:

honden. ' '

•Wanneer dit een en ander,, in ons

Land, hier en daar gefchied Ie, zoude
de zaak zelve niet alleen der jeugd 'm^

geprent ,• maiir ook <laar door meer en
meer openbaar, en ter overweeging aan

de aandagt der hoorders gebragt kun-
nen worden.

En om zulks noch meer in het alge-

meen te doen , moesten de Predikanten

,

by deeze en geene gelegenheden , in hun-

ne Predikatien , 'ervan gewaagen , en het

fchadelyke, ongepaste en bygeloovige

enz. der gemeente voorftellen , en op
eene hervorming aandringen. Die gele-

genheden behoeven niet opgezocht te

worden , zy zyn 'er dagelyks : hoe meeni-

ge lyk-predikatie wordt niet gedaan? Jaar-

lyks, w^ordt 'er gepredikt over de begra-

venis van Christus , zoo in de lydens-

flofFen, als over den Heidelbergfchen

Catechisnius : welke eene gepaste nan-

leidmg diwr toe is hier te vinden ! Die
Heer
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Heer van leeven- en dood werd buiten

de Stad begraven : wie, enwaarzynnu
in ons Land zyne navolgers daar iii?

Weinigen voorwaar! fchoon allen naarzy-

nen naam genoemd en hervormde van
het oude bygeloof hieten , het geen ech-

ter de meesten noch in het begraven hun-
ner dooden blj'ven aankleven. Moes-
tenze niet liever, hetvoorbeeld van on-

zen Heer en Meester, en der eeritê

Christenen, die in geene Kerken be-

graven werden, daarin navolgen? chz.

Deeze en dergelyke aanmerkingen zou-
den op zulke ftofFen, ter betragting , te

regt mede paslen. En waarom zouden
de Predikanten , vooral die 'er van over-

tuigd zyn , in dev/elke eene nalaatigheid

onverfchoonelyk is , geene gelegenheden
kunnen en mogen opzoeken , om 'er nu
en dan eens opzettelyk over te hande-
len ? Het ftuk zelve is , denk ik , niet

buiten hunnen kring. Het behoort ook
tot het zedenkundige , het v/elk hunne
post en pligt vooral "is , der gemeente
voor te ftellen , en haar daar in te ver-

beteren ; voornaamlyk moeten zy tegen

al wat bygeloovig hieten mag, of daar

uit is voortgefprooten , waaken. Dat
gefchiedende , zouden de vooroordee-
len, die noch by veelen plaats houden

,

weg^
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weggenomen kunnen worden : daar toch
de Predikanten, onder, het volk, veel

al voor orakels gehouden worden; en
het geen zy zeggen, dikwils veel meer,

ingang vindt , dan dat het door anderen
met krast van redenen betooüd wordt

,

het welk zy echter in deezen ook niet

moeten verzuimen.

My heugc, eens een geacht Leeraar,

in een vooniaame plaats, te hebben hoo-
ren prediken , overJofephs laatfte woor-
den Gtnef. L. yers 24 en volg. Die
maakte, in zyne toepasfing, eenige aan-

merkingen , ter leering : onder anderen
ook van denoodzaakelykheid engeöor-
lofdhcid van Testament maaken , en het

gevaarlyke van zulks uit te Hellen. Maar
dagt my, zoude het hier ook niet alzoo

wel, ja meertepasgekoomenzyn, aan-

merkingen over het begraven der lykeii

in Kerken en Steden te maaken! enz*

Dit wil ik alhier maar aangehaald heb-

ben, om aan te toonen , dat 'er gelegen-

heid genoeg is, dat die Heeren 'er zich

op zouden kunnen toeleggen; ja wilde

ik dit noch breeder doen , ik zoude een
geheele lyst van texten , ook veelen

,

die dagelyks gepredikt worden , kunnen
opgeeven : doch zal die liever aan de
keuze en het doorzigt van die Heerea
overlaaten. '£r
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'Er zyn ook noch verfcheidene ver-
handelingen , over deeze ftofFe in het
Latyn , en Fransch , gefchreven , waar
van ik hier voor eenige aangehaald heb

:

deeze zoude men ook in onze Lands-
taal kunnen overzetten, uitgeeven en
alzoo onder den ininkundigen meer be-
kend doen worden; of eene verzame-
ling daar van maakcn en uitgeeven ; voor-
al zoude ik aanraden, de fchoone en
trefFelyke verhandeling van den Heer
TE WATER byzonder uit te geeven

,

en die zoo te laaten drukken , dat ze
voor ieder een , om een geringen prys

,

te verkrygen wa.*- ; of dat ze, voerkos-
ten van een of ander Genootfchap , al-

zoo gedrukt , en even als de Kaadgee^
vingen van Dr. bikker, om niet, al-

gemeen gemaakt wierde.. Het zelfde
zoude men ook met de fchoonvloeien-
de en aandoenlykeredenvoeringvanden
Heer kluit kunnen doen ; en by het
een of ander iets van de vertoogen uit

den udrtz van u n z e r kunnen byvoe-
gen.

Voorts , wordt 'er hier of daar , in
ons Land, iemand, vooral van aanzien

,

buiten eene Stad, het zy op een daar
toe bereid Kerkhof, ofbyzondere plaats,

begraven, men laate zulke gevallen,

daar
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danr ze noch zeldfaam zj^n , niet onbe-
kend, maar melde die meer, engebrui-

ke daar toe de dagelykfche Couranten
en nieuwspapieren, met byvoeging der

Feden, en aanmoediging tér navolging,

^ehk ik. in eene Nederlandfche Cou-
ri:nt(j')j zoo eens van Touloule ge-

meld gevonden heb , dat aldaar , op het

Kerlshof, de Burg-Graaf en Ridder de
T-H 1 s u N begraven was , zonder dat het

vour dien aanzienlyken man eenigzins

vernederend gevonden werdt , naast den
Armen begraven te worden.

En zulks doe men ook vooral, wan-
neer deeze ofgeene b^'zondere perfoon

,

of gemeente : of uit overtuiging van het

fl'hadelyke van het begraven , in Kerken
en Steden; of door nayver, eene by-

zonderc begraafplaats daar buiten heeft

laaten vervaardigen.

Ook behoorden derzulken loffelyke

poogingen, niet alleen gepreezen, maar
ook beloond te woorden, om anderen
daar toe mede. aan -te moedigen. Pry-
zenswaardig is daar in , het zoo nuttige.

Genootfchap van den Oeconomifchen
Tak , het welk de Ho.og Welgeb. Heerc
VAN ZUILEN, over zynen yver , in

het beltellen van eene begraafplaats, te

Zui-

O') Fan den 20. Oêloher 1783.
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Zuilen , met eenen Eer-penning vereerd
heeft; en dus met een goed voorbeeld
andere Genootfchappen is voorgegaan.
Én het zoude zeer nuttig zyn, dat

het zelfde Genootfchap , of eenander,
pryzen uiüoofde aan de zulken, die
byzondere begraafplaatfen , buiten de
Steden , wilden inflellen.

Ja dat, gelyk het Zeeuwfch Genoot-
fchap nu heeft willen goedvinden , eene
prysvraag daar van te maaken , elk Ge-
nootfchap het zjne, ter verdere bevor-
dering, mede in het werk flelde.

Waar toe zoude kunnen dienen , dat
men ieder lid van het zelve opfpoorde,
om alles, wat tot bevordering eenerher-
vorminge kan flrekken , elk in zynen
kring, in het werk te ftellen , om by alle
gelegenheden zynen evenmenfch , wie hy
ook zy , van het fchadelyke en onbeta-
melyke van het begraven, in Kerken en
Steden , te poogen te overreeden.
Deeze leden immers zyn verpligt , met

dezelve mede te werken tot alles , war
tot het algemeen nut bevorderlyk kan
zyn, en hebben zich daar toe, by het
verkrygen van hun lidmaatfchap in het
Genootfchap, verbonden. Door ande-
re Genootfchappen , ook van den Oeco-
nomifchen Tak, zoude dit.mede km>
XII DEEL. D '" *"

nen
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nen gcfchiedcn , en de leden daar toe

op2:crpoord en gehouden worden.
Deeze en dergelyke middelen, ter

meerdere bekendmaaking , onderregting

,

overtuiging en opwekking gebezigd wor-
dende, vleije ik my, dat onze Natie

daar door zich met ter tyd zoude laaten

overtuigen; en, offchoon de Overheid
al noch mogte draalen, haare magt,
ter geheele hervorming , te gebruiken

,

'er vcelen in ons land zouden gevonden
worden, de een voor, de ander na, die

zich en de hunnen, in geene Kerken en
Sre^^'ien, meer zouden laaten begraven,

maar daar toe begraafplaatien buiten de-

zelve kiezen en aanleggen.

Het is waar, in het aanleggen van zul-

ke begraafplaatfen , ook meer voor het

algemeen gefchikt , blyft wel eene zwaa-

righeid: waar van daan de kosten daar

toe te vinden ? Om dat veelen , anders

noch al welgezind , daar tegen opzien

,

en minvermoogenden die niet kunnen
draagen. HierOm heb ik wel eens ge-

dacht , een byzonder Genootfchap , even

als de Maarfchappye , ter behoud van
Drenkelingen te Amfteldam, daar toe

öp te richten: ieder lid daar van konde
jaarlyks , zeker te bepaalene Som , contri-

buëeren , en hier uit zouden eenige kos-

ten ^
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teft , of een gedeelte van dien , ter ver-

ligting van minvermoogenden kunnen
gevonden worden : doch dit ontwerp is

my, in de uitvoering, tot hier toe
moeijeiyk gebleeven : uitvreeze, datby
eene algemeener overgang tot het maa-
ken, van zoo veele begraafplaatlen bui-

ten zoo v^ele Steden, als wy in ons Va-
derland hebben, de uitteloovene kos-
ten te groot zouden worden , en daar
toe de contributien niet toereikende
zyn. Dus zulk een Genootfchap , hoe
wel 'er in de beginfels al veel hoope
ware , niet lange ftand zoude houden

:

echter heb ik den moed noch niet geheel
opgegeeven, terwyl 'er noch hoope over-
blyft , dat , als men maar hier en daar

,

ieder in zynen kring, meer werkte tot
hervorming

., het zoms zoo geheel lang
niet aanloopen zoude, ofde wetgeeven-
de magt, door deeze en geene voorbe-
reidende middelen overtuigd wordende

,

zoude de handen ook wel aan het werk
flaan , en dan zou zulk een Genootfchap
niet meer , immers overal niet , noodig
zyn. Men zoude het derhalven mede

,

als een voorbereidend middtl, kunnen
beproeven , al ware het dan maar voor
eenen zekeren tyd vanjaaren, in dewel-
ke men belooningen voor dezulken , die

D 2 be-
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begraafplaatfen buiten de Steden (licht-

ten, uitloofde. Zoo de Oeconomi-
fche Tak dat op zich geliefde te nee-

men , zoude die 'er niet minder eer me-
de inleggen , als met zyne andere pry-

zenswaardige poogingen. Dit Genoot-

fchap is fterk , en konde het de onkos-

ten , uit zyne tegenswoordige kas , niet

vinden, het zoude den Leden kunnen
Tianfchryven en beweegen, omeeneby-
zondere contributie daar toe vrywillig

op te brengen. Door de meenigte van

dien, terwyl ik my vleijc, dat 'er onder
dezelven noch al zyn, die overtuigd

zyn , en de meesten in gegoede lieden

beftaan , zoude dat noch al wat kunnen
bybrengen.

Byzondere perfoonen, die van het

gepaste en noodzaakelyke , ter hervor-

ming , overreed zyn ; vooral de ryken

,

moesten zich ook meer bevlytigen , om
niet alleen meer begraafplaatfen voor
zich en de hunnen te beftellen; maar
ook daar toe anderen op te fpooren ; in-

fchryvingen te laaten doen, enverbind-

tenisfen te faamen te maaken , met aan-

fpooring van , en vryheidgeeving aan

minvermoogenden , om ook aldaar te

willen begraven worden, en deezen
hier door 'er toe op te wekken , zelfs

met



BEGJIAVINGE IN STEDEN ENZ. 53

met belooningen. Zulke poogingen
zouden ook veel vermoogen; en het

begraven , buiten de Kerken en Ste-

den , al meer en meer doen gewoon wor-
den. Zoo weet ik van een Vriend , die

,

voorneemens zynde, om zich by een
landgoed, eene begraafplaats tebefchik-

ken, en daar over met eenen arbeider

zich in gerprekbegeevende,deezcn over-
haalde , om 'er zich ook te laaten be-

graven , onder voorwaarde , dat hy 'er

iets, by voorbeeld, de kistofderge-
lyk , toe betaalen zoude , het welk hy
hem toeftondt: in die verwagting, dat

het alzoo allengskens al meer en meer
in de gewoonte koomen zoude.

Waren 'er veelen, die zulke aanmoe-
digingen durfden waagen , ik geloof ze-

ker , dat de hervorming fpoediger zou-
de bevorderd worden.
Dan , daar alle de voorgeflelde mid-

delen, noch maar het werk van byzon-
dere perfoonen zyn , zal men my hier wel
tegenwerpen : datze niet alleen zoo veel
tyd zullen vereisfchen , eerze eene ge-
heele hervorming maaken; maar ook
mogelyk die nooit geheel te boven koo-
men, uit vreeze, dat zoo lange het be-
graven , in Steden en Kerken , geöor-
lofd blyft, 'er noch zullen gevonden

D 5 wor-
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worden, die het zelve blyveii aan-

kleeven.

Ik beken , dat het oneindig nuttiger

zoude zyn , dat de Overheid baare magt

,

ter geheele hervorming, gebruikte , daau

deeze, daar door in eens meer zoude
kunnen atcloen , dan duizend anderen

,

door hunne voorbeelden en poogin-

gen.— Om zulk eene hervorming, door

de Overheid, te helpen bevorderen,

zyn 'er ook noch middelen , waar van

wy ftraks zullen handelen. Doch in-

tusfchen blyft het my zeker , dat wier-

den de reeds gemelde middelen , ter over-

tuiging en opwekking van onze Natie,

en ter bevordering van byzondere be-

graaFplaatfen , door byzondere perfoo-

nen , aan te richten , meer aangewend

,

het dan ookmeerteroorcn van de Over-

heid , welke in ons Land uit zoo veele

leden beftaat, zoude koomen; en de-

zelve mede overtuigen , en tot nayver

opwekken, om eens met kragt, door

Jiaare wetgeevende magt, eenehervorr

ming te weeg te brengen.

Hiertoe heb ik bevoorens reeds,onder

de opgegeevene redenen , aangemerkt

.

dat het, naar de gefleldheid van onze
Republyk , moeijelyker, als elders,

^y^de 5 ou<^c gewoonten en wetten te ver-
'

'
aa-
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anderen , 'er noch geene middelen , noch
aanleidende , noch toereikende , ofnoch
welberaadene, genoeg 2;yn ingefteld,

die zulks hebben kunnen te weeg bren-

gen. Want het geen op eene en andere

plaats reeds ingefteld is; is waarlyk van"

dien aart geweest. Wat te Zwoll reeds

in 1779. gefchied is, is hier vóór Z'/^^^;

15 aangeflipt; en is dit noch van geen
gewenlcht gevolg geweest, ik twyfFel

geenzins , of het heeft alleen hier aan
gemangeld , dat de Magiftraat dier plaats

,

van de fchadelykheid dcezer gewoonte,
en de noodzaakelykheid der hervorming

,

noch niet gcnoegfaam overtuigd ge-

weest is : anders hadt zy , immers zoo
men zich een regt denkbeeld van haar

voorftelle , om in dit opzigt mede , ten

algemeen welzyn, te willen medewer-
ken , ook hier in , op het verzoek van
die braave en weldenkende Ingezcete-

nen , acht gegeeven , en was naar haar

pligt lange daar toe behulpfaani ge-

weest, waar van ik echter noch niets

vernoomen heb.— Het geen te Arnhem
in 1783. gebeurd is, verdient niet min-
der onze oplettendheid. Aldaar hadt
de Magiftraat, buiten de Stad, een
keurige begraafplaats,omringd met eenen
hoogen muur; en deszelfs ingang, met

D 4 ecii
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een fraay yzeren hek, verfierd, haten
maaken: doch 'er was pas noch maar
één lyk, ik meen, van eene Sergeants

vrouw , van het Reguiicnt van Baden-
Durlach , begraven , ofhetgemeene volk
kwam , korten tyd daar na , op de been

,

haalde dat lyk weder daar van daan , be-

groef het m de Stad , en vernielde het

hek en de muuren, van die fraaije be-

graafplaats. Zulk een geval dus, is,

zegt men , gefchikt , om anderen van zul-

ke poogingen afte fchrikken. Doch dit

zal alleen hegten op de zulken , die van

de waare omftandigheden der zaak niet

genoeg onderregt, en in waan zyn, als

of zulks alleen daar van daan gekoomen
Avare , dat het volk niet buiten , maar
binnen de Stad, zoude willen begra-

ven worden , en de begraafplaacfen bui-

ten de Stad afkeurde ; en die daarom
vreezen , dat 'er in gevallen van veran-

dering , van de plaats der begravenislen

,

gediiurig oproer zoude te duchten zyn:
Want , als men de omilandigheden , van

zaak en tyd , regt in acht neemt , zal

men bevinden, dat het daar aan niet toe

te fchryven is. Ik heb , kort na het

voorgevallen was, by zekere gelegen-

!tieid, eene. reis derwaards gemaakt , en
gUi^s naauwkeurig opgenoomen. De ver-

niel-
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melde begraafplaats heb ik, niet zonder
aandoening, aanlchouwd. Met myn
gantfche hart moest ik zulk een oproe-
rige daad van het gemeen afkeuren:
maar het meest beklaagde ik , dat , daar

het (lichten van dezelve , aan die plaats

reeds zoo ver gekoomen was , zulk een
pryzenswaardige daad, zoo ongelukkig
uitgevallen was; ja dat, gelyk ik verder
hoorde , het niet beter ingefteld was ge-

worden: want hier aan voornaamljk
moet al dat gewoel , o ver deeze begraaf-

plaats , toegefchreeven worden. Immers
van veelen, die by my geloof verdie-

nen, ben ik onderregt, dat de Ge-
meente aldaar , niet tegen het begraven
buiten de Stad , was ; noch hierom het
vernielen van die begraafplaats gefchied
v/as ; en zelfs hadt men toen noch hoope,
dat het 'er noch eens beter toe in ge-
field zoude worden : doch dat het op-
roer voorgevallen was , in eenen tyd

,

dat de Magillraat en Gemeente in ande-
re ftukken, waar over hedendaagfch
meer verfchillen gevonden worden,
zeer onééns waren ; dat de Magiflraat
een gedeelte van het. oude Kerkhof, in
de Stad, aan eenenjood verkocht hadt,
buiten toeftemming der Gemeente; dat
deeze Jood daar van een plaats of tuin

JD 5 ge-
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gemaakt hadt; en by het omdelvcn van

dezelve, de daar geleegen hebbende
beenderen der burgeren voor -ouders,

van daar hadt laaten voeren , en, zoj
men zeide , in of aan den Rhyn bren-

gen: dat dit vooral aan het volk, dat

in deeze tyds omftandijJieden reeds aan

het woelen was, gelegenhc^id daar toe

gegeeven , en zy het op die nieuwe be-

graafplaats verhaald hadt: dat ook de

Magiltraat het begraven op deeze nieu-

we plaats wel voor allen, die zu!ks zou-

den begeeren , opengefteld hadt , maar

dat zy belast hadt , dat , daar het toen

een tj^d was, dat debefmettelykeroode

loop daar regeerde , de Armen en min-

vermoogenden daar moesten begraven

worden : het begraven in de Kerk voor

anderen noch toelaatende; dat ook in

deezen zelven tyd de Aanzienlyken

,

zelfs die aan dezelve befmettelyke ziek-

te geftorven waren , noch in de Kerk
waren begraven; en dat dit het volk

al mede zeer in het oog geloopen hadt

:

dat al verder de plaats , die ter begra-

ving aldaar gekoozen was , daar toe ook
niet al te wel gefchikt was : als zynde

geleegen nevens die , waar veele paar-

den en beesten voorheen begraven wa-

ren; en waar noch de vuilnis uit de
Stad
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Stad gelegd wordt ; ja een gedeelte daaf

van tot die begraafplaats gebruikt : waar
op het volk , in die waan zjnde , dat

dezelve alleen voor het gemeen was,
zeer gevallen was. Het blykt dus , dat

zulk een mislukken, meer aan eeneniet

beniadene, en niet omzigtig genoeg
ingeflelde befchikking, dan aan de zaak
zelve, te wyten is; en dat zulke gevol-

gen niet te duchten zyn , wanneer het

met meer beleid en vooruitzigt gefchiedt.

Immers de Aanzienlyken moesten in het

begraven aldaar voorgegaan zyn ; en die

gefchied zyndc , zoude het volk in den
waan niet gekoomen zyn , dat die zich
te veel wilden ondcrfcheiden; en dit de
minaanzienlyken , alleen buiten de Stad

,

by of naast doode krengen en vuilnis

moesten begraven worden. Ook moest
men geheel andere zorg, voor het oude
Kerkhof, in de Stad, gedraagen heb-

ben. 'Er waren toch wel andere mid-
delen toe; ja, gelyk men aldaar gewild
hadt , hadt de Magillraat wel wat meer
communicatief met de gemeente , of die

dezelve , naar de conltitutie haarer re-

geering , aldaar reprsefenteeren , mogen
handelen. Gantfch anders heeft de Heer
,v A N ZUILEN gehandeld : Deeze heeft

de Gemeente van d'iQ plaats 'er over ge-

kend.
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kend, en het is Zyn Hoog Welgeb. ge-

lukt Doch die van Arnhem deeden dit

niet, en de Ingezeetenen waren alle-

zins op hunne Regeering geftoord: zoo
dat, al ware het geflicht van eenen an-

deren aart geweest , het zoude het

zelfde gew^eest zyn , en hingjuist niet af

van eene begraafplaats buiten de Stad ;

waar voor men aldaar , zelfs in het al-

gemeen, fcheen te zyn. Het veran-

deren dus van het oude Kerkhof in de
Stad; het verkoopen van een gedeelte

daar van , zonder toeftemming der Ge-
meente , en noch wel aan eenen Jood

:

waar tegen toch , gclyk wy bevoorens ge-

zien hebben, de Natie zoo veel heeft;

het vervoeren der doodsbeenderen ; de
plaatsgefteldheid ; en de tydsomftandig-

heden , zyn 'er veel meer oorzaak van

,

en aanleiding toe geweestrzynde dit in het

volgende jaar noch meer gebleeken, toen

men, om het oude Kerkhof weer in

voorigen ftaat te brengen , noch al meer
gewoeld heeft, en 'er zelfs weer een

nieuw oproer geweest is.

Om dat het voorgemelde Arnhemfch
geval, wyd en zyd, zoo veel gerucht

gemaakt heeft, heb ik het zelve hier

wat in het breede , in zyn laamenhang

,

moeten opgeeven : ten einde de zulken

,

die
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die anders wel gezind zyn, door niet
genoegfaame onderregting van het zel-

ve, daar door van hunne goede oog-
merken niet verder afgefchrikt mogen
worden : gelyk my al reeds meermaalen
gebleeken is , dat het al by veelen , door
gebrek aan onderregdng , gehad heeft ; en
op; dat het , by het inflellen van eene of
andere begraafplaats, buiten de Stad,
altvd zyn moge tot een baaken, om
met meer omzigtigheid daar in te werk
te gaan (z^.

Zal

(z) Het geen ik over dat Arnhemfch geval hier
gemeld heb , had ik uit mondelinge berichten al-
daar bekoomen ; na dat dit Antwoord reeds gereed
was, vond ik het befchreeven , in de Faderl. Hijlor.
befchr. van deezen tyd» welke by iz. de jongh
en wYN. WYNANDS, te Amlt. met ftukjes uit-
gegeeven wordt, en hier over verdient nagelcezen
te worden, No. 35. D, x. Madz. .263. en volgg. Al-
daar wordt onder anderen ook verhaald, dat de
Magiftraat- een bevel hadt doen afkondigen: dat
de Armen der Diaconie , of zulken , die geen graf
konden koopen , voortaan op die nieuwe begraaf-
plaats zouden worden begraven : dat dit , en het
ongenoegen der gezwooren Gemeente van de Stad,
over de verdonkerde voorrechten van den burger,
enz. zeer veel oproer maakte , en daar over een
gemor kwam, niet te ftillen, dan ten ware de
Magiilraat zich verpligtte , om , indien zy , of ie-
mand van hunne familie, overleed, die als dan,
zonder aanzien van perfoonen , ook aldaar zouden
moeten begraven worden : doch dat dit zeer on-
voorzigtig werdt afgeflaagen; en dat toen het

ge-
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Zat toch eene Overheid haar geza:g

tot het bettdlen, en in trein brengen,
van begraafplaatlen buiten de Steden,
gebruiken , uit overtuiginge , dat dezel-

ve in Kerken en Steden nadeelig zyn

:

dan zoude dat moeten dienen, of tot

aflchaffing van deeze nadeehge gewoon-
te, immers, zonder dit, kanze aan het

bedoelde oogmerk niet daadelyk vol-

doen ; of ware zy al van begrip , dat

het begraven in de Kerken en Steden
niet eensklaps moeste verboden, maar,
door het bezorgen van begraafplaatfcn

,

buiten Steden en Kerken , (waar toe ik

vermeen , dat zy ten hoogften verpligt

is , en dit haar op het ernftigfle aange-

raaden mag worden: op dat niemand,
die overtuigd is , verder , als gedwon-
gen blyve, zjiie dooden in Kerk en
Stad te begraven , maar gelegenheid

hebbe, dat even gemaklyk buiten te

doen}, allengskes afgefchaft worden;
dan

gemeen begon te faamen te rotten, fterke maat-
regelen daar tegen werden geiteld, en ongelukkig,
dien avond, de voorn. Sergeants vrouw, niet te-

gengaande 'er reedij voor hiar, in de St. JansKerk
een" gvaf gekocht , en gereed was , op eene zon-
derlinge wyze, op de nieuwe begraafplaats begra-

ven , en aldaar eeni^'en tyd bewaakt wcrdt , enz.

Alles ten blyke derhalven, dat het oproer niet üegts

ter uorzaake van de nieuwe begraafplaats, maar
uic veele andere redenen meer , voort^ekoomcn is.
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dan hebbe zy ook noch wel toe te
zien , dat dezelve niet eerst voor deu'
geringeren en minvermoogenden flegts

beftemd werden , maar dat de Aanzien-
Lyken des Lands den minderen met hun
voorbeeld voorgaan , wanneer 'er meer
hoope zoude zyn , dat zy door den ge-
ringeren gevolgd zullen worden , en al-

zoo allengskes het begraven , in Ker-
ken en Steden , uit het gebruik raaken.

Ik wil wel toegeeven, en ben 'er niet
tegen, dat, gelyk 'er tusfchen Aanzien-
lyken en Geringen , Ryken en Armen

,

in het leeven. onderfcheid is , en zyn
moet, Cdit vereifcht de welgeregeldheid
eener Maatfchappy) , dat ook alzoo in
het begraven der dooden eenig onder-
fcheid mag ftand grypen, hoe wel noch
aanzien, noch eer, iemand nadaalt in
het graf. Doch ik kan niet zien, dat
zulks zoo zeer aan de byzonderheid der
plaats verbonden behoeft te zyn.
Het onderfcheid , dat men in begraaf-

plaatfen in de Kerken in acht neemt ^
is ook zoo groot niet. Eenen minder
burger begraaft men daar naast eenen
Aanzienlykeren ; doch de meer behoef-
tigen en Armen op de Kerkhoven. En
zulk of dergelyk onderfcheid alleen zour
de men ook kunnen behouden, op de

in
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in te ftelkn begraafplaatfen , buiten de
Steden , houdende op dezelve een by-

zunder:vak voor de laats tgemelden.

Dit zoude , naar myne gedachten ,

genoeg zyn , zonder dat het behoeve

,

dat men voor den Armen en Ryken eene

byzonder afgeleegen begraafplaats maake,

kunnende ik daar in met den Heer t e
WATER Qa) niet inftemmen , maar het

veel beter achtende maar ééne gehee-

Ic.algemeene begraafplaats te maaken,
waar, en Ryken, en Armen, begra-

ven worden ; doch dat zich alleen

,

door graven en grafkelders, naar ieders

verkiezing, en door byzondere vakken,
onderfcheidt , even als nu de Kerken
en Kerkhoven. Daar door , geloof ik

,

kan de zwakheid der Aanzienlyken ge-

noeg te gemoet gekoomen , en zal de

gemeene man zoo niet afgefchrikt, maar
eerder te vrede gefield , worden.
Voorts wil ik de Overheid wel over-

laaten te bepaalen, wat het bestzy, op
haar gezag eerst begraafplaatfen buiten

de Steden te maaken , en , door goede
voorbeelden , van daar te begraven , de
ingezeetenen eerst daar aan te gewen-
nen ; en het begraven in de Kerken en

Ste-

(a) d. l hladz: 665. en vofgg. doch Zlc Job iii.

byzonder vs. 19.
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Steden , by provifle aan de vrye keu-

ze van elk over te laaten, dan het zelve

direct te verbieden , en het begraven van

allen buiten te ordonneeren. In het eerfte

geval zoude zy op het begraven , in Ker-
ken en Steden^ eene hooger belasting

kunnen leggen, en het zelve daar buiten

door mindere belastingen, faciliteeren

:

doch ik twyfFel echter niet , of wie on-

bevooroordeeld denkt, zal met my in-

ilemmen , dat bet veel nuttiger zoude
zyn , en meer aan het oogmerk en al-

gemeen welzyn voldoen , dat by het in-

Itellen van begraafplaacfen buiten de Ste-

den, het begraven o in Kerken en Ste-

den , .
geheel afgefchaft en verboden

wierde.

Om nu dit te bevorderen, zullen ook
VQorbereidende middelen in het werk
moeten gefteld worden. Op Staatsver-

gaderingen zoude het moeten voorgefteld
worden : dit kon door een lid van de-
zelve gefchieden; ook zouden de inge-
zetenen daar toe , met aantooninge van
het noodzaakelyke , beleefde addresfen
kunnen maaken ; het zy aan de Staaten
direct ; of aan de Magiflraaten van hun-
ne Stad , om zelfs , (want veele Steden
in zulke en andere zaaken van Politie,
Waar voor men ook dit houdt, zelve de,

xïi pemtj. e be-
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beil:'"crii-!g hebben) het begraven buiten

hiiare Stiid m te vueren; of anders om
het in Staatsver^cideringen te proponee-
ren. Dus duende, zal bet een poinct

van onderzoek en deliberatie worden

;

en daar iedere Provincie Souverain op
zich zelve is, moest 'er maar één voor-

gaan. IN'logelyk, gelyk het in veele an-

dere gevallen gegaan is , zouden de an-

dere welvolgen, en het algemeen wor-
den.

—

- Zoo het mogelyk ware, dat

men het in de vergadering der Staaten

Generaal' behandelde , zoude zulks noch
beter, en meer algemeen kunnen ge-

fchieden. En waarom zoude dit toch

niet mogen zyn ? Ieder der Provinciën

zoude het niet te min in de haare kun-
nen behandelen , en dus het bellel van
eeue hervoraung, over de algemeene
Provinciën , niet tegen ieders Souverai-

niteit llryden. De zaak zelve is 'er ook
niet ongelchikt toe : men weet , hoe het

,

weinij^e jaaren geleden , met de nieuwe
Pfalm-beryming gegaan is; welke noch-
tans van oneindig meer omiiag was , als

in deezen zal behoeven. Andere voor-

beelden zal ik, om my te bekorten,

niet aanhaalen.

Ter oplpooring en aanmoediging ,

moest een Ot ander Genootfchap prae-

mi-
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itiiën uitlooven aan dien der Leden van
de hooge Vergaderingen , die zulks met
een goed gevolg , hier of daar , propo-
neerde ; of die requesten daar toe , voor
de Ingezetenen, vérvaardigde en deedÊ

ingeeven.

De Predikanten zouden in Clasfes en
Synoden ook het hunne 'er kunnen toe-

brengen* Hier moestenze een lemma
*er over invoeren. Eene Clasfis kan het

op het Synode doen ; en daar zulks van
het eene Synode aan het andere bekend
gemaakt wordt, zoude het ook meer al-

gemeen bekend , en overwogen worden

;

en van gevolg kunnen 2yn , dat , door
deeze, en dergelyke wegen , de Over-
heid vriendelyk konde overtuigd en
overgehaald worden.

Zulk een nu , die het eerst zulk een
lemma bevorderde , moest ook , door
een prjemie aangemoedigd worden.

Of Zoo een of ander Genootfchap

:

flel eens de Oeconomifche Tak, die

de zaak ,
gelyk wy boven zagen , reeds

goedgekeurd heeft, dien taak op zich

wilde neemen : zoude deeze addresfen

by de byzondere Staaten kunnen maa-
ken, even als door de Maatfchappy,
ter behoud der Drenkelingen, gefchied is.

Het Zeeuwfche Genootfchap, het

E 2 welk.
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welk, door het;opgeeveii deezervraa^,
getoond heeft , dat in deezen wel denkt ^

zoude het ook te regt kunnen doen ; ja

dit zoude 'er , myns bedunkens, het naas-

te toe zyn; daar het onder hen twQC
waardige Leden heeft, die het eerde

^

mede hier te Lande:, zoo treffelykover

deeze .11:ofte gehandeld hebben. Het
zoude zulke addresfen aan zyne Leden

,

waar van 'er ook veelen Leden der Re-
geering zyn , kunnen toezenden , om
ze verder te bevorderen. DeMaatfchap-

py , tot behoud der Drenkelingen , deedt

zoo , en is 'er wel ni geflaagd.

Dit Zeeuwfch Genootfchap heeft ook
tot deszelfs Protector aan het hoofd Zyne
Doorl. Hoogh. den Heere Erfftadhou-

der. Deeze zoude , door zynen invloed

veel ter hervorming kunnen te weeg
brengen. De middelen daar toe zyrr

veeleriei, in dezelve wil ik geene bepaa-
lingen manken. Genoeg zoude het zyn

,

dat het door Zyne Hoogh. voorgeffeld

wierde, en door deezen weg ter delibe-

ratie der' Staatsverga.leringen kwame.
Deeze weg zoude noch dekortftezyn:
de Leden der R egeering , die van de
fchadeh'kheid van het begraven, in Ste-

den en Kerken , ofreeds overtuigd zyn ^

of • noch overtuigd worden, zouden,
wel-
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welke een wonder-tyd wy ook beleven,
echter, want partyfchap mag in deezen
niet te pas koomen, het beste van hun--

nen evenmenfch en het algemeen nut
wel helpen bevorderen. Zyne Hoogh.
derh^lven moest , door den eenen ofan-
deren weg, daar toe geperfuadeerdwor-
-den: Ik twyfFel niet, ofdie menfchlie-

vende Vorst zoude daar toe over te haa-

ien zyn ; en zal noch wel omringd zyn
van veelen , omtrent deeze ftoffe wel-
denkende en overtuigde lieden , die zj^ne

Hoogheid in deezen raaden en opfpooren'
zouden. Ja ik geeve in bedenking , of
het niet best ware, datditGenootfchap
daar toe aan Zj^ne Hoogh. addres maak-
te: het zy om het ter Staatsvergadering

te willen doen proponeeren; of, zoo
het Genootfchap zelve daar addresfen
maakte, met hoogst deszelfs invloed,
die te onderfteunen ; en zoo al het Ge-
nootfchap niet goedvondt , zulk een ad-

dres direct te maaken , het kent de edel-

moedige principes van den Heere Baron
VAN L Y N D E N /O/ BUtterswyk , reprae-

fentant van Zyne Hoogh., als eerfle Ede-
le van Zeeland: van de braave den-
kens wyze van dien Heer overtuigd,
denk ik, dat in deezen ook noch iets

goeds te, verwachten zoude zyn , en Zyn
E 3 Hoog
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Hoog Ed: Geb. zich niet onttrekken
zoude 5 het zyne 'er te helpen toebren-

gen.

Maar, zal men zeggen, zoo veele

middelen ! Ik beken het : doch daar ik

van gedagten ben , dat de grootfte rede-

nen , waarom het begraven , in Kerken
en Steden, tot hier toe noch ftandgrypt,

zyn , dat het , en Overheden , en Inge-

zetenen , veelen noch aan overtuigd te

zyn van de fchadelykheid , het onge-

paste en bygeloovige van dien , mangelt

;

alsmede dat , om dezelve door de wet-

geevende magt af te fchaffen , noch niet

genoeg in het werk gefteld is , gelouve

ik, dat men niets onbeproefd moetlaa-

ten , om dat heilzaam oogmerk eens te

bereiken: zonder dat ik echter noodig
zoude oordeelen , dat alle de opgegee-

ven middelen te gelyk zouden moeten
gebruikt worden. Ik hebze uit zoo vee-

le andere , die my noch voor oogen ge-

koomen zyn , ais de beste , naar myne
gedagten u^^tgekipt; en zoo doe een ie-

der in zynen kring met de opgegeevene

;

eene van dezelve, byzonder, om de

zaak aan de Overheid, ter deliberatie

en hervorming, te brengen, zal foiu-

tyds genoeg zyn; indien nochtans vee-

ren op verfchillende wyzen medewer-
ken,
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ken , zal het des te meer kunnen door-
gedrongen worden.

Vraagt men nu , wanneer deeze na-

deelige gewoonte al afu;erchaft, en be-

graafplaatfen buiten de Steden ingeft,4d

zouden worden : op welke eene w\ zq
dit het best ingerigt behoorde te wordeii

,

zoo dat 'er , noch Kerk , noch ie-

mand, nadeel by lyde; en het eene al-

gemeene goedkeuring wegdraage? Z.e
hier myne gedagten deswe[^en.

Men fchikke tot eene begraafpiaa^-s

buiten eene Stad, ofplaats, waar in men
maar ééne Kerk en Kerkhof heeft, waar
men tot hier toe de dooden begroef,
een (tuk lands , ruim zoo groot , als de
Kerk en het Kerkhof waren ; of is het
een grooter. Stad , waarin men veele Ker-
ken en Kerkhoven heeft, men regele dat
naar die allen ; of maake 'er , dat ik noch
beter keure, verfcheidene: buiten een
oftwee poorten, by voorbeeld één Men
zorge, dat die plaats niet te digt by de
Stad zy, op dat het aan het oogmerk
voldoe; en 'er niet mede gaa, als met
de Puticuli by de Romeinen , tr^t eene
begraafplaats der Armen, > even buiten
de Stad, gefchikt, welke, door de na-
byheid, aan de gezondheid der Burgers
in de Stad nadeehg bevonden werden;

E 4 . en
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en door Keizer Augustus hebben moe-
ten veranderd worden. Dan echter moet
het ook niet te ver van de Stad afzyn

,

om het draagen der lyken, (want toch
de meesten te voet, zoo men zegt, be-
graven -worden) , niet te bezwaarlyk te

maaken (^F) ; en niet te min op eene luch-
tige plaats , waar de wind door waaijen

kan;

(F) Dat de begravenisfen naar zulk eene plaats

direct gefchieden, denk ik, dat beter zonde zyn,
dan dat mpn eerst de lyken , met de gevvoone pleg-
tigheden , naar de Kerken brenge ; die daar eenige
uuren liet blyven, en vervolgens van daar over-?

brenge naar de begraafplaats buiten, gelvk de Hr.

TE WATER d. t. hladz. <5ó7, in navolging vanden
Hertog van Modcna, die in zyn Plakaat aldaar aan-
gehaald , ook zulke en dergelyke maatregelen voor-
ichicef, heeft geopperd. Doch met wclnccmcnvan
zyn ri: G: zoude düt eerst brengen der lylc-n naar

de Kerk noch wat blyven fmaaken na het bygcloo-
vige ; vooral , als men in acht ncemc , om welke
reden het blyven ftaan der lyken , m de Roomich-
gezinde Landen , al noch gebezigd v\'ordt. 2. Zoude
de Kerk door fommige lyken kunnen bcfmct wor-
den. "^ Zoude het weder overbrengen naar buiten

meerder kosten baaren, waar legcn ioinmigen zul-

len opzien ; de begravenisfen zyn in on:> Land noch
kostbaar genoeg. 4. Zoude de natie ^oox het direct

begraven naaf buiten , in tegenwoordigheid van al-

len, die het bywoonen, daar-.aau meer gewennen

;

ja die aanzieniyk maakpn ; en daar en boven
het zwak van veelen,' willende weeten , waar de.

iyken van de hunnen blyven , rhcer te gemoet gc-
jioomen warden: redenen, welke ik vanzynH:G:
edelmoedigheid verwagte, dat Hy ovcrweegmg
waardig acliten zal.
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kan ; ook niet in een ofander afgeleegen

hoek; of by eene plaats van vuilnis of
krengen , waar door het Volk een afkeer

zoude krygen : neen , maar op eene
plaats, daar het aanzien, verwekt, om
alle vooroordeelen weg te neemen : het

liefst aan den gemeenen weg , om te min-
der voor graffchennis bloot te zyn ; en
te meer ter befchouwingên navolging te

kunnen dienen : vercierende die , met
zulk eenen ingang, poort en infcriptie

ten teeken wdk geiticht het zy , zoo
als men verkiest.

Men omringe zulk eene plaats met
eenen muur,; of waar dit te kostbaar

zoude zyn' j men omgrave die met eene
ruime gragt, en poote 'er, tot cieraad

en eene omheining, eene haage van bin-

nen rondsom. Het beplanten van de-

zelve, met opgaande boomen, zoude
mede cieriyk zyn , doch zoo deeze den
wind te veel afkeerde , om de Lucht te

kunnen zuiveren , kan ik dit niet overal

aanraaden. Waar de plaats luchtig, ruim ,•

en groot is, zullen die niet fchaden;
doch by kleine en niet luchtige begraaf-

plaatfen zoudenze zoms nadeelig kun-
nen zyn; ten wnre men dacht, dat de
Luchc door de boomen meer gezuiverd

,

dan befmet, werde: over welke ftoife

E 5 hec
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het Provinciaal Utrechtfch Genootichap
der Kunden en Wetenlchappeii een e
prysvraag opgegeeven, en onlangs den
Eer-penning aan de Heeren w. v. bar-
M E V E L D en j. F. MULLER toegewe-
zen heeft, wier verhandeling ik met ver-

langen te gemoed zie , daar my berigt is

,

dat die vraag Itellig beantwoord is : dat

het planten van bqomen, binnen en
rondsom plaatfen , dergezondheid voor-

deelig, en daar van niet dan goede uit-

koomllen te verwagten zouden zyn.Men
verdeele zulk eene plaats in vakken , waar

van 'er twee, de voornaamile moet. n

zyn: het eene voor dezulken, ólc an-

ders in de Kerk; en her andere voor die

anders, op het Kerkhof, zouden be-

graven worden. Het eerde verdeele men
weder in zoo veeie deelen , als 'er graf-

fteden in de Kerk zyn , en men geeve
eiken Eigenaar van eengrat , in de Kerk

,

'er hier eene in de plaats. Denzelven
zoude men daar voor iets kunnen laaten

betaalen ter bekooming en overteeke-

ning van den-eigendom, het welk niet

vreemd kan voorkoomen , noch daar

door iemand met recht zich benadeeld

achten. Dergelyk is reed^ omtrent de
graven in de Kerken lang in. gebruik ge-

weest en noch. Wat is de Eigenaars

van
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vnn dezelve al niet opgelegd ? Dan eens

moetenze hunnen eigendom en bewys
van dien aangeeven : zelfs op poene van

verftek ; en worden dikwils , ó hoe
vreemd klinkt dit niet ! daar op alleen

,

buiten forme van proces , van hunnen
eigendom by de minfte nalaatigheid ont-

zet; dan weer moetenze hetverhoogen
van dezelve betaalen ; ja zelfs de vloer

van de Kerk , welke zy niet verflyten

,

onderhouden en repareeren. Leest men
niet geduurig advertentien deswegen in

de Couranten ; zelfs met bepaaling der

kosten van verhooging
, gelyk noch on-

langs van die in de Westerkerk te Am-
lleldam , tot vyf gulden van een enkel

,

en tien gulden van een dubbel graf : met
byvoeging , dat de in ftukken gebroken

,

of anders min bekwaame Zarken ten kos-

ten der Eigenaars moesten herfteld wor-
den (c). En is dit zoo in gebruik , ge-

lyk het is, zoo, dathetveeltydsgewilig
opgebragt wordt, wie, die wel denkt, zou-
de 'er dan meer tegen hebben , om by het

overneemen van een graf buiten , ook
iets dergelyk , dat meer ten algemeene
nutte is , te betaalen , waar uit zoms de
onkosten, wanneer die van het Land,
of Stad, of Kerk, ofdoor edelmoedige

Ry-
(c) Amfl, ej3 Leid. cour. 3 Ö" 4 Fehr. 1784.
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Ryken en Aanzicnl34en , dieze te fa-

nien opbrengen , al niet konden gevon-
den -v/orden , zouden kunnen goed ge-
maakt worden.— Voorts geevemende
overige gedeelten of graven, die geene
byzondere eigenaars hebben, aan de
Kerk; of die, gelyk gemeenlyk , ook
verfcheide graven in de Kerk hebbende,
geeve men *erzoo veele naar het getal der
zulke , die zy in eigendom heeft. Men
zoude ook naar de grootte van deeze
nieuwe begraafplaats 'er noch eenigen

,

over het getal , in het eerfte vak , dat

dan wat grooter zoude moeten vallen,

kunnen maaken , om aan anderen , noch
geene graven in de Kerk hebbende , die

ze hier begeerden, te verkoopen, en
des noöds daar uit mede de kosten te

vinden , of die aan de Kerk overlaaten.

Het andere vak nu houde men tot het
begraven van dezulken , die men anders

gewoon was op het Kerkhof te begra-

ven, om der mindere belastings wil,

welke dan in dit vak ook minder zoude
moeten zyn; ook konde men in dit vak
eenige byzondere graven afteekenen , en
den eigendom aan des begeerenden over-

geeven , mits daar voor ook iets betaa-

lende.

De toeëi^ening der graven aan de eige-

naars
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naars konde men naar derzelvergeboor-
te of rang Ichikken ; of dat naar het lot

doen ; of liever naar . de nummers , waar
op hunne graven in de Kerk flaan. Dit
zoude noch het minfle ongenoegen kun-
nen verwekken. De belastingen op
het begraven , of zoo men het noemt

,

Kerkengerechtigheid , konden -dezelve
blyven , en die aan de Kerk even als an-
ders betaald worden , . zoo dat deeze 'er

niets % behoefde te lyden. Alleenlyk
diende de zwaare belasdng, op die bui-
ten de Stad begraven, waar die plaats

heeft , afgefchaft te worden ; of alleen

te pas gebragt, op die geenen, die bui-
ten deeze nieuwe begraafplaats elders be-
graven Avorden. De beftiering en het
onderhoud van de nieuwe begraafplaats
konde aan de Kerk, ofdeszeifs Beftier-

ders en Kerkmeesters , overgelaaten.
worden, op die zelfde wyze, als thans
van de Kerk plaats heeft ^ met aUe baa-
ten en voordeden daar van koom.ende,
zoo dat ook deeze, noch Kosters noch
Doodgravers , 'er iets by zouden behoe-
ven te Ijlden , maar ook die hier dezelve
blyveft.^— Wilde iemand een Grafkel-
der op deeze nieuwe begraafplaats maa-
ken, of die met Zarkfleenen ofPyrami-
^ts verderen , dit moest de eigenaars

in
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in het eerst vryflaan zonder eenige be-

lasting : maar naderhand by het begra-

A^en van iemand , Eer-teelvens oprigten-

de , zoude zulk een daar van ook eene
belasting aan de Kerk kunnen betaalen

,

even als dit nu gefchiedt voor het op-
hangen van Wapenborden in de Kerk;
het welk in de Kerk te doen ook noch
konde vry blyven, hoe wel ik het liefst

zag , dat daar in geen een van de zulken

,

waar van veele Kerken haast vol, en
die ook zeer gevaarlyk zyn , meer ge-

vonden werden ; of dezelve beter aan de
zyden en niet door de geheele Kerk
door, zoo als nu, gerangfchikt wer-

den. En eindelj'k deoudebegraafplaat-

fen in de Kerken , en op de Kerkho-
ven , moesten blyven liggen , en niet ver-

anderd noch geroerd worden, maarge-
confidcreerd als res mdlius ^ zaaken die

niemand toekoomen, gelyk de Rechtsge-
leerden zeggen : en op dit laatfte ver-

eifchte moest zorgvuldig acht geflagen

worden (J) , zoo om befmetting voor te

koo-

(<f) By een e Ordonnantie, nopens de begraaf-

plaatfen en lykftatien in het Koningtyk Hungaryen

,

do M- de Keizerin Koningin in 1778 geemtineerd

,

i.s , daar tegen ook uitdrukkelylc gezorgd , en bevo-
len , dat de oude Kerkhoven , welke van geen ge-

bruik pieer zyn, niet mogen geroerd poch gebruikt

,

maai"
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koomen , als om geen voedfel tot oproer

onder het gemeen t'eeniger tyd tegeeven*

Dan waar van daan de eerfte onkos-

ten tot het bereiden van zulk eene nieu-

we begraafplaats? Straks hebben wy ge-

meld , dat ieder der eigenaars konde op-

gelegd worden, by het aanvaarden of
overteekenen van zyn graf, iets te be-

taalen. Dit , en het verkoopen der meer-
dere graven voorgemeld , zoude noch
al wat opbrengen, en mogelyk op fom^
mige plaatfen , waar men een begraaf-

plaats van minder pragt maakte, genv:»eg

kunnen zyn , op andere niet ; alwaar

derhalven het Land of Stad 'er iets toe

zoude kunnen geeven. Het gefchiedt

toch

maar geOegt moeten worden- De Kerkhoven buiA
ten de Steden en Dorpen aan te leggen hadt Zy al-

daar beltcmd voor 30 jaaren, en als die vol wa-
ren, wede! nieuwe in te rigten.— Het begraven
in de Kerken hadt Zy niet finaal verboden, maar
gewild , dat de ingangen in de grafkelders buiten

de muuren van de Kerk gemaakt , en de grafkel-
ders in byzondere hokken, waar van elk maar voor
een kist w.are, verdee'd moesten worden : dat geen
dier hokken voor het verloop van 30 jaaren; en de
grafkelders , welke geene byzondere hokken heb-
ben, nooit weder geopend moesten worden. Zoo
men nu in ons Land bet begraven in de Kerken
niet finaal willende verbieden , op die of dergelyke
wyze de hervorming inftclde , zonden veelc Ker-
ken al met 'er haast voi zyn , en men wel genooci-^

zaakt worden, zyne dooden buiten te begraven.
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toch tot het algemeen nut ; en waar dit

zoo geheel vallen kan , zoude ik het des

te meer goedkeuren , om dat de eige-

naars der graven dan in het geheel niet

zouden behoeven belast te worden.

Is 'er hier of daar eenc Kerk, die door
haare inkoomften en- het ontvangen der

belastingen op delyken, 'er befland ge-

noeg toe is, die zelve konde en moeste
het voor haare rekening doen, en de
Bel^ierders van dezelve het uitvoeren,

aan welkers toezigt men het maaken en

befteilen der begraafplaatfen ook konde
ovcrgeevcri.

Doch, zoo uit geene van alle die

-voórftellen de kosten kunnen gevonden
•worden, ofdat het daar toe gebruiken van

Lands-, Stads-, of Kerk-penningen niet

gelukken mogte, dewyl over die door-

gaans niet, dan ecnpaarig, mag gedis-

poneerd worden, het geen in deezen
by gebrek van overtuiging noch zoo
fchielyk niet te verwachten is , en mee-
uige goede zaak tegenhoudt, men doq
het by infchryving. Gegoede lieden

,

die overtuigd zyn of worden , zouden
'er noch wel wat toe contribuëeren

,

nis zy 'er maar toe opgefpoord worden.

Verdere bepaalingen kan ik hier niet

maaken. ]Naar dat de omftandigheden
eener



'BEGRAVINGE IN STEDEN ENZ. 8i

cener plaats en lieden zyn, zoude het j

als het maar zoo ver was , dat men 'er

toe gerefolveerd was, zich wel fchik-

ken. Men heeft wel meer gezien , dat

€ene zaak zullende uitgevoerd worden

,

'er zwaarigheden by fcheenen te zyn,
die echter zich door een goed overleg

wel lieten oplosfen; en' zoo zoude het

hier ook kunnen zyn: als by voorbeeld

,

dat 'er, door de Stad of Kerk, een Ca-
pitaal toe opgenomen wierdt, en de be-

lastingen of Kerkengerechtigheid ietwes

verhoogd, om daar uit de jaarlykfche

renten en de aflosfing van het Capitaal,

na zeker getal van jaaren, te vinden:
gelyk op dien voet wel meermaalen een
of ander inftitut in onze Republyk in-

gevoerd, keurig ter uitvoer gebragt,

en eindelj'k de nieuwe belasting geheel

opgeheven is , zonder dat iemand reden
van klaagen daar tegen gehadt , maar ie-

der het zyne gewillig opgebragt heeft

;

of dergelyken , het welk in ieder plaats

aan goede Oeconomisten en Financiers,

die in deezen hunnen arbeid ook wel
zullen willen befteeden , veilig overgelaa-

ten mag worden.
Naar het voorgeftelde plan , dat ik hier

als eene wyze van handelen opgegeeven
XIX DEEL, F heb.
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laeb, naar welke men by het aflchafl'cn vai\

ijet begniven der dooden , in vSteden en,

KerkQu , zich in hetbefchikken van cene
algemeene begraafplaats buiten de Stati ^.

zonder bezwaar van de Kerken en by-

zondere Perfoonen , zoude kunnen re-

gelen, heb ik lan^:^en tyd gedagt, dltjn

m\ne pLiats, ofCchoon, door de v/et-

getvende magt , de afichaffing van de
oude gev/oonte 'er niet zy, noch koo^
me, in te voeren op deeze wyze: dat-

men zich met een genoeglaam aantal vaii;

byzondere Perfoonen , min en meer verr

nioogende, vereenige; dat die in de op-
richting van zulk eene begraafplaats , ie-

der naar zyn vermoogen , vrywillig last-

te ; dat men de befchikking daar van te

faamen regele , of een of meer van dien

daar toe uitkieze, en, hetzelve in orde
gebragt zynde, men aai de Kerk en
deszelfs Bcflierders om niet , ofop eeni-

ge te bepaalen voorwaarden , terlchade-

loos ftelling, zoo als naar den ftaat d(?c

Kerk gevonden zoude kunnen worden

,

overgeQve , om verder te handelen , als

in het vuorfchreeven plan voori^eiteld

\s , behoudens ieder dier vereenigde le-

llen een of meer graveq,- naar rato zy
gecontribueerd iiebben; dat men dm.

zich
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zich verder aan de Overheid der plaats

addresfeere, om haare goedkeuring daar

over, en toeftemming: om 'er alzoo

eene gemeene begraafplaats van te maa-
ken , en , door dien weg , de gewoonte
van het begraven in Kerk en Stad alhier

af te fchaffen en te verbieden. Doch in

de uitvoering ben ik , door het gering

aantal van lieden , daar toe tot hier ge-

zind , 'er noch in te rug gehouden.
Evenwel, daar het getal der geenen, die

overtuigd worden, en zich met ons wil-

len vereenigen , van tyd tot tyd , ver-

meerdert, vleije ik my, dat het noch
eens met een goed gevolg zal kunnen
jngeftcld worden , terwyl wy , als wy uit

onze eigen beurs , voor ons zulk eene
begraafplaats zullen hebben , en het be-

graven in de Stad, door de Overheid,
al niet afgefchaft wierde, onze dooden
niet te min daar zouden begraven, en
onze Overheid tragten te perfuadee-

ren , om alle dezulken , die daar begra-

ven , van de belasting der lyken naar bui-

ten te bevryden; of anders zoudenwe
die , daar toe ftaande , betaalen. En
dus doende zoude het begraven, bui-

ten onze plaats, in de gewoonte ge-

bragt, en onze Overheid enüïede inge-

F 2 zee-»^
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zeetcncn intusfchcn meer en meer kun-
nen overtuigd worden. Waren de Be-
ftierders der Kerken mee ons eens ge-
weest, wy hadden ons Plan lange uitge-

voerd; doch aan dezelven hebben wy
tot hier toe de grootfte beftryders ge-

had : dus wachten wy op betere gelegen^

heid , tot dat w;v' het alles , om niet , aan

de Kerk zullen kunnen overgeeven , wan-
neer het een en ander noch wel beter

volgen zoude.
Eindelyk tot zulke en dergelyk e poo-

gingen is het 5 dat ik ieder een , die over-

tuigd is, en in zyne woonplaats, tot

algemeen nut, medewerken wil, ten

hoogften aanraaden mag, om, zoo al

de wetgeevende magt in het algemeen
de hervorming zoo fchielyk niet te weeg
bragt, dezelve echter allenskens al te

doen plaats grypen , al ware het dan

,

dat het noch jaaren duuren zoude, eer

ze, of door eene in te voeren gewoonte
van begraven buiten, of eindelyk ook
wel door een directe wet, volkomen
wierde.

Deeze immers zyn , gelyk ik hier voor
opmerkte , de twee wegen , door welke
naar deleereder Rechtsgeleerden, eene

gewoonte , hoedanig dia van het begra-
^

'

'

ven
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ven in Steden en Kerken is , afgefcliaft

wordt. En zekerlyk, die, of een van
dien, zullen ook de beste middelen be-

vonden worden, om deeze nadcelige

gewoonte te doen ophouden , terwyl

ook het een aan het ander in deezen zal

kunnen behulplaam zyn; en hier toe
moeten ook de voorbereidende midde-
len medewerken, gelyk ik vertrouw^
dat uit dit vertoog klaar genoeg zal zyn
geoleeken. .

Me'er derhalven zal ik nu hier niet t>y

voegen , achtende de vraag beantwoord

,

en ter itofFe genoeg voorgefteld te heb-
ben: waar mede men een begin maaken
kan , het zy om de hervorming , of
door byzondere Perfoonen , of door de
wetgeevende magt , te bevorderen.
Hier aan toch zal met allen ernst en
yver begonnen en gewerkt moeten wor-
den. Doet men dat , 'er zullen wel noch
al meer middelen , welke ik nu voor by
gaa, van zelve in handen vallen, dis

door dezulken, in welken nayver en be-
geerte tot mede hervorming koomt^
gebeezigd kunnen worden : het geen ik
Van gantfcher harte hoope ; zullende my
verblyden, dat de poogingen van dit

Genootfchap , reeds door het opgeeven
F 3 dee-
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deezer vraag begonnen , daar toe geze-

gend mogen worien. Terwyl ik befluite

met deezen wenfch , dat ieder in zyncii

kring véél mooge gedenken aan, enbe-
tragten de Zinfpreuk , welke ik thans

de myne maake

:

Saliis puhlica fuprema lex esto !



^
87

ANTWOORD
OP DE

V R A AG,
Dcwyt de fcbadclytbcid der hegmvenisfen , binnen de

Steden en Kerken , ten vollen benreezen en vry
algemeen erkend is : ivelke zyn de verfcMlende re-

denen , dat die nadetJ^e gezvoonte in d&cze Repu-
blyk bJyft Jland grypen , en zvelke zyn de beste

middelen f om dezelve te doen ophouden?

DOOR

CORNELIS TERNE,
Med. DoBor ; Le£ior in de Vroedkonst , en

Stads Vrcedmeester te Leidt n.
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e waare én welberedeneerde zugt
van vcrftandige Mannen , om ons

dierbaar Vaderland nuttig te zyn , bragtea

geleerde Genootfchappen , in navolging
van andere landen, bj^ ons ookte voor-

ich}^ ; en het ontbreekt ons liev^e Va-
derland ook niet aan verflandige Schry-
vers, welk'e tot genoegen der loiiyke

Beitïerderen der Maatfchappyen , de
F 4 op-
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opgeg^evene vraageii bondig, gegrond
en nuttig bcr^ntwoorden, ja voor hunnen
arbeid niet > fcbittcrende Lauwers be-

kroond vv'orden. Zoo dat het dikwils te

bejammeren , en met heete traanen te

betreuren is , dat de yverige en onver-

moeide poogingen der Genootfchappen

,

en derzelver fchrandere fchryveren te

leur gefteld worden, in hunne pryzens-

waardige onderneemingen ; en dulden
moeten, dat hunne betoogde waarhe-

den , ter verbetering der nuttige Konden
en Weetenfchappen , ter uitbreiding van
den Christelyken Godsdienst , en ter vol-

maaking der zeeden , fchandelyk in de
wind geflagen worden ; en voor ons Ge-
meenebest, en deszelfs tah'yke Inge-

zeetenen, die uitwerkmg niet hebben

,

welke zy zouden kunnen hebben, als men
de betoogde waarheden der fchryve-

ren, door verftand, gezag enmagtver-
fterkte , zoo dat zy in de uitocx^ening

of praót'yk gebragt wierden. Maar ach
helaas ! Wat baat het , dat 'er nuttige Ge-
nootfchappen zyn: om vraagen van het
uiterfte belang voor te (lellen ; en ook
wel befneedene pennen, om dezelve
nuttig te beantwoorden ? Als de fchoon-
(le, eenvoudigfte en wel beredeneerde
Plans, ter verbetering en uitbreiding

der
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der Konden en Weetcnfchappen, wéi^'

nig of geen ingang vinden by Regenten
en Overheden, welke in fiaat waren,
ten miniten dienden te zyn , om door
hunne wysheid , magt en gezag dezel-

ve ter uitvoer te brengen , ten minften
te begunfligen. Ja hoe meenigmaalen
worden de beste inrichtingen , door on-
kundige Aterlingen , gedwarsboomd en
geheellyk belet ? Daar en boven valt hy

,

die ten beste der Konften , Weetenfchap-
pen , Republyk en Ingezeetenen , zelfs

met verhes van zyne gezondheid en pen-
ningen, zich onvermoeid afQooft, en
fchadelyke gedrochten beftrydt , de
eenvoudige en naakte waarheid bloot
legt, dikwils in ongenade van traage^

onkundige, grilzieke, eigenbelangzoe-
kende en laage Zielen, die dan ook
trachten, als een afvaagfel der men-
fchen, hem te haaten, te vervolgen,
of ten minften de gelegenheid , of lie-

ver de lust , te beneemen , om langer

nuttig te zyn : want die zich tegen de
gebreken van zyn Vaderland en mede-
burgers verzet, wordt altyd gelasterd •

De Maatfchappy of Schryvers zyn
nimmer onverfchillig, als zy deoorzaa-
ken der dingen kenbaar maaken ; en de
middelen , ter herftel gemaklyk , doen-

F 5 lyk,
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lyk en onkostbaar, om ter uitvoer te

brengen , betoogen te zyn ; dezelve noch-
tans achter de bank zien fmyten en der

vergeetenheid tocvvyden. Moet ik voor-

beelden aan den dag brengen , die zuo
klaar fchynen, als de Zon op eenen hel-

deren dag? Neen: zulks zoude, hoe-

wel niet beledigen , nochtans mishaa-

gen; doch vraagt het aan de Genoot-
fchappen en derzclver geleerde Schry-

vers , veelen zullen bekennen en ook ant-

woorden : wy zyn niet onnut geweest,

maar zouden nochtans nuttiger geweest
zyn, en noch zyn, als onze fchriften

meerder ingang by de Hooge Overhe-
den verkregen hadden en betracht wier-

den , en dat het geene wy onfeilbaar en
wiskundig zeker , ter verbetering der nut-

tige Konften en Weetenfchappen , Fa-
brieken en Trafieken , voorgefteld heb-

ben , ter uitvoer gebragt was geworden

,

om het algemeene welzyn te bevorderen.

Maar helaas ! hoe meenigmaalen roept

men : Salus poptili Juprema Lex I en on-
dertusfchen befchouwt men 'sLands wel-

vaarcn alleen naar zyn eigen belangen ,

-

en de intresten van zyne gunftelingen.

Belchouwen wy ons Vaderland ; moe-
ten wy ons dan niet verwonderen , dat

daar het eene beweezene waarheid is, en

voor
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voor efene vail de grootfte Staatkunde
gehouden wordt, betreffende de land

Oeconomie , om uit het land of grond te

haaien , wat 'er uit te haaien is ; 'er noch-
tans zulke onoverzienbaare en uitge-

breide woeste velden , in het hart en op
de zoomen van ons Vaderland, onbe-
bouwd , braak en ledig liggen ; en zul-

ke Hemelge-fchenken , waar van wy de
waarde kennen , nochtans verfmaaden

,

en niet v/el en dankbaar behandelen, om
tot het meeste nut aan te wenden. Heb-
ben geen uitmuntende Mannen zich af-

gefloofd , om de fchadelykheid van onze
dorre heije en fchraalgeevende gronden
aan te toonen , en tevens de middelen
aan de hand gegeeven, om tegen de Na-
tuur te vegten en dezelve vruchtbaar

te maaken. Heeft eene Eerwaardige en
zeer Geleerde van iperen niet voor-
lang al gezegd, dat in Vlaanderen fes-

tig duizend , en in BrabandONQV de hon-
derd duizend gemeetenlands, door onze
wegwerpfelen , zyn vruchtbaar gemaakt
geworden ; en heeft ons Vaderland , zoo
wel van zynen nuttigen Perfoon , als van
zyne geleerde Schriften, wel dat gebruik
gemaakt,'t welk men hadde moeten doen?
Hoe gering is de uitwerking en pooging
der geleerde Schryvers tot noch toe ge-

weest ?
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weest? Ja voeren W3^ niet noch onze
beer, asfche, vulnis , mest en wegwerp-
fekn nanr de Brabanders : om hunne
landen te verryken , ons te verarmen en
uit te mergelen ? Ja zien wy ons byna
niet in de noodzaakelykheid , om als

weerlooze fchepfelen ons de wet te

laaten voorlchryven? Ik weet zeer wel,

dat wy onze vvesiwerpfelen tot een zeer

duure prys aaiihim kunnen verkoopen

;

maar zouden wy 'er het zelfde gebruik

niet van kunnen maaken ; en die woeste

Velden , welke tot verwyt van ons Va-
derland ledig liggen , kunnen verbete-

ren met ploeg , fpaa en Vulnis ? O ja

!

dan zouden de Wildernisfenzich verheu-

gen en als roozen bloeijen, volgens de
taal van den Propheet. Niet , om de-

zelve in diergaarden en blootelusttuineri

te veranderen, maar óm tefFens het nut

,

met het vermaak te vereenia;en. Heb-
ben de voorbeelden van andere Landen
ons Avel zoödaanig getroffen , dat wy aan-

me. kelyke vorderingen maaken , in het

uitbreiden van vruchtbaar land? Ach
neen! grilkn, modens, en een belach-

lyke opfchik volgen wy; maar zaakéri

van belang worden zeldlaam nagevolgd.

De Koning van Pruifen heeft, als eeri

waar Vader vun zyn volk , aanmerkely-
ké
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ke kosten gemaakt, in het ftichten van-

Vlekken en Dorpen ; het droogmaakeii
van Moerasfen , en het deU^en van Vaat'-

ten. Het geld , het weike andere Vor-
ilen voor hunne tydkortinf?en en vlugtigé

vermaaken verfpiilen , b':fleedt die vvyze'

Monarch^ om de armfte inwoon ers

van 't platte Land osfen , koejcn
, paar-

den , en andere noodzaakelyke dingen

,

tot het bebouwen van de ï.anderyen , te

verfchaffen : en' door zulke inrichtingen,

heeft de groote f r e d e r i k eene niee-

nigte dorre plaatfen wceten vruchtbaar
te maaken, en zyne innerl>ke waaide
en rj^kdommen verftandig vermeerderd.
Dat biet eerst een Vader van zyn Volk
te zyn; van het zyne te neemen en aan
de behoeftige Landbouwers uit te zet-

ten , tot welzyn van her algemeen. Watf
Keizer josephus gedaan heeft, en
doet, in zyne dorre Landen, hebben
wy tot onze fchade en fchande onder-
vonden.— Landeryen, welke in on-
bruik of in verval geraakt zyn , te her-'

ftellen; of woeste en dorre Landen
vruchtbaar te maaken , is de nuttigfte
inrichting voor Staat en Volk; ja een
Souverain, Overheid of ïngezeeten,
die door zyne magt, gezag of ryk-
dommen te weeg brengt , dat , waar vcï^r-

heen
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heen llegs tien menfchen leeven kon-
den , thans twintig menfchen een goed
en gelukkig beftaan vinden , is een ibort

van Schepper , en een navolger der God-
heid. Hoe meenige geleerden heb-
ben in ons Vaderland , en ik zelve , de
pennen flomp gefchreeven, en te ver-

geefs de keel heefch gefchreeuwd , om
ons vruchtbaar Land te vermeerderen.

PLATO v/as zoo gierig op het Land , dat

hy geen plaats voor de dooden over had,
zoo 'er maar eenige vruchtbaarheid in

was : op dat de dooden , de plaats niet

zouden inneemen,\velke tot graanen kon-

den verftrckken , om de leevendigen te

voeden. In ons Vaderland denkt en han-
delt men anders: door de zwaare kis-

ten , huur en ongelden zien wy den
Boer uit zyt e goederen raaken, en in

de droogmaakeryen heb ik een meenig-

te Boeren gekend, welke, met zwaar
werken te gronde gingen, en derzeiver

boedels by executie zien verkoopen. De
groote gevaarten van Lusthooven en
Diergaarden toonen ook , dat wy zoo
gierig op het land niet zyn , als plato.
De geduchte Veepest , die yslyke gee-

fel voor onze runderen, wel! ersnadee-

len zoo zeer bekend zyn ; en waar te-

gen noch niets zekerdergevonden wordt

,

dan
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dan de inenting, ja welkers nuttigheid

overgenoeg bekendis :en nochtans moe-
ten wy bekenn^en, h(»e heerlyk de uit-

koomst voor den landbouwer en de iur

gezeetenen ook is; en- ook door by*

zondere Genootichappen aai'gemoedigd

wordt, nochtans naauwlyks ingang gQt

vonden heeft; en hoe gering is de be-

gunftiging, welke door de Houge <.>ver*

heden aan dit; nuttig geneesmiddel ge?

fchonken wordt? , :

De Italiaanen , Engelfchen, Franfchen^

Düitichers , Brabanders en andere Vol-
keren hebben reeds, door het dooden
der dieren , in de eerfte 24 uuren van
den aanval der ziekte, getracht, die

pest met wortel en tak uit te roeijen

;

en met hoe veel tucces en goedgevolg
zy daar in gellaagd zyn, is overbekend:
en nochtans , zoo verre my bekend is

,

hoewel die yslyke ziekte een onbegFy»
pelyk nadeel aan onze Republyk verooi^^

zaakt, is het naauwlyks^in overweeging
genpomen, om langs dien zelfden weg,
perk en paal te zetten aan dien vernielt

der van onze runderen.

\Yat baat het, dat onze Landgenoo-
ten , of geleerde Genootfchappen en va.-

derlandslievende Maatfchappyen 'er op
uit zyn, en krachtdaadig j doorwelmee^

nen-
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nendc en vrylieidlievendelngezeetenén',

met penningen onderfteund worden , om
prysvraagen op te geeven , om de zoo
zeer vervallene Fabrieken en Tralieken
te onderfleunen , en te trachten derzelver

bloei te herftellen en te bevorderen?Wan-
ïieer fommige Regenten en onberede-
neerde Ingezeetenen geen eigen gemaak-
te goederen verkiezen te draagen , en gee-

ne Vaderlandfche deugd genoeg bezit"

ten, om eigene bewerkte lioifen zelfs te

gebruiken.

De wetten zyn de ftem eens besten

€n liefderyken Vaders, dieaanzyne kin-

deren hunne pligten, dat is de waare
middelen tot hun geluk verklaart. Wat
baaten nochtans weteen, als zy niet

naauwkeurig gaade geOaagen ; en de-

zelve oogluikende overtreeden worden ?

Wat nut doet het, braave Burgers ! als

de wetten gebieden aan hooge en laage

Amptenaaren en Officianten , om eigen

gemaakte goederen , en hier te lande ge-

fabriceerde iloifen, te draagen; ja zulks

plechtig by het vernieuwen of herinne-

ren der gedaane eed voor te leezen (ge-

lyk in fommige Steden plaats heeft) , als

degetabberde eed-afneemergebaakerd zit

in UI dandfche ftolFe , en de zweerder van
onderen tot üoven bjiia in Manchester

ge.
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gekleed is?—- Doet zulks geen aan-

merl: elj'k nadeel aan onze Vaderlandfche

Fabrieken; en inzonderheid den nutti-

gen handwerksman verarmen en uitdroe-

gen ; ja 's Lands inkoomllen aanmerl elyk

vcrkleinen?Wien is het onbekend,dateen
grooter verval der Fabrieken ons zin-

kend Vaderland , geheel en al in den dniai-

kolk van die onbegrypelyke onaandoen-
lykheid en onvergeeflyke onverfchillig-

heiü, zal doen nederploffen. Vorsten
Overheden moeten de wetten onge-
fchonden betrachten, en ook zorgen,
dat hunne gegeevene wetten nagekoo-
men worden, door de Ingezeetenen

,

mits hunne wetten op deugd , rechtvaar-

digheid en algemeene welvaard gegrond
zyn; en ik ben volkomen zeker, als

de Regenten die geenen te rug zon-
den, ^yelke met een manchester fluwee-

len broek kwamen, om hunne eed af te

leggen of te vernieuwen , als Officiant

,

zy in het toekoomende zoo niet zouden
verfchynen. Weeten wy niet, dat een
naauwkeurige wet en ftreng verbod,
door de Staaten Generaal derVeréénigde
Nederlanden , by Placaat van den 8 Mey
1732, van het invoeren van vreemde
dekens , en het heilig nakoomen van die

billyke , en voor Land en Ingezeetenen

XII DSS6» G- heil-
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beilzaame wet , de eenige en wanre oor-

zaak is, waar door onze deken-fabrieken

noch bloeijende zyn , en onderhoud ver-

fchaiTen aan een meenigte nuttige Inge-

zeetenen. In Leiden zyn byna alle de
Fabrieken (uitgezonderd de dekens en
rokjes Fabriek) , door nalaatigheid ,

verkeerd beitier, het fteigeren der las-

ten , en het niet nakoomen van genoo-
iTiQU Refolutien, vervallen; zelis zoo-
daanig dat de Hallen zich zelfs niet meer
kunnen maintineeren , maar tot hun on-

derhoud Stads onderfleuning noodig
hebben: daar te vooren de Stad noch
voordeelen van de Hallen trok.

Trekt nu hier uit waare Vaderlandlie-

vende gevolgen;leidt nu hier uit af, geëer^

biedigde Regenten en waardige Republy-
Icaanfche Burgeren! wat uwe piigt is;

en betracht dezelve : dan zal Nederland
kunnen het geduchte Nederland blyven

;

en de Genootfchappen en geleerde Man-
nen nuttiger kunnen zyn. Wat baat het,

dat 'er veritandige higenieurs en Direc^

teurs binni^n onze Republyk gevonden
wuixlen , en door den Staat op groote jaar-

wedden gefield zyn? Als de beste plan-

nen, ter verbetering van onze Frontie-

ren , om onzen Ssa^t geducht te maaken

,

achten de bank gelbhooven v/orden; en
'er
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'er middelen zyn, om alles, wat terde-
fenfie, zoo ter Zee, als te Land dien-
ftig is , te leur te Iteflen , en de beste
poogingen van Souverain, Vorsten Re-
genten in den wind geflagen worden,
zoo dat, in tyden van gevaar en oor-
log , naauwlyks een weg gevonden wordt,
om ons te verdeedigen , veel min om
xoemruchtig en met voordeel te ftryden.
Wat baat het Landgenooten , dat kun-

dige en rechtgeaarce Zoonen van E-
fculaap de verdervende Landplaag der
Kwakzalvers , met vernielende wapenen
beftryden; en aantoonen, dat die on-
kundige bedriegers meerdere verwoes-
ting onder de menfchen aanrichten , dan
byna alle kwaaien? Als zy nochtans vry,
ongehinderd en openbaar hunne moor-
dende middelen, waar door duizende*
menfchen jaarlyks omkoomen, mogen
uitveilen en verkoopen , en teffens groo-
te fommen gelds uit het land fleepen van
onkundige Ingezeetenen. Behoorde een
Staat, een Overheid niet voor eenvou-
dige Burgeren en onnoozele Boeren te
zorgen , en door hunne billyke magten
gezag alles te verhinderen , waar door
de gezondheid der Ingezeetenen konde
benadeeld worden, of de ziekten ver-
flimmeren; en zulke verderflyke men-

G 2 fchei»
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fchen uit liet Land te weeren; of ge-

bruiken om het Brafiliënhout te raspe-

len of zaagen , of veroordeelcn om aan

<1e vestingen te arbeiden ? Men weert wel
nuttiger menfchen uit ons Land in fom-
ïnige Steden en Dorpen , (even als of
een Land , het welk Colonien heeft ; waar

deLandbouw bloeit , dat Fabrieken heeft,

en daar Zeevaard aanweezig is , te veel

Volk hebben kan) , door acten van In-

demniteit , welke aan de ontginning der

dorre heije greetig zouden arbeiden;

aan de Trafieken en Fabrieken nuttige

handen zouden kunnen zyn : en dus de
duurzaamfte rykdommen van een Repu-
blyk, op onwankelbaare gronden, He-
vig vestigen. Maar helaas! men is ver-

blind en wreed genoeg , om nuttige han-

den en arbeidfaame menfchen te wee-
ren ; en eerlooze , onkundige en nadee-

lige landloopers en kwakzalvers gedoogt
men , even als of de bevolking en de
gezondheid der ïngezeetenen niet in de
Staatkunde behoorde in acht genoomcn
te worden. Het kwaalyk beilier der Ge-
nees- en Heelkundige gilden is veeltyds

fchuld van de openbaare kwakzalvers

;

en veele hoofden der Gilden vleijen

meer hunne Overheden, als dat zy de
waar^ belangen zouden vry en rond-

bor-
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borflig voordraagen ; en de voordee-
len , welke hoofden der gilden hebben ,

om hunne fmulpartyën goed te maaken

,

ten kosten vati de gezondheid, én het

leeven hunner Medeburgeren , zyn oor-

zaak, dat de yverigfle poogingen der
waare Geneeskundigen fchandelyk te leur

gefteld worden; en de inkoomfren, wel-

ke fommige Schouten, Gerechtsdie-
naars en andere hebben van de open-
baare kwalzalvers, balfem, fulpher en
olyverkoopers en andere bedriegers , zyn
de voornaamfte oorzaaken , dat die na-

deelige rondloopers, tot verderfder In-

gezeetenen mogen rondloopen , ea
hunne vergiften verkoopen , w^aar door
meenig onkundig menfch te vroeg eri

ongelukkig van de aarde gezweept wordt

;

dus de beste oogmerken der voornaam-
fte Artzen verydeld worden , tot eene
onbegrj^pelyke fchade en nadeel van
's Lands inkoomflen. Hoe is het mo-
gelyk, dat men in dit gewigtig ftuk,

in onze Republyk, zoo geheel gevoel-
loos en onverfchillig is ? Een verftandi-

ge Staatkunde behoorde niet eens te ge-

doogen, dat 'er gezonde Bedelaars rond
loopen, veel min dat Schurken en Va-
gebonden, welke doodende vergiften

verkoopen , omzwerven , en daar voor
rioch duur betaald worden.

G 3 Om
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Om nu met geen langer voorafreden

my op te houden , maar tot ons bedoeld

oogmerk, het begraven, in Steden en

Kerken, over te gaan; en de oorzaa-

ken , waarom zulk eene fchadelyke ge-

woonte noch blyft ftand houden , aan te

roeren ; en tevens de middelen aan te too-

nen , waar door men de begravenisfen

,

in de Steden en Kerken , zoude kunnen
verminderen, ja geheel en al doen op-

houden : zoo vraag ik noch eens , wat

zal het baaten, dat het loflyk Zeeuwfch
Genootfchap die gewigtige vraag ^ op-

geeft; en antwoorden bekoomt , die de

waare oorzaaken , waar door die fchan-

dclyke, gevaarlyke en vuile gewoonte

ftand houdt, aantoonen; en tefFens de

middelen aan de hand geeven , om dit

gedrocht (uit onkunde en b^-geloof ge-

booren, en door woekerzugt en ge-

bruik onderhouden en voortduurende)

,

met wortel en tak om te wroeten en uit

te roeijen ? Als verhinderd wordt , de ge-

kende waarheden te gelooven; en ge-

weigerd wordt , om de hinderpaalen uit

den weg te neemen ? Ja dat zelfs moei-

jelyk gemaakt wordt, het begraven bui-

ten de Steden , zoo dat het in de uit-

oefFening bezwaarlyk kan gebragt wor-

den ; en wel voornaamlyk door die gee-

nen
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nen moeijelyk gemaakt wordt, welke de
voornaamfte Begunftigers dienden te

zyn, en, zonder welkers toeftemming,
men niminer zal kunnen verkrygen , dat

de lyken vry, ongehinderd en zonder
zwaare kosten , buiten de Steden , cp
de open Kerkhoven , zullen kunnen be-

graven worden? Hebben de voorbeel-

den , van de verftandige Oudheid , hier

in geen invloed gehadt op onze Repu-
blyk; de vernietiging van het begra-

ven , in de Kerken , van andere bygeloo-
vige Landen , by ons bykans niets uit-

gewerkt; hebben de droevige gebeur-
tenisfen van andere Landen, door het

begraven in de Kerken, veroorzaakt

^

noch Overheden , noch Ingezeerenen

uit hunnen fwymflaap opgewekt of
kunnen opwekken; hebben de uitmun-
tende Schriften van lütherus, ri-

vet, liUMAN^ HEIDEGGER, DE
MOOR, BONNET, TE WAT E R , B R U-

NEMAN, LEYSER, THOMASIUS,
VAN DER GIESSEN, DE GROOT,
HOEFMAN, PERRENOT, VAN CLEEFF,
KLUIT, DUURKOOP, PARE, ME AD,

TRALLES, VAN SWIETEN, UNZER,
LOUIS, BERKHEY, NAVIER, B I L-

Gu E R , en een mecnigte andere verflan-

dige Mannen, (die alle voor Koningen,
G 4 Vor-'



I04 CORNELIS TERNE, OVER. DE

Vorften en Overheden deeze fchadely--

ke, bygeloovige, ongezonde, en voor
de bevolking van het menfchdom zoo
naadeelige gewoonte , met de wapenen
hunner kunst en verftand , ruiterlyk be-

ftrcden hebben), tot noch toe, datby-
geloovig monfter by. ons niet kunnen
vergruizen : hoe gering is dan de hoop
niet, dat de poogingen van het Genoot-
fchap van die uitwerking zyn zullen , wel-

ke de Wel Edele Heeren Beftierderen

wenfchten en verlangden; en ook tef-

fens beoogd worden van de fchryvcrs

,

welke zich onderwinden , om naar de
opgehangen Lauwers te dingen? Hoe
gering ook myne kragten zyn ; en hoe
luttel de hoop is , om deeze fchadelyke
gewoonte van het begraven , in de Ste-

den en Kerken, te doen verminderen
of ophouden : nochtans kan een nuttige

en goede znak niet tedikwyls herhaald

worden , of'ernoch raisfchien eens eene
goede uitwerkinge uit gebooren mogte
worden! Gutta cavat lapidem^ non vi

,

fed fape cadendo ; en of wy eindelyk

noch eens verdandiger wierden, om ons
waar welzyn beter te leeren betrach-

ten : en men verhinderde , dat de doo-
den den leevenden niet meer fchade toe
konden brengen , en de Kerken alleen-

lyk
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lyk gebruikt wierden, tot die heilige

oogmerken, waar toe de Goddelyke
Voorzienigheid dezelve beftemd heeft.

Het Genootfchap heeft de lauwers op-
gehangen; en ik zal tragten 'er na te

worftelen, met die vrymoedigheid, wel-
ke een burger betaamt : doch zonder de
Overheden en Burgers aan te maanen
tot hunnen pligt, is het my niet mo-
gelyk , naar den prys te dingen ; en de-
wyl fommigen , in dit gewigtig ftuk , ver-

eelde en onaandoenlyke harten hebben

,

zal ik ook verpligt zyn, om hen op
den bodem van het hart te bonfen , of
'er ook noch gevoeligheid in te krygcn
ware.

Dewyl de fchadelykheid der begrave-
nisien, binnen de Steden en Kerken,
ten vollen beweezen , en vry algemeen
erkend is , zoo zal het onnoodig zyn

,

om my daar over veel te uiten ; en die

'er noch , onder de verftandigen aan twyf-
felt, die kan de opgenoemde Schryvers
'er over nazien : inzonderheid zullen de
fchriften van de twee beroemde Leid-
fche Hoogleeraars te water en kluit ^

in ftaat zyn , om dezulken te overtui-

gen. Ik zal derhalven aanftondstothet
beantwoorden der twee voorgeflelde
vraagen overgaan: Welke zyndeverfchil-

G 5 leu'
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lende redcfjen', dat die nadeeUge gewoon-

te , in deeze Repuhlyk blyft fiand grypen ,*

en 'A'elke zyn de beste middelen , om dezelve

te doen ophouden? Wy zullen, zoo dra

wy eene rede of oorzaak aangetoond

hebben , aanftonds ook het middel trach-

ten aan te wyzen , om de oorzaak te ver-

mmderen of weg te neemen.

Onder de verjchillende redenen of oor-

zaaken , wüaroni de hegrayenisfen , //; de

Steden en Kerken , noch blyven jiand hou-

den , mag men in de eerjie plaats flellen ,

dat veele Ingezeetenen van onze Republyk

noch niets yveeten van de fchadelykheid ^

•welke iiit het bestraven , in de Steden en

Kerken , voortvloeijen , en van de droevige

gcheurtenisfcn , welke andere landen zoo

oi'cli als ons getroff'en hebben.

Het is eene uitgemaakte waarheid , daic

vcrflandige en weldenkende Menfchen
de fchadelykheid der begravenisfen , in

de Steden en Kerken, erkennen, en

voor volkomen bewezen houden. Een
enkelde pennetrek van eenen Godvruch-
tigen IJervey mag niets beduidende re-

denen , om het begraven , in de Steden

en Kerken , te billyken , voor den dag

brengen; of een grilziek Duitfcher m.ag

zulks twyifelachtigftellen: nochtans dur-

ven wy verzekeren , dat alle verftandige

God-
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Godgeleerden , Staatkundigen , Rechts-
geleerden en Geneeskundigen , uit eenen
mond, de fchadelykheid daar van zul-

len en moeten erkennen, als zynde op
verftandige en gezonde redenen gegrond,
en door de eenvoudige ondervinding

bevestigd: dus deeze geene bevvyzeii

meer zullen voortbrengen , om die by-
geloovige en nadeelige gev/oonte te bil-

lyken; ja veele Overiieden, welke zelfs

het begraven buiten de Steden moeije-
lyk maaken, zyn genoeg overtuigd,
dat hunne onbillyke handelvvys niet op
deugd, rechtvaardigheid en algemeen
belang gegrond is. Maar wy hebben
geen Republyk die enkel uit geleerden

beflaat; en kan ook nooit te verwach-
ten zyn. Duizende Menfchen vindt

men , die , buiten hunne broodwinning
en eene geringe kundigheid in den Gods-
dienst en Zcdenkundc , op byna niets

denken , wat in de Weereld verder te

betrachten is : veel minder dat zy zou-
den denken en zorgen, om na hun-
nen dood geene fchade aan de overbly-

venden te doen ; ofdatzy zoo verre zou-
den denken, dat hun onbezield over-

fchot de leevendigen zoude kunnen fcha-

delyke Ziekten veroorzaaken , als men
dezelve onder de zerken, in beflooten

ge-
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gebouwen, in de Steden, inkerkert.*

Willen' v/y hier van overtuigd zjn , zoo
moeten wy ons niet vervoegen by het

klein getal van denkende en veritandige

Mcnfchen , maar by den Arbeidsman

,

by het Gemeen , by den Landman , of
by d^n geringen Burger: de ondervin-

ding heeft my geleerd, dat veelen 'er niets

van weeten ^ en het geen men 'er van
verhaalt , of voor een label , ofvoor on-

mogelyk houden. Zulks heeft niet al-

leen plaats by het gemeene plebs , maat
zelfs by veele welgeftelde en vermoo-
gende Menfchen, welke altoos zeer be-

zorgd zyn, om hunne onbezielde lichaa-

men , in de Steden en Kerken , te laa-

ten begraven; ja offchoon zy by hun
leeven vyiindig van de Kerken zyn, ver-

kiezen zy nochtans na hunnen dood 'er

in te woonen , en wel in het koor öfon-
der de predikftoel , of daar het Nacht-
maal uitgedeeld wordt. Ongelukkige eil

belachlyke verkiezing! Honderdmaalen
heb ik by verfchillende foorten vart

Menfchen , zoo Ryken , als Armen eii

Burgerlieden , over dit ftuk geredenka-

veld : doch van de meesten bevonden

,

dat zy niets wisten van die gebeurtenis-

fen, welke Geneeskundige Schryvers

ons nagelaaten hebben j ja over het al-

ge-
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gemeen weet men zeer weinig van de
fchadelykheid van eenebeflootene lucht,

offchoon de ondervinding ons leert , dat

die onkunde jaarlyks hier en elders eeni-'

ge Menfchen het leeven kost, en de
meeste Menfchen hebben met de leeven-

digen zoo veel te doen, datzyomdoo-
den niet kunnen , of willen denken. '

Over het algemeen moeten wy be-

kennen, dat de meeste Menfchen on-
kundig zyn, in het kennen van hetgeen
hun nadeelig is aan de gezondheid ; en
noch elendiger is het gerfeld , in het ver-

myden van die oorzaaken, waar uit

Ichadelyke Ziekten kunnen gebooren
worden of verflimmeren : ook willende
meeste Menfchen de oorzaaken hunner
kwaaien niet kennen , en 'er is geen on-
gelukkiger Doctor, dan diezyne Zieken
aanraadt, om de oorzaaken der Ziekten
te vermyden. Zyne Zieken woonenge-
meenlyk in gemeene hutten , en zyn kaale

rok toont genoeg , dat hy een eerlyk Ge-
neeskundige is, welke by het aanzienlyk

gezelfchap der groote Weereld, het volk-

je Tan de Bofi To??^ niet djent, om hun-
ne vertroetelde en nadeelige gewoonten
kenbaar temaaken.— Koemeenigmaa-
len befchuldigt men wind en weder als

(oorzaak van zyn gebrek, daar nochtans
een
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een verwyfde leevensv/ys alleen de oor-

zaak van is, en ons buiten flant ftelt,

om de heilzaame en verkwikl^ ke lucht

te verdraagen.

Duizendmaalen leidt men de bron van
zyn kwaaien af , uit verborgene en boven
natuurlykeoorzaaken,daar deverflandi-

ge Artz de oorzaaken dier kwaaien vindt

in de ongefchikte , pragrige en nadeelige

leefregels ; en met recht houden wy de
verflindende keel en vertroetelde verhee-

melten als de grootfle vyand der ge-

zondheid. Wisten veele Menfchen de
gevaarlykheid van hun beroep of han-

teering, honderden zouden zulke doo-
delyke beroepen niet by de hand vatten.

Wisten veele Menfchen de fchadelyke

vyanden van hunne gezondheid te ver-

myden , de Geneeskundigen zouden met
zulke pragtige paarden en ry tuigen niet

ronddraaven. Maar helaas ! veelen ken-

nen hunne vyanden niet; en noch min-

der willen of kunnen zy 'er zich voor
behoeden. Zoo is het ook gelegen mee
het begraven der lyken, in de Steden

en Kerken : duizenden vindt men , die

'er nimmer om gedacht hebben, dat

zulks fchadelyk is aan de gezondheid

der Menfchen , en veel minder dat zy
zouden medewerken , om dien fchade-
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lyken vyand te keer te gaan , door die

geenen , over welke zygefteld zyn , om
ze ter aarde te beftellen , zoodaanig te

laaten begraven , dat zy noch hen , noch
hunne Medeburgeren , kunnen fchaden.

Is het v/el te verwonderen , dat veele

Menichen van de fchadelykheid der ly-

ken , in de Steden en Kerken , niets

weeten: déwyl hier te Lande zulke klaa-

re en in het oog loopende toevallen niet

zyn gebeurd, dat 'er de gemeene man
door kan getroffen worden. Anderelan-
den zyn , door droevige gebeurtenisfen

,

van het fchiclyk dood blyven der dood-
gravers op de kuilen , en door algemee-

ne bcfmettlngen , uit hunne onverfchil-

ligheid opgewekt, en het gemeen is 'er

duor verlicht geworden , dat by ons zoo
duidelyk noch niet kenbaar is: offchoon
siL vius , al in zynen tj^d , de aanhoudend-
heid , en het te rug keeren van die be-

fmettelyke Ziekte, van het begraven
der dooden , in de Kerken te Leiden ,

afleidde. Ook weeten wy zeer wel , dat

in zekere Kerk onlangs een verfchrik-

lyke flank plaats hadt, inzonderheid

by de Burgemeesters geftoelten ; en dat

vericiieidene werklieden Ziekten 'er

zich van op den hals gehaald hebben

:

doch men heeft de voorzigtigheid ge-

had..
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had , om de zaak zeer flil te houden

,

en aan de baazen zoo wel als knegts ver-

boden , 'er van te fpreeken : op dat het

begraven in de Kerken doch niet zou in

verval of vermindering koomen. Want
wie is gaarne in zyn inkoomften gefnuikt?

Het Westerkerkhof te Amfleldam vverdt

om geene andere rede verplaatst, en
ook tefFens om dat het in de buurt
was van aanzienlyke Inwooners , wfar
onder Heeren van Regeeringe, wier
neuzen te delicaat waren, om dien (tank

te hebben. Daar en boven zoo zyn de
droevige gebeurtenisfen , welke 'andere

Landen, zoo wel als ons Vaderland,
door de verrotte lyken , getroffen heb-

ben 5 niet genoeg geboekt ; ten minften
niet in die fchrifuen, welke de gemeene
man leest en gebruikt: deeze derhalven
kunnen onmogelyk dat geene toebren-

gen , hetwelk zy misfchien zouden doen

,

als zy van de fchadelykheid van die ge-

woonte waren onderricht en overtuigd

geworden, door onderwyzers enfchrif-

ten , welke zy daaglyks gebruiken , en
de kinderen van jongs op in de handen
hebben.

Welke nu de beste middelen zyn : om
deeze oorzaak te doen ophouden, ftaat

ons nu te onderzoeken.
Het
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Het is een aangenome leerflelling

,

dat zoo wy de oorzaaken der dingen
wegneeinen , derzelver uitwerkingen ook
ophouden of verminderen : Suhlata caws-

fa , tolUtur effectiis. Om derhalven dee-

ze oorzaak te doen ophouden of ver-

minderen is het de ichuldige en onver-
mj- deli'ke pligt van elk rechtgeaart men-
fchen vriend , om zynen evenmensch on-
der het oog te brengen , dX^ nadeelige
gevolgen , welke uit het begraven , in

de Steden en Kerken, veroorzaakt zyn,
fomtyds cntftaan , en noch gebeuren
kunnen. De Boer, deArbeidsman
en Burger arbeiden niet alleen voor zich
zelven; maar ook zoo welomden Staac

wezentlyk te onderhouden , als om den
Staatsman en Geleerden , niet alleen van
arbeidlaame en vermoeijende lichaams
verrichtingen te bevryden , maar ook
om dezelve te voeden en te onderhou-
den. Natuurlyk is het derhalven de pligt

vanden Staat, Staatsman en Geleerden,
om voor de werkende Ingezeetenen , den
braven Burger en nuttigen Veldeling te

denken , en te zorgen , dat zy die ver-
eischte kundigheden verkrj^gen, welke
hun geluk en gezondheid konnen bevor-
deren en beflendig maaken \ ten miniten
hen in flaat te ftellen , die oorzaaken

,

xii BTLiLh. H wel-
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welke hunne gezondheid nadeeh'g zyn,
kenbaar te maaken en onder het oog te

brengen.

Dewyl nu ten vollen bewezen is , dat
" het begraven in de Steden en Kerken
zeer nadeelig is voor de gezondheid
der Ingezeetenen , zoo moeten de Staat-

kundigen en andere Geleerden diefcha-

delykheid hun kenbaar maaken; en zor-

gen , dat zulke droevige gebeurtenisfen

niet verbloemd worden en verfchoolen

blyven , maar aanftonds door de Cou-
ranten aan de In- ofOpgezeetenen wor-
den bekend gemaakt: op dat dezelve

deezen vyand van hunne gezondheid lee-

ren kennen, en dus langfaamer hand,
als van zelven medebegunlligers worden,
om de dooden buiten de Steden te be-

graven : op dat dus die fchandelyke ge-

woonte in ons Vaderland eens eindelyk

moge ophouden. De bejammerens-
waardige gebeurtenisfen , en nadeelige

gevolgen , door rottende lyken veroor-

zaakt, welke in beüooten gebouwen be-

graven zyn geweest , en ons door p a-

Pvé, MARET, UNZER, RRUNEMAN
en anderen zyn aangeteekend , moeten,
(ja zelfs op bevel der Hooge Overhe-
den) in zoodanige Boeken voorgefleld

worden, welke daaglyks in elks handen
zyn.
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zyn. Ik prys daarom zeer , dat de Schrj'-

vers vanden Staats-fecrerarisenPost-ry-

der ons, en inzonderheid voor den Bur-

ger , de droevige gebeurtenis uit het Jour-
fial des Scavam hebben medegedeeld ; en
wel inzonderheid dat geval, het welk
wy vinden aangehaald in 't Londonfche
Magazyn van het jaar 1752.

TISSOT, ROSEN VAN ROSENSTEIN QXi

andere Schryvers pryzen aan , om eeni-

ge regelen ter bewaaring van de gezond-
heid in den Almanach voor den ffcmcc-

- O
nen Man en Boer te plaatfen. rosen-
STEIN (wiens werken by alle Genees-
kundigen in achting zyn) , heeft zelfs de
•moeite genomen , om eenvoudige Ver-
handelingen over deVolksziekten faamen
te ftellen ; en dezelve , in plaats van een
hoop zotheden , gevoegd in den Calen-

der , als een nuttig gefchenk voor den ge-

meenen Man , Boer en duizenden Men-
fchen, die anders geene Boeken gebrui-

ken, dan den Almanach. Met het zelfde

recht oordeel ik ook , dat het nuttig zal

zyn , de fchadelykheid derbegravenisfen,

in de Steden en Kerken , in de nieuwspa-
pieren te plaatfen , en inzonderheid in die,

welke daaglyks gebruikt worden doornl-
derhande foorten van Menfchen , ryk en
arm, jong en oud. De droevige ge-

Yi % beur-
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beurtenisfen dienen ook zeer naaiiwkeu-

rig 'er in aangeteékend te worden; op
dat de Menfchen gaande gemaakt wor-
den , om mede te werken ; ten minllen

niet tegen te kanten, als de Overheden
deeze nuttige verbetering, voor Land
en Ingezeetenen , eens geliefden in ge-

bruik te brengen , ja daar door hunnen
pligt re betrachten.— Misfchien denkt

en zegt men , het gemeen en de gerin-

ge Burgers worden veeltyds op de Kerk-
hoven begraven, en by dezelve is de
niinfte tegenftand te wachten! Het is

zoo , en ik ben zeker , dat by fommige
Overheden en Kerkmeesters, meer te-

genftiind zal gevonden worden; maar
men zal nochtans met my moeten be-

kennen , dat men duizenden menfchen
van geld en vermoogen vindt , welke

,

om hun geld , niet gaarne onder de ge-

meene clasfes gebragt zj'n; en noch-
tans wegens hunne kundigheden en ma-
nier van denken , niet boven de armfle

Ingezeetenen verheeven zyn ; terwyl zy
ook geene andere gebeurtcnislën weeten

,

als hun gewoon zak-, tafel- en handboek,
naamlyk deAlmanach,hen geleerd en ken-

baar gemaakt heeft,' en ook geene ande-

re boeken gebruiken. In het vervolg

zal ook blyken, dat de geringe Burgers
niet
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niet kunnen en mogen
, ja niet moeten uit

het oog verloren worden. De Geeste-
lyken dienen deeze fchadelylcheid der be-
gravenisfen, in de Steden en Kerken

,

aan te toonen, en met de wapenen hun-
ner Konst te beftryden, zoo inde open-
baare predikatiën, als in hunne byzon-
dere gefprekken ; en inzonderheid, by
voorkoomende gelegenheden , de jonge
kinderen daar van onderrichten : want
Qiio femel ejlimbuta recens

, fervabitoclo-
rem Testa diu

;

en zoo aan ouden als
jongen aanpryzen , om de voortreflyke
fchriften van te water, kluit,
UNZER en L E FRANC VAN BERK-
HE Y vlytig te leezen.

Indien Overheden eens voornecraens
waren, om hunne Stad van dit onkruid
te zuiveren, zoo zal dienftigzyn, dat
zy vooraf, door de Predikanten en Pries-
ters, delngezeetencn verlichten en daar
toe gewillig niaaken. Om kort te zyn

,

hoe meer de fchadelykheid , onge-
rymdheid en dwaasheid van het begra-
ven in de Kerken aan Groot en Klein
kenbaar wordt , hoe gemaklyker Overhe-
den , die pryzenswaardige inrichting , om
de dooden buiten de Steden te begra-
ven

, zullen kunnen ter uitvoer bren-
gen ; en verzorgen , dat hy , die in zyn

H 3 lee-
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leéven niemand beledigde,Da zynen dood
ook geen oorzaak is van ziekten en den
dood van andere Menfchen.
Dcwyl goede voorbeelden van aan-

zienlyke Burgers de geringe Ingezeete-

nen uitlokken, ter navolging , zoo die-

nen de verftandigen ook , door hunne
deugdlyke voorbeelden , te flichten , ge-

lyk Pri/js m a u r i t s , Gouverneur van

'Brafiely Prof. verheijen, de Heeren
SCHAGEN 5 VONK, PERRENOT , Dr. BRAND,
en eene meenigte andere weldenkende
gedaan hebben; die, op dat zy de lee-

vendigen niet mogten fchaden,voor zich,

onderden blooten Hemel, een grafver-

koozen hebben. In de maandlyk-

fche Mercurius vindt men dikmaals aan-

geceekend van begravenisfen,metKoet-

fen , op het Leidfche Kerkhof te Am-
11eldam; en federt dien tyd, dat men
zulks gedaan heeft, wordt bevonden,
dat het begraven , op het Leidlche Kerk-

hof, is vermeerderd , en veele menfchen
zoo haatelyk niet meer denken van het

begraven op de Kerkhoven. Dewyl nu
verflandige Mannen niet alleen overtuigd

'zyn van de fchadelykheid , maar teffens

éök van de ongerymdheid , om in de

Kerken te begraven, zoo is het hunne
pligtj'en vvy eifchen van hun, d'at zy,

niet
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niet alleen met woorden , maar ook met
voorbeelden, flichten; en hoe meerde
aanzienlyke , ryke en verftandige men-
fchen voorgaan , hoe grooter ook het
getal der navolgeren zal worden.— Dus
zal men van langfaamerhand deeze (cha-

djlyke en bygeloovige gewoonte doen
verouderen en ophouden; ja men zal

bec gevvenfchte oogmerk bereiken, om
naamjyk in de Kerken een veilige en ge-

zonde plaats te hebben , ter uitoeffening

van den nuttigen en noodzaaklyken
Godsdienst, zonder zich zelven in lee-

vens gevaar te brengen , door de fchade-
lyke uitwaafemingen van verrottende
krengen.

Onder de verfchillende redenen^ waar-
om de hegravenisfen , in de Steden en Ker-
ken , jiand houden , mogen wy met recht in

d'i tweede plaats [lellen ^ gebrek aan goede
en wel ingerichte Kerkhoven of Begraaf-
plaatfen , buiten de Steden, waar door het
aan goede gelegenheid ontbreekt , ora de
Lyken , buiten de Steden , te kunnen begra-
ven, Deeze oorzaak is niet zoo zeer aan
den Burger, als wel aan hun toe te fchry-
ven , welke over ons gefteld zyn , om
ons wyslyk te regeeren ; ten minften ik
vinde hier meer fchuld by de Overhe-
den , dan by de Ingezeetenen. Wy mo-

H 4 gen
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gen onze dooden niet begraven, waar
het ons goeddunkt; en zulks zou öok
in eene wel ingerichte Maatfchappy
wanorde veroorzaaken : nochtans eischt

het algemeen belang , dat de verftorve-

ne moeten begraven worden; en elk

mensch heefteen zekere zucht, omzy-
ne dooden behoorlyk te begraven; ja

de Natuur leert ons (gelyk de beroem-
de Hoogleeraar te water zich zeer

v/el uitdrukt , pag. 63. in het vierde deel

van 't Zeeuwsch Genootfchap) , om de

doode Uchaamen uit ons gezicht weg te doen,

en aan de aarde weder te geeven. Vor-
dert nu de Natuur, dat men de dooden
verbergt voor de leevcndigen , en is het

aan niemand geoorloofd zyne dooden te

begraven , waar het hem goeddunkt

:

zoo is het derhalven de pligt van onze
Overheden, om, buiten de Steden,

goede , wel ingerichte en beftemde Kerk-
hoven opterichten , om de dooden be-

hoorlyk en veilig te kunnen begraven.

Dan helaas ! woekerzucht , bygeloof

,

hoogmoed en verkeerde Staatkunde heb-

ben ongelukkig de Staatkundigen van

voorige en onze tydcn verblind , en in

die liefdelooze en dwaaze denkbeelden

doen vallen , om de dooden by de leé-

vendigen te doen inwoonen , (daar in

de
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de , voorige eeuwen noch Egyptenaars

,

noch Grieken , noch Romemen , noch
eerde Christenen om dachten , ja een
afgiyzen van hadden) , en dezelve zoo-,

danig te plaatfen , dat zy tot nadeel der

leevendigen kunnen verflrekken , zonder
dat men tot noch toe die afgodifche en
fchadelyke gewoonte zoekt uit te roeijen;

onze dierbaare Republyk is zelfs in dit

ftuk onbarmhartiger en onverfchilliger

gebleven, dan.alle overige landen van \i\x-*.

ropa. PLUTARCHUs zegt elders , die

ons regeeren , dooien wel in vcele zaa-

ken, niet om dat zy niet anders willen;

maar om dat 'er niemand is , die hun
durft waarfchouwen. Zulks , beken ik

,

heeft fomtyds plaats : doch verftandigen

hebben reeds voor honderd jaaren dit

monfter wel beflreeden , zonder vrucht;

en de Dichter a. stein befpotte reeds

,

in de zeventiende Eeuw, het begraven
der Dooden , op deezen geestigen trant

:

Hier brenght ghy ''t doodaas ^dat geenjuy-

vre Jood mocht raaken,

Ghy gaet Godts duurfaam Huys , tot eene

rotpU'.ats manken.

Daar't levendegebedt isgeurigh offerwerck
Wat doet daar doodt gebeent ofyiiyleftank

te Kerck?
H 5 VAN
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VAN DER GHiESEN fchrecf 'er al in

het jaar 1 706, deftig over; en van cleeff,

PERRENOT, KLUIT, TE WATER
en BERKHEY hebben alle keurig 'er

Over gehandeld , zoo dat \vy het gezeg-

de van den Philofooph plutarchus
niet wel hier op toepasfelyk kunnen maa-

l>:eR,en uitvlucht zoeken,dat aan de Over-

heden dit ftuk niet is onder het oog ge-

bragt; of men zou zoo liefdeloos moe-
ten denken , dat die i'chriften niet waaren

geleezen geworden door Regenten: 'er

kunnen 'er zyn , welke meer werk maa-

ken van partyen ,
jaagen , visfen en vin-

ken, als van lludeeren of leezen van

nuttige boeken ; maar wy bezitten ook
Regenten , welke als met de borst 'er op
toeleggen, om de waare belangen der

Burgeren te behartigen : offchoon fom-

tyds door eene onkundige meerderheid

deezer heilfaame poogingen worden ver-

ydeld. 'Er moet echter eene plaats , om
de dooden te begraven , zyn ; maar de-

wyl de Overheden nu, buiten de groo-

te of kleine Steden, geenbekwaamebe-
graafplaatfen opgericht hebben , waar

men ordentlyk, en met wdnig kosten

,

zyne dooden kan begraven, zoo is men
hier toe buiten flaat gefield , en de In-

gezeeccnen worden , nolens yolens , ver-

pligt,
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pligt, die plaatfeii te gebruiken, wel-

ke door de Magiftraat der Steden daar

toe beftemd zyn.— Indien men het

zeer wel ingerichte Kerkhofin het Duin,
op den Scheveningfchen v/eg (een plaats,

welke PLATO zelfs zoude goedkeuren)

,

uitzondert , en eenige , welke buiten de
Provintie Holland gevonden worden-,

zoo zyn 'er geen andere begraafplaatlen

aanweezig , als voor deJooden , en die in

de Gasthuizen zyn overleden: zondert

nochtans die uit , welke om de Kerken
der Dorpen gevonden worden; welke
men , met geen recht , voor begraaf-

plaatfen houden kan , welke aan de Ste-

den toebehooren.
Dit gebrek aan begraafplaatfen , bui-

ten de Steden , verftrekt zeker tot fchan-

de, voor een wel ingerichte Republyk, en
voor eene Natie, welke zoo zeer roemt,

verlicht te zyn, en abuifen te verbete-

ren ; ja dit ftelt de beste en weldenken-
fle Ingezeetenen buiten (laat , om mede
te werken, om de dooden, buiten de
Steden, te begraven; meh wordt dus
genoodzaakt, zyne dooden , aan welke
befmetteiykc Ziekten ook geftorven,

binnen de Kerken te begraven, of ten

minften op Kerkhoven, of Bolwerken,
binnen de muurcn der Steden befloten

;

daar
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daar dikmaals een zeer kwaade befliering

omtrent dezelve plaats heett. Die be-

Hiering ziet men niet zelden toever-

trouwd ann een Officiant , welke 'er een

gemaklyk leeven en een goede ruime
jaarwedde van heeft; deeze dus houdt
'er weder een knegt op , en die knegt

heeft wederom andere knegts , welke
zulk een gering inkoomen hebben , dat

men door fteekpenningen hen gemak-
lyk totlykdieven maaken kan : want hon-
ger is een fcherp zwaard. Deeze flegte

beftiering doet elk een afkeerig zyn , in

fommigè Steden , om op de Kerkhoven
te begraven ; niet alleen dar men de ly-

ken uit de eigene graven, binnen wei-

nige uuren , verplaatst in den gemeenen
kuil, (of zulks met, ofzonder tuellem-

ming der Regeering is, weet ik niet);

maar zeer fpoedig de kisten openbreekt,

de fpaa in de l^ken fteekt (ik heb het

zelf gezien), en de noch naauwlyks
verrotte lichaamen onder de kluiten weg-
bergt; dit gaat zelfs zoo fchandelyk,

dat, voor eenigen tyd, een bleekers-

hond van zeker Kerkhof, met een doods-
hoofd , waar al het vleefch noch aan was

,

in den bek 'er mede door de Stad liep

,

het geen onder het gemeen eene groote
opfchudding , en dat niet zonder rede

,

ver-
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veroorzaakte. Geen wonder dus , dat

het geringfte volk zelfs 'er niet gaar-

ne hunne, dooden begraaft: wat doch
is 'er Ichandelyker, en verachter, dan mee
JESABEL na zynen dood van de hon-
den gevreeten te worden. Ik zelf heb

,

op het Reinsburger Bolwerk te Leiden,
daar de beenen en fchenkels by honder-
den open lagen , meenigmaalen gezien

,

dat de honden aan dezelve knaauwden;
daarze zoo hoog lagen , dat als men de
bekoorlyke Cingels rondwandelt , de
doodskoppen boven het Bolwerk uitflee-

ken. Mj^ns bedunkens was het beter

,

dat men dezelve in een knekelhuis ver-

borg; of dewyl 'er geene knekelhuizen
op veele Kerkhoven zyn , dezelve on-
der de aarde verborg : want het oprich-
ten van been- of knekelhuizen zoumis-
fchien veroorzaaken, dat het bcgraaf-

geld voor den gemeenen man verhoogd
wierd. Hier by koomt noch , dat op
fommige Kerkhoven geene veihge rust-

plaats is voor de dooden, maar door de
greetige liefhebbers der nuttige Ontleed-
kunde fomtyds, offchoon tot eenprys-
waardig oogmerk, graffchenderyën be-
gaan worden: want men heeft, in fommige
Steden, geen goede ihrichting , om aan
de liefhebbers der Anatomie de vereisch-
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te lyken te verzorgen , waarom de Kerk-
hoven ook fomtyds die graffchennis on-

dergaan. Ik zoude hier overmy verder

kunnen uitlaaten, maar, dewyl ik zel-

ve een groot liefhebber der Ontleedkun-

de ben , zoo zal ik hier van ftilzwygen:

genoeg dat wy aangetoond hebben , dat

door gebrek aan wel ingerichte Kerkho-
ven , buiten de Steden , de begravenis-

fen in de Kerken blyven Itandhouden

,

en ook zullen duuren , tot dat men
daar in voorziet.

Deeze gewigtige oorzaak moet geheel

en al door den Souverain,de Magiftraaten

en Overheden weggenomen worden

,

en dan zal het begraven, buiten de Ste-

den , op opene Kerkhoven , gemaklyk
in het gebruik koomen : mits men zorgt,

dat de onkosten niet te hoog loopen.

'Er moeten Kerkhoven buiten de Ste-

den aangelegd en gefticht woorden , om
'er de dooden op te kunnen begraven

;

en dit zal een gefchikt middel zyn , om
de begravenisfen , in de Kerken en Ste-

den , te doen verminderen en allenskens

geheel en al te doen ophouden. Welk
ruim veld voor U , Machten der Aar-

de! om heil over uwe Ingezeetcnen uit

te florten? Hier hebt Gy eenefchoone
gelegenheid, om uwe nuttige Burgers

we-
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wezenlyk dienst te doen, en met de
daad te toonen , dat gy waare Vaders
des Vaderlands zyt.

Wel aan dan dierbaare Overheden en
verftandige Magiftraaten , laat dit voor-
ftel uw welgevallen.

Sticht wel ingerichte Kerkhoven , bui-

ten de Steden ; wy zullen , zelfs zonder
bevel , onze dooden en ons zelven 'er

laaten begraaven ; maar zulks immers is

,

zonder dat 'er behoorlyke, en een ge-
noegfaam getal bcgraafplaatfen zyn , bui-

ten de Steden , niet mogelyk , en belet

verftandige Burgers , om in deezen het

Vaderland nuttig te zyn.

Verftandige Regeerders aan U, aaii

U , Goden der aarde ! is de gewigtige
post aanbevoölen, om voor de gezond-
heid , veiligheid en welvaart van uwe
Ingezeetenen te zorgen : deeze hebbeu
alles veil , hun goed en bloed , om uwe
Grootheid en Achtbaarheid niet alleen

te bewaaren , maar ook om onze Re-
publykaanfche Stadhouderlyke Confti-

tutie te beveiligen. Maar zoekt gy
ook , om , door het vernuftig aankwee-
ken van uwe Ingezeetenen, de ver-

grooting van Lands en Stads inkoomften
te bevorderen , als het gefchikfte mid-
del , om de lasten en inposten niet te

hoog
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hoog te doen fteigeren. Overheden I

U is immers de fchadelykheid en onge-

oorloofdheid van het begraven in de
Kerken volkomen bekend , Wie zal hier

aan, die een aas gezond verftand bezit,

in het minfte twyffelen , Weinige zullen

*er zoodanige Z3'n; en noch minder,
die 'er openlj^k mede voor den dag zul-

len koomen. Dit nu te erkennen en
bekennen ; en nochtans huiverig te zyn

,

om zoodanig eene fchadelyke gewoonte
niet te verminderen en te verbeteren

,

zou llrydig zyn met de verpligtinge van
een recht geaart Regeerder.

Ieder menfch is verpHgt, het alge-

nieen welzyn der Maatichappy , waar

van hy een lid is , zoo veel te bevorde-

ren , als hem mogelyk is ; en die hou-
den wy voor eenen goeden Burger, wel-

ke het zyne vrolyk achter laat , om het

algemeen welzyn te bewerken. Hoe
veel te meer is het derhalven de pligt

van een Overheid, om door zyne magt

,

gezag en gezond verftand alles toe te

brengen , wat tot welvaart en behoude-
nis der braave Ingezeetenen kan ver-

ftrekken ? Ja het is de heilige pligt van
alle Vorften en Regenten, om al hun
vermoogen en kragten in te fpannen,

om het algemeen welzyn te bewerken

,

zoo
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ZOO veel hun mogelyk is ; en alles aan

te wenden ," om de volmaaking der Bur-

ger!yke Maatlchappy te begunRigen.—
Noch Vorst, noch Overheid , noch
Burger mag een byzonder belang voor
het algemeen trekken; de Vorften en
Overheden zyn alleen groo^-er en ge-

lukkiger dan de geringfte hunner onder-

daanen of Burgers, wanneer zy meer
het algemeen welzyn betracht hebben,
dan de Burgers kondc^n doen. Daar nu
het algemeen welzjm vordert, dat de
gezondheid der Ingezeetenen behartigd

worde; en daar de gewoonte, omdely-
ken binnen de Steden en Kerken te be-

graven , eene bekende en bcweezene oor-

zaak is , om fchadelyke Ziekten voort
te brengen en te verflimmeren : zoo moe-
ten derhalven verltandige Overheden aan
de Stem der braaven gehoor geeven,wil-
lc"n zy in dit geval het algemeen welzyn
bewerken, door gelegenheid tegeeven,
dat deeze nadeclige oorzaak, uit hunne
Steden en Kerken weggenomen wor-
de ; en dit heilzaam oogmerk zal bereikt

worden , indien de Overheden (wier post
het alleen is) , buiten de Steden goede en
wel ingerichte Kerl. hoven of Begraaf-
plaatfen oprichten. En deeze moeten
van verfchiliende foorten , buiten de

xii p&Eï» i Ste-
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Steden , op orcire van de Overheden,
ten koste en tot voordeel van de Ste-

den en Kerken worden aangelegd , zoo
voor aanzienlyke Burgers als voor ge-

ringere Ingezeetenen : op dat een ieder

,

naar evenredigheid van zynen rang, ver-

dienften en vermoogen , deftige Begraaf-

plaatfen kan bekoomen. De Begraai-

plaatfen moeten zoodanig , buiten de Ste-

den, aangelegd worden , dat 'er niet het

> vruchtbaarfte gedeelte des lands, maar de
onbewoondfte en onvruchtbaarfle plaat-

fen toe uitgekozen worden; zoo nochtans

dat eik tefFens overtuigd zy, dat de ly-

ken voor Grafichcnders en de greetige

handen van Ontleedkundigen beveiligd

zyn. Dewyl men thans zoo prachtig en

met kostbaarheden niet begraaft, als in

voorige eeuwen, zoo heett men niette

duchten, dat, om de fchatten , welke

wel eer by attila en karel den
GPvOOTEN gevonden werden, Graffchen-

dery zal plaats hebben , maar wel dat Ont-

leedkundigen zich hier aan vergrypen.

Altoos heeft men het beroovcn der gra-

ven, als een heiligfchennis , geilraft:

men kan hier over nazien den beroemden
LE FRANK VAN ÜERKHEY, UI Zyu
Natuurlyke Hiftorie van Holland , der-

de Deel , derde Stukje , bladz. 1 8 1 1 en

1812;
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1812; alsmede siccama. De Wet-
ten , tegen de Graffcbenders ingericht

,

in de keuren der Steden te vinden , bil-

lyken wy: maar, ons bedunkens, be-

hoorden ook de Overheden aan de lief-

hebbers der Ontleedkunde eene betere

gelegenheid te verzorgen , om die nuttige

Kunst te exerceeren: dan zouden de
graven geen, ten minften minder ge-

gevaar loopen van plunderinge te onder-

gaan ; en de wetten vervielen van zelve

,

en de Burgers zouden daar voor niet

hebben te vreezen.

De plaatfen buiten de Steden , tot be-

graafplaatfen uitgekozen zynde, zoude
men dezelve met eenen hoogen gemet-
felden muur dienen te omringen ; waar
by men de v/ooningen van de Doodgra-
vers , met zyne knegts , moeste plaat-

fen , gelyk men in Amfleldam , Leiden
en andere Steden gemeenlyk de huizen
derDoodgraversby de Kerkhoven vindt.

Sommige Kerkhoven konde men def-

tig aanleggen : met gemetfélde graven en
kelders voorzien; en met zerken dekken
en grafnaalden vercieren, gelyk ook met
een aanzienlyken ruimen ingang en een
prachtig yzeren hek : Mundus yi/It decipi;

men konde derhalven de belachlyke v/ee-

reld wat vergulden. De andere Begraaf-

I 2 plaat-
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plantfen , voor geringe Burgers , konde
men even als deeze manken , maar zonder
zerken of gcmetfelde graven. Het
veld, dat men daar toe uitkiest, moet
ruim en groot zyn , naar evenredigheid

der Steden , op dat men tot geene te vroe-

ge fcbudding genoodzaakt worde; ook
ware het te wenfchen , dat overal , ge-

lyk te Arafceldam, verboden wierden, het

begraven met eiken kisten: dewyl het

vuurenhout fpoediger verrot en te ge-

lyk met de dooden verteerd is. Men
diende zoo groot eene plaats uit te kie-

zen, en zoodaanig een orde te hou-
den , dat binnen twaalf jaaren geene
fchudding noodig was: dan zou men
de noch onbedurvene planken zoo niet

zien pronken op de bolwerken , dat waar-

lyk aanftooteljdc is. Men heeft in

het aanleggen der begraafplaatfen voor
den geringen Burger vooral in het oog
te houden, dat zyeeneaanzienlykever-

tooninge hebben : het Papegays - Kerk-

hof te Leiden is fraay aangelegd. Mis-
fchien was het niet kwaad, dat een en-

kelde tusfchen muur de beide begraaf-

plaatfen voor ryken en armen van een

fcheidde: want als de ryken en geringe

Bura ers , op een en het zelfde open veld

,

becraven worden; en 'er geen onder-

Icheid
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fcheid gernaakt wordt, als dat op de

eene zerken leggen , en op de andere

niet 5 zoo kan het gemeen 'er niets te-

gen hebben. Vooral moet men even-

wel in acht neemen , dat men geen haa*

telyke plaats , om een Kerkhof aan te

leggen , uitkiest, , welke reeds onder het
vooroordeel by demcnlchenlegt;hetis
bekend , dat op het Palmkerk-hofte Am*
fteldam weinig dooden begraven wor-
den , alleen om dat het geteekend ftaat

met den naam van het Varkens-kerkhof,

Als men iets nieuws invoeren wil in een
Pvepublyk , dan moet men het de Bur*
gers v/eeten fmaaklyk te maaken.

Misfchien zegt men , het zal zeer

tnöeijelyk zyn, om, in groote Steden,
de ..dooden buiten te begraven ; en het
vervoeren, of draagen der lyken met
zeer veel ongemak vergezeld gaan ? Ik

beken, het zal iets moeijelyker zyn;
maar heeft die zelfde moeijeljkheid in

Engeland , Duitfchland en Frankryk ook
geen plaats '? En evenwel begraaft men
aldaar buiten de Steden , en niet in de
Kerken , immers niet voor het grootfte

gedeelte. En wat zwaarigheid : al is

eene zaak iets moeijelyker, alshetmaar
voor het algemeen welzyn nuttig zy, dan
is zulks te boven te koomen

;
jit wie is

I r^ zoo
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ZOO liefcleloos tegen zyn Vaderland, om
zich eene geringe moeite niet te troos-

ten , als het om heilzaarae oogmerken
te bereiken , noodzaaklyk is. De
moeite is niets, de zaak is maaralleen,

of de Overheden het begraven buiten de
Steden al of niet hegunragen.—^ Doch
laaten v/y de grootfte en volkrykfte Stad

van geheel Nederland, tot een voor-

beeld neemen, naamlyk Amfteldam,
myne wieg en baakermat; en onderzoe-

ken , of het begraven , buiten de Stad

,

we\ eenige noemenswaardige moeijelyk-

heid zoude veroorzaaken Alle de
Kerkhoven zxm digt by de poorten

gelegen , het zou dus weinig verfchil-

len , als men dezelve builen de poorten

verplaat fte.

Indien men, by voorbeeld, het An-
tonie-Kerkhofbuiten de Weefeper-poort
verplaatfbe; het Leidfche Kerkhof kon
men gcvoeglyk daar thans de boomen
ftaan, buiten de Lcidiche-poort verleg-

gen; het Carchuifer-Kerkhcf(dat des Zo-
mers altoos een ondraaglyken flank ver-

oorzaakt,en een geefel is voor de buuren,
welke daar kort by woonen, zoo dat

zy fchroomen, om een venfter open te

zetten; terwyl voor eenige jaaren, toen

men in Amfteldam vcele rot-koorfen

hadt,
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had , dezelve in dien omtrek het eerst

ontftnnden, als mede buiten de Stad aan

de Bleekerj'ën , waar dezelve ook het

kwaadaardigfte waren) , konde men ver-

voeren buiten de Zaagmoolens-poort;
het Palm'Kerkhof en de andere zoude
men ook gemaklyk naar buiten kunnen
verleggen.

Alle deeze verplaatfingen der Kerk-
hoven zoude eene zeer geringe moei-
te zyn, om de Ijken verdej: te draa-

gen. Om de Burgers van de Eilanden
te gemoet te koomen , konde men aan
het einde van Wittenburg , alwaar een
zeer groot ledig veld is; of aan het ein-

de van Funie , dat misfchien beter is

,

en minder gevaar loopt , om overftroomd
te.worden, gevoeglyk een begraafplaats

oprichten ; en om de Ingezeetenen van
het Bikkers Eiland, den Haarlemmerdyk
en daar omtrent woonende , te gemoet
te koomen , konde men voorby de Moo-
len van de Varvanger, ofdaar omftrecks
een ruim en aanzienlyk Kerkhof {lich-

ten. Deeze plaatfen zyn zoo goed, als

buiten de Stad te reekenen ; en aan de
Ylvant gelegen , en byna onbewoond

,

alwaar de rollende winden den vuilen
flank wel zullen verdryven.

En in fteede van de graven in de Ker-
I 4 ken.
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ken, voor de lyken der aanzien!yken,

zoude men aan elke hoofdpoort een

wel ingericht Kerkhof kunnen aanleg-

gen, en dezelve aldaar, met eenorden-

telyke en eenvoudige flatie , begraven

:

wanneer deeze Hinkende aasfen de leden

der Gemeente niet meer zuuden ver-

giftigen, en afkeerig van de Kerken
maaken. Men zoude ook met een of

meer jagten , als de weg al wat ver

was , de dooden kunnen begraven , ge-

lyk te Leiden zeer algemeen in gebruik

is. Ook zoude men , even als in fom-

mige Steden van Duitfchland , met een

lykkoets kunnen begraven, alwaar de

draagers naast of terzyde van het lyk

zitten : op die wyze heb ik zeer dik-

wils gezien, dat, in de zeer bloeijende

Academie Stad Straatsburg , de dooden
buiten de poorten gebragt werden. In

andere Steden van ons Vaderland zyn

de Kerkhoven ook al digt by de poor-

ten, op de fchamchen, of bolwerken;

en konden dus gemaklyk naar buiten

verlegd worden.
Maar veel ligt denkt men, wat zal

het oprichten van Kerkhoven buiten de

Steden baaten : 'er zyn noch zeer veele

gewichtige oorzaaken by de Overheden

en Burgers aan tetreiFen, waar door die

na-
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nadeelige gewoonte iri deez-e Republyk
blsftftand gFvpen? Ik ftem zulks gree-

tig toe ; maar het is ook tevens waar

,

dat, als 'er buiten de Steden goede en
wel ingerichte Kerkhoven aanweezig wa-
ren, dat veele weldenkende menfchen
'er s;ebruik van zouden maaken. Te
Leiden, hoe drukkende ook aldaar het

buiten begraven is, nochtans zyn zeer

veele P-urgers voor het begraven op de
Dorps-Kérkhoven ; en van de vyfhon-
derd bejaarde lyken, worden 'er byna
honderd derzelve buiten de Stad gebragt;'

en dat zulks niet meer gefchiedt,' is niet

Cgelyk men verkeerd opgeeft) aan de
wil der Burgers toe te fchryven, maar-

aan eene verkeerde Staatkunde , welke
fommige Overheden bezielt; doch daar

van ftraks. nader.

Daar en boven als Magiflraaten Be-
graafplaatfcn buiten de Steden opgericht

hebben,^ zoo zyn zy, indien de Bur-'

gers aldaar niet willen begraven, on-

fchuldig aan de kwaade gevolgen ; dat'

geen plaats heeft , als zy door hun ver-

zuim de oorzaak zyn, dat de Ingezee-

tenen in hunne wanbegrippen blyven vol-

harden , in hunne afgodery voortvaa-

ren, en dertig, veertig, vyftig of meer
jaaren hunnen Naasten fchaden en leed

1 5 toe
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toe brengen , ja , mag ik my dus uitdruk-

ken, een halve of heele eeuw na hun-
nen dood , anderen dooden.

Geëerde Regenren! uwe Vaderlykc

zorge , voor het weivaaren uwer Bur-

geren , is uw verhevendst cieraad en

heilige pligt; en daar de Natuur den
IVIenseh niet anders toeftaat gelukkig te

worden, dan in zoo verre hyzyneplig-

ten betracht , en het algemeen geluk helpt

bevorderen: zoo moet uwe grootfle

zorg zyn , hoe gy welvaart en heil aan

uwe Ingezeetenen zult te weeg brengen

;

en zy zyn reeds veroordeeld , welke on-

verfchillig zyn in het betrachten van

eenen pligt, welke zulk eenen verbaazen-

den invloed heeft op de gezondheid der

Ingezeetenen.

Aarzelt dan toch niet langer Overhe-

den , om Begraafplaatfèn buiten de Ste-

den op te richten , en weigert niet langer

eene veilige plaats , om den fchoonen
Godsdienst, zonder gevaar, uitteoef-

fenen. Hebben rechtgeaarde Burgers

lyf en leeven ,
goed en bloed , veil voor

Vorst, Overheden en 't dierbaar Vader-

land; en zouden dan de Hooge Mach-
ten der Provinciën langer bedenking maa-

ken , om eene fchadelyke en fchandely-

ke gewoonte, welke eene gezonde Staat-

kun-
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kunde veroordeelt, die tegen de Rede
en Natuur aiindmist; en den waaren
Christelyken Godsdienst bezoedelt, en
het ongeloof in de hand werkt, niet te

keer gaan en den bodem in flaan ; dat

zy verre,-— Neen volk van Nederland
uwe Burger-Vaderen zullen in dit ftuk

niet langer onverfchillig zyn, maar vol-

vaardig den wenfch der braaven en ver-

flandigen vervullen , en het algemeen
welzyn helpen bevorderen. De gezonde
Rede, Natuur, Godsdienst en het alge-

meen Belang eifchen volllrekt , dat geene
dooden , binnen de muuren cier Steden
en Kerken , begraven worden : en wie
een vyand van deeze vier heilzaame ge-

leiders toont te zyn , is den naiim van
Burger onwaardig , en hoe veel te meer
die van eenen waardlgen Regent , wiens
post het is te zorgen , dat de plaatfen

,

ter Godsdienst gefchikt ,. veilige Choo-
ren zyn , om van gQQu gevaarlyk'e ge-

breken of rampen getroffen te worden,
welke men verftandig had kunnen voor-
koomcn. Wat beweegt u dan noch Re-
genten ! om den hartclyken wenfch der
braaven in den Lande niet te vervullen,
door Kerkhoven buiten de Steden op
te richten? Waar naa getoefd : ofmoe-
ten dé droevige gebeurtenisfen , ons aan-



140 CORNELIS TERNE, OVEPv DE

geteckend in de Comm: de rebus & Scief7t,

in Med. Ge'st. Tom.ii: byvAKé^pag, Ó38.

in het journat des Scavans , Ao, 1 754.
in V Hamburger Magazyn, Tom. 2; in
'/ Londonfche Mcigazyn , 1 752 ; by unzer ;

VAN c Lee F F en andere Schryvers
meer, ons dierbaar Vaderland ook zoo
ellendig teisteren, als andere Landen en
byzondere perfoone'n , tot hun nadeel

ondervonden hebben? Is het niet ge-

noeg , dat alle Geneeskundigen uit eenen
mond de fchadeli'kheid 'er van erken-

nen? Dat een. t>iEMEPvBRo'EK, een

STL v I u s en anderen , het opwakkeren
der Epidemisfche Ziekten hier door on-

dervonden hebben; en de befinetting

der Kinderpokken in grootc Steden ge-

duurig fporcidifch woeden , door het be^

ffravcn der befmette dooden in de Ker-
ken , welke hun fyn Miasma aan de Kerk-
gangers mede deelen. Myn groote

Meester, de onftcrflyke g. van doe-
VEPvEN (wiens vroegen dood ik myn
leeven lang zaJ betreuren) , was van ge-

voelen, dat door het begraven der be-

fmette lyken in de Kerken, duizend-

maal meer gevaar voor de belhietting

der pokken te vreezen is , dan door de
inenting. Doch al genoeg hiervan , wy
zouidcn te ver uitweiden": v/y wenfcheii

V-
'''

en
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en hoopen, dat recht geaarte Regenten
zullen voorkoomen , dat die gebeurte-

nisfen van andere landen by ons niet kun-

nen gebeuren.

Dewyl nu het oprichten van Begraaf-

plaatfen , buiten de Steden , ons die vei-

ligheid eenig en alleen verzorgen kan

:

wie twyfFelt dan noch, ofzulks zal ook
door verftandige Regenten verzorgd

worden ; en by het opbouwen van nieu-

we Kerken , zal door den Sotiverain der

Landen belet worden , geenc Begraaf-

plaatfen in dezelve aan te leggen : hoe-

wel het tegendeel ten aanzien van de

nieuwe Kerk te Zegv/aard en Zoeter-

meer plaats heeft. Het fchynt , dat de

geweldige ftank, welke onlangs in de
Kerk , in het nabuurig Berkel hcerfchfe

,

noch niet de vereischte invloed gehad
heeft. Het behoud en het vermeerde-
ren der Ingezeetenen is nochtans van te

veel belang voor ons dierbaar Vaderland,

om geen middel te omhelzen en goed te

keuren, dat aan het zelve dienRig is.

CICERO, als hy voor de tielangen

van Romen iprak , vondt het woord /-?^-

deriand zoo verheeven en fraay, dathy
het geduurig in den mond hadt. Acii

Vaderen des Vaderlands ! laat ik het

Vvoord Vaderland ook gebruiken, oni

voor
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voor de belangen van bet Vaderland en de
gezondheid van elk Ingezeeren te fpree-

ken: richt Begraafplaatfen op, buiten

de Steden , om de veiligheid van elk te

verzorgen , en het beste van het Vader-
land te weeg te brengen. Het Vader-
land heeft 'er belang by : en het Vader-
land is een heiiig woord. Een zeker
fchryver zegt, her is een Godheid, die

alles , wat men ten beste aan het zelve

doet, dubbeld beloont. Alles, waar-

dige en geëerbiedigde Regenten! moet
voor het algemeen welzvn van het Va-
derland wyken : Cari funtparentes , zegt

CICERO, cari liberi , propinqtii ^ fami-
liares ; fed omnes omnium cantatesPatria

una complexa est. V/ie is 'er, die noch
befchroomd is , om aan deeze trefFely-

ke woorden van ci

c

e Pv o zyn zegel te

hangen ? Geene oorzaak derhalven kan
*er zyn, om onze dooden binnen de
muuren der Steden te (luiten, dewylde
welvaart van 't lieve Vaderland 'erdoor

gevaar loopt: en met die fchadclyke,

en waarlyk affchmvlyke gewoonte, om
de dooden in de Kerken te begraven,

af te fchaffen, zullen niet alleen ziekten

afgeweerd worden , maar ook zullen de
Christelvke en zcdclvke deugden die-

pere wortelen fchieten, en het ongeloof
en
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en een meenigte bygeloovige, valfche
en afgodifche ondeugden en gewoon-
ten uit ons Vaderland verdelgd worden,
welke zoo vaak by het begraven der
dooden plaats hebben. Doch laat ons
verdergaan.
Een derde , en niet mingev/igtige oorzaak ,

waar aan het begraven in de Steden en
Kerken zyn oorfprong verfchuldigd is , en
ook noch door blyftjlandhouden , is te vin-
den in de voordeelen , welke 'er de Steden

of liever de Kerken uit trekken.

Deeze oorzaak is zoo gewigtig, dat
alle Schryvers , welke zich regen het be-
graven in de Kerken verzet hebben , de-
zelve als een der voornaamfte hebben
aangemerkt, waarom de Regenten van
ons Vaderland het begraven in de Ker-
ken niet hebben afgeichafr. Men kan
hier over nazien den beroemden Hoog-
leeraar TE WATER, in het vierde deel
van het Zeeuwfch Genootfchap , bl 637,
638 en 639; den voortrefflyken Hoog-
leeraar KLUIT, in zyn uitmuntende
Inweijings redenvoering , bl. 45 , 46 enz.
een werkje dat nimmer genoeg door
Overheden en Burgers kan geleezen wur-
^Qw\ lï o F F M A N , /// Commcnt. Jur.Can.
de Coemet: ex Urhibus tolleiulis , pag, 63.
en andere uitmuntende Schryvers meer.

Trou-
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Trouwens uit begeerte , ora de Kerken
voordeel toe re brengen , heeft men niet

rJlecn het begraven in dezelve ongehin-
derd toegelaaten en begunftigd ; maar
men heeft zelfs , ter vermeerdering van
derzelver inkoomflen , alles in het werk
gefield, wat mogelyk is, om het be-
graven, buiten de Steden, bezwaarlyk
en voor minvermoogenden onmogelyk te

maaken. Om nu niet uit te weiden ia

eene aanwyzinge , wat al middelen , ter

bereiking van dit oogmerk , zyn uitge-

dagt: zeg ik maar alleen, dat delloog-
leeraar te water met het hoogfte
recht heeft aangemerkt: dat alle Regle-
menten , op het begraven gefceld , ten

grootften dcele uitkoomen op het on-
derhoud en de inkoomften der Kerken.
Moei (dus vervolgt die gro* te V\>.' ritan-

der van het begraven bliiten de Steden
dit onderwerp), men zich niet verwonde-

ren , als men in een der Reglementen van

de Stad Leiden^ van den 23 July , 1663.

leest , „ Niemand zal vermoogcn eeni-

ge dooden te pegvaven buiten deeze Stad

„ op de Dorpen , zonder toefteinming van

„ Burgemeesiercn , dewelke zullen zorge

5, draagen , dat een r e u e l Y k e e r-

„ ken te NIS, ten behoeve van de Ker-

5, ken, betaald worde»

Wat

5?
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Wat zoude s o l o n , welke het be«

graven blnncii Atheiien verboodt, zeg-

gen, als hy zulk eene wet ofReglement
binnen het Leidfeh Atheen vondt? De
Romeinen ontleenden dat .heilig recht

van SOL ON» en bevalen in hunne ou-

de fpraak : hemonem mortuom
ENDO URBED NEI SEPELITOD;
't geen giceko in debefchaafderlpreek^

trant, van zynen tyd uitdrukte: homi-
KEM MORTUUM in URRE NE S£^

PELITO.
Wat zoude Keizer hadrianus

over zoodanig eene Staatkunde gebelgd

zyn , wiens Staatkunde zoo zeer van de
onze yerfchilde : want hy ftelde eene
boete van veertig dukaaten voor hem <

die een lyk binnen de Stad begroef, en
een gelyke boete voor de Magiitraaten ^

welke zulks gedoogden ; en hier fchynt-

men op die fchadelyke gewoonte zoo
veiliefd te zyn, dat men, zonder eene
rcdelyke erkentenis de lyken \\\tx.hmten

de Steden mag begraven ; welk een groot
onderfcheid! Hoe ryk zoude de buit

niet zyn van Keizer theodosius^
als hy by ons een derde, gedeelte kreeg
der goederen van de dooden ^ welke bin-

nen ('e Steden en Kerken begraven wor-
den ! Kon ing t h e o d o r u s had nader-

^lu D&Eu K band
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hand ccne beilzaame wet gemaakt: dntal

wie binnen Rome een lyk be^^roef , hy het

vierde deel zynerbczittingen zoude ver-

liezen ; en zoo hy niets bezat, met (tok-

ken ter Stad zonde uitgeflagen worden.
Wat zou Koning theodericus,

die wyze Vorst,eengrooterommegelds
hebben kunnen innen , of een meenigte

ftokflagen hebben uitgedeeld, als onder

zyn gebied, zoo veeie mcnfehen in de
Steden waren begraven geworden, als

daaglyks by ons gefchi edt. Ik laat aan

de Overheden, het Genootfchap en
oordeelkundige Leezers over, om te

beilisfen, welke wet de beste zy; en
welke het best met den welvaard, de
gezondheid en behoudenis der Ingezee-

tenen overeenkoomt, en opdeverftan-

digfte redenen ,
gezonde Staatkunde en

zuiveren Godsdienst het meest gegrond

is : de boete , het dreigement van ftok-

flagen , als men in de Stad Rome begroef;

of die redelyke erkentenis , welke men te

Leiden afgevordert , en op het uitvoeren

der Lyken gefteld heeft. Ik voor my
geloof, dat 's Konings ftrenge wet een
voortreflyk middel was , om de ftank

der dooden uit de Sreden en Kerken te

weeren, en tevens diende ter afweerin-

ge van een oceiian van ziekten; endean-
de-
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dene wet in tegendeel een middel is , om
het begmven buiten de Steden te ver-

hinderen, moeijlyk te manken en bui-

ten gebruik te houden. Dceze zoo re-

delykc erkentenis, op het uitvoeren der
dooden gellcld, is nochtans ds eenc
Wet van Perlen en Meden , byna in de
meeste Steden onzer Provinciën, aange-

nomen ; en heeft waarlchynlyk meer
invloed op de gezondheid en üerflyk-

heid der Ingezeetenen , dan men denkt.

Doch niettcgenllaande deeze Wet heeft

men evenwel , en dit zy tot roem van
veele braave Burgers gezegd , de zucht
en liefde tot het begraven , op de Dorps-
kerkhoven, niet geheel en al kunnen
uitblusfchen. Om maar by de Stad Lei-
den te blyven: het is algemeen bekend,
dat veele Ingezeetenen , en voornaam-
lyk die , welke tot de geringe burger-

ftand behooren , en noch tot Ryken
noch tot Armen te brengen zyn, zoo
door het oprichten van beurfen , als an-

derfins zorgen voor een eerh. ke begra-

venis; en om dat de Bolwerken der

Stad by veelen in geen goeden naam zyn

,

dat zeldfaam is in een Academie Stad;
inzonderheid als 'er voor een liefheb-

ber der Anatomie geene gelegenheid
is , om lyken te bekoomen , dan door

K 2 graf-
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graffchcnnis: hier ora is het, dat zeer

veele menfchen hunne dooden , met
één of raeer tent-fchuiten gewoon waren
te begraven op het Kerkhof te Leider-

dorp, of op het gewydc Kerkhof te

Oestgeest, te Warmond, ofte Voor-
hout; en zich gulhartig en bereidvaar-

dig getroostten, die redejyke erkentenis

vnn vier Gulden en negentien Stuivers

te betaalen. De meenigvuldigheid der

lyken, welke te Leipzig begraven wer-

den , moet zekerlyk invloed gehad heb-

ben op het inkoomen der Kerken , ofden
ontfang der Kerkmeesters : waat 'er

kwamen bittere klachten aan den Hertog
vau' Saxen te Leipzig, in het jaar 1536,
dat , door het begraven buiten de Stad

,

cte Vigiiien, Misfen en andere voordee-

len ' der Geestelyken merklyk vemiin-

derden, ja byna ophielden; 'er moet
zekerlyk te Leiden aan hunne edele
GROOT ACHTBAARE, OOk ZOO ietS

voorgekoomen zyn : althans men heeft

goedgevonden (misfchien pro tempore') ,

in het jaar 1731 , die redelyke erkentenis

acht Gulden te verhoogen: zoo dat

voor den uitvoer van een lyk thans twaalf

gulden, en negen ihiivers moet betaald

worden , en daar mede heeft men mis-

fchien
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fchien betracht, het begraven od de
Dorps-kerkhovcn te verminderen.

Het zoude althans niet te verwonde-
ren Z3'n , dat 'er het begraven , op de bui-

ten Dorpen, geheel den bodem door
ware ingeflagen: dew}'! nu de geringe

penningen van de beurfen niet toerei-

kend zyn, om de kosten Van een eer-

lyke begravenis goed te maaken, entef-

fens eene armoedige weduwe met haare-

vaderlooze kinderen een gering treurge-,

waad te verichaiFen: want die zoo ge-

naamde redelyke erkentenis is niet alleen

eene bezwaaring; maar hier koomt noch
by, dat menfchen, die een ambt, of
een eigen huisje hebben; of anderen,
welke onder eenige Clasfis behooren,
niet alleen de lom van de Claslis, on-
der welke zy forteeren , in de Stad moe-
ten betaalen, maar ook op die plaats al-

v/aar het lyk begraven wordt. Een ar-

me Geleerde, by voorbeeld , die een Gra-
dus heeft, offchoon de rotten van hon-
ger in zyn huis derven, moet zoo wel
eenendertig Gulden en negen Stuivers

Clasfisgeld betaalen , als een Kyk. man
die millioenen. bezit: uitgezonderd, dat

het zegel van deezen , tot de Ceel , tien

Gulden hooger moet zyn.

Ik weet wel , dat als onvermoogende
K 3 ge-
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gepromoveerden zich by hunne Overhe-
den aangeeven , abolitie kunnen bekoo-
men: maar hoe hard zulks valt voor
menlchen van eer en verdienden , om
zoodanig eene abolitie te verzoeken,
geef ik alle gevoelige harten in beden-

king.

Wy kennen verflandige mannen, wel-

ke om die abolitie gevraagd liebben, en

ook verkregen , om hunne kinders pro

Deo te begraven; maar wy kennen 'er

ook, die, om hunnen nood te verber-

gen , hunnen eenigften rykdom van boe-

ken verkochten.

Hier uit blykt genoegfaaam , dat die

bezwaaren , welke met het begraven bui-

ten de Steden vergezeld gaan , de oor-

zaaken zj'n , dat het begraven in de Ker-
ken en Steden ftand houdt. Het is zelfs

te verwonderen, dat in het gepasfeerde'

jaar 17Ö5, van de 391 bejaarde dooden,
noch achtenfestig buiten de Stad Leiden
gebragc zyn: hebbende de verhoogde
rcdelyke erkentenis 544. Gulden opge-
bragt. Ja men kan thans byna voor
denzelfden prys een lyk in de Kerk te

Leiden begraven, als buiten op een
Dorps-kerkhof ; zelfs al wat op dceze
begravenisfen loopt, wel berekend zyn-

^c, zoo zullen die kosten eer meer
dan
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dan minder zyn. Ik zal hier een lyst

byvoegen van de onkosten derbegrave-
nislen, op twee Kerkhoven buiten de
Stad, waar het meest begraven wordt:
zoo als dezelve my ter hand gefield zyn
geworden.

Te Leiderdorp op het Kerkhofloo-
pen de volgende kosten

:

Het Grafmaaken - - ƒ0:15:0
Het Graf, Klokluiden en Kleed 5:11:0
De Dorps-draagers - - 4:10:0
De Klokiuider en Weeskin-

deren - - - - o: 5:8
De Gafmaakers - - o: 5:8
Op het Stadhuis te Leiden 12: 9:0
De Schryver aan de Poort o : 5:0
's Lands recht met Zegel naar

de Chisfis

DeSecretaris naar rato,—^ró Beo o : 2:8
Twee Jachten - - 5:1:0

Saamcn ^ ƒ29: 4:8
NB. By bcfiooten water 15 Stuivers

meer voor het graf.

Te Oestgeesr op het Kerkhof:

Voor het Graf, Klokluiden en
hetKleeci - - ƒ6: 0:0

ƒ 6: 0.0
K 4 De
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ƒ 6: 0:0
De Drangers - - -'4:6:0
De Kloklüidcr • - - -0:5:8
De Grafmaaker - - o: 5':.

8

Op het Stadhuis voqr de uit^

voer te Leiden - - 12: 9:0
*s Lands recht met het Zegel

naar de Clnsfis.

De Secretaris naar rat o,—pro Deo o : 3 : q
Twee Jachten - - 6: i:,q

De Schryver aan de Poort o: 5:8

Saamen - ƒ 29: 15 : 8

NB. By befiouten water is het graf

fi : 16:0 meer.

Uit deeze lysten blykt, dat de onkos-

ten aan het Land en de Stad de voor-

paa'Tilte zyn , en dat die redelyke erken-r

tenis een bezwaar is , waaraan voornaam-

iyk de vermindering van het begraven

^er lyken buiten de Steden moet wor-

den toegefchreven Dit zy hier van ge-

noeg: wy kunnen hei: gezegde, QP, alle

Steden toepa.>ièn , da ir ook foort^^ël'y-

ke belastingen, voor het uitvoeceii der

lyken naar de Dorps-kerkhoven, moe-
ten betaald worden. .

, _
--Welke nu de l^este middelen zyn, om
4eeze oorzaak uit den weg te neemen ; en

daar
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daar door het 'hegraven , in de Steden en

Kerken , te verminderen , of te doen op"

houden^ zullen wynumct betamendlvke
vrymoedii^heid onderzoeken , en met
behoorlyk ontzag en eerbied voor de
hooge Overheid vnorileKen , zoo dat

wy nimmer het algemeen belang uit het
OOI? verliezen.

^i; Deeze derde oorzaak h zoo gewichtig,
en houdt het begraven in de Steden en
Kerken zoodanig in ftand, dat alsde»-

zelve wierdt weggenomen, het begra-

ven in de Steden en Kerken op fomnii-
ge plaatien aanmerklvk zoude vermin-
deren. Ik twyffel zelfs niet, tev^erklaa-

ren , dat als 'er wel ingerichte Begraaf-

plaatien, buiten alle Steden, wierden
opgericht , waar op men zonder aanmerk-
iyke kosten konde begraven ; en als

men in fommige Steden geheel en- al de
begravenisfen ontHoeg van die redel} ke
erkentenis, voor het uitvoeren vaneen
l^lv , dat op een Dorps-kerkhofbegraven
wordt, of 'er zoude veel meer op de
Dorps-kerkhovcn begraven worden , en
het begraven in de Steden en Kerken
zoude aanmerklyk afneemen.

Ik beken L^^ndgentioten ! -dat de in-

koomflen der Kerkei gevoelig zouden
verminderen : doch zou hier uit volgen

,

K 5 dat
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dat daar door de ondergang van den open-

baaren Godsdienst en der Kerken zoude
veroorzaakt w( )rden , of gevaar loopen

,

om in ftand te blyven? Dit koomt my
in het geheel niet waarfchynlyk voor:

waarom zou men niet gevoeglyk een

middel kunnen uitvinden, dat de CarTf-

taalisten en rykite Burgers voorraam-
lyk betrof, om daar uit het onderhoud
der Kerken te verkrygen. In veele Ste-

den hebben de Lutheraanen , en in alle

Steden , zro ver my bekend is , Je
Remonftranten, Mennoniten, Room-
fehen enz in het geheel geen voordeel

van de begravenisfen ; en evenwel geraa-

ken hunne Kerken niet in verval: maar
de leden hunner Gemeenten brengen bly-

moeJig de kosten op, tot hunnen open-

baaren G<<dsdienst en het onderhoud der

gebouwen. Waarom zoude zulks door
de belyders der Hervormde Kerk-ge-

mecnfchap ook niet kunnen gefchie-

den '? Ik zie geene genoegiaame redenen

,

om dit te ontkennen; te meer daar fom-
mige publieke gebouwen en Kerken
noeh boven andere gezindheden groote

Capitaalen bezitten , zoo van de Graaf-

1> kheid , als anderlins ; daar en boven
hebben eenige derzelve noch inkoom*

ften van erfpachten , van landeryen , en
hui-
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huizen ; van den verkoop van huizen , en
andere voordeelen en inkoomllen meer.

Voeg hier by, dat de Tractementender
Predikanten van de publieke Kerken,
in fommige Steden en Dorpen gedeeltc-

lylv van het gcmeene land, en gedeelte-

lyk van de Steden betaald worden, ter-

W3'l alle Ingezeetenen , de Jooden zoo
wel als de Christenen , het hunne daar

toe opbrengen. Daar en tegen hebben al-

le andere gezindheden en Kerken geene
inkoomften als eenig en alleen van hun-
ne Geloofsbelyders ; en deeze nochtans

,

Cdit moeten wy bekennen) , onderhou-
den behoorlyk hunne Kerken; geeven
hunne Predikanten aanzienlyke traóle-

menten , enbedeelen de Armen mildelyk.

Hetzoude derhalven waarlyk te betreuren

Z5^n voor den Hervormden Godsdienst,
als deszelfs Belyders zoo weinig achting

voor den openbaaren dienst en de Ker-

ken hadden, dat zy tot onderhoud hier

van , het begraven in de Steden en Ker-

ken , volftrekt noodig zouden hebben.

Het is waar, andere Gezindheden hebben
zulke aanzienlyke Kerkmeesters niet;

en betaalen zulke hooge loonen niet aan

Doodgravers , Kosters enz. doch zy ftel-

len het 'er evenwel mede : al wat men
^P' van zeggen kan, is, 'dat zy noch

ver-
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verkwistend noch gierig zyn. . Wat hier

van ook zyn raag, het is genoeg, dat

wy getoond hebben , dat andere GeJoc^fs-

belyders , zonder het begraven in hun-
ne Kerken, middelen gevonden heb-

ben, om hunne Kerken te onderhou-
den. Die zelfde middelen en ipaarzaam-

heid zou men , myns bedunkens , ook
kunnen gebruiken, om de Gerefor-

meerde Kerken te onderhouden; en
wie duift 'er aan tv/yffelen, of men zal

'er ook zoo wel , als b}^ andere Gezind-
heden, milde V'oedilerheei'en , onder-
derhouders en voorftanders aantreffen.

Dit doch is een zaak, die van zelfs

fpreekt, dat elk, die zich tot een Kerk-
gemeenichap begeeft, tot welkers in-

l1:andhouding zekere kosten vereiicht

worden, zich Iblzwygende verbindt,

tot het draagen voor zyn aandeel in d'e

kosten, voor zoo verre, zyn vermoo-
gen zulks toelaat; mits alle onnoodi-
ge uitgaven en verkv/istingen , zorgvul-

dig vermyd worden , uit welke bronnen
die ook mogten voortvloeijen. Ofzyn
wy thans zoo verbasterd en c ontaard van
onze braave Voorouders, die niet alleen

hun tydlyk beftaan voor den waaren
Godsdienst veil hadden , maar ook lyf

en leeven opofferden, om de zuiverheid

van
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vnn hunnen Godsdienst te behouden?
Neen Landgenooten ! 'er mag hier en
elders een afgedwaalde en laauwe voor-
flander van zynen Godsdienst gevon-
den worden , maar over het algemeen
zal men bevinden , dat de yvgr voor
den openbaaren Godsdienst veel te die-

pe wortelen gefchooten heeft ; dat de
milde hand, om de Kerken en verdere
kosten te onderhouden, niet toereiken-

de zoude, zyn, zonder zoodanig een
Hinkende goudmyn bcnoodigd te hebben.
Dat niet meer door de Gemeente aan
de Kerken opgebragt wordt, ontflaat

fomtyds uit eene kwaade befliering, en
dat fommige Kerkdienaars als Vorflen
leeven : zie maar eens fommige Dood-
gravers te Amfleldarn; maar vooral
wordt dit veroorzaakt , om dat de Leken
denken en zeggen , de Kerk is ryk ge-

noeg: de Predikanten worden van 't ge*

meene Land betaald ; de Kerk heeft veel

inkoomften ; en inzonderheid zegt men

,

de begravenisfen brengen veel op aan
de Kerken , en dus hebben die het niet

noodig.

De Lutheraanen , Pvemonftranten

,

Mennoniten en andere Belydersweeten,
dat hunne Kerken en openbaare Gods-
dienst niet kunnen in Itand gehouden

wor-
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worden , dan door hunne eigene Lede-
maaten ; en daarom zyn zy ook gewoon

,

mildelyk te geeven , zoo in de Collec-
ten , als by andere gelegenheden. Ook
weeten hunne Predikanten by de aan-

zienlyke en vermoogende de harten te

treffen , om by Donatien en Testamen-
ten aan de Kerken gelden en inkoom-
ften te verzorgen ; waar van de Leeraars

der publieke Kerk zoo veel geen werk
Ichynen te m.aaken , dat misfchien zou-
de gefchieden, als het onderhoud voor
hun en den openbaaren Godsdienst door
de Leken moest opgebragt worden ; of
de voordeelen der begravenisfen niet

meer aanweezig waren, immers niet

zoo hoog liepen. Maar misfchien zou-
den de inkoomften der Kerken minder
lyden, dan men denkt: kon men fom-
mige der Kerkhoven , buiten de Stad
aangelegd , niet beflempelen met naa-

men der Kerken , waar in men gewoon
is te begraven ? Als , by voorbeeld , het

groote-Kerks-kerkhof, het nieuwe of
oude Kerks'kerkhof , of het Pieters-

Kerks-kerkhof enz.; en dan dezelfde

voordeelen 'er van neemen, als men
gewoon is te krygen , wanneer in dee-

ze of geen e van die Kerken begraven

wierde; wierden al eens door eenige

gril-
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grilzieken deeze Kerkhoven voor byge-
gaan , en de 1\ ken naar andere Steden
of Dorpen vervoerd, dan kon en dien-

de men een ruime en groote fomme te

vorderen , voor het begraven op andere
plaatfen , ten voordeele van de Kerken,
welke men hadde verfraaad en voor by
gegaan. Niets doch is ongerymder , dan
het vervoeren der dooden van de eene
plaats naar de andere; inzonderheid is

zulks fehadelyk, wanneer epidemifche
ziekten woeden. \Vy hebben gezien

,

dat van de eene Stad in de andere , door
eene befmettmg, de kinderziekte werdt
voortgeplant, en ontftondt in het huis,
daar het lyk gebragt was, waar door an-

dere befmet werden en ook omkwamen.
Het is derhalven ookbiIlyk,datver{tan-
dige en voorzichtige Overheden zulks
beletten , en te keer gaan , ja fomtyds
geheel en al verbieden. De kosten één

,

twee, ja driemaal te verdubbelen, voor
den uitvoer van een lyk , zal daar toe
een bekwaam middel zyn. Misfchien
werpt men my tegen, dat, offchoon
de Overheden wel ingerichte Kerkho-
ven buiten de Steden, ten voordeele
van de Kerken , aanleggen : veele inge-

zeetenen n(^chtans liever in de Kerken
zullen begraven j dan op die Kerkhoven

!

Dit
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Dit wil ik roeftemmen , evenwel zullen

'er ook duizenden gevonden worden

,

die de heilzaame voorzorg van de Over-

heden zullen roemen , en 'er gebruik

vaji manken, en dus zoude ailengskens,

het begraven in de Kerken ,
geheel ver-

bannen, en als een e zeldfaame zaak

aangezien worden ; inzonderheid als men
deeze, voor den Godsdienst oneerbie-

dige- gewoonte , tegenging, met het

verhoogen van de kosten, als in de Kerk
begraven wierde: de Overheden doch
hebben die zelfde magt, om het begraaf-

geld in de Kerken te verhoogen, als om
ccne redel\ke erkentenis te verhoogen^
wanneer een l^k op een buiten Dorps-
kerkhof begraven wordt, en daar door

zoude het begraven in de Kerken aan-

merk! 3'k tegengegaan worden Ik heb
'opgemerkt, dat in Amfceldam , naar

evenredr^heid der ingezeetenen , in de
Kerken minder begraven wordt , dan in

andere Steden : waar van ik geene rede-

nen kan vinden, als dat het begraven,

in de Kerken aldaar , hooger in prys is ,

dan in andere Steden ; en dit ook is de
oorzaak, wanrom veele Lutheraanen te

Amlleldam hunne Keik voor by gaan

met het begraven , otfchoon zy hier

toe , by het flichten luiilner Kerk , op
hun
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hun verzoek, vryheid hebben verkre-

gen , mits Z5^ aan de publieke Kerk te-

vens dezelve kosten betaalen , als ofhet
lyk in dezelve begraven wierde.

Ja maar zal men zeggen , veele men-
fchen hebben hunne eigene grafkelders

en graven : hoe zal men met diQ eigen-

dommen handelen? Eene kleine zwaa-

righeid, men zou dit gevoeglyk kun-
nen vergoeden , door de Eigenaars van
dezelve een Grafkelder of Graf op hec

Kerkhof, van dien zelfden naam aan te

bieden: veelen zouden zulks met genoe-
gen aanneemen ; eenige weinigen zouden
'er zich misfchien tegen kanten: doch
als eens v.yfentwintig en meer guldens

het begraafgeld in de Kerken verhoogd
wierde , dan zouden 'er maar een zeer ge-

ring getal overblyven , die den koop niet

zouden toeflaan ; en genomen , de Over*
heden kregen het in eens niet naar hun
genoegen , door den tyd zou men zulks

te boven koomen: maar zoo als thans de
befticring plaats heeft, zal men nimmer
die nadeelige gev/oonte kunnen uitroei-

jen. Daarenboven hebben wy geene
magt , om ons tegen zulk een prijzens-

waardige inrichting aan te kanten; maar
wy behooren , met de wyze fchikking

van onze braave en zorgvuldige Bcüier-

xii. Ds.Eh> E ders
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ders , ten besten van het algemeen , te

vreede te zyn. Hier koomt by, dat

zoo men erkent, de Sraaten van den
Lande en de Overheden hebben magt,
om de eigendommen van huizen , als

dezelve tot een algemeen nuc vereischt

worden , tegen behoorlyke fchatting of
kooppenningen , over te neemen : hoe
veel te meer zyn wy dan verplicht ons

te onderwerpen, als wy van onze graf-

kelders in de Kerken afftand moesten
doen, om dat deeze door de Overhe-
den , als nadeelig voor het algemeen , aan-

gezien worden. Men werpt ook tegen,

dat het oprichten van zoodanige Kerk-
hoven , ten koste van de Steden of
Kerken , zoude moeten gcfchieden.

Dit is zoo : maar zullen die kosten wel
zoo groot zyn , dat zy niet te vinden
zouden zyn? Misfchien konde men de
banken en de zitplaatfen in de Kerken
verhoogen; of dat meer zoude op-
brengen , men konde de Capitalisten hun
Clasfis-geld verhoogen. Is het inder-

daad niet hard , dat een arme geleerde , of
iemand van twaalf duizend gulden Ca-
pitaal , gelyk (laat met rykaards van ton-

nen gouds ? Zoodanig eene verhooging
zou voorzeeker, immer op fommige
plaatfen , aan het Land , de Stad ofKerk

een
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een aanzienlyke fomme gelds kunnen
opbrengen, en een toereikend intrest

opleveren voor het uitgefchooten Ca-
pitaal : lerw^ 1 zoodanig een billyke be-

lasting voor zeer ryke menfchen weinig

zou beduiden , en voor het onderhoud
van de Kerk zeer veel zou toebren-

gen. En gefield , het vedies der doo-
den in de Kerk veroorzaakt al eenige
fchade aan de Kerkkas : dan zullen onze
wyze Regenten, die doorkneed zyn,
om minstdrukkende belastingen uit te

denken , wel middel vinden , om zulks

te herfiellen ; te meer daar verfcandige

Regenten de fchadelykheid van het be-
graven der lyken zeer wel inzien, en
teffens overtuigd zyn , dat de volkryk-
heid en gezondheid der werkzaame in-

gezeetenen de duurzaamfterykdommen
voortbrengen , om den ftaat geducht te

maaken : zoo zullen zy niet langer on-
verfchiliig zyn in een e zaak , van zoo
veel belang, en desnoods, de Kerken
onderfteunen met penningen > welke
misfchien zouden overfchieten , door
het vermeerderen der ingezeetenen,
welke nu door befmettende en andere
ziekten, veroorzaakt door den ftark
in de Kerken, omkoomen: want hec
is een uitgemaakte waarheid, dat de fterf-

L 2 lyk-
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lykhcid j Geneeskundig befchouwd , 'er

door zoude verniindert^n ; en veele kwy-
nende ziekten en ram fteekende kwaaien
zouden belet worden , om uit te bari1:en

;

waar door de volkrj'kheid zou ver-

meerderen , en dus ook 's Lands en Stads

inkoomften vergnjoten ; waar door dan
ook aan de Kerk gemaklyk , een geledene

fchade, konde vergoed worden.— Laaten

v/y nu toe een andere oorzaak overgaan.

Onder de yerfchillep.de redenen , dat het

hegraven in de Kerken en Steden aanhoudt ,

mag men met grond ten vierde ftellen:

dat langdiiurige gewoonten en gebruiken ,

hoe fchadelyk zy ook door vcrjiandige en

hraave mannen aangezien worden^ zeer

fnoeijelyk in Reptiblyken zyn te verbeteren ,

en niet gemaklyk zyn te onder te bren-

gen , vooral niet met eenenJprong. Mee-
nigvuldige zaaken vindt men , welke op
geen andere gronden (leunen , dan op ge-

woonten en het gebruik , de moeder van
veele dv/aalingen. En een Staat is fomtyds
verplicht, eene verouderde dwaaling of
gebruik te dulden , om in geen grooter

wanorde te geraaken. Die in flaat is

,

om den Landman van zyne v/anbegrippen

en nadeelige behandelingen, zoo om-
trent het vee, als omtrent d^n akker-

bouw 5 te ontheffen , zal den landman
zoo
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ZOO wel, als het algemeenebest een
gewigtigen dienst doen ; welke wanbe-
grippen meestal op een oud gebruik
en gewoonte gevestigd zyn: maar de
ondervinding heefc my zoo wel , als an-
deren geleerd , dat men eer een moo-
riiian zou blank wasfchen , dan een land-
man beweegen , om een oud en nadee-
lig gebruik te laaten vaaren.

In den Godsdienst van fommige Re-
ligiën vindt men veele zaaken, welke
op niets anders rusten, dan opccnlang-
duurig gebruik, het welk misfchlen al

lang zou veranderd zyn, vreesde men
niet voor grootere verwarring en fcheu-
ring; by voorbeeld, 'er is thans geen een
kundig voorflander en belyder der Lu-
theraanen , welke niet toeflemt, dat
gemeen brood, om in het Avondmaal
te gebruiken , meer en beter met de ei-

genfchappen van dat Sacrament over-
eenkoomt, dan de ouwels; en noch-
tans zoo durft men, inzonderheid in
groote gemeenten, niet van het gebruik
der ouwels afwyken : om dat veele on-
kundige Leeken denken zouden, dat
men hunne Religie veranderde, waar
uit misfchien een grooter wanorde en
een weezenlyk kwaad zoude voortvloei-
jen 5 en zulks is de eenige reden , waarom

L 3 de
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de Lutheraanen by het oud gebruik der

ouwels in het Nachtmaai blyven.

Hebben wy niet in onze dagen gezien

€n gehoord het gemor van veele inge-

zeetencn, toen men de nieuwe en nut-

tige beryming der Pfiümen in de Prote-

llantiche Kerken invoerde; ja is men op
fbmmige plaatfen zelfs tot geene daad-

lykheid gekoomen , om 'er zich tegen

te verzetten ? V/at was hier van de oor-

zaak ? Niets anders, dan dat die onberede-

neerde menfchen , die verouderde ge-

woonte en het gebruik der oude bery-

ming, uit onkunde, niet gaarne wilden

verlaatcn, om dnt zy 'er aan gewoon
waren. Om nu geen andere zaaken

aan te haaien , welke geen ander bewys
hebben dan het oud gebruik: zoolaaten

wy by het begraven der dooden blyven.

War is 'er gebeurd binnen Amfteldam,
in het jaar 1696, toen de Magiftraat de

zeer kwaade gewoonte wilde vernieti-

gen, welke byna in alle onze Provinciën
plaats hadt,om kostbaare begraafnis-maal-

tyden op te disichen , waar door de vrien-

den van den Overledenen Ibmtyds ge-

heel geruïneerd werden ; ten minfle

zwaare en onnoodige kosten moesten
maaken. Deeze zeer nadeelige en on-

christelyke gewoonte (welke in onze
ver-
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verlichte dagen noch. plaats heeft, in-

zonderheid op fommige dorpen , daar

men warm krentebrood met bier geeft

in de herbergen), was bet voornaamfte

oogmerk van de Regeering van Amilel-

dam , om tegen te gaan ; en tcffens , om

,

zonder aanmerklyk bezwaar voor de j ur-

gcrs , een nieuwe belasting , (welke de

Staat noodig hadt, om den Oorlog te

voeren en een goede vrede te verkry-

gen) , te bckoomen , door het aanitellen

van aanfprekers, lyk- en lantaarndraa-

gers , commisilirisfen en andere bedien-

den, om de begravenislen te regulee-

ren ; en om die geenen , welke onver-

moogende waren , om den Tax te be-

taalen ,- welke 'er de Overheid opgelegd

had , behooriyk en ordentlyk ter aarde

te beftellen. Die ons Vaderland nu
kent 5 w^et zeker , dat de lasten , welke

de ingezeetenen moeten opbrengen,

zeer aanmerklyk zyn; en moeten dee-

ze verhoogd worden , het verftand der

fchranderften en diepdenkende Staatkun-

digen moet dikwils een groote proefuit-

ftaan , om dezelve zoodanig te vinden

,

dat de natie en vooral het gemeen , 'er

niet te zeer door wordt bezwaard, De
groote kosten, welke by debegravenisfen

plaats hadden, en de heidenfche onge-

L 4 re-
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regcldhcdcn daar mede verknocht , deedt
de braave Overheid een befiuit neemen

,

cm zoodanig eene belasting te leggen

,

dat het gemeen 'er niets door zoude
kunnen lyden, en teffens voordcelig
voor de Stads kas zou zyn: kortom
alles kwam op de ryke en meest gegoe-
de Burgers aan , en het gemeen verloor
'er byna niets door dan de fmulpartyën

,

en misfchien nu en dan eene draagplaats.

Welice een beroerte en plundering heeft

nochtans het onbezonnen graauw, om
deeze verandering, aangerecht? Een
beroerte waarlyk, welke byna doodelyk
voor Amfteldam zoude geweest zyn

,

ware het niet dat dezelve , door de wy-
ze maatregelen der braave Regenten,
fpoedig was te keer gegaan , door het
Uraffen der meestfchuldigften , zoo zelfs

dat by het toortslicht de executie ter

uitvoer gebragt werdt. Hoe fpoedig

en cordaat dit oproer ook geftuit werdt

,

nochtans zag zich de Overheid ver-

plicht, het nieuwe Reglement, omtrent
de begravenisfen , te vernietigen , en tot

heden toe is nimmer ondernomen , en
misfchien zal nimmer ondernomen wor-
den , ora het zelve ter uitvoer te bren-

gen. Hier uit zal genoeg gebleken zyn,
dat zaaken, welke anders geen bewys

op-
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Opleveren , dan een oud gebruik , fom-
tyds niet zonder beweeging buiten ge-

bruik te brengen zyn. Het voorgeval-

lene binnen Arniiem , metdebegravenis-
fe, in onze dagen, geeft bewys genoeg,
dat het gemeen, als het door anderen
aangezet wordt, de beste inrichtingen

Ibmtyds dwarsboomt , en onder dit of
dat voorv/cndfel , het welk als een ge-

zochte oorzaak moet aangemerkt wor-
den , ter bereiking van een groot oog-
merk, verwoestingen veroorza-jkt. Wy
Hellen met rede hierom , dat de Over-
heden dit fïük niet ernfliger behandeld
hebben, en dat die fcbadelyke gewoon-
te, om de lyken in de Kerken en Ste-

den te begraven, noch al blyftftand hou-
den , uit hoofde dat men fomtyds aan-

blaazers vindt , om het beste oogmerk
van verR-andige Regenten te verachten,
en zich tegen het zelve, tot algemeen
nadeel , aankanten.

De trek van één penceel, de geestig-

heid van éénen dichter, hebben het dol-

driftig Engeland eertyds in beweeging
kunnen brengen , en oorzaak geeven om
het Oorlogsvuur aan te ftooken met on-
ze Republyk; ja de begraving van één
dooden is, in onze dagen, een fleen

des aaniloots en een voorwendfel ge-

L 5 weest
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weest van eenen veel onderneemenden
Vorst, om onder dien fchyn , offchoon
ter bereiking van een gantfch ander oog-
merk, ons gemeenebest op het punt te

brengen , om in eenen ongelukkigcn en
kostbaaren Oorlog ingewikkeld te wor-
den. Zyn Vorften, by welke de Gods-
vrucht , deugd en rechtvaardigheid ten

hoogden top moest geftegen zyn, ora

eenc laage oorzaak, fomwylen zoo irri-

tabel, dat zy duizende zielen d.»enfnee-

ven, als zy hun eigen belang bedt.elen;

en wordt meermaalen alles , wat recht-

vaardigheid vordert, van hun voorby-

gezien, om hunne heerzucht tetoonen
en te doen gelden : geen wonder dan

,

dat een misleid en onkundig gemeen,
ook door geringe oorzaaken , hoedanig

by voorbeeld , cene verandering in het

begraven, fomtvds is vervoerd gewor-

den , om de paaien van rede'ykheid en

orde te buiten te gaan , vooral wanneer
fommigc oproerige Mazanjelloos andere

oogmerken zoeken te bereiken, en het

graauw alleen maar gebruiken , om ver-

woestingen aan te rechten , ten einde in

dezelve zoo veel te beter te flaagen.

Dan hoe gewigtig deeze rede van op-

roerige beweegingen ook van veele Over-

heden wordt geoordeeld, in geval men
de
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de begravenisfen buiten de Steden wil-

de invoeren , (want naauwh ks fpreekt

men 'er van, of het oproer van Am-
fterdam koomt op de baan), ncchtans

fchynt het my toe, dat dezelve nictge-

wigtig genoeg is, om daar om dse on-

derneeftiinge te flaaken. En waarlyk

wy zouden een zeer ongelukkig gemee-
nebest hebben, als de Souverain van
den lande, de Vorst en hooge Overhe-
nen der Steden niet in flaat waren , om
dit oud gebruik te vernietigen en te doen
ophouden , zonder een gevreesd oproer
voor te koomen, of het zelve te beteu-

gelen en krachtdaadig te keer te gaan , in-

dien de zaak waarlyk ernst was. En dat

de oudheid deezer gewoonte, om de
lyken in de Steden en Kerken te begra-

ven , op zich zelve beichouwd , in het

geheel geenegenoegfaame rede z3^,om 'er

zich tegen te verzetten , en dezelve uit

te roeijen, zal elk gereed erkennen,

wanneer 'er maar overtuigende bewyzen
zyn , dat dit gebruik , voor den algemee-

nen welvaard , en de gezondheid der inge-

zeetenen nadeelig is. Hoe bedroefd

zoude het met de Konften en Weeten-
fchappen geileld zyn, als de nieuwe
verbeteringen in onbruik moesten bly-

ven , om dat men aan de oude dwaalin-

gen
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gen zoo zeer gewoon was. Het bewys
derhalven van een oude gewoon-ie is

geen bewys , dat wy 'er aan moeten ver

flaafd blyven; en verdient het bewys
van oudheid eenig gezag , dan moet de
begraving buiten de Steden de voorkeur

hebben , welke by de oudheid altoos

piants gehad liccft. Ik moet hier noch-

tans aanmerken, dat, zoo het my voor-

koomt, de gefleldheid van onze Repu-
blyk thans niet zeer gunllig en. gefchlkt

is, om die gewigHge verandering, in

het begraven der dooden, re ond^-mee-

men ; en ik geloof, dat de Wel Edele
Heeren Beftierders van 't Zeeuwfch Gé-
nootfchap zulks met my zeer gaame zul-

len toeftemmen: daar de eendracht tus-

fchcn den Vorst en veele Regenten is

geweeken , en de partyzucht van veele

Burgers ten top is gefteegen , zoo dat de

eene broeder den anderen naauwlyks dul-

den kan ; ja de twistzieke en oproerige

gefteldheid van veele ingezeetenen zou-
de misfchien hinderlykzyn aan zulk eene

pryzenswaardlge verbetering. Hoe nut-

tig en noodzaaklyk het fomtyds is , om
eene zaak te vcrbeteiTn, zoo zjai noch-

tans alle tyden daar toe niet ev^en ge-

fchikt: de Hoogleeraar pestel zegt

met XQcht :f<^pc interest ciyitatïs, errores

in-
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inveterato^ potiiis tolerari , quam fuVito

per vim convdli. Gekit ooit de Vaderland-

fche Spreuk: Concordid res parya Cre-

fct-nt ^ zy geldt ook in dit geval. Wan-
neer eendracht by den Souverain , een-

draclit met den Vor^t, eendracht by de
Overheden en een algemeene eendracht

onder de burgers en InMCzeetenen plaats

heelt, zyn gewigtige veranderingen ge-

maklyk ,te '^'ZQ% te brengen : en verftan-

dige Regenten moeten van de kalmte en
rust der Republyk een goed gebruik
maaken , om die fchandeiyke en fchade-
lyke gewoonte af te fchaflen. Om even-
wel die gewoonte op eenmaal en door
geweld te vernietigen , vind ik ongeraa-

den; wy moeten, volgens de taal van
p L A T o , in de Republyken niets onder-
neemen , of men moet weeren , het de
de burgers fmaaklyk en aanneemlyk te

maaken ; zoo moeten wy 'er onzeinge-
zeetenen ook toe bereiden en allengs-

kens toegefchikt maaken , en niet , met
eenen fprong, tot zulk eene nuttige ver-

andering noodzaaken. Schielyke ver-

anderingen zyn veeltyds fchadelyk , en
worden meenigmnal met naberouw en
eenen kwaaden uitflag achtervolgd.

Het zal nuttiger en beter zyn , door
goede zeden te verbeteren, en door

mee-
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meenigvuldige voorbeelden te overtui-

gen , dan door Itrenge wetten de iJur-

gers daar toe te noodzaaken. De waare

Godsdienst en de zeden zyn hier toe

de krachtdaadigfte en achtbaarfte midde-
len ; en de onweetendheid van beiden

veroorzaakt , dat de meeste menfchen
hunnen plicht, en tevens den br-on van
hun geluk 5 niet kennen. Naar maatede
waare Godsdienst en zeden onder de
menfchen verbeterd en het ongodsdien-

tige en zedebedervende der begravenis-

fèn in de Kerken meer en meer on-

der de ingezeecenen bekend wordt, zal

men ook gemaklyker deezen vlek voor
den Christlyken Godsdienst kunnen uit-

wisfen. Een fchadelyke gev/oonte met
eenen fprong te willen uitroeijen, is

dikwils de baarmoeder van veele onhei-

len geweest ; en daar aan moet ook het

oproer te Amfteldam worden toege-

fchreven. Daarenboven was toen het

tydftip ook niet zeer gunftig voor zulk

eene verandering; hier kwam noch by,
dat het getal der Officianten daar door
vermeerderd, en meenig Burger, welke
vry Aanfpreeker kunde worden , zulks

belet wierde , en dan noch het misfen

der fmulpartyën. Nimmer zal het in-

voeren van het begraven, buiten de Ste-

den,
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den, zoodanig cenc geweldige uitwer-

king kunnen hebben, als het oproer in

Amfteldam , by aldien zulks , met be-

leid, oordeel en verfrand, allengskens

ingevoerd wordt. Festina lente is een
oude fpreuk, hier zeer toepaslyk ; en
het is w|l een zeer voornanme pligtvan

Overheden , om dit fchadelyk en onge-
zond gebruik te vernietigen ; maar t ef-

fens ook noodzaaklyk , eeiiige toegeef-

lykheid en infchiklykheid te gebruiken
met hunne ingezeetenen. Aan den kant
der Overheden moet alles in het werk ge-

field worden, en geen hinderblokken
meer overblyven , welke het begraven
buiten de Steden moeijelyk kan maalden:

alle belastingen , die 'er op gefteld zyn

,

moeten opgeheven , en aan de Burgers
een ruime gelegenheid gegeeven wor-
den j om hunne dooden , buiten de Ste-

den, op Kerkhoven te kunnen begra-

ven. Zoo lang 'er geenewel ingerichte

Kerkhoven buiten de Steden zyn, kan
die ongefchikte gev/oonte niet in on-
bruik gebragt worden. Alleverftandige

Regenten moeten dit gebrek verbeteren

;

en by het oprichten van nieuwe Ker-
ken geen begraafplaatfen 'er in ilichten;

dan zullen zy het verftandigfte deel der
Natie door hvm voorbeeld voorlichten,

om
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om hunne dooden op v^e Kerkhoven te

begraven ; en de geringe i'urgers , die

ïiltoos het oog op hunne meerderen heb-

ben, zullen van zelve volgen, zoo dat

binnen weinige jaiiren onze Godshuizen

van dit bygeloovig misbruik zullen ge-

zuiverd worden , zonder dat V^ eenige

bev/eeging of oproer door te vreezen is

;

even als thans de kostbaare maaltyden

by de begravenisfen vernietigd zyn. Om
dat dé groote en aanzienlyke Burgers

zulks afgefchaft hebben , wordt het van

de geringere Burgers gevolgd , en de

gemeene man fchenkt ook zoo ruim niet

meer , deels uit gebrek , en deels door

den voorgang van zyns meerderen ; en

wy hebben hoop , dat de boer ook met
'er tyd zal afzien van zyn trafteeren;

en het eeten van traanenbrood in de

herbergen zal aflchaffen. Indien het

meerderdeel der natie nu reeds gewend
is , hunne dooden buiten , op de Kerk-

hoven , te begraven , dan zal al het ove-

rige gemaklyk te verkrygen zyn ; ja dan

2ullen de Wetten , ter rechter tyd ge-

geeven , het zegel op deeze nuttige in-

richting kunnen drukken, en de Wet-
ten der Roomiche Keizers , en die van

Solon , zullen weder gangbaare munt wor-

den.

Het
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Het^^egraven buiten de Steden i<?^ ge-
grond i)p het Goc'lyk bevel, geves-
tigd op den zuiveren Godsdienst, .en

gcb' u^A^d <ip de rede en den algemeenen
A^'eiviiard der Ingezeetenen : derhiilvcn
zuil.'n de wetten, welke de Burgers daar
lue verplichten , weinig tegenftand vin-
den ; vooral wanneer de Jngezeetenen
a'lenskens daar toe vcrflandig worden
opgeleid en daar vuor vatbaar worden
gemaakt. Ieder Ingezcctcn, die voor
zjn byzonder belang, het belang der
Maatfchappy doet wyken , is een flegt

Ingezeeten; maar ook elke Overheid,
die zyn byzonder belang niet fielt , be-
neden het belang des Volks, en die een
ander oogmejk heeft, dan het volk ge-
lukkig te maa!;en , is een (legte Overheid.
H.t alrremeen belang eifebt dus van Over-
heden in deezen zoodanige wetten , tot
welkers betrachting zy de Burgers in ftaat

gefreld hebben ; en dceze zyn verplicht,
zoodanige wetten, welke, om het be-
graven buiten de Steden in te voeren

,

gegeeven wiTden (dewyl zy op de hoog-
Ite rechtvaardigheid gegrond zyn), te

gehoorzaanien
, goed te keuren en na te

koomen. Indien nochtans , tegen alle

deeze voorzorgen der hooge Magten,
eenige geweldige tegenftand gevonden
Titi DEith. M ^werdt.
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werdt
, (dat , inyns bedunkens , onmoog-

Ivk is^ , zoo draagt de Rechter het
fwaard niet te vergeefs, en hi-^vt zich
idoor het graiuiw geenfins de handen bin-

den : j'^ al v/icrdc hemel en aarde zelfs

verwoest, om dQ taal vanHoratiustege-

bmiken, nochtans ;roii hy betrachten,wat

hy moeste, en hetgeiukdes volks eifch-

te, om ter uitvoer te brengen , ten ein-

de dQii algemeenen welvaai'd en het heil

over alle de Ingezeetenen uit te Horten,—

Tof een vyfds oorzaak vcm het in jiancl

'blyven der hegravenisfen , in- de Steden en

Kerken , kunnen wy gevoegiyi' brengen het

heerfchende bygehuf, de valfche Gods-

dienst en onkundige 'ivanhegTippen der

menfchen. Dac het bygeloof een zeer

vooroaame oorzaak geweest zy , om de
begravenisfen in de Steden en Kerken
in te voeren , zal niemand , die één aas

gezond verftand heeft, ontkenr\en; en
die hier noch aan twyiielt, die Icczede
voortrefl3'ke Inwijings R,ede van den
Hoogleéraar kluit, inzonderheid bl.

32 , 33 , 34 » 35 enz.; en voeg hier by
de meergemelde Verhandeling Vvan Pro-

fesfor TE WATER. Met vol recht

zoude ik hier een groot gedeelte der

gezegden van deeze twee beroemde Man-
ï)en kunnen bybrengen ; maar daar elk

ge-
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gelegenheid heeft, om die Verhandelin-

gen in de Nederduitfche taiil te leezen

,

zoo is het genoeg dezelve alleen aan te

haaien. Jammer is het ondertusfchen,

dat dezelve niet genoeg geleezen wor-
den ; en noch beklaaglyker is het , dat

de arbeid van zulke Mannen geen groo-

tere uitwerking gehad heeft by Regen-
ten en Ingezeetenen : wy mogen met

^F E T R o N I u s wel zeggen

,

Inyenies quod quisque velii : non omnihii^

imum est y

Qjiod placet* Hïc fpincis colUgït , illc

rofas>

Of met een ander beroemd Schryver
uitroepen

:

Sis yir prohus , fis dö&us , fis nobilis ,

NU, nil juvahujit ista in hoc te f'eculo

:

Primas fed adulator , f^cophanta proxi-

mas

,

j4c tertias tenere cacoëthes fokt.

Alle Schryvers , welke over deeze
fchadelyke gewoonte gefchreven heb-

ben , erkennen dekragt van het Bj^geloof,

in het voortbrengen en in ftandhouden
van dezelve , als ze door geene verftan-

dige en weereldlyke magt en gezag wordt
tegengegaan. - Misfchien zal men my te-

genwerpen, veele Roomfche en Byge-
ioovige Landen echter hebben zich te-

/ . M 2 gm
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(Ten decze dwaaze gewoonte verzet en

dfzclve uitgeroeid: zyn wy in dit ftulc

dan onkundiger en bygclooviger dan in

andere Lnnden? Dt is zoo; tot onze

ichuride moeten wy bekennen , dat zulks

or.s Vaderland tot verwyt verdrekt ; en

liet is zelfs te verwonderen, dat die goe-

de voorheelden geen betere u;t\^^erking

by ons gehad hebben. Dan hekias ! wy
zyn wel gewoon van de Vreemdelingen

grillen , moden en belachenswaardige

zaaken over te neeTP.cn , maar geen fins

zaaken, welke totwelzyn en het behoud

der Irigezeetenen veritrekken. Nuttige

inrichtingen , van welke men natuurkun-

dig zeker overtuigd is, dat tot het alge-

meen welzyn dienftig zyn, om in ge-

bruik te brengen , worden wel nu en dan

eenc ftufs^an overweeginge , maar na lan-

ge deliberatien laat men veelal de zaak

?/; jlatuquo. .De Monarchaale Magt , van

eene zaak als nuttig zynde overtuigd,

zegt fic rob , ftc juheo ; en met die woor-

den en een leger van honderdduizend

iPian , kunnen veele bygeloovigheden

,

welke geen voordeel aan de kroon op-

brengen, verbannen worden. Voor zulk

eene Kcgeermgsvurm heeft ons de he-

mel tot hier toe bewaard ; en Hy hoede

'"cr ons verder vuor ! V/y zyn , wel is

waar

,



BEGRAVINGE IN STEDEN ENZ. l8s

Waar , niet bygelooviger dan in andere lan-

den; nochtans moet inen bekennen, dat

veele Merfchen, uit geenc andere rede-

nen, hun geldje fpaaren, oinindeKerk
begraven re worden , als uit wanbegrip-
pen , bygeloof en vooroordeclen, die

in der daad vvcir.ig verfchillen van afgo-

dery enbeeldcndienst, welke men noch-
tans verfoeit.

Het kan niemand c»nbckcndzyn, dat,

by de grondlegging van onze Republyk

,

deeze bygeloovige gewoonte , om de
dooden in de Kerken te begraven , ge-

vonden is: want in de zesde Eeuw, na
CHRISTUS geboorte, was het zelve over-

al doorgedrongen, door dien de Fran-
ciscaanen en Dominicaanen , bemerken-
de hoe hunne Broederfchappen toena'

men j en dat zy zoo veele kosten niet

kunden goedmaaken , deeze kunst, om
geld te beuren , hebben uitgevonden

;

zy drongen de onkundige Menfchen op,
dat zy in Monniken-kappen, of by de
Altaaren moesten begraven worden ; en
men is van gevoelen , dat constantyn
DE GROOTE, door zyuc fchikklng , het

eerst daar toe aanlcidinggegeeven heeft.

De Ceestlyken lieten al vroeg- voor
geld ieder een in de Kerken begi-aven.

Ket grooiile gedeelte der Ingezeeienen

M 3 was
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was alhier den Roomfchen Godsdienst

toegedaan, dien door de Bisfchoppen,

Priesters en Monnilven , liicri caufay

veeie bygeloovigheden waren ingeboe-

zemd , ook met betrekkinge op het be-

graven , het geen noch gefchiedt : zeld-

faam doch wordt een Roomschgezinde
bejïraven op eene ongewyde plaats , daar

de een of andere zoogenaamde Heilige

niet begraven ligt, welke men_hen wys
maakt , dat niet weinig dienst doen aan

de Zielen.

De Hervormden van dien tyd werden
meester van de Kerken als mede van de
Geestlyke goederen , en dus ook van de
voordeden der Begravenisfen. Den zui-

veren Godsdienst uit te breiden , en de
kundigheden der Ingezeetenen te ver-

meerderen , in die Hukken , welke vooral

noodzaaklyk waren , om den Hervorm-
den Godsdienst niet alleen voort te plan-

ten , maar ook om politieke oogmerken
te bereiken , maakte den Staatkundigen

en.. Geestlyken toen zoo veel werk; en
'er waren tevens zoo veel bygeloovig-

heden te beftryden , dnt men , om het

bygcloovig en voordeelig begraven der
dooden in de Kerken niet eens dacht.

Geheelc eeuwen gingen voorby, dat die

Hof niet eens aangeroerd werdt; en de
Lee-
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Leeken der Kerken werden hier omtrent
niet verlicht, geljk in andeje bygcloo-
vige ftukken plaats had. Misfchien was
het voordeel , dat het hegraven aan de
Kerk opbragt , hier wel de voornaaiViile

oorzaak van. molliere zegt niet onaar-

tig, tont Ie Monde viarche par Cahalt

et par pur interest: alth^ins noch Staat-

kundigen , noch Geestiyken raakten die

bygeloovige gewooiïte aan ; misichien
zoude men ook een füentium op een
waarheid fbreeker gelegd hebben : want
yeritas odium par'u. Niet dat het begra-

ven der dooden, in de Kerken, wel-

meenende Vaderlanders niet al lang te-

gen de borst geftooten heeft: dit kan
men opmaaken uit het zeggen van den
Dichter a. stein , die , volgens de taal

van den Beroemden bePvKhey, een
goed Gereformeerde was, als hy zich
dus laat h ooren:

Wat zoekt gy hier (ai zeg) de levende by
de dooden!

Zoo [prak in Christus Graf een Engel
uit Gods troon:

Zie I nu -is deeze Vraag in Christus Kerk
van nooden

:

Wat zoekt gy V Leven zelfs , hy V Jlin-

kend aas der donn ?

De Heer t. van DERGiiïESSENheefc,
M 4 ia
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in het jnar 1 70^3 , een fraaije verhandeling

daar over gefchreven ; en , om anderen

fti)zwyQ;ende voor by te gaan , zoo heeft

de Wel Èdelc Heer a. perrenot dit
' ge-vvigtig fluk opzetlyk behandeld , en
zoo wel in zvn leeven , als na zynen
dood , verftandig getoond , dat het be-

graven, buiten de vSceden, hem ter har-

ten ging , en n' *odzaaklyk is. Niet zon-

der moeite , tegenfland en zwaare kos-

ten , liet hy , dat duurzaam gedenktee-

ken ter N::volging op den Schevening-

fehen weg oprichten : maar die bygeloo-

vige begrippei"; werden in voorige eeu-

wen niec erailig genoeg beftreden , en
dit gefcliiedt noch niet naar waarde; dus

bleven dezelve hcerfcliende en heer-

fchen noch. D't gaat zoo ver, datfom-

mige menfchen zich verbeelden , Gode
eenen dienst te doen , door in de Ker-

ken te oegravcn ; en dat zy hiermede zou-

den tooncn , Christenen en geeniinsJoo-
den te zyn: even als men eertyds ge-

loofde , Gode eenen dienst te doen , door
menfchen te dooden , welke in Gods-
dienltige begrippen verfchilden , die om
deeze reden al s Martelaars naar de brand-

flapels en galgen gefieept werden. Vee-
len meenen, men moet voor de Gods-
huizen zorgen : en om dat deeze voor-

dee-
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dcelen uit debegravenisfen trekken , zoo
moet Qien in de Kerken begraven, dus
onderlleunt men , zelfs na zynen dood,
de Kerken, doch, eenvoudige Zielen

!

maakt by Testament wfentwinrig gul-

den aan de Kerken, d.in hebt gy in

deeze betrekkinge dubbel voldaan , en
lant de Kerken zonder ftunk. Andere
willen begraven v/orden in die Kerken

,

waarin zy gedoopt zyn, hunnen Gods-
dienst verrichtten ; enfomm/gen , zegt le
FRAN c VAN B E RK H E Y , worden Vr ge-

vunden, wier Hersfenen zoo verre verfe-

meUl zyn , dat zy nici alleen een ingebeel-

de Heiligheid [lellen , /;; geduurende hun
keven di^j^t omier de Predikjloel te zitten ^

maar zelfs , het koste wat het wil, daar-
omtrent , of in het Choor, of omtrent de

plaatfe , daar men het Heilig Nachtmaal
viert , wenfchen hegraven te voorden. Wie
zal ontkennen, dat 'er anders geenebe-
wyzen voor zoodanige verkiezingen zyn,
dan inbeelding, vallche Godsdienst-be-
grippen en verouderd bygeloof ; waar
t(ie weinigen zich verledigen , om 'er de
Ingezeetenen van te zuiveren. Eenige
hebben noch affchuwelyker wanbegrip-
pen , waarom zy in de Kerken begraven:
voorgeevende , dat zy daar doordever-
fpreiding van bun en hunne Familie niet

M 5 all
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jillecn verhoeden , maar ook dat zy , wel-

ke dwaasheden l m de opilanding der

doeden niet van elkanderea zouden ge-

fcheiden zjm , maar by elkavider veree-

nigd, voor den Rechter van hemel en
aarde , zouden kunnen vcrfchynen,

Hoe is het mooglyk , dat zulke bedroef-

de onkundige Menfchen in den Her-
vormden Godsdienst gevonden worden?
En evenwel treft mendezulkenwaarlyk
aan. Wy mogen met johann is k u

s

^

toen hy naar den gevloekten branditapel

geleid wierdt , en een onkundigen yve-

raar een ftrootje zagaandraagen, om de
Vlam te vermeerderen , ook wel uitroe-

pen : o Sancta Sinrpiicit^s ! o Heilige On-
noozelheid 1 Behoorde elk niet overtuigd

te zyn, dat de verfprciding der lichaam-

lyke dcelen , door de vernielende ty-

den, en het rollen der eeuwen, toch
gebeuren zal , en door het zondig be-

graven in de Kerken niet geweerd kan
worden: alle die denkbeelden zyn der-

halven valsch, bygeloovig en verfoei-

jenswaardig.

Sommigen zyn noch met andere by-
geloovige denkbeelden bezield, engee-

ven voor, dat de Kerken niet alleen,

uit hoofde van hun geloof, hunne ei-

gendommen zyn, om hunnen Godsdienst
'er
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'er in te verrichten; maar datze met
hunne begravenisfen betoonen, leden
der Kerken te zyn , en liefde voor de
Godshuizen te hebben ; en dat de ge-
loovigen , daarze dierbaar in Gods oo-
gcn zyn , en Tempelen des Heiligen
Geests , dus ook behooren in de Ker-
ken en Tempelen te worden begraven.
Hue fraai dit ook mag klinken , noch-
tans zal niemand , wiens Geloof op een
reddyke kennis , toeftemming en onv/rik-
baar vertrouwen gegrond is, 'ermede te
vuorfchyn koomen; en 'erfchuiltmeer
bygeloof onkunde en hoogmoed onder,
dan hewyzen van een oprecht geloof.—
Anderen willen de dooden, in de Ste-
den en Kerken , bewaarcn , tot een ge-
denkteeken, om 'er door opgeleid te
worden, om fterven te leeren: even of
hier toe geene andere en treffender ge-
legenheden daagiyks voorkwamen. Om
nu geene meer dwaaze denkbeelden en
bygeloovigheden aan te haaien, waar-
om fommige menfchen voor het begra-
ven in de Kerken pleiten : hetbj^gebrag-
te is genoeg, om ons te overtuigen , dat
de Godsdienst , zoo wel als kennis,
waarheid en rede , noch in lang niet in
dien glans en in die verhevenheid zich
vertoont, als zy moeste: maar helaas!

met
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met veel bygeloof noch befmet is , voor-

al onifrint het begraven der dooden.
Deeze oorzaak, uic bygeloofen ver-

keerde wanbegrippen gebooren, is ja

mede ook al eene rede, waarom f(»ni-

mige onnoozcle mcrJihcn hunne doo-
den in de Kerken plaatfen , en tot het

begraven , op de Kerkhoven buiten

de ^^teden , niet wel kunnen overgaan :

doch dezelve is geerüns van zoo veel

aanbelanj, dat als het de Overheden
waarlyk ernst is, om het begraven in

de Steden te doen ophouden, dezelve

niet gemaklyk uit den weg zoude te

ruimen zyn.

Ik geloof, dat zoo 'er gcene andere

oorzaaken plaais hadden, deeze redenen
geen of weinig invloed zouden hebhen
in ons Gemeenebest, om het zelve te

verhinderen; en verftandige Overheden
en Magiliraaten zouden y//r5 7;?^r//ö zich

aan dergelyke grollen en dwaasheden
nier flooren.

VVy zyn, ik beken het, vrygevogten
Nederlanders ; en eeuwig zy het opper-
WEFZEN gedankt; als mede prins wil-
LEM DE EERSTE, die v/anrc Vaderdes
Vaderlands; en de Burgers van dien

tyd , welke ons zulks verzorgd hebben

!

ja elk Burger en Ingezeccca heeft by de
grond*
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grondlegging van ons dierbaar \^ader-

land , de vrybeid van denken en tot de
uitoeifening van den Openbaarcn Gods-
dienst verkregen ; en wy zyn vcrdraag-

fiiatn , en Janten veele gezindheden toe;

ja dulden zelfs veele bygeloovigheden

en plechtigheden , welke de alijcmcene

ruste niet llooren. Geen Vorst otOver-
lieid heeft magt , om overhetgeweeten
te heerfchen; en in betrekking tor.de

Burgcrlyke rechten zyn alle Gcloofs-

genooten elkander gclyk : alleen de zoo-

danige uitgezonderd , wier gevoelen

en grondllcllingen ftrydig zyn met de
menfchlyke en burgcrlyke pligten, v<jI-

gens de taal van r s e l 1 n.

Wy zyn vrye Republykaancn. maar
nochtans mogen wy niet doen, wat ons
goeddunkt : maar zyn bepaald aan deugd

,

wetten en het algemeen belang. Zoo
dra nu onze daaden en handelingen (try-

den tegen de deu:^d, wetten en het al-

gemeen belang, zoo verliezen wy, ge-

iyk billyk is , nlie recht en vrybeid ; en
wy zyn verplicht, hoe üvyó'ig zulks

ook tegen onze byzondere denkwyze
is, den algemeenen welvaard boven de-

zelve te ftellen; en dus verliezen wy
ook onze vrybeid , om onze dooden in

de Kerken te begraven: dewjl zulks flry-

dig
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dig is tegen den algemeenen welvaard
en de gezondheid van onzen evt-n-

mensch, hoe zeer wy ook aan onze
bj'geloovige denkbeelden verkleefd zyn.

Indien de Overheden eene volkomcne
vryheid en gelegenheid geeven , om de
dooden buiten de Steden te kunnen be-

graven , dan zullen de nevelen van voor-

oordeel en bygeloof opklaaren, en de
Christelyke Godsdienst zal van deezen
fchandvlek fpoedig gezuiverd worden;
inzonderheid ais de Geleerden enOeest-
lyken het fchandelyk bygeloof, by alle

gepastegelegenheden,onderfcheidenaan-

^vJ'zen. En het is voorzeker de onver-

mydlyke pligt der Staatkundigen , Ge-
leerden en Geesdyken, dat zy hunne
medeburgers op alle wyze zoeken te

verlichten , en , het geen hun waar en het

algemeen welzyn vordert, te leeren ken-

nen, te betrachten en ter uitvuer bren-

gen. Het gemeen zal zelden bygeloo-

vlge wanbegrippen en vooroordeelen

,

uit eigene beweeginge,vaaren laatenj hier

toe dus niet aangefpoord , door den Sou-
verain. Vorst;, Overheden, Geesdy-
ken en andere Geleerden, blyft het vol-

harden in hunne bygeloovige en nadee-

lige gewoonte ; maar heeft het verftan-

digfte deel der Natie medelyden met
de
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de wanbegrippen en dwaasheden hunner
medeingezeetcnen , dan fpant de eene
door zyne magt en gezag alles in het
werk, om dezelve in ftiuit te fleilen;

datze ter bevordering van het waar en
algen^een welzyn kunnen medewerken

,

en de ai:dere wcktze hier toe op , door
hea te onderv>^3^zen , verlichten , en de
nevelen van vooroordeelen en onkunde
te verdryven, en in derzelver plaats in

hunne gemoederen waarheid , deugd en
kennis , aan te kweeken.

Doet men. zulks ook ten aanzien van
de bygeloovige gewoonte , om in de Ste-

den en Kerken te begraven , dan zullen

die dwaaze v/anbegrippen wel haast ver-

dwynen en geheel en al uit het harte der
Ingezeetenen verdelgd worden.

riet is voornaaQientlyk de pligt der
Geestlyken, om ditbygeloofkrachtdaa-
dig te bellryden , en het in deszelfs Icha-

delykheid en ichandelykheid opentl^k
voor Overheden en Gemeenten voor
te 11-ellen, op dar het aan een ieder ken-
nelyk worde. De Geesdyke mogen dit

niet langer voor hunne Leeken verzw3^-

gcn : want alles , wat naar bygeloovig-
hcid fweernc , en niet mee de gezonde
rede en de openbaaringe flrookt, ver-

ichaft voedlel aan den vrygeest, die

daar
I

-
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daar uit gelegenheid ondeent , om re fpot-

ten met zulke belyders van onzen Gois-
diehst, welke belmet zyn met zulke
Idaaiblyklyke bygeloovigheden , die uit

veel bygelooviger Landen al lang ver-

bannen zyn. y\ile die uMnbe:;nppen en
vuG'iOordeelen zyn by verfcandigen n ets:

noch bnlfeming, noch verzeekering in

de Kerken ,~ zal de flooping der Lichaam-
lyke deelen kunnen verhinderen; doojr

den tyd en jaaren vergaat immers al-

les, en maakt alle bewaarinii: vniciite-

loos. Eene aardbeeving keert alles t'on-

derfle boven ; eene woeste Krygsbende
vernielt Kerken en graven: hoe wer-
den de beenderen der oude Koningen
en Keizers door een woest volk' te Worm-
Speier aan de vlammen (opgeofferd 1 De
froffe en overbl^fiels van onze voorou-
ders verftrekken nu misfchien tot mes-
ting en voedfel voor beemden en vel-

den, wnnr v/y ons leevens-onderhoud
door krygen , ter verilerking van ons
broos h'chaam. Waar z}n de deelen
onzer Voorouders van over honderd
jaaren ; en waar zullen de onze zyn over
eene eeuw ? Onze deugden of ondeug-
den mogen noch in de roiie des nage-

(lachts aangeteekend zyn ; en onze fchrif-

ten mogen , of goed , of kwaad veroor-

zaa-
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zaaken : maar van ons lichaam zal niets

meer te vinden zyn ; en zoo 'er noch
iets van onze beenderen is overgebleven

,

niemand zal dezelve kunnen onderfcliei-

den. Ik zoek de beenderen van uwen
Vader philippus, zeide diögenes
tegen ALEXANDER, (wclke Hem op
cén Kerkhof" ontmoette), by die van
1113 nen knegt , maar ik vind dezelve niet

:

oin dat zy alle gelyk zyn. Welke ver-

fchillciidheden kundige BefchoTiwers
ook aantreffen in de beenderen,(wani; een
kies oftand van een kaakbeen past in geen
duizend andere kaakbeenderen naauw-
keurig) , wy moeten met diögenes uit-

roepen: zy zyn allegelyk, op 't uiterlyk ge-

zicht.— Waar toe dan dat bygeloovig en
fchadelyk begraven in de Kerken langer

aangehouden , en zich dwaaslyk bekom-
merd voor de verftrooijing. der deelcn?
De wyze en aanbiddelyke Voorzie-

nigheid zal het iets , waar uit wy weder
zullen voortkoomen , zonder onze zor-
gen , wel in zyne almagtige hoede nee-
men ; en ten geene dagen , door zyn al-

vermoogende hand, zoodanig een ver-

klaard Hchaam 'er weder uit formeeren

,

het welk voor eene Eeuwigheid vatbaar

zyn zal. En wat aangaat: om de her-

innering des doods in de Kerken , door

^cjrz. PffiZf N de
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fte lykèn , op te wekken , en dnar door

pns de (terflykheid , onder het Kerk
i;aan, te binnen te brengen, zulks is

pok van weinig aanbelang : daar wy hier

aan gewoon zyn , geett het geenc aan-

doening; te recht zegt de Hoogleeraar

TE water: dat het bedroefd is, als

de waggelende graven ons zulks moeten
indachtig maaken. ' Alles , wat in de na-

tuur is, leeft en flerft, en leidt ons

diis tot deeze gewigtige bedenkingeop;
inen heeft derhalven daar toe het bij-

geloovig begraven in de Kerken niet

noodig. Is men echter op zulke ge-

denkteekenen gefield , men kan dezelve

buiten op de Begraafplaatfen oprichten ,

en deeze zullen misfchien voor die on-

aandoenlyke menfchen beter uitwerking

hebben : dewyl het iets nieuws en bui-

tengewoon zoude zyn, dat natuurlyk

de aandacht meer zd trekken.
'• Tot een zesde reden of oorzaak , waar-

qn7 het hegraven in de Steden en Kerken

hlyft jiand houden , kunnen wy gevoeg/y^

brengen, verkeerde hoogmoed , eerzucht^

tracht en jiatie : om door het hegra-

j^en zyn aanzien, rang, deftigheid en

rykdommen te vertoonen , en daar mede by

de weereld zich voor te doen , ah' men-

Jchen van fat[oen en middelen , die de kos^

ten^
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ten ^ om in de Kerken te le^raveuy hm*
nen hetaahn.

Niemand kan onbekend zyn , dat men
van alle eeuwen een onbegryplyke
pracht en ftatie gehouden heeft, met
het begraven der dooden. De gevvyde

zoo wel als de ongewyde Schryvers gee-

ven zulks genoeg te kennen; en alle

ceremoniën van Heidenen , Romeinen

,

Grieken, Jooden en Christenen, van
voorige eeuwen zoo wel, als van te-

genwoordige tyden , zyn hier van zeke-

re getuigen, dat met het begraven der
dooden altoos een ydelc pracht en hoog-
moed heeft vergezeld gegaan; ja het

verbranden der dooden, was vulgensx

TACiTus, alleen eene eer , welke men
aan heerlyke Mannen deedt, wier as-

fche men onder prachtige Gedenkftee-

nen bewaarde, karel degroote
verboodt zulk eene pracht op doodftraf

,

met deeze woorden; wanneer iemand
het lichaam van een overleden menfch^
naar de wyze der Heidenen , door de vlam-

yne zal hebben doen verteeren , en de been-

deren tot asfche verbranden , zal met den

dood geftraft worden, Misfchien zullen

onze nazaaten ook noch zulk eene ftren-

ge wet krygen , om het Kerkbegraven
te fluiten.

N 2 Het
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Het begrrtven der leeveiidigen met de

dooden, dat by fommigc barbaarfche

Volkeren noch plaats heeft, is niet an-

ders als eene doeraenswaardige hoog-

moed en domme eerzucht ; zoo wel als

het begraven by ons in de Kerken , niet

anders is dan een dwaaze hersfenfchim,

en eene verfoeilyke hoogmoed, allen

Christenen onbetaamlyk en ongeoor-

loofd; ja een hoogmoed, welke fom-

tyds ten verderf van Landen en Steden

kan ftrekken : zoo wel als alle onmaati-

ge pracht en eerzugt altoos geweest is

,

en altyd zal zyn, ten nadeele van alle

Landen—. Dan of fchoon ik de mee-
fte begravenisfen als een zekere ///x^be-

fchouw, zoo moet men nochtans er-

kennen, dat dezelve in andere landen

veel prachtiger , en vooral ceremoniëel-

der altoos geweest zyn , dan by ons.

Wy zyn zindelyker , eenvoudiger en
deftiger altyd met de begravenisfen ge-

weest, en noch fteeken wy, inzonder-

heid de Amfteldammers , andere landen

den loef af. Het begraven in de Ker-
ken en Steden is nochtans Qcnpoint de

honneiir ^ en wordt van ieder een , byna
tot ergernis, hooggeacht, voor deftig

en zeer aan^ienlyk gehouden; ja onze
Overheden , voor welken ik de grootile

ach-
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achting heb en altoos eerbied zal behou-
den , zoo lang zy hunne gewigtige pos-
ten getrouw waarneemen, zyn meest
allen , om zonder \'leijery te fpreeken,
op het begraven in de Kerken zeer ge-
field; ten minlle zy toonen dit door
daaden : daar zy zich zeiven en ande-
ren, in de Steden en Kerken, laaten
begraven, en daar door een doodlyk
miasma voor de leevendigen bereiden.

Indien de aanzienlyken en Grooten

,

die geene kosten te ontzien hebben,
hunne dooden in Holland meer lie-

ten vervoeren nnar het fraaije Kerkhof,
op diQ\-\ Scheveningfchen weg, of op de
Dorps-kerkhoven, zoo zoude zulks in-
vloed hebben op de Burgers; maardee-
ze zyn meestendeel te zeer ingenomen
met, en gehegt aan hunne Grafkelders

,

en flmiilie graven, waar in zy hunne
dooden laacen plaatfen : zy lichten der-
halven den gemeenen man , dat hunne
zaak nochtans zoude zyn, niet met hun
voorbeeld voor, en gaan dien ingebeel-
den hoogmoed niet verftandig te keer.

Groot en Klein , Ryk en Arm ach-
ten het gemeenlyk , voor een groote eer

,

zyne dooden in de Kerken te laaten ver-
rotten; ja trekken den neus op, ais

men van het begraven op het Kerkhof
N 3 fpreekt;
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fpreekr: zoo wy ons maar voegen by
de middelmaadge Burgers , zoo zal men
ras opmerken , dat als zy van het be-

graven van hunne famihe fpreeken , zy
altoos die den voorrang geeven , v/elke

in de Kerken begraven zyn; en als zy
met onbekenden fpreeken, zullen zy
altoos die geenen trachten te verbergen

,

welk van hunne fimiiliën op de Kerkho-
ven zyn begmven ; om dut men daar uit

zoude beduiten , dat deeze onvermoo-
gender waren geweest, dan zy zyn.

De meeste menichen oordeelen over
het begraven op de Kerkhoven ongun-
ftig, en rekenen het voor fchande: een
man van Fatfoen zoude men het zeer

kwalyk neemen , als hy zyne dooden

,

op een Kerkhof, met gewoone ftatie

,

liet begraven ; men houdt hem voor een
zeer Bizard menfch , of voor een Mi-
fanthrope: ik zelfs heb voor cenigejaa-

ren daar de proef van uitgedaan. Van
hier dat veele geringe Burgers liever

eenige goederen verkoopen of verpan-

den , d^iTi. dat zy de overledenen niet de
fchandelyke eer zouden aandoen, om hen
in de Kerk te begraven. 'Er zyn ^elfs

maar weinige menichen uit een buurt of
fiimilie, welke flegts van eenigen rang

of aanzien zyn , die zich verwaardigen
een
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een lyk naar het Kerkhof te vergezel-

len; zy zyn al te zeer ophetfarfoenge-,

iteid , om met een lyk n:iar een Kerkhof
mede te gaan ; onlangs zag ik hier eed
aanmerklyk voorbeeld van. Maar als

een l3'k in de Kerk begraven v/ordt , dan
kan men medegangcrs genoeg krygen:
een drom van aanzienlyke Burgers ver-

gezelt het lyk, en een ftoet van Geest*,
lyken doet ook den Overledenen de laat-

fte eer aan , om zyn rottend en ftinkend
overblyffcl in óen Tempel te plaatfen,

even als of het een groote eer is , om ge-
tuigen te zyn van een fchenddaad, eri

mede re gaan , om ftinkende aasfen in

Gods Huis te brengen, welke, docrde
een e of andere bykoomende oorzaak ,'

hunne evennaasten kunnen vergiftigen

ja den dood vcroorzaaken. Men reekent
het dikmaais geen fchande , ten min fte

men trekt het zich niet llerkaan, als dé
fchulden van eenen pverledenen niet

kunnen betaald v\^orden ; echter wil men
noch wel het fatfoen ophouden van zy-
ne familie , om de kosten te betaalen va,ii

eene Kerkbegravenisfe. Maar zoude het
niet veel fatfoenlyker Zyn , dat geld te^.^

befpaaren , en het aan de fchuidenaaren^
te geeven? Dit prachtig enkostbaax"^

begraveri in de Kerken is lé meer ver»

N 4 derf»
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derflyk voor het algemeen , dewyl zelfs

ook menfchen zulks doen , welke hun-
ne pennmgen veel beter en nuttiger zou-
den kunnen belleden ; ja hoe meenige
weduwe, die met het verlies van haa-

ren man al haarinkoomen mist , en naauw-
lyks eenig vooruitzicht heeft , om zich

zelve en haare kinderen te onderhouden

,

wordt door het begraven in de Kerken
noch verder geruïneerd: want het is

niet alleen, dat de onkosten van de Kerk
dan hooger loopen , maar alles moet naar

evenredigheid dan veel duurder en kost-

baarder worden uitgevoerd : als de Aan-
fpreekers of Bidders, Draagers, de
Rouw enz: kortom alles loopt te faa-

men , om ha.1r geheel en al in den grond
te booren. Wy kennen 'er, die om de
onkosten van zoodanig eene Kerk-be-

gravenis goed te maaken jaar en dag zich

in fchulden ftaken. Ik weet wel, dat

de menfchen zelve wyzer moesten zyn,
maar zoo eene Kerk-begravenis houdt
men voor deftig en fatfoenlyk , en is by de
familie in achtinge, derhalven durven
zoodanige weduwen zulks nietnalaaten:

want anders fpreekt men 'er fchande

van , en zy vervallen in ongenade by haa-

re naastbeftaanden. Ongelukkige hoog-

moed! vcrfoeijelykeKerk-begravenisfen

!

Van
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V<m wat kant men u ook befchouwt,

g5^ 2;3't en blyft een 'onrechtvaardige beul

van "ons Vaderland.

liet is de post van alle Magiflraaten

aan deezen ongerymden hoogmoed perk
én paal te zetten : gefchiedtdit, dan zal

deeze oorzaak niet lang fland houden,
en hindernis veroorzanken , omdedoo-
den buiten de Steden te begraven. Dier-
baare Vorst! Waardige Overheden ! Ge-
ëerbiedigde Regenten ! het is Uw pose
daar in te vooi'zien ; de braave en wel-
denkendfte in den lande zullen medewer-
ken, om het begraven in de Steden en
Kerl^en te doen ophouden en daardoor
ons Vaderland van dien fchandvlek te

zuiveren. Worden 'er kosten vcreifcht

,

om de begraafplaatfen op te richten, en
de Kerken te gemoet te koomen: men
kent het braaf charaóter der Batavieren,

en de bereidvaardige handen der edel-

moedige Burgers liaan altoos open , om
pryswaardige onderneemingen te helpen
bevorderen*, ja de Genootlchappen zul-

len nimmer ledig zitten , om mede te

werken ten beste van Kerk en Staat.

Overheden en Burgers ! 'er legt geen
waare eer in het begraven in de Kerken

,

maar het is in tegendeel , gelyk wy ge-

zien hebben , een God onteerende fchan-

N 5 de-
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delyke daad. De wnare eer bcflaat niet

bier in , dat men de bedriegeryen , door
de Priesters en Monniken eerst verzon-

nen , blyit begunftigen ; maar hy , die de-

zelve tegengaat, verdient lof en eer.

Pe waare eer beflaat niet, in onze gril-

len en hersfenfcnimmen op te volgen

,

maar daar in , dat wy onze geliefde en.

getroetelde neigingen bepaalen, als zy
ten nadeele van ons of van het algemeen
aanloopen.

De waare eer en roem wordt door niets

anders verkregen , dan door deugd en
verJienften; en zy, die zonder dezel-

ve, tot hoogheid fleigeren , ftellenzich

zelven verachtlyk ten toon. En wie
zou zoo verdwaald zyn, dat hy het

waare deugd zou noemen, zyne doo-
den zoo teplaatren,datzynevenmenfch
'er fchade door kanlyden? Strookt het

eenigüns met het denkbeeld van eer,

zyn dood lyk daar te plaatfen , alwaar

onze medeburgers geduurig moeten ver-

keeren ; en hen in gevaar te brengen

,

dat ze door den fchadclyken ftank kun-
nen befmet, en met ziekten en kwaa-
ien bezocht worden , welke hen in het

graf (leepen, orri weder anderen nadee-

tig te zyn ? Laat ik noch eens eene ge-

wigtige vraag doen! Is het een Chris-

ten



BEGRAVINGE IN STEDEN ENZ. 203

ten wel geoorloofd , om in de Kerken
te begraven: daar wy zekere bevvyzen,.

hebben,dat de leevendigen 'er fchade, aan

'

hunne gezondheid, door kunnen lyden;
ja door den flank uno i&u kunnen gedood
worden ? Ik antwoord voknondig : neen

,

het is den Christen ongeoorloofd, zy-'

na dooden in de Kerken te begraven,^;;

want het ftrydt tegen het Godlyk be*1
vel, aan het ïsraëlitifchevolkgegeeven;

en inzonderheid tegen het zesde gebod:
g^ zult met. dood/kan. Het is immers
een en het zelfde, of iemand door een
vergiftenden damp wordt gedood, of
door eenig ander geweldig middel ; en
daar wy zulks nu uit de treurigfte

gebeurtenisfen, ontegenzeglyk zeker,
ondervonden hebben ; zoo heeft noch
Overheid , noch Ingezeeten meer aan-.,

fpraak, op zulk eene verdei-flyke ge-
woonte en eerzucht : ten zy men , avü-

lens en weetens, een overtreeder zyn
wil , der Heilige en Godlyke geboden.
Hier koomt noch by, dat onze Godlyke
Meester en Zaligmaker, de HtQVQjeJus
Christus ^ d\Q in de weereld kwam, om
onze fchuld op zich te neemen, en
voor onze zonden te voldoen; maar
ook tevens om door zyn volmaakt lee-

ven en wandel ons tot een voorbeeld
van
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van navolging te zyn, ons anders is

voorgegaan. Volg derhalven, Christe-

nen ! Christus , gel} k in zyn leeven en
wandel , zoo ook in uwe begraveni'sfen

na; en laat u buiten de Steden brengen ,'

even als je sus buiten Jerulalem is be-

graven geworden : zulks zal waare eer

en roem zyii , des Zaligmakers voor-

'

beeld na te volgen ; dit zal tot een nieuw
bewys verftrekken , dat het Christen-

dom verlicht wordt, en dat 'er noch
waare navolgers van Jefus ook in dit op-

zicht aanweezig zyn. Kan *er nu geen
grooter voorbeeld zyn , dan dat van den
Heere '^efus : laat dit voortreflykst

voorbeeld dan Overheden en Ingezee-

tenen genoeg zyn en aanmoedigen , om
daar onze eer en roem in te flellen , dat

wy uitoefFenen , het welk onze Godly-
ke Meester zich nietgefchaamd heeft.—

Men behoeft daarom geene fchandelyke

begravenis te hebben, als Keizer do-

MiTiANUS , die gehaaten Vorst : Wiens
dood lichaam met een gemecne baar door,

de Doodgravers werdt weggedraagen.

Neen het is billyk, dat wy die edele

zucht- om onze dooden ordentlvk re

begraven, wel ter uitvoer brengen; ja

alle pracht en eer konde volkomen de-

zelfde zyn : offchoon dit alles j^delheid is.

Dit
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Dit begreep de groote s a l a d y n ,

die, de dwaasheid der menfchen inzien-

de, na dat liy Overwinnaar van gelieel

Afien was, liec uit trompetten: dat hy
niets meer in het graf zoude medenee-
men , dan een hemd , het welk hy door
het leger liet ronddraagen.

Ik weiger geen menfch, welke het

zich zelven niet onwTuirdig hetft ge-

maakt, eene eerlyke begravenis te heb-

ben; ook aan menfchen van rang, eer,

verdienden en flitfoen , geene eerbewy-
zingen by himne begravenisfe : maar om
hun waare eer aan te doen, is nietnoo-
dig, dat men hen in de Kerken begraaft.

Men konde hun immers dezelfde, ja

meer eer aan doen , als men zulks

goedvondt: door hen met koetfen , lan-

taarnen , dubbele draagers , Wapenen en
en een ruim gevolg , zoo wel naar een
Kerks-kerkhof te brengen , als naar de
Kerken ; men konde de lyken zelfs , door
de Kerken draagen ; of voor de Kerk
laaten fliil fcaan , even gelyk men gewoon
is , met een Profesfor te doen , om hem
voor de Academie neder te zetten : op
die zelfde wyze , konde men de baar of
koets , met het lyk , ook eenige minu-
ten voor de Kerk laaten flil ftaan , tot

een bewys , dat het lyk naar een Kerks-
kerk-
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Jvcrkhof gebragt wicrdt. Men konde
ook met klokken gebrom , daar dit ge-

bruiklyk is, ftatie maaken, en daar

voor eenig geld , ten voordecle voor de
Kerken , neemen. Men zoude ook een

onderfcheid kunnen maaken in het uur
van begraven, midts 'er voor betaald

wierde. Kortom , 'er was ftatie en pracht

genoeg te verzinnen; en ook middelen

om de fchade aan de Kerken te herftel-

len, als de Overheden zulks maar vverk-

ftellig maakten.

Ja maar zal men zeggen, de doodeu
liggen zekerder in de Kerk, dan in het

open veld: dit is noch niet beweezen;
misfchien zoude ik voor het tegendeel

zulke overredende bewyzen voor dQii

dag kunnen brengen , dat men aan die

zekerheid geen geloofmeer zoude flaan.

Hoe \7cinig menfchen zyn'er, welke

noch na hunne dooden koomen zien,

als zy dezeU^e in handen van de dood-

gi'avers hebben overgeleverd ? Men be-

hoeft geen groot Philofoof te zyn , om
te begrypen, dat fommige Kerken alle

die dooden niet kunnen bergen , welke

men 'er inftopt , zonder eene te vroege

fchuddinge: 's nachts vervoert men met
fchuiten het verrotte hout der kisten;

misfchien wordt 'er ook wel iets anders

me-
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mede verhuist naar de Kerkhoven ; ei>

de Kapels-kerk en Wester-kerk leveren

zeer veel en zeer dikwils vragt voor een

buiten kerkhof: trouwens waar zuilen

ook de beenderen heen, Laaten wy
niet roemen op de zekerheid der Ker-

ken en Kerkhoven voor de dooden,
binnen de Steden : want de liefhebbers

der Anatomie , zegt men , plunderen

fomtyds de graven. Men heeft zelfs

Maakelaars en Kooplieden hier en el-

ders in verfche waar. Voor eenigejaa-

ren is 'er noch te Leiden een Doodgra-
ver gegeesield , om de mishandeling der

dooden ; en te Warmond is , terwyl ik

dit fchryve, het lyk van jan cou-
"WENHOVEN, geweezen boomkwee-
ker , natuurlyk verdweenen.

Indien in ons Vaderland , en inzon-

derheid in Academie flieden , een rui-

mere gelegenheid was , om lyken te be-

koomen, zou zulks niet gebeuren;
vooral als men tevens vryheid hadt,

om 13'ken te openen , welke aan onbe-

kende ziekten of zwanger gedorven
waren ; zulk eene v/et was , myns bedun-
ki^ns,, een geichikt middel, om graf-

Ichendery voor te koomen en tevens nut-

tig te zyn.

Ja ïuüvs zal men zeggen en denken, in

de
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de vaste en gekochte graven en in kel-

ders daar liggen de dooden gerust ; dat

fchynt zoo, maar evenwel moet alles

vergaan , de yzere hengfels en fchroe-

ven van de kisten niet uitgezonderd,

welke fomtyds verteerd zyn , offchoon

de lyken 'er niet lang in geftaan heb-

ben. Dan al was het begraven in de
Kerken ten vollen veilig voor de lyken:

eene omwenteling in de Natuur; ëene

overrompeling van krygsvoik maakt

een verwoesting van alles ; en behalvcn

dit, kan de bouwvalllgheid der Kerken,
vernieuwing eifchen : waar dan heen met
de dooden uit de Kerken "? Zal dan elk

zyne dooden kennen en te huis 1'iaalen ?

Ik geloof neen: althans men heeft de-

zelve lioch onlangs te Zoetermeer maar
onder eikanderen in kuilen gedopt. Een
voorzichtig Souverain en verilandige

flads PvCgeerders kunnen, door liet'aan-

leggen van goede en v/el ingerichce J5e-

,

graafplaatfen , buiten de Steden, die

?:elfde rust en veiligheid aan de dooden
verzorgen , als binnen de Kerken : in-

zonderheid als billyke wetten daar om-?

irent nagekoomen worden in de uitoefïe-

ning. Maar hoe dan gehandekl met de
Grafnaalden, monumento., en duurzaa-

me graftomben voor verdienstlyke man-
nen
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nen en waare weldoeners van Kerk
en Vaderland? Zoude men zoo wel
niet op eene buiten begraafplaats eenlombe kunnen oprichten als indeKer-
toi? De Heer vam der ghiessen
antwoordde hier reeds dus op in zynen
tyd

,
dat zoodanig eem hegraafplaats zo:t

kunnen bevoordeeld worden , met alle -vlkt
^yzonderheden en voorrechten

, als deKer^
ken hebben', indien een ieder, naar zvi
verm00gen, zyn byzonderaanzienlyk^raF
met zyne Wapens en Opfchrift had; ofdat er eenige grafnaaiden op zulke ^rcl
ven wierden gemaakt, prins MAURirs
ctie C^ouverneurgeweest is van Brafiliën

'

had voor zich te Berg en Daal, digt bj?
Kleef, op het kerkhof, alwaar hy , -eftor-
ven zynde, ^<,i^ 20 December 1670
oud 75 J^wen, is begraven geworden , een
heerlyke Graftombe doen oprichten
zulks zoude meer kunnen gedaan wor-
den: maar boven dien wie zou eenver-
dienstlyk man (hoewel men in Neder-
land met ruimfchootig daar mede is , als
het met uit de beurs der familien koomt^
een eere tombe weigeren in de Kerken,'
oi verhinderen

, zyne wapens in dezel-
ve op te hangen ?

'.enr tf^l'
?^'^' ^'^teeiiigverftandigRc-

^r^l r
^''^'' ^''-^" ^^^^ verzetten,

^ als
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als het voor Mannen van verdienfteti

was , en de leges betaald wierden. Men
zoude dezelve zelfs beter kunnen plaat-

fen , dan nu boven de graven ; zoo is >

by voorbeeld, de tombe voor den Groo-

ten ROERHAAVE, door zyne luiste-

ryke Familie, Hem opgericht, boven

den grafkelder geplaatst. Men heeft

geen doode lichaamen noodig in de Ker-

ken, om waare verdiensten der over-

ledenen met gedenkzuilen te vercieren.

Voor de Marfchal van Saxen , dien groo-

ten verwoester en Held , is te Straatsburg

een overheerlyk monument opgericht

,

offchoon zyn fbollyk deel al verteerd

was ; en de Heer b l e i z i g heeft , by
dié gelegenheid , een fraaije redenvoe-

ring gedaan , en door den druk gemeen
gemaakt; voor dewGrooten huig o de
GROOT heeft men v/el een fchitterende

tombe kunnen oprichten ; ook voor den
grootften der Dichteren joost van
vondel, en voor meer andere be-

roemde Mannen, offchoon men niet

eens v/eet , waar hunne lyken begraven

zyn ; zoo zou men ook kunnen doen

,

offchoon de doode lichaamen buiten

de Steden waren begraven : zoo zou
het. veelen ook aangenaam zyn, dac

voor den Heere perrenot, in de
eenc



JJEGRAVINGE IN STEDEN ÈN2i. iH

eene of andere Kerk in *sHagej alseeii

der Eerfte en voornaamfte Voorftanders*

van de begravenisfen buiten de fteden j ^

eene toml>e wierde opgericht tot eea
duurzaam aandenken van zj^ien yver.

Ik vertrouwe hier mede genoeg, ter

beantwoording der opgegeevene vraage

,

gezegd te hebben.

Zie daar! ïVel Edels Hoog- en zeer Geleer-

de He.eren hejikrders van 't Zeeuwseh Ge-
nooTfchtip , eenige oorzaaken aangewe-
zen , waar door het begraven in de Ker-
ken en Steden blyft ftandhouden, en
teifens eenige middelen aan de hand ge-

geeven, om die vuile, onredelyke en
yerwerpelyke gewoonte te doen ophou-
den : hoe verre ik aan het oogmerk van
deeze gewigtige vraage, en de meening
van UwWel Edelens beantwoord hebbe

,

zy aan Uw Edelens aanbevolen. Oprecht-
heid, deugd, en waare zucht, ommjai
geliefd Vaderland nuttig te zyn, heeft

my hier toe op het onverwagtst aange-

zet , om , waar het my mogelyk , eenig

nut toe te brengen , ten einde dio. on-

natuurlyke gewoonte , die waarlyk tot

oneer is . voor den Christlyken Gods-
dienst , uit ons Vilderland te doen ver-

minderen , ja geheel en al te doen op-

houden: dat zeer wel doenl3'kis5 als dé
O 2 OveF"
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Overheden de hand uitll:rekken,om zulks

fpoedig werkftellig te mauken. Vindt

men in deeze verhandeling zaaken , die

niet allen zullen behaagen , en fommige
uitdrukkingen die wat fterkzyn, dit fchry-

ve men toe aan den aart van het onder-

werp , befchouwd in het Licht , waar in de
zaak my voorkoomt , en niet aan eenig

oogmerk , om iemand te beleedigen. On-
dertusfchen hoop en wensch ik, dat

alle Magiftraaten en Overheden zullen

medewerken , om dit ongevoeglyk be-

graven in de Kerken te doen ophouden

,

en geenfins 'zich ftooren zullen aan den
tegenfpraak van onkundige menfchen;
want het betaamt een wys Regent , al-

toos indachtig te zyn aan de Zinfpreuk

van H o R A T I u s

:

Een wyz' heeft zich 't gefnap van
*t graauw niet aan te trekken

,

Wyl onfchuld en verdienst' hem tot

een muur verftrekken.

AAN-
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AANHANGSEL
Fan Aanteekeningen , verzamelduit
de NIET GEKROONDE Ferhan^
delingen , tot nader jiaving en op"

heldering der gekroondEj en^

gefchikt naar de Bladzyden der
Ferhandelinge van den Heer van
LEEUWEN.

$ $ $ ^

^ehalven de gekroonde yerhande-
\ L I N G E N , zyn *er nog anderen toege-

zonckn , en daar onder drie , op welke de aan-
dacht insgelyks byzonder is gevestigd ; Tw*?^ der-
Zelve, die cenen geruimen tyd , na eikanderen
zyn aangekoomen, zouden zeer fterk in aan-
merking zyn geweest » om naar den eerften pry»
te dingen. De eerjie met de woorden:

Zoo lang het rottendJyk%alom befinetting wektl
't Gewelf der Kerk 9 de Grafzerk dekt

;

Is V zeker , dat de Lucht d^r Stadt

:

Het zaad der Pest in zich bevat"

De andere i waar onder ftaat, uit B:de Bofch:

" Ho: teer gy -werdt gelieft^ hoe dier gefchat
'Voor heen »

Hoe hoog uw Eer uit mv Geboorte is opgerezen J

iV/>/i biyft u overig, dan een hoopjeJi^ alleen

9

Dit^s alles -wat gy zyt ! en trots en 2.»/-

len wezen."

O 3 Set-
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Beide deezs Verhanuclingcn waren, op zJch

zzl'vcn galeezzn zynde, zeer pryzcnswaard:^;;.

Maar hadc men de ecrfu doorleezen , en las men
daar na de tvjsedc ^ dan verlevendigden zich

vedzins dezelfde dcnhhccldcn. .Vergeleek ir.rn

die met eUvindercn , zy fcheenen op dezelfde

Jsest te zyn gefchoeid. Want de hoofdzaak,

eerst bevauende redenen % dat de gewoonte van

Begraven in de Kerken onJer ons blyft plaats

grypen, wordt /» ^r/V/ir behandeld volgens de-

zeijdc orde t in vyf ftukken, i. Oude gewoonte.

2. Eerzucht, 3. Hoogmoed, 4. 't Eigenbelang,

5. Bygeloovigheid. En op dezelfde wijze z^'n zy

aan elkanderen gelyk in de middelen ^ die tot

"weeringe worden opgegeeven. De z^aken , die

in de uitbreidinge gemeld worden y zyn voezend-

lyk dezelfde-, Verfcheide hjzonderheden s zoo in

Ciz aantrekking 'va» Schry veren:, opgaavenvan
h-jZjOndere 'VDorbcelde'a , en gevallen ; eigene , en

^00 'c fchynt by óta Scnryvcr ge/iefde f]-^reek-

wyzen, zyn in beide dezelfde, Ondertusfchen

is 'er ten aanzien van den vorm ^nfcbikkirige

eene zonderlinge en opzetlyke verfcheidenheid

in te vinden , daar in gelegen , dat het geene

in de ecr/ie Verhandeling hier en daar in den

text is geplaatst, in de tv:eede\s te vinden inde
Aa7ztcckerAngcn i en ook v/ederom omgekeerd.

Ook wel eens eene zaak wat ^vroeger ol: wat la-

ter geplaatst, in de écne Verhandeiingc dan in

de nndèrei- Om van andere ver'xi:fcltngen nier

te melden , vooral die in den //>•/ gemaakt zyn

,

om in dit tweede üiik eene veranuenng (/77//j//,f)

van fchryfirwieren in te brengen.

Hier uit is het aan 'tGeno^^tfchap voorgekco

- 0/
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Of dat de twee Verhandelingen waren kin-

ders van denzelfden Vader, doch op eene ver-

fchillende vvyze iiitgedofcht en op oaderfchei-

de tyden afgezonden, v4éX\%tQV[\zoo twee kans-

fcn te hebben ; in vermoeden , dat de Ikpordee-

Iers de Oorfproftglyke wezens trekken % nie.t zou-

den kennen onderkennen. Ten waare, zoo

de opfieÜer van beicU de (lukken dezelfde wa-

re, jiy het laatfte als eene verbetering van hcc

eerfte, met intrekkinge van het eerfte, had wil-

len toezenden: 4och daar van is geen blyk

geweest.

b/dat ieman<3 , welke ézs Schryvers opgeftelde ge-

fchreeven Verhandelinj^ ais vriend, had f;elee-

Zen, die, buiten deszelvs weeien, ter kwaader

trouwe, eenigzins had verhanfeld, en zoo als

eigen werk aan 'c Genootfchap gezonden , om
ook met eer/s anders vederen gedekt, naar den

prys te dingen.

Altans het Genootfchap heeft niet konnen
befluiten, uit hoofde dier onzekerheid, de eene.

of de andere van deeze tv;ee ftukken, in aan-

merkinge te neemen, tot het toewyzen van den
prys, als buiten (laat zynde, over de xvaarc re-

den van Ci^^zt gel'jkheidy naar waarheid te oor-
deelcn. Echter heeft het zelve ten nutte van het

gemeen, wel willen gebruik maaken van eentge

byzonderheden , welke dceze beide gefchriften

't zy afz,ondcriyJi of beide te y^^^w^;? hebben, en
in de gekroonde Verhandelingen oïniet, of im-
mers niet op die ivyze worden aangetroffen.

De fl'fr^e' Verhandeling , heeft het Genootfchap
zeer behaagd , en fchcon *t geen daar in bevaC
was, voor 't meest in de gekroonde Verhande-
lingen wordt gevonden , is de Schryver

, (die

^4 ge«
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gebruikt had , de Staats Spreuk : Concordia ra
parvx Cnfcimty) ter aanmoediging verzocht,

zy/te?i naam te willen bekend maaken en te ge-

lyk goed gevonden het een en ander, uit zyne

Verhandelinge, in dit Aanhangfel over te nee-

men ; zynde uit het antwoord op dat verzoek

gebleeken, dat deScbryver was De Wel Eerw;
Heer johannrs kuypers martinet,
toen Proponent te Zut^hcn^ doch tans Predi-

kant te Bergen by Alkmaar*

AANTEEKENINGEN.
By BI. 5. B E w E E 2 E N. Behalven de Schry-

vers hier te vooren op bl. 7 aangehaald , wor-
den nog opgegeevcn , in de Verh, Zoo lang het

Rottend enz* de volgende

J; van der Ghiefen , Dislert. Jurid. de jure Se-

pultur3£. Lugd. Bat. 1705.

J: Hahermann. Disfert. de Sepulturis innoxiis.

Viennae i7i3«

^k» Corn. van Cïeeff, de eo quod Exequiarum
ratione in jure obtinet &c. a Mai 1770. Traj.

ad Rnenum,
jBernh. de Moor, in Comment, perpetuo ad Marck.

P. VI. C. 34. p. 704» 705.
^isb, Ponnet f 'm Specim. Hiftor. de Causfisfu'

perlt. inter Chrisnanos» 3 Cd, 1753 Ukr. ^ 17.

p.47, 48.

Le
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L.es Lettres fur la certirude desfignes de la Mort
du Grand louis; Paris 1752.

Memoire fur Tufage , ou Ton est d'enterrer les

morts, dans les Eglifes & dans i'enceinte Ue
villes, par Marret, Dijon 1773.

Disfertation relative au droit canon , fur la ncces-

iite de placer les cimetieres hors des villes» par

A^. offman* Franf. fur TOder 177(5.

Reflexions fur lesabusdesinhuinations,deMorX
Na viers &c.

Recueil des Pieces, concernant les cimetieres de
la ville de Verfailles. Paris 1774.

C. van Alkcmads, Ceremonieel der Begravenis-

fén enz, Hoofdd. 19.

J, ie Frank van Berkhey, Nat. Hift. van Hol-
land Hl D, St. 19.

Algemeene Vaderl. Letteroeff, 11 D.No^i.Meng.
Werk. bl. 54

—

iJ*
Fostrydcf-y en tiurop. Staats Secret, van 1775.

J. van Spaany Proeven dei Poëiifche Mengel-
ftoftèn 7 D» bl. 109— 132. van 't Geaoot-
fchap: Kunstliefde [paart geen Vlytm .'C

'!'

Alle dezeljde Schryvet s worden ook genoemd , in

de Verh. Hoe teer gy -voerdt bemind enz., doch
waar by nog gevoegd wordr . Befchry ving van
Leyden door T. van Mieris 1 D. bl. 52. en
III, D. bl 95a. meldende de orde van 'c Ge-
recht dier Stad , tot weering van kivaade lucht
en de infecïie^ die de doode Lichaamen z,ou»

den mogen caujceren , in de Kerken.

Bl. %, "Dat de fchadelykhsid vry algemeen er-

kend zoude zyn gelooft de Schryver niet. Op
du iluk wórdt in Concordia res Parvx Sec. aan-
gcnierkc: dat de bewyzen en proeven door Ge-

ÜJ leer
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leerden op-^egeeven , weuiig of geen overreeding

op 't genieën gemaakt hebben, en derhal ven,
dat op de meeste piaitfen, niemand daar toe

overhelt j maar in' tegendeel, dat het gemeen,
J^oo '( aan hunne ke'jze Avierd^ gclaaren, zich

daar tegen verzetten zoude, altans niet gcrce-

delyk verkiezen , de dooJen bwlien de Kerken in

de opene lucht te begraven. Dit doet den Schry-
ver bördeelen, dat de eerfte groots hinderpaal,

tegen eene betere wyze van beijraven, moet ge-

zocht worden i» het nkt ^enoen vertichne en

cvc;'t:::gde Geineen j \ welk geen de minde poo-
ging aanwendt tot verandering, of eenige gene-

genheid daar toe laat biyken.

El. 9. keuvey. Nopens de twee ^'öo/'iUii'Jr-

èen, welke de Heer Hcrvey vorderde, en in de
Aant. (m) op bl. 9. en 10. gemeld Eyn, wordt
opgemerkt , ten aanzien der eerjïe Voorwaarde

:

Ah 'er z^orge gedragen vjordt^ dat zjj [te we-

ten , de begravenisfen der Lyken in de Kerken]

geen hinder kunnen doen aan degrondjlagen'van

het Geboww. Dat zulk eene zorg noodzaaklyk zy i

Dit toont het voorbeeld van Hillegondsherg , een

uur van Rotterdam, daar men m 't jaar 17Ó4.

ontdekte , het [chciiren der muuren en zwakken

der p^Iaaren van het fraaje Kerkgebouw. 'Wan-
neer 't by onderzoek bleek, dat de Doodkisten

onder de pylaaren en muuren door, vaaren be-

graven , zoo zelfs , dat fommige kisten , buiten

en binnen de Kerk bevonden werden. Dies

men, met gelukkig gevolg, alle vermogens te

faamen fpande, om eene geheele inllorting van
dit Kerkgebouw voor te koomen»
£n wat de tweede Voorwaarde belangt : Bat
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de fchadelyke uït-ivaaifemingenvon hét njerrotten-

de Fleefch verhoed ivorde in de Kerken, Worcii^

gezegd : dat dit genoeg^faam om veele redenen;^

onmogelyk zy; en dat dk de bron is van bet.-

kvvaais dat juist wordt gevreesd. Zoo dar, in--'

dien 'er deeze zwaarigheid niet v/are, men aiiej'

te boven zoude zyn, en niets te duchten heb-;

bjn; zynde dit ftu!; door den Heer te wATERf(?)|

in helder daglicht gefield, en ook door zyn;.

Hoo^ Eerw: htt oordeel van rivetusC^) op'-

bl. 66i en 662 aangehaald, en uitgefrokken.

Men vraagt verder of het te biiiyken is, dat

men eene Gode geheiligde plaats , doorroicende

en tot zitkien, zoo fpjedig gelegenheid gevende
'

Lichaamen aldaar te begraven, ontreinigt? of

't wel btdntivoordt aan 't oo^tKerk van Gods-'

dicnftige tTaamenkoaiften, dat men aandoenly- -;•

ke menlchen, door *t begraven in de Kerken •

uit dezelve verbant? Dewyl dikwerf de gedach--

ten van menfchen , door 't gedenken aan Echt-" •

genooten. Ouders, Kinders, Vriendenen ande-'

re dierbaare panden 9 aldaar begra\^en liggende s

worden afgetrokken en de sandacht wordt ver-

ftrooid en gehinderd; ja zelfs difcwiis lang moeke
gebaard , om zoo veel op zich zeiven te verwinnen

,

dac men mzulk eene plaats den Godsdienst kan by

woonen. Ook zyn 'er r4et zelden hevige gemoeds
'

en Lichaams aandosninge door verwefet. Le
Frank van ^ifrA^^é'y verhaalt ooggetuige geweest

te zyn,dat eene zwangere Vrouw,op aanraden van
haare vrienden te Kerk ging, daar onlangs haar

waarde mauAvas begraven, ratt dat gevolg, dar zy

zoo-

(a) Verband, van 't Zceinvfcb Genootf. iv. T>,

bl. 6..,-.:?.

^b) in Gen, C. XLyii. Excrdc 172,
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zoodanig werd aangedaan , dat haar de arbeid

ontydig overviel , en ?y in de Kerk Jood bleef.C^-)

zeer uitvoerig heeit zich over deeze fchadelyk-

hcid uitgeiaateo ^. 'vaa Loo^ in de 6 zyv/cr

L€erreder.€n bl. 209—211. Ten opzichte van
dceze fchadelykheid, moet voor al in aan-

merkinge kooraen, dac men in tyden van be-

fraettende Ziektens, door het begraven der Ly-

ken van menfchen aan die befT.etting; gcftorven »

in Steden en Kerken, de levende en gezonde in

gevaar brengt, cm door dezelve ook te worden
aangetast.

Hoe was 't met de Ziekten en Sterfgevallen,

die 'er 'er in 't jaar 1779 in ois Vaderland heb-

ben aewotd ? Te Harlingen en Arum heerfchte

de Rcode loop zoo, dat 'erin twee maanden

453 menfchen begraven werden, daar 't anders

maar 50 was. Ook naar Lecuv^aardo, en Tra-

»^>t^r kwam de Ziekte over. "XtGrcriingcnviz^-

ren weekl^ks de DooJen 60, in de piaatfe van

1 2 a 1 5 menfchen. In Dreuthe heerfchte de Gal-

koortfe, en te Kamden fticrven vee'.e menfchen.

In Gelderland wosciae eene befmeitelyke Ziekte

en in de Aieijtry c'J^> 's Sofch ?:i:\ befmettende

Roode loop. In de nabjurfcl^ap van Delft tv\ Rot-

terdam, was een buitengewoon aatital van epi-

demifche galachtige Herfctkoorifen.

Tot weering der uitbreiviinge van zulke on-

heilen, past htt alle maatregels van 'yej/i^'^yfi/»^

by de haad te neemtn. Vrorbeelden van ge-

noomen vcoibehüedfeis zyn 'er veele in Vrank-

rykj Efigela?id, Rusland, Zriiceden, Deaemar'

ken en eïders. Ook inür.sgemeenebest, zyn die

dikwils aangewend; in 't j-ar i<5(54. en 16Ó5.
dee-

^0 Kat Sc. ?an,Holland, ui. D. 19. St.bl. ipSg»



DE BEGPvAVINGE ENZ. 221

deeden 's Lands vaderen by de voornaamfle

Steden Vest- of Ziekenhuizen bouwen , die na-

derhand in den Oorlog van 1747 en 1748. en

nog onlangs na den Zeeflag op Doggersbank,

den 5 Augustus 1782, zoo wel te pas kwamen,
om óe gckwetften te onifangen en van het

nodige te verzorgen.

Wat heeft de Raad "jan Staaten ^ zoo ras 'er

eenige ziekte onder 't gemeen voorkwam, in de

Metje/y va-a 's Bojch ,
geen gepaste maatregels

genoomen ?

Zoo als ook, door de Staaten des kwartiers

vSinNpnege»^ voorbeeldig is gezorgd, ia de
fe.pidemilche Ziekten te Maurik. Daar nu ge.

bleeken is de fchadelykheid der uirv/aasiemingen

van Lykenj om de pernicieufte en gevaariykfte

Ziektens uit te breiden , hoe zeer moest dan tot

voorbehosding de 'begraving der Lyken in Ste-

den en Kerken worden geweerd. Dewyl *er niets

verraogendcr is om den raenfch te verzwckken,
bloed en vochten te ontaarten, te o-jtbinden,

en alle de vermogens ook van den fterkften te

ontzenuwen, dan het verkeer in eenen damp-
kring door mephitifche en rottige uitvloeifels

beladen. Waarom de grooce h boerhavem
^gt: indien 't ailergezondfte menfch, by geva!

op dat oogenblik tegenwoordig was, als de ge-
zwolle rotcige buik , van een groot verdronken
dier openbaritte , hy zoude terltond met zoo een
ftinkende lucht omvangen worden, dat hy in

bezwyming vallen, en den geheelen dag met eere

kwaadaariige walging fukkelen zoude. Zoola-n''

het Rottend znz. Alsmede; Hoe teer gy qrz.

BI. 13. B&üiNissE. Andere gevalle van
dien
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dien Aart, worden door j. a. ünzer, in derf

i\rcs II D. 47. Vertoog ; vooral bl. 90—94. ge-

meld. Ootc heeft de Keer th. schwenke,
fciiryvende over de' voortplantinge dv^r kinder-

zieliie zich dus uitgedrukt: " Wa: zal men zeg-

gen van onze Kerken, d^iar men de menfchen,

begraaft; zoo dat fomtyds die geenen, welke

yZ'^n, als zy maar aan de pokjes denken,

nochtans uuren doorbrengen» boven de on-

zichibaare ,
uitwaasfemiugen van Lyken » die

kort te voorec aan ^ de KÏTiderziekte geftor-

\tn, en aldaar begraven zyn." , Hy breng:

een voorbeeld by van eenenraan, die 30 jaa-

ren geleden aan de Kinderziekte geftorven was,

wiens graf geopend, en de daar in nog gave

eiken kist, door den Doodgraver met zyn fpa

doorÜooken wordende, 'er wel ras zulk eea

vreesiyke Uank uit voortkwam , dat zy de geheele

Kerk te Ckcl'xood befmette,- zoo dat 'er eerst 14

en binnen 3 dagen tot 30 menfchen, die de

begravenis van een aanzienlyk Lyk, 't welk in

dit graf moe^t bijgezet worden, hadden verge-

zeld, door de kinderpokjes werden weggeno-

men. Zie Inenting der kinderpokjes by R. Ar-

renberg te Rotterdam 1717. Zgsx^ lang hst Rot"

i€id lyk enz. en Hoe teer gy enz.

Bl. 13. Verveelende uil-vjaasfemiagen in de

Kerken , na de begravenisfen. 'Ür is geen Kerk

vooral in de groote Steden gelyk Londen % of

men wordt 'er eene befmeiie vunfige reuk ge-

waar in bedompte dagen , wanneer de Lucht de

noodige doortogt mist. Wie maar een weinig

ervaaren is, in de natuurkunde, weet, dat de

Lkhaamen, die verrotten, eene veibaazsnde

mee«



DE EEGRAVENÏS ENZi 2^3

meenigts veerkrachtige vlociftoffen iiitwaasiè-

men , beftaande uit rottende deekjes , welke , zich

met de Lucht vermengende , dezelve bederven.

Uit de Recherches l/bres 6cc. Zco Ia:2g kst RcS'

tend Lyk enz.

In eene voc-rnaarüe Stad der Republyk is eene

Kerk, voorzien met 4 grootc Kelders , bekwaam
om ieder 100 a 1 50 Lyken te konr.en bergen.

—

Dan weinige jaaren geleeden onderwond men
zich , om dezelve te doen ruimen ; maar ziet

!

ééne Kelder geopend zynde , ontdekte men mil-

iioenen van zwarte vliegen, en kakkerlakken(<ij j

deeze werden zoo geweldig door de Kerk ver-

fpreid , dat 'er een iegelyk geduurende den Gods-
dienst over klaagde. ]a het ging zoo verre, dat

by de bediening van het H, Nachtmaal hcc

brood als be£aaid en de beekers als ovcrtoogen
waren met dit ongedierte. De rondscm lig-

gende wooningen leden hier door geen gerin-

gen ooverlast. Men vondt goed geen verdere
poogingen tot ontruiming aan te wenden, en
deeze Relder wel en dicht te {luiten*

^ylen opende eene andere Kelder , dan de uit-

komst was ruim zoo erg als de eerfte , 'er wer-
den verfcheide middelen ter verdelging dezer in-

feólen, doch te vergeefs aangewend. Dus is

deeze Kelder toen, als de voorige geflooten^

en men heeft tot heden geene durven ontfluicen.

Hoe teer gy vjerdt enz.

Predikanten ruiken dikwils 's Zomers, onder
het verrichten van hun werk, den ftank der
Lyken in de Kerken. I\!iet lang geleden ver-

haal-

(i) Eenfge jaaren geleden , had men in de Oost-
kerk te Middcihirg ook hin.1er ranfoortgclyke in^^

JeÉien.
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haalde ray een Leeraar in eene voornaame Va-
derlandfche Stad , dat men des Zaturdags mor-
gens ten 4 a. J uuren een raénfch begraven had,
die aan de Waterzucht geltorven was; dat uic

de kiit eenige droppels t onder het draagennaar
• het graf> gevallen waren ; dat men de Kerk
om den fcank te doen verdwynen den geheelen

dag had gelucht; dat dezelve echter des Zon-
dags morgens, noch zoodanig ftonk, dat ge-

melde Leeraar, by het vroeg inkoomen, zulks

aanRonds riekte, en den koster op ftaandevoet

by zich deed koomen , hem vraagendc van wat
Lyk die ilank was , en waarom hy de kerk niet

had gelucht) De man betuigde zyne onfchuld,

zeggende, terwyl hy de nog zichtbaare blyken

der droppelen uit de kist gelekt aan den Leeraar

aanwees: dat hy niet alleen den geheelen Za-
turdag de Kerk had open gezer , maar ook dien

mcigen reeds ten vyf uuren dit gedaan had,
maar dat de ftank daar door niet ie overwinnen
was. Concordia rcs &c.

BI. 14. Geijüoojztc hunner Voorouders. Ge-
woonte is eene aangenoomene wyze , om iets te

doen ofte lyden; en is dus goedofkwaad9naar
maate de zaak, dis men gewoon is te doen,
goed of kwaad is. Doch als de gewoonte, 't zy
goed, 't zy kwaad, eens is ingeworteld, wordt

ze als de tweede natuur; zy houdt vast, en de

menfch is 'er niet ligt van af te brengen. Ovi"
di:ts fchreef: NU confuetudine majus Niets

gaat de gewoonte te boven. En Augttstinus:

Vtncere conjtietudmem dura est pHgna, De ge-

"woonte te overwinnen is een harde ftryd.

Het begraven binnen de Steden en Kerken on-

zer
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zer Republiek is eene overoude gewoonte j on*
2e Voorouders, eenvoudig zynde, en in die

nadeelige gewoonte minder doorzicht en geen
denkbeeld van het fchadelyke hebbende, hebben
dezelve gevolgd: En fchoon men nu roemc
meer verlicht te zyn, men houdt zich echter
aan de oude gewoonte. Poogt iemand de tyd-
genooten met klem van redenen te overtuigen >
van de fchadelykheid deezer gewoonte ; ras is

*C antwoord : men moet de oude paaien niet te
rug zetten ; wy moeien oude gewoonten niet ver-
anderen ; onze vaders hebben 't zoo veele jaaren
alzoo gedaan, waarom zouden wy het anders
doen? En dus blyft men onaangezien alle reden ,
de gewoonte aankleeven; alleen, om dat hec
gewoon is. Zoo lang het rottend Lyk. En
Hoe teer gy ixordt gelieft enz.

BI. 14, navolging van anderen, Behalven
de voorbeelden by te water, en hier in de
Aanteekeninge (p) opgegeeven, wordt ook de
Bredafche Redor scho]Sk genoemd. Co»-'
cordia res &c.

BI. 14. Aant. (p). perrenot— by J^y^xf-

'veningen* Begeert men luisterryker Toonbeel-
den , men vestige de aandacht op de Be-
graafplaats, die Prins Maurits, Gouverneur
van Braztl% zich te Berg en Baal ^ had doen
vervaardigen, en in welke hy den 22. Decem-
ber 1079. builen eenige Kerk of Kerkhof is be-
graven {e).

Maar dat alles overtreft , is, dat Hun Ed:
P Mog:

CO Nat. Hifi van Holl, door BrrJ&ky iii. D bl
1990. en de afbeelding in C7. BvviU Ciecffchc eqi

Zoidholl. Arcadia bl. 34, 35.
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Mo^^: de Heeren Gecommitteerde Raaden van
Hoiland, aan d;in Heer perrenot. Domein
raad van Zyne Doorl. Hoogheid, benevens eeni-

ge andere Heeren voor circa zes jaaren , heb-

ben toegedaan eene plaats in de Graaflykheids

Duinen, om aldaar eene begraafplaats voor zich

. en anderen te mogen ftichtcn, welke hun ook
in Chyns uitgegeeven is , om te beheinen of te

bcmuuren. Deeze plaats is groot negen vier-

kantte Rhynlandfche Roeden, aan de westzyde

der Scheveningfche weg, digt by 't Dorp ge-

legen 9 omringd met eenen fteenen muur > ter

hoogte van ruim 9 voeten.

Binnen dit muurwerk zvn aan weerskanten 15
gemetfe'de Grai'kelders, bekwaam om in ieder

drie groore jyken te bergen

Aan de Oostzvde, tegen den weg, is de Poort;

boven dezelve is eene Aatique lyk- bufch , en in

de corniche :ter navolging Alle deeze
Grafikden zyn gedekt met blaauwe zerken, op
welke men naamen, wapens enz. kan Itelien;

terwyl die van denHeere a: per ren ot reeds

het volgende byfchrift draagt. Exuvu jaceaut

putres procul Urbe: Nocebam^ £lui neminipnt-'
dens, Moceam uc Alortuus opto. dat is: Myne
rottende ovcrbljffcls moeten verre van ie Stad
liggen j daar ik [levende] ve/mydde iemand te

benadeclen , wenjch ik ook zulks na myn dooi

niet te doen.

Volgt nu eene Lyst van begravene op de Be-

graafplaats ter navolgmg by iïcheveniage.

1780. Den 11 Mcy Johanna liabella Adelaïdè

Singendonk.—- Den 24 Juny Baron P. A» de Huibert,

Heer van Kruiningen.

1780.
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i7»o. Den 5 Augustus Alida Verfteeg, gebo-
ren van Wescreenen.—— Den 17 Odober FredenkSalomonTavel.

1781. Den" 15 Oólober, Abigaël Antonia Mar-
cslis.

1782. Den 14 February, Cornelia Tolombyn.
' Den 28 Maart, Joiina Loetf

Üen 15 Juny, Johan Willem van Haar.'
1783. Den 5 july, ribraham Kruyr,

1784. Den 12 july, Mr, abraham perrrnot.
_ Den z2 Odbber, Stephanüs Jacobus

Sch<:kui>,(f)

'Zoo lang het rottend L^kzuz. Alsmede: Hoe
teer gy woft bemint,

BI. 15. Aant. (p) Te Zuilen by Utrecht. Te
ZUILEN een der veriuaakelykite oorden in de
Provintie van U:recht, heeft men onlangs, on-

- der de güedkeurin,ü;e van de lid: Mog; Heeren
Staalen dier Provintie, zoo door de oegeerin/^
als de ov/eiige Dorpelin;^en eenpaarig bcfiooten,
om de dooden zonder onderfchcid buiien het
Dorp te doen begraaven. De Wel Kd: Geb;
Heer en Vrowm ojan Zuilen , zynde Thuil van
Serooikerken , als loflyke voorgangers , hebben

. hier toe een Üuk lands gefchoaken, ten bewj-
ze hunner goedkeuringe , en om ook z^elve al-
daar te vvorde/i begraven. Terwyl het beora-
'ven in de Kerken aldaar is 'verboden. Deeze
plaats is omnngd met eenen fleencn muur, en

< P 2 ver-

(ƒ) i78<ï- Den 3 juny is des morgens weder een
Lyk aldaar by gezet van Vrouwe debora alht-
TA BOOT, Hui^ivrouwe van den Heere Profes-
for en Emeriuis Prpaikant in 's Ea^^c nicolaas
JBARKÊY.
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verfierd mer eens Poorr, waaropteleszeniilat:

WY LEEVEN OM TE STERVEN. Zoolang
het rottend Lyk enz. Zoo ook : Hoe teer gy
wort bemint enz.

De Invvoonders van het Vaderlandfch Alem,
gelegen by de Schans St, Andries, niet verre

van Eomtnely hebben, nu al zedert veelejaaren

hunne doeden in hunne Hoven ter aarde be-

fteld , om dat de r?ivier de Maas hun Kerkhof
heeft wcggefpoeld , en 'er zedert niet gedacht is

(zoo veel wy weeten) om een ander Kerkhof
toe te ftellen. Concordia rcs dcc.

BI. 15. Aant. (p) ca pellen tot den
POLL Schoon deeze Heer is overleden, en

't verzoek te Zwolle 1779. geen gevolg toen ge-

had heeft, (bl. 55.) Échter is de Familie van
de CAPELLENs lang voorneemens geweest»

om een buiten Kerkhof voor zich te Itichten,

nu meen )k, is bepaald, het zelve op de Heide,

tusfchen Zutphen en Gorfel ie maaken , waar in

men eerst zal overbrengen het Lyk van den ver-

diei:.ftelyken Vaderlander j d. van de ca-
PELLFN TOT DEN POLL, (die HU ïu een

looden kist, tot dat einde isbygezet, in de Graf-

kei .Ier dier Familie, in de Kerke van Gorfel;)

En dan zal 'er tevens, een pia^tig gedenkiee-

ken , voor hem opgericht worden. Gaan myne
berichten zeker, dan zal men de poort enz. van
dit byzor.der Ktïkhoïgrootjch maaken , ten voor-

beeld van anderen. Len werk , dier Familie in

der daad waardig. Concordia res &c.

Bl. lö. Het onbetaamelyke en fchadelyke enz^

v)ort niet erkend ^ om dat men van het fchade-

lykc
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ïyke niet overreed is. De Schryver van Hoe teer

<iy enz. laat zich dus uit: Aan wien is 't onbe-
kend, dat het luisrerrykfte Pronkftuk van de
Waereld, zoo verachtelyk en afzienelyk wordt,
na zynen dood, dat de overblyvende huisgenoo-

ten , wel dra bezig zyn om bederf wederftand
bif Jende middelen by de hand re neemen. Ja
2onv ge .oodzaakr worden , vroegrydig den doo-
tieii ie 0|,!en kisten, om alle oaheiien voor te

koom^Ti? (niucl'chen de dag der begraviage is

daar, v,weiRe by veelen meer dan te lang wordt
uiigefteld) wanneer niet zelden door de Lyfïdra-
gtrs en Doodgravers, opdientyd, de naaste by
het Lykzynde, al fchoon de kist w^"/ is bezorgd

,

echter noch eenige voorziening moet worden
gedaan, om de onaangenaame reuk te voorkoo-
men of liever af te weeren. Men nadert allengs-

kens tot aan het Graf; het Lyk daalt in de groe-
ve der verteeringe; het bederf klimt ten top, de
vlugs'e uitwaasfemingen der verroitinge kunnen
naauwlyks beteugeld worden , maar driagen door
,de kist als 't vvaare heen, uitwyzens derzeb'er
gewaarwording; het mulle zand of losfe aarde is

niet vermogend dezelve tegen te houden; de
reeten, fpleeten en fcheuren der aaneengevoeg-
de zerken of tegels zyn als zoo veele ontlastbui-
zen, om deeze rottige uitvloeiftis , in en rav^tde
Dampkrmglucht der Kerken te vereenigen, te
befmeiten , en de fcbromelykite gevolgen voor
de menfcnen te doen ondervinden. Die onaan-
genaame vunzige reuk, dewelke men voor al in
geflootene Kerken aantreft, overtuigt ons ge-
noeglaam, dat 'er fchadelyke en rottige deeltjes,
uit de Graven cpgefteegen, aanweezig zyn.
Wie weet hoe meenig menfch 'er daaglyks het

P 3 be-
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be,sinfel ecner rottige of kinderziekte , ten kos-

ten van zyn dierbaar Leeven, of die zyner ge-

liefde panden en Huisgenooten in de Kerk ge-

haald heeft ?

En hoe gaat het. Helaas! met het begraven

der dooden op de Kerkhoven en Bolwerken bin-

nen de Sleden ? Als men de waarheid zal huide

doen, kan het dan in de daad wel begraven ge-

noemd worden ? worden de kisten , niet maar
als pakken op eikanderen geftapeld ? wordt 'er

wel genoegzaame aarde of zand over de Dood-
kisten geltro'jid en dezelve 'er mede gedikt?

Was het niet beter, dat menfomtydszeidermen
heeft eenen dooden op het Kerkhof/^ droogen

gezet , dan begraven ? doordien men wel de

doodkisten genoegfaam ontbloot, en maar met
eenige losfe planken , en daar na met geen ge-

noegfaame aarde gedekt , aan de brandende zon-

neftraalen or de Kerkhoven , bloot üelt ; waar
in hoognodige voorziening gevorderd wordt.

My is bekend eene Stad in de Kepubliek, voor-

zien met drie Kerkhoven; Het eene mm het

andere meer , met wooningen omringd , die 'er

met raamen en venrters op uitkoomen; dan,

voor al by Zomerhitte, fchroomen de bewoo-

ncrs dezelve te openen, van wegen de onaan-

genaame lucht , die 'er van buiten iiidringt. Is

niet om dezelfde reden, en tor voorkooming
van befmettelyke Ziekten te Amjlerdam , in de

voorige eeuw het Kerkhof van de Westerkerk

verplaatst? Voege hier noch by iets uit eene y^;»*

fiiatie op het begraven in de Bdwerken der

iïtad Lefden: " Die van den Gerech;e der Siad

Leyden in ervaringe gekomen zynde , dat onder

anderen wel is komen te gebeuren, dat de afge-

Üor-
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flórvene Lichaamen niet genoegzaam met aarde

overdekt zyn geworden, waar door dan eene

affchawelyke en infe^eerendefiank daar omtrent
werd 'veroorzaakt , hebben tot verbetering ge-

ordonneerd, onder anderen, dat de bovenfte

doodkisten, ten minften drie voeten hoog, met
zand of aarde moeten bedekt worden , en dat

,

wel den zelfden dag, zonder uirftel op eene boe-

te van 50 Guldens enz." Zie T. 'van Mieris,
Befchr, van Leyden, bl. 953, 954. Noch kan
men leezen, een fchrikwekkend bewys' van de
fchadelykheid der Kerkhoven binnen de Steden
in de Nieuwe Gen, Nat, en Huiihoudkundi^e

Jadrhceken 5 D. 2 St. of No. 2Ó. Hoe teer. gy
vjert &c.

Bl. lö. Bygeloof. De Hoog Eerw: Heer gI

BONNET, heeft nog op de Hoogefchool zj,'n-

de, eene Gefchiedkundigeproeve vsrdef^d'igdovQr

:

de oorzaakejz van '/ bjgeloof onder de Christe-.

nen , en meldt :
" dat het begraven in de Kec-

Ven afgeleid wardt uit , of door de bygeloovig-
heid der Christenen, door welke zy wilden, dat
hunne doode Lichaamen , digt by dé Lichaa-

men der Martelaaren gelegd wierden , op dat zy
by God door de gebeden van zoodanige voor-
trefiyke voorfpraaken , <\q.'^ te krachtiger zouden
geholpen worderi " Behalven welke bygeloovig-
heid, noch veele anderen, omtrent het üerven
en begraven , zelvs wel onder Hervormde Chris-
tenen gevonden worden, als by voorbeeld om
flegts weinigen uit velen te noemen; het neder-
zetten van een Lyk voor iemands deur; het
huilen van een' Hond, of het uitkrabben der
^arde met de pooien, voor iemands Huis; het

P 4 kraai-
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kraaijen of vliegen van vogelen ; de 2ooi;enaani-

de kleppertjes, (door houtluizen veroorzaakt);

het kraaken of klappen van deuren; eenit^ on-

gewoon geluid ; zelvs ook min gewoone bewee-
ging van muizen en rotten op zolders of daken

;

'c vallen van een fchildery, 'c berften of vallen

van een fpiegel
; ja zeker bepaald getal van men-

fchen aan eene tafel enz. enz. Zoo lan7 het

Rottend enz. He teer gy "joordt enz.

In overoude tyden pleeg men meer eerbied dan
nu aan de dooden te bewyzen, toen men de
aarde, waar in zy gelegd werden, wydde en
heiligde, het zy om hen te eercn, of voor de
geenen , die men daar in gelegd had , of leggen

zoude nuttig en heilig te raaaken» Óaar dat Hy-

geloof grond won, en men prys (lelde » om niet

ver van zyne geliefde vrienden te weezen en
gelegenheid te hebben , om aan hun beter te ge-

denken, of by hunne graven te bidden voor
hunne Zielen, (dat beter in een Kerk, dan bui-

ten in de open lucht, ver af kon gefchieden)

,

wonnen zoodanige begravenisfen in de Kerken
meer velds, en die gewoonte werd zoodanig
diep in de gemoederen der menfchen ingeprent,

dat hun geen plaats gefchikter fcheen, dan de

dooden te begraven in Kerken en allerftaatelykllc

gebouwen aan God en den Godsdienst toege-

wyd ; dus werden zy , ooi; na hunnen dood ais

"t waare meer geëerd , en zy lagen op de veilig-

fte plaats waar men alles tieiiig keurde. En
denkt het gemeen, al is het Protestancfch» nog
in deezen tyd, zoo ten deeie niet? Wy heb-

ben arme Lieden gekend , die »n hun leven

200 veel opfpaarden, als 'er noodig was om
Ipen graf in de Kerk te hebben, en na hun-

nen
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nen dood daar gelegd te konnen worden. Coit-

tordia res &c.

BI. 17. Foor Christenen gepaster* Doch ten

onrecht, want de eerrte Cnnstenen begroeven

hunne doodca ia de open Velden , Hoven en

aan de wegen; dan, on Jei de latere hristenen,

h het begraven in dt- Kerker» allengskens inge-

floopen , en wel op v oorgang van Keizer Coft-

ffantyn den Grooten , welke gewild hec: fr ; dat

by in de Kerk der Apostelen zoade begraven

worden, die hy met dat ooj^merk gebouwd
had, op dat de Keizers en Bisfchoppen digt by
de overblyflels der Apostelen zyn zouden. So-

crates Lib. r. Cap. Ulr. P. 7Ö. Dit voorbeeld

(zoo als 't niet zelden gaat) ; wierd ras door de
aanzienlykrten , en daar na door den minderen
rang der Christenen , hoe zeer 'er ook tegen ge-
yverd wierd ,

gevolgd, Hoe zeer gy enz. Zoa
lang hit Sottend enz.(g)

BI. 18. Begraven builen Steden en KerTien
houdt men voor fchande. De oorzaak ligt in de
eerzugt en hoogmoed der menfchen , die zich
zelfi tot den dood eo begraving uitftrekt. Stond
het veelen in hunne magt, zy zouden de doo-
den in de eerfte en kostbaarfte Kerken , met
eene praal boven hunnen ftand • trots den bes-
ten doen begraven. Boven dien een aantal men-
Ichen rekenen het als een byzonder voorrecht
dat hunne Ouders en Bloedverwanten

, juist in
£éne en dezelfde Kerk begraven ^yn, en zouden
Jiet hoogst misdaadig reekenen, zoo iemand

P 5 hun-

(g) Men vergelykt Cave eerfte Christendom , Utr.
1692, bl. 55X.
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hunner nabeflaande in eene andere kerk gelegd

wierde. Loutere onkunde , dwaasheid , en

dwaaling, uit eerzugt. Wordt iemand al eens

daar van overreed, ras fpringt men terug;me[i

heeft zich nader bedacht, men wil niet byzon-
der zyn. Vader, Moeder, Broeder enz, ja 't ge-

heel geilagt is in die écne Kerk begraven. Deeze
moeten nu niet minder eer hebben. De Schry-

ver brengt tot voorbeeld een geval aan, hem
in 1784. bejegend, daar kinders , die zelve be-

nodigd waaren , meerder onkosten voor hunne
reekening naamen , op dat Moeder even als Va-
der fchoon het graf vol was, zoude begraven

worden, in dezelfde kerk; wel in een- ander

graf, maar met deselfde Statie.

De Hovaardy in het begraven der dooden,
is zoo doorgedrongen, dat de meeste Ingezete-

nen van eenig vermogen ,het verre beneden hun-

nen ftaat en fatfoen zouden oordeelen, als men
Vi^ilde onderwinden , iemand hunner nabeftaande

buiten de kerk te doen begraven. Men rekent

het begraven op een kerkhof, als eene verachte-

lyke zaak ; eene Ezels begravenis , ten minften.

een doorflaande blyk van Arm en behoeftig

te zyn.

Wy ftemmen toe, dat aan eeneri dr;ftigen Bur-

ger ook eene deftige begraving loekoomt, maar
veele waanen, dat eene eerlyke begravenis al-

ken beftaat in de pragt en pompe , die 'er mede
vergezeld g^ar. Maar wat b^at die pragt en

kostbaarheid den dooJen ? V/at voordeel heeft

'er de Ziel van? en welk nut het Lichaam? of
wordt de üaat van één van beide 'er wel iets

door gebeterd ? Evenv/el wil men lieverTomtyds

kleinodiën verkoopen, gebrek iyden, dan aan

die
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die praalzugt niet te voldoen ; om op dit point

d'hcnncur re (laan, voor niemand oadct te doen,-

of minder Jan een ander te weezen. Men zegr

,

was 't gebruik algemeen , rrien zou 't volgen

:

Maar nu wat zou 'de Wereld zeggen? Myn Va-

der, Moeder enz. buiten de keik te begraven,

't waare een eeu-A'ige fchande, men wierJe wel

uitgeiouwd , of met vingers nagéweezen. Ea
waarom zoude ik myne doodeh buiten'de Kerk

of Stad doen begraven ? 't was geen dief, fchelm.

of flegt Menfehj de overledene ftief met eerej'

wy hoo^-en dit verlies in èt'n Hemel weer aait

te treffen, en zouden wv onzen dooden dan-

n-.et in de Kerk of Stad doen begraven ? 't was

onvcrgeeflyk; nu konnen wy ookeenigefatfoen-'

lyke heden verzoeken tot het aandoen der laat-

l'te eer aan den overledenen, die anders met Zou*

de willen mede gaan. Ook heefi het de oyef-^'

lédene zoo gewiid, en heeft my zelvs bevoor-

deeld , zoude ik hem die eer niet aandoen ? Zoo

lang het Rottend enz. en Hoe teer gy ivordttüz,

Bi 25. In eene Eenhoofdige Regeeringe gaat

dat gemaklyker. Neemt eens de tegenwoordige

Keizer josEPHUs de fmeede gaf een hdtct

(voi^Tens bericht uit Brusfel den 19 July 1784.)

waar in gezegd wordt, dat zyne Majeileit oor-

deelt, dat de zorg, die hy voor den welftand

zyner Or.derdaanen nam,' vorderde, om het

fc'nadel'yk gebruik van het begraven in de ker-

ken, en, op de kerkhoven der Steden en Uor-

peri, zoo wel als in de kerken ten platten Lan-

de af te fchaffcn; weshalven hy beval, dat nie-

mand van wat ltaat< fland, rang, of waardig-

heid hy zoude mogen weezen, het zy Leek of
Gees-
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Geestelyk , het zy Kerkelyk of Wcereldlyk van

beiderlei kunne voortaan zoude mogen begraven

worden, in eenige Kerk, Kapel, Bedehuis, of

ander overdekt Gebouw, 't zy in de Steden,

of ten platten Lande, En dat , na den i No-
vember van 't toen loopende jaar 1784, 'er niet

meer zoude mogen begraven W'jrden op de

kerkhoven of andere plaarfen, fchoon niet o-ver'

dekt zynde, in de Steden of Dorpen gelegen»

Men zie het Edict in 22 Arnkelen beitaande,

in de Amfterdamfche Franfche Courant, No.

59, van 23 juiy 1784. Hoe teer gy inordt ge-

lieft, enz.

'Er zyn behalven dit bevel veele andere voor-

beelden , onder ailer'ei Volken , die op dit ftuk

anders denken, dan onder ons noch pi :ats heeft.

De Begraafplaatfen der Tukken /lyn aiie buiten

de Stfden aan de groote wegen, cp dat de

Lucht, door de kwciadaart^ge dampen uit de

graven op(iygende niet z,oude befmet vjoraen. \h)

De Chtneez,en te Batavia, begraven hunne
dooden buiten de Stad , in eene vlakre net Chl'

neesfche Kerkhof gznAaimd 3 gelegen aan den aan-

genaamen weg van Jacatra [i): ook is aan die weg
buiten Batavia aan de Jaifenbrugy \ Portugee-

fche Kerkhof, indenjaare 1Ó97, meteenen itee-

nen

ip) C. de Bruin reizen door Aficn> i D. bl. lag.

iS) Oostind. Voy. i D. 4 St. bl. 26 C. de Bruin

L c. II. D. bl H9^- ^^ l^ct Tafereel van Nat. en
Kunst. II. D. bl.*!545.— Leest mcii onder de zor-

gen der Chineezen tegen hun ovcrlyden , dat zy voor
cenen doodkist zorgen in hun leven, om zich het

llerven te herinneren, en de vermogende een ftulc

gronds afzonderen, om aldaar na hunnen dood be-
graven te worden; ook wordt niemand hunner ooit

tinnen de muuren van eene Stad begraven.
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nen muur omringd, alwaar de begraafplaats is

der meeste Zecvaarenden en Militairen, Hier
van is een fpreekwoord ontleend , dat als men
op Batavia naar den eenen of anderen Zeevaa-
rer.den of Militair vraagt, die^ buiten ons x^ee-

ten geftorven is, dan krygr men niet zelden tot

bericht: Diets ovkr jassenbrug fhy/ts

gevaareft. Dat is: Die menjch is dood^ en over

die brug, op dat Kerkhof^ ter aarde befteld.

Op dat Kerkhof is, volgens eigen bevel, de
Hoog Ed; Heer Gouveioear Generaal van Ne-
derlands Indien, Hendrik vanZivaardckrocn^
den ló Augustus 172S. gelegd.

Binnen Batavia, by de groote agthoekige

Rerk der Nederduitfche Gemeente is een Kerk-
hof, alwaar veele fraajc Zerken liggen » dat ruim
en luchtig is, en met een fraaje muur, borst-

weeringswyze omringd, en fchoon de meeste
Gouverneurs van Neerlands Indien in de Hoofd-
kerk worden begraven, verkoos echter de Hoog
Ed: Heer Mr. Abraham van Riebeek^ op die

Kerkhof rer aarde te worden befteld, 200 als

gefchiedde den ló November 1718.
De voorbeelden van veelerlei zelfs der onbe"

fchaafdfte narien » die hunne dooden bmteu de
Tempels, in de opene velden en Bosfchen be-
graven, zyn in 't werk van V/illiam Hurd

,

Gefchiedenis van alle Godsdienlten aan te
treffen.

't Zelfde heeft plaats onder befchaafder Vol-
ken. In Büheeman werd reeds in iÓ23,opKei-
Zerlyk bevel by Piacaat verbooden , dat niemand
van wat ftaat hy weezen mogt in de Kerken,
of op de Kerkhoven zoude mogen begraven
worden, ten waare by Koomfchgezind geftor-

ven
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ven waare'A'). Algemeener was het bevel der

Keizerinne van RuUandiJ), welke onderricht

van de fchroomelyke ge\/ol^en, die niet ;'eiden

het gevaarlyk en Ichandelyk begraven der doo-

den, binnen de Sit;den, maar boven al in de

Kerken, en dus als oi.der de levendigen , na zich

flec-pen, een bevel heeft gegeeven, dat van nu
voortaan der dooden begraafpluatfen , verre van
alle t'zaaiiienlevinge mo.'Sien verwyderd worden»

Men zie vo -rts de voorbeelden door j. \«.'. r e

WATER, in 't IV. D. der Verhind, van 't

Zecuwfch Genooifchap bl. 645—^49. aange-

haald. Ook het vool beeld van denGe eesheer

FhiiippfiS Ferhelje;^{m) die zich te Leuven teno.

bvgraaiplaats onder, den blooten Hemei had ver-

kouzen , op dat hj de Kerk niet zouden onteeren

na zynen dood» noch door fchadelyke dainpen

befmeiten, Zgo lang het enz. Èn Hoe teer

B!. 25'. Maar hi onze Regeering baart het

ijry meer z-xvaarigheid en oponthoud enz. Een
beletlel van de Üegte, nog itandhuudende ge-

woonte, meen ik moet men ('t zy met eerbied

gezegd) zoeken by de Regeennge van Steden»

en Dorpen j voor zoo verre dezelve in de af-

fchafïi ige dier kwaade gewoonte niet voorgaan i

dat zy die gewigtige zaak niet ernftig ter hand

neemenj dat zy hunne Bloedverwanten in de
open

(li) Dus raakte dit alleen de onroomfche , Staatk.

HiU. van Holl. Maart 1776, 1 St bl ,-,7,

(.0 Journal PoHHque de Geneve, du 30 Aout

1774-
(m) Memoires fur les fepultures hors des villes

&c. p. 40-
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open lacht niet laaten begraven, of bevel gee-

ven, om zulks te doen, wanneer zy zelve uit

dit leven zullen weggenomen zyn. Zou men
zich' niet mogen vleijen met grond, wanneer

eenige door eigen voorbeeld voorgingen, dat

mindere en eindeiyk het gemeen fpoedig volgen

zou? Ik zeg meer, zoude men zich daarvan

niet mogen verzekerd houden ? De fchoonfie ge-

legendhederi' hebben zich ter affchaffing dier

kwaade gewoonte onlangs opgedaan; ik meen in

de per sloop van 1779 te Harlingen en elders.

't Gemeen flond ten vollen in het denkbeeld van

de zekerheid der befmettinge, en dus was da

kans ailergunftigst, om dat denkbeeld, (waar

of valfch, dat doet niets ter zaake), zich ten

nutte te maaken, en de begravenisfen buiten de

Stad, te beginnen. Maar wat is doch daartoe

aangewend? Te Nymegcn heeft men (zoo ik wel

onderrecht ben) deeze zaak, voor de persloop

van 17B3, reeds in overweeginge genoomen:
maar my is onbekend, waarom de Magiftraat

zulks heeft laaten fteeken. Dezelve had mede,
in dat Jaar 1785 , toen de ziekte in de Stad ge-

weldig woedde, alle aanleiding, om zich die

gelegenheid ten nutte te maaken ; en 't gemeen

zoude ongetwyiTeld weinig tegen gefparreld heb-

ben. Dan wat is in dien allergunltigften tyd

,

daar toe aangewend ? gaan de berichten zeker

,

dan is die ^tiak niet eens in- bedenkinge gekoo-

men. De Waarheid dringt my verder te gaan

;

De eerfte pooging der Regeeringen moest wezen
by alle gelegenheden hunne afkeuring te too-

nen van de Begravenisfen in de kerken, en ds

Burgers ftil laaten beduiden , dat zy met reques-

ten behoorden op te koomen om de affchaffing
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te verzoeken. Dit behoorde elk lid der Magi-
flraat re doen. Dan zou men best hooren,
waar het gemeen heen wilde; men zou de te-

genwerpingen verneemen, en die vervolgens

kunnen wederleggen. En hoedanig zouden de
befluiten van het gemeen zyn , wanneer het hoor-

de, dat een Regeering, by alle gevallen te ken-

nen gaf, hoe nuttig het voor eene Stad , en hoe
aangenaam het voor de Regenten m 'tbyzonder

zou weezen , wanneer Burgers daar toe wilden

koomen? Maar neigen nu onze beftierders wel

tot eene zoodanige verandering ? Is het hun ernst >

2yn zy allen » is de helft , is het derde ofvierde
deel van hun, in elke plaats, in der daad vol-

koomen overtuigd of geneigd , tot eene hervor-

ming in deezen? verneemt men dat> in de dage-

lykfche t'zaamenfpraaken ? wordt 'er wel iets van

te kennen gegeeven ? of moet het volk eerst be-

ginnen, zonder te weeten, hoe de Magistraaten

gefteld zyn, hoe zy daar omtrent denken? Co»-

cordia rcs «Sec,

EI, 2 5. Dat het beflaan der Kerken te %'eel

lydeTj- zoude» Uit hoofde van de inkomflen op
het begraven, zoo ook de Kosters, Aanfpreekers

en Doodgravers, die daar van leeven; maar dit

alles kon op den ouden voet blyven, zoo is 't in

*sHage, Al wie in het Scheveningfche kerkhof

ter aarde wordt befteld, mo"t even zoo veelaan

de Haagfche Kerken eiiZ betaalen, als of hy

daar begraven wierd. Dus zoude deeze beden-

king ras vervallen, als m-n eensgezind was in

de groote zaak. Concordu rcs &c.
De .

zwaai igheid nopens het bellaan der Ker-

ken, en de bedienden derzelvej fpruic uit de

bron
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bron der zelfsliefde of V eigen belang, *t Is

?eker, zullen de Kerken binnen de Sreden on-
derhouden worden, het begraven ror voordeel

van dezelve ftrekken ; en het houden der Dood-
regisiers , met alles wat daar roe behoort , wel
worden uirgeöefFend , 'er moeten onderfcheiden

menfchen behulpfaam toe zyn.

Dit Opperbewind wordt in de voornaamfle
Steden belluurd* door de leden der Regeeringe,

met den naam van Kerkmeesteren of anderen ti-

tel bekleed. Ook zyn verfcheide amptenaars
aan de Kerken verknocht, onder den naam vaa
Ontfangers, Rentmeesters, Klerken, Kosters,'-

Zarkenli^ters, Gravenmaakers, Doodgravers",

Klckluiders enz. 't Is niet ie verwonderen ^ dac
deeze uit eigon belang , het groot en algemeen.

belang voor by zienj en 't begraven in Kerken
en Steden, a's met handen en tanden vasthou-
den. Het welk fpruit uit gebrek van recht be-
fef, dat 'er tot aiie verrichtingen beftuur en hulp
noodig zynde, dat gezag konde blyven in de-

Zelfde handen ; en dat men dezelfde Am^ renaa-

ren kond-\te werk ftellen, en hun het zelfde

loon doen genieten. Zoo lang ket rottend triz^

als mede; Hoe teer gy enz,
,^

Bk 33. Byzondere Perfoo?ienj——. of in. ver*
eenigiug ivaar van reeds voorbeelden , hoe-^

vjel ivemlge zyn. Geene aanzlcnlyke Genoot^
fchappen, geene Gezelfchappen van menfchen
of byzondere geflagten hebben zich n- >g te faa-

men vereenigd ^ om voor zich byzondere Kerk*
hoven

t buiten Steden of Durpen, te i.tichten„'

en hunne Lyken daar te laaten begraven. Of'

zyn 'er meer, dan hQtHaagfche, dat ia de j'r^d'-

JII DE EU Q 't'*'*
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njeiüngfche duinen een zoodanig heeft laaten msa*
ken? Én hoe veeie navolgers heeft dit gehad,
in ons Vaderland, of in *s Hage, waar men an-

ders, om de meerdere befchaafdheid , en beter

wyze van denken, verwachten niogt, dat het

algemeener in trein zoude koomen ? Concordia

res parv£ occ.

- BI. g ^. Dat de overheden zorgen , dat hut-

ten de Steden bcgraafplaarfen cp algcmeenc hoS'

ten bejhld en gemaakt ivorden. Onder de re-

denen van gevvigt, dat het begraven in de Ste-

den en Kerken biyft aanhouden is, om dat men
buiten veele Vaderlandfche Steden gcengefehik'

/tf plaat fen tot Kerkhoven vindt j of zulke, die

te verre van dezelve afliggen, of dte'sWwters
over/iroomd 'ivorden, In de eerfte gevallen ziet

rnen tegen de kosten op. 't Land naby eene

Stad , kost doorgaans meer geld , dan Landen

»

die verder afgeleegen zyn.

Alles in te lichten , tot eene algemeene be-

graafplaats zoude , (zegt of denkt men ,) eene

groote fomme gelds wegneemen. En 'er is zeer

veel reden om te denken, dat fommige Magi*

llraats leden , die niet ongenegen zyn , tot zulk

eene verbetering , om deeze oorzaak te rug ge*

houden worden, van de zaak zelve voor te

liaan. PJaatfen te kiezen , verre van de Stad 9

heeft ook zyn ongemakken; en zoo het omlig-

gende Land eener Stad 's Winters door kwel

'voater of andere ovcrfirocTKingen fomtj'ds onder-

loopt, zal niemand durven reppen, vandaar

een Kerkhof te Ibchten. Co?tcordia res &c.

BI. 39. Almanakken» Alle de Verhandelin*

gea
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gen aan 't Genoot fchjip gezoiiden, pryzen dit

raiddcl der y1lwariokkem-an, byzondertennut-
le der Land-lieden en kitjderen. Waar toe ook
worden aangetrokken de woorden van Zimmer-
tna^f Verhandeling over de roodeloop, bl. 225,
en geweezen op Hoofd ft. ix. over de konsi om
vooró'jrJeelcn by 't genieën ten platten Lande te

verminderen , bl. 20 1 —26 1 . Hoe teergy i^ert enz.

Hebben vvy geen reden om te hoopen, dat
als men eens een kort en eenvoudig bericht, van
't fchajelyke enonvocgfaame, dat 'er in 't begra-

ven der üoodenj in de Kerken en Steden der

Republiek, ligt opgeflooten, en van het voor-
deslige om de dooden , buiten de Steden en Kerk-
hoven ter aarde te bstlellen, ten nutte van het

algemeen, inden y^/w^j^zj^deedeplaatlen, zulks

gretig aangenoomen, en van de Lezers zal ..or-

den goedgekeurd; ten minllen oneindigmaalen

meerder voordeel doen, dan dezelve met zoo
veele zoutelooze en zedebedervende vertellingen

te vullen. Het nut der Almanakken heeft dé
Heer rosenstein in Ztu^^^» ervaren; ter-

wyl de Deifauzvfckc Kalender door dr. kretsch-
MAR vervaardigd, daar van een nieuw bewys
aan de hand ^eeft. Zoo lang het rottend enz.

Bl. 55. Het geen te Arnhem in i-J^i gebeurd
is en^. In \ jaar 17H3. werd Arnhem ook:

zwaar door de J'crsloop aengevallen, maar wel-

ken opItind hcett men 'er niet vernoomen , toen

de Regeering hevel gaf, eene Vrouw buiten- de
Siad ler aarde te beltellen ; en zoude men dien

wel vernoomen hebben , zoo een lid der Regee-
ringe, door eenen Burger of gemeen man ge-

vraagd zynde , ot hy , dervende , zich ook op
Q 2 hes
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het reeds gemaakt Kerkhof zoude laaten bef^ra*

ven
, Ja geantwoord had > Maar i^iu hy Neen

zeide, of zweeg, voerde het gemeen hem toe:

W^ dan ook niet djar buiten

Dit voorbeeld moet niet doen vreezen, ddt

het Hegraven van Doodc;n buiten de Steden of
K:rken onrust zoude verwekken, indien maar
de zaak wel en voorzigrig wordt aangelegd.

Vv'aar heeft men ééne proef in ons Vaderland,

dat het gemeen zich openlyk verzet heeft tegen

de neiging van een , in alles overeenkoomende
Magistraat, om dit ftuk ter.baane te brengen?

Zyn dan onze Burgers, ons Gemeen, te voo-

ren •voel onderricht van de waare nuttigheidder
zaak, zoo ftyfhoofdig, zooonverzetielyk, zoo
muitziek, dat zy zich met geweld tegen zulk

een onderneeming zouden aankanten? Hebben
Regenten daar van eene volkoomene en beflis-

feude ondervmding? Zou het in der daad op-

fchudding in een Stad verwekken , deeze zaak

te beproeven? De eerbied vcor myn Vaderlaji»'

ders doet my gunfttier van hun denken» Con-

cordia rei &c.

BI. yr. Men fchikhe tot een Be^^raafplaats

luiten de Stad enz. Voar eerót benoorden de
Magifiraaien hand aan dit werk te üaan, en

buiten L^orpen (zoo men met verkiest het oude
Kerkhof daar toe te blyven gebruiken) maar
voor al buiten de Steden eene best gefchikte

plaats, naar genoegen der Burgtry uit te kiezen

eer Begravenis. h,en vierkant pltin, naarmaate

van de Voikrykheid der Steden | behoorde daar

toe gekooren ie worden.

ïv4üoJzake-lyk is het, dat het zelve omringd
wor*
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worde met hooge rauuren, met yzere pinnen,

die het overklauiercn belcicen. Een paar of

meer reken boomcn , daar om heen re zetten

»

zou met den tyd, zulk een Kerkhofdeftiger maa-

ken, en een fomber aanzien geeven, hetgeen

met ózn aart der zaake, zeer wel zoude over-

eenkoomen.
Geen gemeene maar eene zeer grootfche poort

van eene deftige bouworde, moest aan den in-

gani; Üaan, met een welvoegend Nederduitfch

Opfchrift daar boven.

Binnen moest eene allernaauwkeurigfte zinde-

lykhcid , welvoeglykheid en orde bepaald wor-
den: Hier in kan niet te veel gedaan worden.

Kenige plaarfen moesten als 't ware voor de

beste gekeurd, en, alleen voor Lyken van rang

,

beftemd worden, mits dat men iets meer daar

voor betaalde. Het ouderfcheid na den dood,
begeert men ook in acht genoomen te hebben.

Andere graven behoorden voor de tweede, en

eeaige derden voor lieden van de geringfte klas-

fe gehouden te worden De uiterfte naauw*
keurigheid behoorde daar by in acht genoomen
te worden, en elk vryheid gegeeven, om of by

het bouwen tegenwoordig te mogen zyn, of
zyne aanmerkingen daar omtrent alvorens te

ir^ogen opgeeven.

Zal men zulke Begraafplaatfen aanmoedigen,
en het volk daar toe overhaaien , dan moeten
de Magistraaten niet in gedachten neemen, de
kosten op rekening der Burgeren aan te fchry-

ven , ten zy > die zouden begeeren dezelve te

betaalen. IJe Steden zelve moeten uit aanraer*

kinge van het voordeel , het welk zy daar van
gemeten , en op dat alles met het minfte onge-

Q 3 no?*
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roegen door ga, alles voor haare Reekenin^
laaten maaken, ^

Dit is van veel gewi^r. Willen vermoogenden
hunne eig^n graven daar laaten maaken op ei-

f;en kosten > dat is Grafkelders laaten metlelen

met zarken of ornamenten tot het ophangen hun-
ner Wapens, men zal dat gereedelyk inwilligen.

De Regeerings leeden behooren zich alle in

ééne Stad te vereenigen, dat is, eenftemmig te

denken 9 om dat men gevaar loopt, dat onder
het gemeen, zoo dra het hoort, dat Ibmmige
Regenten verfchilien, ook eenige die ^ict genee-

gen mogten zyn tot de groote zaak , doch zich
Uil houden, zich niet openbaaren, als tegen-

ftreevers, en door hunnen invloed en Rooken,
geene verdeeldheid maaken, of de zaak zelve

in het riet doen loopen.

Regenten zelve eer het zoo ver komt, dat de
zaak beÜooten wordt , moeten waar zy koomen

,

te kennen geeven, dat 'er zoodanige zaak in til

is, en doen zien, nier alleen daar vanvoorlbn-
ders te zyn» maar ook derzelver nuttigheid, met
klem van redenen aanbinden. Zy zullen ook
tevens moeten verklaaren, dar de eersr(tervende

Burgemeester, zoo wel in het nieuwe buiten

Kerkhof, als de laagfte van het gemeen aldaar

behoort, en zal begraven worden. Zy moeten,
in de bepaalinge , of men Lykftatien zal tcelaa-

ten, tot aan de poort, of tot het graf zelve,

zoo het niet te ver van de Stad is gelegen?

zulks in elki keuze laaten, of den zin van d^n
^rootjien hyopt daar in, ten minden vcor eent
volgen, dewyl fommigen zoo zeer op grcjote def-

tige Lykftatien geÜeld zyn , en deze kleinigheid

,

tl? i^roQie zaak mee behoort te ru^ ^e ^etten, of
'^\-

ie
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te belemmeren. Voor ongenoegen daar om-
trent behoeft men op fommige plaatfen in het

geheel nier te vreezen , zoo men heimelyk (gelyk

thans re Zutphea gefchiedt) de meeste Lyken
voor al der aanzienlykllen , 's morgens vroeg
zpnder eenige plegiigheden, goed vindt by te

zkten.

Ook konden de Predikanten door de de Ma-
gistraaten worden verzocht, om by gelegenheid^
in het Prediken en verkeer hetfchadelyketetoo-
nen der oude gewoonte , de vcoroordeelen van
*c bygeloofen andere zwaarighcden tegen te gaan,
en op te losfen; de voorbeelden der Jooden,
van den Heere jefus in zyne tegravenisfe, eii

anderen aan te pryzen.

Lieden die graven in Kerken gekocht hebben
behoort men om allen tegenlhnd voor te koo-
men gerust te ftellen, dat men hun by^ondere
graven te rug zal geeven , zonder dat zy daar
voüf eenig geld zullen behoeven te geeven, an-
ders zouden zy verpligt zyn dubbele onkosten
te draagen. 't Spreekt van zelve, dat het gg-
meen volkcomen vry moet zyn , van alle nieuwe
lasten» De otide Kerkgerechttghfden , ook het
geen Aanfprtekers , ten minften Kosters en Dood-
gravers getrokken hebben , moeten in ftand
blyven.

Cm alles een deftig aanzien te geeven, moes-
en ce^ gewoone Kerkmeesters > \ls opzichters
der Graven niet alleen in hunne bedieninge ge-i

laaten worden, maar by hen (Leden vanRegee-
rirg zynde,) noch twee uit de aanzieniykfte
Burgers % en twee uit dt meer gemeene Ingeze-
tenen, doch lieden van braafheid, verftand en
deugd geileld worden, op dat het gemeen meer

Q 4 yerj
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vertrouwen mof^t (lellen, dat alles in orde zoiii-

de toci^aan. \Velke nieuwe Kerkmeesters al leeti

moesten opzicht hebben op het nieuwe buiten

Kerkhof, hn op dat han gezaj:^ en luister, by
\ gemeen erkend wierde, en gewenfchten in-

vloed hadde, zoude men dezelve eeni^e nieuwe
eer behooren te geevea , by voorbeeld : een ze-

keren rang in vericheide gevallen, onderfchei-

den Zitplaats in de Kerken, zoo veel de Her-
vormden betreft. Want van deeze vier dienden

'er ten mirften twee Koomfchgezinden onder te

zyi, doch mannen van eer en deugd» op dat

Bicmand van die gezindheid eenige aanleiding

van ongenoegen gegeeven wierde, maar dac

veel eer van hunne zyde het nieuwe Kerkhof,

des te vuuriger begeerd wierde.

Zoo nagelaatene vrienden verkiezen, of de
overledene belast heeft, hem eene Openbaare
Lykllatie te geeven , 'c zy tot aan de Poort , of
Cot aan het Graf, behoorde de Regeering te be-

iluiten, dat alle de Magiftraat.^perfooncn, de

twaalf eerJU Lyken^ van wat raog, die ook
zouden mogen zyn, die naameiyk ^ó.is buiten

begraven zouden worden, achter op zouden

volgen; om dus alle mogelyke eer aan het eerst

begraven der Lyken buiten de ^tad by re zet-

ten; ten zy iemand dac niet moge verkiezen»

Concordia res Sec.

....... ^. I

. BU 78. Ve oude Begraafpla/iffe?^ in de Ker-

ieii en op de Kerkhjve?t moesten ntet ge-

roerd luorderp Zoo iemand ge/^et was (^tbeett-

.Mreny en. wat iets meer hauner o^'eriedenen

{\%^ in de Kerkcnlc doen opdeiven, nivauwkea-

ï"jg te vef^adeien, en dezelve wei gefclukt in

een
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een der nieuwe graven buiten de Srad tt doen

overbrengen, konde dit hun worden vry ^ela*

t'jn , en düs zouden die Lieden konnen voldaan

zyn, en na hun overlyden by het overfchoc

hunner bloedverwanten konnen begraven wor-

den, üoch wat het opdelven der Lyken zelve,

betreft , die last was wegens de Kerk van St» Eloy

te Duinkerken aan den Heer Haqnet opgedra-

j^en; volgenj. de nieuvve (ienees Nat. en Huish.

kundige jaarboeken V, U 1 Stt No. 25. En
Vi^aren 'er in veric heide Kerken 1602 grooie

Lyken opgedolven. Nocljtans onder beier oor-

deel, zuude ik 'er liever voor zyn, om de Be-
gravene in de lierk"n te Ijaten ruften , de gra-

ven aldaar wel te verzorgen ,
{n) om de befmej ten-

de deelrjes, in den grond fmeulende, niet te

roeren, en dcor de lucht te verfpreijen; als

mede om gsene vree r.de noch akelige (denkbeel-

den te verwekken, by die nienfchen, welke üil,

bedaard en genoegiyi; thans over dit onderwerp
denken Zoo lang het rottend er.z. En Hoe
teer gy enz.

Q 5 BI.

Qii) Verzorgen. De Edel Heer Adriaan Moens ^

thans Directeur Generaal van Nederlands Indien,

fciireef voor zyn vertrek uic zyn Gouvernemenc
op de Malabaarfche KuiC aan den Predikant Adr.

's Gravczande ic ^\jiddelbarg;, dat zyn Wc! Ed bul-
ten Cocbim tvvce nieuwe Begraafplaatfen had laa-

tcn pcrced maakcn, en in gebruik brengen, door
'c ir.aaken viai eenen aanvang, met het begraven
van hcc Lyl; van eenea der aanzien lyken ; en dat

men de Lyl^cn die in de Kerk waren begraven
onaanj^cioeid had gelaaten, maar den Vloer der

Kerk,- zeer zorgvuldig zoo v\>orzien , toegeih'ee-

ken tn tcdckr, dat daar uit gecnc nadccligc op-
waasiemingeu konden voorkomen.
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BI. 20t Gegoede lieden , die ' overtui<rd zpt of

ivorden, -zoHdcn Vr noch wel tets toe contribtf

'éeren. Toe zu'k eenti contributie, is een vry-

willig aanbod in de vethandeli'<re: Zoo hing

het rottend enz. Als ook: Ho^ teer g-j enz.

Ook door een voorllel van bdasting, zoo dat

iemand, die van vaste panden 20 Gl. verpon-

ding betaalde, voor eeriige jaaren, ééne Gul-

den of tien duivers droeg in deeze onkooien.

BE-
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BESGHRYVING
VAN EEN NIEUW

LUNARIUM
OF S T A R R E KU N D I G E N

MAANWYZER,
Ter onderrichting in , en gemaktyke waarneeming

van de Byzonderheden van den omloop der

Maanc om de Aarde, uitgedacht en aan het

Zeemvsch Genootfchap der Wetenfchappen te VliSm

fingen y ter beaordeeling toegezonden ^

DOOR
IIENRICUS SCHORTING HUIS,

Predikünt te Kouckkerk.

^'^ ^i^nder de ontzachlyk groote He-
O ^ mellichten , die tot ons verba-

-t'-^^ :r)«^
^^""^ Zonneftelfel behooren

,

u\ ^^üt^ ^.^ ^(. fterkfte bewyzen der
oneindige Grootheid, Wisheid, Al-

magt
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magt en Goedheid van bet ecuwig en
alregeerend Opperwezen uitleveren , is

buiten twyfFei ook de Mnan , die door
<iene te rugkaatüngderZonr.ellralenden

bevvooneren der Aarde, in de anders

dikmaal zeer duistere nachten , een aan-

f!;enaain licht veroorzaakt, en veelerlei

nuttigheden aanbrengt. De Maan die

onder de Planecten het naast by onze
Aarde geplaatst, haar beftendig op ha-

ren jaarlykfchen omloop om de Zon
verzelt , en in een ellyptifchen kriiig , wel

ï3 maal in het jaar, van het westen naar

het oosten, dan boven, dan beneeden
den Aard- of Zonnecirkel haren omloop
om de Aarde volbrengt , en gefladig nu
in deze , dan in geene Schyngeftalte zich

aan ons vertoont ; deeze Maan heeft de
Alwyze Boetzeerder van 'tgansch Heel-

al zoo wel als alle de andere Hoofd- en
Byplaneeten in haaren ommekring aan

eenc wonderbaare orde en vaste wet ge-

bonden , die echter de Beoefenaars der

Starrekunde niet dan met veel moeite

,

en . na meenigvuldige waarneemingen

,

wegens vcrfcheiden onregelmatigheden

in haren omJoop hebben konnennavor-
fchcn en bepalen,

't Lust my niet eene Selenographie

of Maanbefchryving aan het beroemd
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Cenootfchap der Weetenrchappcn voor

te Hellen , dit zou trouwens een over-

bodig werk zyn , daar zoo veelc geleer-

de Mannen in de Astronomie doorkun-

dig alle de Byzonderheden nauwkeurig

hebben befchreeven , die v/y van de

Maan en haare bewceglng om de Aarde
konnen wenfchen te verftaan. (^)

Laat ik de vrybeid mogen neemen al-

leen eene befchryving aan het Gencot-

fchap voor te dragen van een eenvoudig
werktuig , dat ik onlangs heb uitgedacht

tot myn eigen gebruik , en meen gefchikt

te

(a) Wat voortrefïyke wcikcn 'er al ovcf de Star-

rckundc zyn gelchrccvcn , is aan "èelG lieden van

't Genoütfchap bekend, en wat kan men over de

Astronomie in 't gemeen , en over de Maan in 't

byr'^onder meer wenfchen, dan 'er is in de Starre-

kundige Boeken en Tafelen van den groocen Astro-

nomist de La Lande? En wat zvn 'er niet voor
minkuDdigcn en Leerlingen duidelyke bcïiclitcn van

deze wcicnichap in 't licht! als N: ScbmidhsCchon-

wing van 't VVaereldgeftel. ƒ.• E: Bode Handlei-

ding tot de kennis van den Starrenhemel. J: Ray,

Gods wysheid in de werken der Scheppinge. ' De
Astronomijcbe Oeffeningen voor Leerlingen. • B: Mar-
tin Filofoph: onderwyzcr. IV- Derham Godgeleer-

de Starrekunde. B:' Nieuiventyd regt gebruik der

Waercldbeichouwlng , enz. T'erwyl men in het ge-

noemd werkje van den beroemden H: Bode, over

de Maan en naaren omloop om de Aarde , zulk een
beknopt en alierdiüdelykst onderricht vindt, dat ik

het niet korter en bevatbaardcr voor Leerlingen

zou weeren voor te ftdlcn, men zie Zyn Hoog E;

Handlciditjg bl. 40—45. en weder bl. 592—598.
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te zyn om de voomaamfte Byzonderhe-
den van de Beweeging der Maan om
onze Aarde met een opflag van het oog
te vertooncn en minkundigen of Leer-

lingen daaromtrent te onderwyzen ; im-

mers zal men aan dit werktuigje de vol-

gende zaken dagclyks konnen befchou-
wen

:

li Wat lengte en breedte de Maan
heeft , of waar zy in den Dieren-

riem aan den Sterrenhemel zicli

moet vertoonen.

2. Hoe veel teekens en graden de
Maan van de Zon verwyderd zy,
of hoe naby de Zon zich bevinde.

$. In welk Starrenbeeld de Maan zich

vertoone , en welke vaste Starren

zy in haren tegenwoordigen omloop
zal bedekken of voorbygaan.

4. Of de Maan in haar verfte ofnaas-
te Punt zy , ofin een middelafftand

van de Aarde, of tusfchen die Han-
den.

5. Wanneer en waar de loop derMaan
verfnelt of vertraagt, en hoe veel

graden zy boven ofbeneden het ge-

middelde vordert.

6. Wat breedte de Maan heeft ten.

noorden often zuiden van de Eclip-

tica , en hoe ver zy van de Knoopen
of hoe naby dezelve is. 7. Wan-
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7'. Wanneer de Maan alleen tot 5 gra-

den 5 en wanneer verder van de
Ecliptica afwykt.

8. De Periodifche en S3^nodirche om-
loop der Maan, en hoe die ver-

fchiJien.

9. Hoc een Knoopsömïoop en Punts-
omloop in tyd verfchiilen van den
Keerkringsömloop der Maan. (/;)

10. Waar, in den Dierenriem, of in

welke Hemelsteekens en Starrebeel-

den alle Nieuwe en Volle Manen
des jaars zullen invallen.

11. Of 'er in een lopend jaar, ofeen
ander Eclipfen zullen zyn; zoo ja,

hoe veel, wanneer en waar.

12. Of de invallende Eclipfen aan de
Zon , of aan de Maan zyn zullen

,

ofdie groot , ofweinig moeten zyn,
en of ze ten noorden ot ten zuiden
van den /Equator zichtbaar zullen

zyn.

13. Den ouderdom derMaan, ofhoe
veel dagen fmts de nieuwe Maan
verloopen zyn.

14. De Phafes of Schyngeftalten der
Maan.

15- I>e

(F) De woorden Pemd, Synod, Piintsomtoop

,

Knoopen , verjie- en naaste-punt zal een Leerling uic

myne befchiyving nederwaards gemakijk vcrfiajin.
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15. De gemiddelde venindcring vaii

het Wacergety te Vlisfingen.

16. De paslage der Maan en Starren

door den Meridiaan.

17. Waar by een fteeds voortduuren-
dc Almannk , welke aanwyst de
Mnanien des jaars ; de Zodiakstee-

kcns, waar in de Zon van Maand
tot Maand fchynt over te gaan ; de
lengte der dagen en Nachten van
eiken Maand ; de op- en ondergang

' der Zonne in dezelve , en eenc ge-

middelde tydsvereffening van 10 tot

10 dagen. ,.

Alle deze zaken zal myn eenv^oudige

Maanwyzer, v/anneer behoorlyk gefield

v^^ordt, zeer eenvoudig, doch vry dui-

delyk aanwyzen, 't geen blykenzal, als

ik de byzondere deeien van het werktuig

en derzeiver gebruik wat nader verklaare^

I.

Het werktuig beflaat uit één vast pa-

pieren blad op hout geplakt , en zes ron-

de beweegbaare ichyven of blaadjes van

flyf papier, in het middelpunt op mal-

kander vast gefchroefd , v/aar by twee

wyzertjes, het een om de Zon , en het

ander om de Maan te verbeelden.

Het
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Het vaste blad geeft eene vertooning
van dat gedeelte van den wyduitgéftrek-
ten Starrenhemel, dat men den bieren-
riem noemt, en i6graden breedte heeft,
waar in de Zon , Maan en alle de Pla-
neeten beftendig van het Westen naar
het Oosten rond wandelen. '

'^^ '

In dezen Dierenriem zyn geteekend
I. De 1 2 Starrebeelden zoo kleinere als

grootere, die in den Dierenriem flik-
keren , volgens de nieuwe en verklein-
de Hemelkaai-ten van den Heere Flam-
fteed, en de 12de Tafel van den Hee-
re Bode, in zyne Handl: tot de kennis
van den Starrenhemel, bl; 573 en
volgende.

II. Eene Ecliptica CZonsweg of Taan-
kring) midden in den Dierenriem ia
teekens en graaden behoorlyk afge-
deeld , om daar door de juiste lengte
van Zon en Maan aan te -wyzen.

III. Een kleine Cirkel aan de binnen
zyde van den Dierenriem, in .23H.ce-
len van ongelyke grootte , ten 'nobr-

' .den en ten zuiden vandeEvennachts-
punten verdeeld, om hier aandegrar
den der Noorder- en Zuiderdeclinaiié
van de Zon daaglyks te konnen be*
fchouwen.(c) • --

R :; IVr"Een
CO Onder .dit Cirkeltje kan men dito trtkiei).,

om
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IV. Een dito Cirkel aan de buitenfteof

bovenfte zyde van den Dierenriem in

365 deelen afgeperkt, en geteekend

;
met de maanden des jaars en 't getal

> hunner dagen , om voor een gemee-
nen Almanak te dienen en minkundi-
gen te wyzen waar op zekeren dag de
Zon in den Dierenriem , ofop welken
graad der Ecliptica zich moet vertoo-

nen

om daar op de graden van de Hoogte der Zon
en Maan boven den Horizon op den middag te

teekenen : De hoogte der in den Meridiaan ver-

fchilt naar mate wy op den Aardkloot een Polus-

hoogte bewoonen , . 't geen de rede is , waarom
ik 'er die cirkel niet by heb gevoegd ; by ons is

gemelde Hoogte der © des Winters flegts if; gra-

den boven den Horizon, maar des Zomers klimt de-
zelve tot 62 gr. als wy den langften diig hebben

:

Als men dan 15 teekcnt onder ^y of het punt der

grootl^e Zuiderdccjinatie 2.^5 , en zoo aan wederzy-
den voortgaat de opgaande getallen te fteilen tot

62 , en wel ieder getal onder de halve graden der

bovenftaande deelinatie, dan zal men, by de ver-
zetting der - en Cwyzers , daaglyks zien , hoc
hoog de en ([ in den IWeridiaan verlcbyncn

:

alleen moet men in opzigt tot de d , ds graden
harer Noorderdeclinatie by het aangeweezen getal

bytellen, en die van Iiare Zuiderdeclinatic aftrek-

ken-

Om ter teekening van dezen Hoogte-Cirkel voor

de Liefhebbers plaats te laten, is op de gegraveer-

de Platen een befchaduwde rand geformd , tusfchen

de Declinatie-Cirkel en die voor 't Apog- en Pe-
rigeüm gefchikt, welke rand afgefneden wordentfcf

4iQ juiste ruimte geeft
il
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nen , en waar het Zonnewyzenje ge-
field moet worden ; zyndeditwyzert-
je met een deeltje in een der beweeg-
bare fchyven vast, waar van dereden
nederwaards zal blykén; terwyl hét
Zonnetje langs de Ecliptica kan en
moet rondgaan, om te leeren, dat de
fchynbaare loop der Zonne beftendig

in dezelve is ; en om vervolgens daag-
lyks aan te wyzen
.j., De lengte der Zonne, of hoe

veel teekens en graaden zy van
het Lente-Evennachtspunt vervvy-

derd zy.

a. De noorder- ofzuiderdeclinatie der
Zonne, of haare afwyking vanden
/Equator (evennachtslyn) , die op
het werktuig aangeweezen wordt in

de eerfte punteh van t en d, al-

waar de Zon op den Evennachts-
lyn zich bevindt, en dus o déclina-

tie heeft, terwyl zy van deze pun-
ten fchynbaar voortgaande des Zo-
mers tot 235 graden boven , en des
Winters tot dito graden beneden
den /Equator afwykt. .

3. In welk Starrebeeld dé Zon zich
bevindt , en dat zelve voor ons on-
zichtbaar maakt.

R 3 4f Dé
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4. De Heliafche op- en ondergang der

Starren enÈ. (^)
^

5. Welke Starren , ter middernacht

,

recht te^^en over de Z'i nzynde, in

den zuidelyken Meridiaan moeten
A'crfchynen.

Op dezen Dierenriem is mede het

Maantje geplaatst, en moet binnen den-

zelven rondgaan, doch dan boven, en

dan beneeden de Ecliptica, naarmate
de beweegbaare Ichyfvoor de Knoopen

,

waarvan § lil. zal melden, eene noor-

der - of 'zuider breedte der Maan aan-

wyst: om vv^elke reden het Maantje op
zyn' wyzer hooger en lager gefchooven
kan worden tt)t ruim 5 graden boven en

beneden de Ecliptica , en de maate dezer
gra-

Cd) Liefhebbers knrnen het Msanwyzertje ook
zou laten tocik-Üen, dat het Maantje, by het rond

draaijen , van zelve f^p en ncêr j^n , en das zonder
verfchuivina: de noorder- en zuiderbreedte aanwy-
zen, wanneer men 't wyzertjelriat draaijen, in Itcdo

van om de fpil, om een iciipe^'cn plaatje, dat ovaal-

vormi{ï is, raar het model op de kleinfte plaat .ge-

graveerd, doch wat méér naar boven opgaande

.

en onder de tweede fchyf /oo ^cpliiatst , dat de

teekcns ^ en "ö" , wfiar mede de figuur gemerkt

is , juist in een rechte lyn komen met de punten
van de klimmende en dalende knoopen , en zoo
verbonden met deze fchyf der knoopen , dat by vef-

zetting derzelve, dit plaatje te gelyk verzet ofge-

draaid worde.
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graden door ftiplynen of geflipte cirkels

aangeweezen is {/),

§ II.

Binnen de gemelde cirkels zj^n op het

vaste blad zes beweegbare ronde blaad-

jes , die trapswys in omtrek kleiner zyn,

zoo dat de ,
Randen van alle duidlyk

gezien worden , en elke rand het zyne
van den loop der C aanwyze ; (ƒ) de 4
grootfte behooren tot de beweeging der

C, en de 2 kleinfte ofbovenfte zyn voor
den Almanak gefchikt.

Het onderfte en grootfte blad is ge-

fchikt om de ^itmiddelpuntigheid van
den omloop der Cs en hare ongelyke
vordering te toonen ; en moet men zich
dus wat ovaal of langwerpig verbeelden,

zoo dat het eene punt verder, en 't an-

dere nader by het middelpunt van het

werktuig zy ; Het verfte punt is getee-

R 3 kend

rO Wat die zy, vinden Leerlingen duidlyk ia

de.Astr. Oeffeningen, i D. 11 Hoofdft. bi. 143. En
by den Hr. La Lande, Astron. 8 Boek § ^604.

Als ook by den Hr. Bjost Begint der Starrekunde
Hoofdil 41. % 7.

r/) Wyl dikmaal de woorden Zon, Maan en
Aards zullen voorkomen , neem ik de vryheid daar
voor de bekende Chara(Sters 0, C en J of © ver-

volgens te gebruiken.
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kend Apo^eüm , en het naaste punt Pe^

rigcum , en de tuslchen punten aan weer-

zyclen MiddelafSland. De Maan toch

loopt niet om de S "n een juisten cirkel,

maar in een ellyptifchen kring , dies moec
haare loopbaan een verfte pmit hebben,

dat men Apogeüm , en een daar tcgen-

overftaand naaste punt , dat men FtH-
geüm noemt; terwyl de 1 in dezen loop

onregelmatig voortgaat, op den eenen

tyd merklyk fneller dan op den ande-

ren : Hare middelbare vordering van het

Westen naar het Oosten is daaglyks 1

3

gr. 10 min. 35 fecund. en zoo veel ten

naasten vordert zy in haare middelaf-

iflanden van de $, maar nadert zy haar

Perigeüm, ze begint in haren loop te

verfnellen, en vordert van tyd tot tvd

meer, en wel 131, 14, 1 4' en in het Pe-

rigeüm zelfs 15 en 15^ graden; dan van

bier voortgaande neemt deze fnelheid af,

^u komt in haar' middelafftand weder op

*3 gr., van hier nu naar het Apogeüm
voortgaande , vertraagt de loop der 1

,

en bedraagt maar 1 21 , 12, en in 't Apog.
ilegts I i\ graden.

Deze onëgale vordering der d wordt

f)p den rand van dit blad geleerd door
4e cyfergetallen XII, Xlil, XIV enz.,

Weike aanwyzenj waar en wanneer de

Maan
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Maan in haar omloop verfnelt of ver-

traagt , en wanneer men deshalven in 't

gebruik van dit werktuig het Maanwy-
zertje flegts 13 gr. en wanneer meer of
minder moet voortzetten.

Intusfchen veranderen de Apfiden
(verfte en naaste punt) geduurig van
plaats, en de punten Apog. en Pen'g.

gaan volgens de orde der Teekenen van
den Dierenriem langzaam voort , enko-
men geheel rond in 8 jaren ,311 dagen,
8 uuren , 34 en 57'', vorderende in el-

ken omloop der (l ongeveer 3 gr., om
welke rede deze fchyf beweegbaar zyn
moeste , op dat men alle maanden ofna
eiken Maansömloop het punt Jpogeüm
3 gr., naar die van de Eclipt. zoude
konnen voortzetten.(g)

§ III.

De wandelkring der Maan helt tot

den Zonnecirkel met een hoek van 5 gr.

of 5° 18', en moet derhalven twee fny-

punten hebben, die men knoopen noemt:
R 4 als

fgj Somtyds kan dit punt wel 2 maanden en
iets langer liaan blyven, wegens eene flinger of
ongelykmatige beweeging van het Jpogeüm der (J,
zie den Heer de la Lande, Astroa VIL Boek»
§ 1437 enz;.
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Slis de C in deze punten is , heeft ze geen

breedte ,
gemerkt zy dan in de Ecliptica

zich bevindt, maar wanneer ze van die

plaatfen zich verwydert , dan verfchynt-

ze nu boven , en dan beneeden de Eclipt:

en krygt daar door of een Noorder- of
Zuiderbreedte.

Deze Knoopen en breedten der t wor-

den op het tweede blad aan^evveezen ; /

daar is aan 't zelve een uitfleekend punt-

je, 't welk den Noordknoop aantoont,

en geteekend is Kimmende Knoop , om
dat de C daarboven de Ecliptica zich be-

gint te verheffen en dus opklimt. Recht
hier tegen over wordt de Zuiderknoop
vertoond , en daar flaat geteekend Da-
lende Knoop , om dat daar de

(i beneden de
Ecliptica begint neder te dalen: Tus-
fchen beide deze punten wordt aan weer-
zyden de grootfte Noorder- en Zuicier-

breedce aangeweezen , terwyl op den
rand de graden en minuten der breedten

ftaan geteekend , van o by de Knoopen
tot 5 gr. 18 min. by de grootde breedte,

'n^ zynde dit het uiterfle ofde verfte Noor-
der- en Zuiderafwyking van de Eclipr.

die de (C ooit krygt, en wel dan , als zy
in haare quadratuuren , en op denzeh''-

den tyd juist midden tusfchen de,Knoo-
pvn is: Dan wyl de C op hec verfte van

de
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<3e Knoopen niet altyd zoo ver van de
Ecliptica afwyki , maar fomtyds , door
de rechtftreekfche werking der Zon met
onze Aarde alleen tot 5 graden breed-
te komt , gelyk gefchiedt by de Koppe-
lingen , of de Nieuwe en Volle Maanen

:

moest ik 'er een tweede afdeeling der
graden en minuten op een bycirkel by-
vuegen , die maar van o tot 5 graden
komt,(/0 Dit verfchil is niet merkbaar
by de Knoopen en zeer weinig by 1 1\2

graden breedte , doch wordt zeer merk-
baar van by de 2 graden en yoorder ; uit

dien hoofde beginnen daar de Bycirkels
die op eene grootfle Breedte van 5 gr:

geteekend zyn , welke Breedte de Maan
llegts krygt , wanneer ze midden tus-

fchen de Knoopen, en te gelyktydig in

de Koppelingen zich bevindt.

Om nu aan deze Cirkels op myn Werk-
tuig de juiste Breedte der (£ te zien,

moet het punt Kitmmtnde Knoop op zyn
|l 5 plaats

(ü) De lieer Bodz i'preckt in' zyne Handleid bl.

41 alleen van de ^ gr. en de Anronomije Oejfening
2 D. bl. !.v;, van -;'° 18 't geen Leerlingen hier

merken gecne iVydigheid te 25yn ; de eene iiieldt al-
leen volle graden, of de kleinlic, en de andere de
grootte heiiing vgn den omloop der (^ : men zie een
breed bericht over deze zaak: en bevestiging mynes
gezegde by den Hr Keifl , Mdd. tot de Star-
rcknnde, bl. 29:, en vooral hy den Heer de la Lan-
de , in zyne Astron. Vil. ]5oek, blad. 1490 en volg.
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plaats gefield , en maandelyks of in el-

ken Maansomloop i \ gr. (volgens de gra-

den der Eclipt.) te rug gezet worden

,

want de knoopen houden geen ftand,

maar gaan langdiam te rug, en tegen de

orde der Heemelteekens rond, in i8

jaren, 228 dagen 4 u, 52 & 52 , vor-

derende in hunne te rug gang ontrent

een geheel teelden of 30 gr, in ander-

half jaar tyds (/) , en in een omloop der C
juist r, 26', 4B , dus omtrent u graad

:

wanneer men het Maanwyzeitje dage-

]yks verzettende , zoo veel graden als

op den rand van de eeifte beweegbare

fchyve (laat aangeweezen , vry naauw-

keurig zal zien , daar de wyzer den rand

van deze tweede fchyf fnydt , hoe veel

graden en minuten breedte de Maan
hebbe, ten Noorden of ten Zuiden van

den Taankring?
Waar by echrer is op te merken , dat

de Maan naar haare grootfte Noorder
of Zuider breedte voortgaande , en te

gelyk naby Vol of Nieuw zynde , men
zien

(t) Den 8Febr. des ji.ars 1783 was de £i (de noord-

knoup) in het Lentc-ritichtsëveningspunt , 1 8 Maan-
den na dezen zal die Knoop met zyn in -tf, maar

in 't begin van X , en zoo verder achteiwaards gaan

,

tot liy na gemelde jK iarc:"! ^- 2. weder in hec nacht*
ëveniügspunt der Lente vcrfchyns.
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zien moet op den ingebogenen of By-
cirkel, die alleen tot 5 graden getee-

kend is; doch wanneer de Chaargr. ot-

ite breedte flaat te krygen , en dan ge-

lyktydig ongeveer 3 teekens van de
af, en in een der quadratuuren is , men
waarnéemen moet debuirenftemeeruit-
wykende cirkel, die tot 5 gr. 18 min.
afgedeeld is : En is 't geval in den loop
der ^ tusfchen beiden die onflandighe-
den , gelyk by de Oélanten gebeurdt

,

dan zal men de juiste breedte der C
in en omtrent haare grootfle afwyking
lichtlyk konnen gisfen of bereekenen

;

terwyl in de andere gevallen (de wy-
zer der f , behoorlyk verzet worden-
de) de aanwyzing van de graden en mi*
nuten der breedten op myn werktuigje
vry wel met de Ephemerides zal oveis
eenftemmen.^y^^

§ IV.

Op deze gemelde blaadjes is een der-

de

, (fe) Ik zou wel de gemiddelde helling: van den
lopp der 1^ hebben konnen verkiezen om maar een
cirkel te hebben, gereekcnd van o tot V° 9; doch
vond dan minder ovcfccnilcmmingmet deEphcmer

:

by de. giootite breedtens der ^, en kon zoo duid-
lyk niet doen zien aan Leerlingen, van waar de
verrehtli'jnde grootte in de breedten der ^ ontlb?
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de gepkatst , dat ik gefchiktheb , om den
keerkrings-omloop der C» en deplaat-

fen , daar jaarlyks de nieuwe Maanen en
Eclipfen zullen invallen , aan 't oog te

vertoonen: 'Er zyn op den rand 2 on-

derfcheidene cirkels geteekend . ^ .

A. De binnenfte is afgedeeldin 27 dea-

len , en dient ter leering van het vol-

gende :

51. om te toonen , in hoe veel dagen
de C haar eigen omloop om de S

yolbrenge, en den ganfchen Die-

renriem rond wandele , 't geen ge-

fchied in 27 dagen 7 uuren 43 min.

& 5 fee, welke rondwandeling der

a , van 't Westen naar 't Oosten ,

de Periodifche of Keerkrings om-
loop der Maan genoemd wordt.

b. Om het onderfcheid te leerentus-

fchen den Periodifihen en Synodi'

fchen omloop der C- Men zette

het Zon- en Maanwyzertje beide

by het punt 17\ , en draaje dan het
Maanwyzertje over dit blad geheel
rond; dan ziet men dat de C in

27Ï dagen den ganfchen Dierenriem
is rond gelopen: Maargeduurende
dezen tijd rust onze Aarde niet,

in en , ze is in haren jaarlykfchen

wandelkrrng om de ontrent 27
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graden gevorderd; derhalven moet
de Zon in haar' fchynbaren loop

.

zoo veel graden op de Edipt. zyn
voortgegaan, en fchoon de C wel

rond geloopén zy^ is ze evenwel

nog niet weder by de 0, maar, de

Zon ongeveer 27 gr. voor uit zyn-

de, moetje nog plus minus 2 dagen
befleeden , om de © te achterhalen ,

.

en met haar in famenftand te ko-

men , of weder INieüwe C te ma-
ken , 't wëik gefchied in 29^ dagen

,

en deze omloop der C van den eenen
famenftand tot den anderen wordt
éen Synodifchen omloop , Maan-
Maand of Maanfchyn genoemd.

c. om te doen opmerken het onder-

fcjieid tusfchen den Period. omloop

der Maan,en haare Punts- eri KnoopS'

ommekringen^T) : Dat namelyk een

PuntsÖmloop langer en een Knoops-
ömloop korter zy,dan deKeerkrings-

ömloop der C, want vermits de Ap-
fiden geftadig voorwaarts gaan , en

in een' omloop der C ongeveer 3
graden* vorderen , zoo moet het

4pO'

iS) Punisomtoop der C is, als zy van 't punt

Jpogcüm rond gaat töc dat zelfde puntj. ,

Knoopsómhop , als de C van den Klirnm Knoop

^ voortgaat tot weder io dewelvea veifcbyne.
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Apogeum (verfle punt) iets voor
uit zyn, als de Maan, na eene
rondwandeling door den Dieren-

riem in dat punt weder koomt: Im-
mers een puntsömloop der . ^ ge-

fehiedt in 27 dagen 13 u. 18' 34',

en is dus 5 u. 35 en 30' langer als

• een keerkringsömloop der Maan:
Maar de Knoopen geftadig te rug
gaande , en wel ontrent i ; gr. in el-

ken omloop der C, zoo moeten
dezelve de Maan in haren omloop
te gemoet komen, en de Knoops-
ömwandeling der C» dewelke ge-

fchiedt in 27 dagen , 5 u. 5' min.,

is twee uuren 37.- min. korter dan
een Period. omloop der Maan.

B. De bultende cirkel van dit blad is

verdeeld in \2) afdeelingen met Ro-
meinfche cyfferletters geteekend , wel-

ke dienen, om de plaatfen der Nieu-
we Maanen en derzelver getal in elk

loopend jaar aan te wyzen , als mede of
'er by de nieuwe ^ C niet ofal Eclipfen

zullen gebeuren. Men ffcelle het punt
I. recht over dien graad van de Eclip-

tica , daar de eerfle Nieuwe Maan in

*t jaar voorvalt j en wel met waameé-
ming van het juiste uur der Conjunc-
tie van © en <[, en laat dan ditblaiï

al-
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jilzoo het gehecle jaar door flil flaan^

dan zullen de Cyfergetallen I , II , III ,

IV enz. aanftonds toonen
. a. De juiste plaatren, waar alle de

iNieuwe Maanen des jaars moeten
invallen, terwyl de t'uslchen Hip-
pen aantoonen, dat daar tegen over
alle de Volle ^ ^ zullen 'verfchynen

,

te weten op die plaats van den Die-
renriem , of dien graad der Eclipt.
met meerder of minder breedte,
daar de gemelde getallen en flip-

pen heen wyzen.
b. Of 'er in 't jaar, waar in men zich

bevindt , of in een ander , Eclipfen
zullen zyn ? hoe veel ? waar ? aan de
Zon of aan de Maan ? 'Er is vry wat
aan vast, om door bereekening te

verneemen , by welke koppelingen
van Zön en Maan , Eclipfen- moe-
ten gebeuren , of geheel niet kon^
nen gebeuren (;;;) en men heeft
Veel gewonnen in (ie bereekening

,

als men zeker weet , . welke koppe-
lingen men veilig mag uitfliiiten

,

als ver genoeg van deKnoopen dei^

([, om een Eclips te konnen ver-

oor-^

' ^ypi") Men tindt dit breedvoerig aangeweezen by
den Heer de la Lande , in het lo Boek zynerStar-
lekunde, § 1759 en volg. ;, 1.^
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oorzaken; en dit ziet men aan myn
werktuig met een opflag van het

oog ; want iJle de gemelde getallen

,

die niet naby de Kno( 'pen ftaan , wy-

zen koppelingen aan , by de welke

zeeker geen Eclips kan voorvallen :

Maiir ziet men een of meer dezer

Cyfergetallen naby den Noord- of

Zuidknoop, zoo dat de Maan daar

zynde, geen anderhalf graad, of
geen 94 minuten breedte konne
hebben, en geen 17° of 15° op de
Eclipt. van den Knoop af konne
zyn , dan is het zeker , dat 'er er-

gens by de Conjunctie van Zon en

Maan , een Zon-Eclips zal moeten
gebeuren ; en ziet men aan de tus-

fchenftippen , dat de C wyzer 14
of 15 dagen daar na, (by deoppo-
fitie der <[ met de Zon) , den rand

der tweede beweegbare fchyven zal

fnyden op een punt , 't welk geen

64 minuten breedte wyst, en min-
der dan 12° afftands van den Knoop
op de Eclipt. heeft, het wyst aan,

'-••-•''dat daar een Maan- Eclips zal ver-

fchynen: En die E clipfen zullen

grooter of kleiner zyn, naar mate
de C dan een meerder of minder

. ;b breedte heeft, en naby haare knoo-
pen is. . & Ms
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c Als men nu die gemelde eindpalen

der Eclipfen gadeflaat, en op het
werktuig ziet , welke, en hoe veel

der getallen I. II. III. enz. zoo na-

by de Knoopen der Maan getee-

kend ftaan , merkt men terftond

,

hoe veel Eclipfen in 't jaar , en waar
dezelve invallen zullen. Terwyl
een Liefhebber der Starrekunde ten
minden dit voordeel ofgemakdoor
myn werktuig ontfan;rt , dat hy zon-
der eenige berekening verneemt,
welke Koppehngen ver zyn van de
Knoopen, en welke in derzelver

nabyheid gebeurende, eene bere-

kening verdienen, ten einde óen
juisten tyd en grootte eener Eclips
naauwkeurig te weeten.

d. Men kan echter zonder bereke-

ning op dit werktuig zien , of de
Zon'éclipfen , die op zekeren tyd
invallen , ten Noorden of ten Zui-

den van den /Equator zichtbaar zyn
zullen : want indien de C ten tyde
van een Zoneclips even den klim-

menden Knoop voorby is , zal de
Eclips ten Noorden van de Even-
nachtslyn zichtbaar zyn; doch zoo
de Maan dien knoop nog niet voor-

,

by is , en dus nog eenige Zuider-

'

S breed-
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breedte heeft, zal de Eclips téii

Zuiden van den /Equator kunnen
gezien worden : maar wanneer een

' Zoneclips gebeurt , als de ([ by
den Zuiderknoop zich bevindt, zai

die zichtbaar zyn ten Noorden van

den /Eq., zoo de Maan dezen knoop
nog n:et gepastccrd is ; en ten Zui-

den van den TEq. als de ^ dien Zuid-

knoop reeds doorgegaan zal zyn.

§ V.

»

De vierde beweegbare fchyf zalmede
verfcheidene zaaken aanwyzen , en wel

1. den Synodilchen Omloop en ouder-

dom der Maan. 2. Eene gemiddelde
verandering van het Watergety te Vlis--

fingen. 3. De Phales ofSchyngeftalten

der Maan ; en 4. de morgen en avond
uuren , om de paslagie der C en Starren

door den Meridiaan te verneemen.

A. De buitenfte cirkel van dit blaadje is

m 29i afgedeeld , 0111 den tyd van een
Maanfchyn, of den Synod. omloop
der ^r te toonen , welke gefehiedt in 29
dagen , 1 2 uuren ,

44' en 3", zynde de
juiste tyd, die 'er verloopt van de
eene nieuwe Maan tot de andere: wes-
halve de getallen van dezen cirkel

ten
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ten naasten aanwyzen , hoe veel de ^!

daaglyks voortgaat , en wat ouderdom
de iviaan heeft , of hoe veel dagen 'er

fjnts de laatfte Nieuwe ^ verloopen
zyn.

B. De 2^^ cirkel wyst de uuren ert mi-
nuten aan van het Watergety, zoo
als het in de Stad Vlisfingen , op de
daar bovenflaande dagen van den ou-
derdom der C HoogAvater zjn moet

,

volgens eene gemiddelde daaglykfche
verandering van 4 8 a 49 minuten ; waar
uit het hoogwater op andere plaat-

fen , daar het zelve by Nieuwe ofVol-
le ^ eerder of laater gebeurt , gemak-
lyk berekend kan worden

; gelyk
ook de pasiagie der C door den Me-
ridiaan , of haar verfchyning in het
Zuiden , die by de N. en V. Maan ten
12, en by de quartieren ten 6 uuren

,

en daaglyks omtrent 49 minuten laater

moet gebeuren.

C. De derde cirkel toont eenvoudig de
ondericheidene Phafes van de ([, ofin
wat gedaante en fchyngeftalte zy zich
aan den Hemel op den tyd der waar-
neeminge vertoont , 't geen hier de
Teekeningen van ecne Nieuwe Maan

,

Volle Maan, Quartieren enOétanten
te Ijiennen geeven.

S 2 De
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De Nieuwe (( is geteekend by het

punt 29Ï, daar men dezelve moet
begrypcn te beginnen , 7 of 8 dagen

daar na ftaat de C 9° gi'aden van de

Zon af, en is dan in liaar ecrfte Quar-

ticr , 1 4 of 1 5 dagen na de Nieuwe (C ,

itir.it ze iBo gr, van d.e Zon, en is in

oppofltie mei- of regt tegen over de-

zelve , wanneer de Maan zich geheel

verlicht vertoont, en wy Volle Maan
hebben. Dan wel haast vermindert

de volle glans der C, en zy nadert

weder tor de © , en gekomen zynde
op 90 gr. afftands, krygen wy het

laatfte Quartrer, tervvyl na 29' dagen

,

de <C weder in conjunctie met de

zynde, een maanfchyn volbragt is,

en wy op nieuw een Nieuwe C erlan-

gen.

Om deze Phafes der C en de ande-

re zaaken even gemeld , moet het Zon-
newyzertje aan dit blad by het punt
daar de N. C geteekend is , gehecht
blyven; immers gebeurt de Nieuwe
(^ niet anders ahoos dan by de Con-
junctie van en ((; de Volle C, als

ze in oppofitic zich bevinden, om de
Qaadratuurcu en vier Octanten tus-

fcnen beiden, des moet het Zonne-
wyzcTtjc by gemeld punt beltendig

blv-
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blyven , en dit blad met het zelve te

gclyk verzet worden, zoo dat het
zdve juist met het Zonnetje voort-
en eens in 't jaar rondga, waar door
men tevens duidlyk ziet, hoe tel-

kens elke nieuwe i in een ander He-
melteeken moet invallen.

D. Binnen deze 3 cirkels is nog een
vierde, bevattende cene uurvvyzing
van 2 maal 12 uuren met delettertjes

(a) en (m). De getallen , van de Nieu-
^ door het eerfte Oólant en Quartier
naar de Volle Maan voortgaande , wy-
zen de Namiddag- of Avonduuren
aan, en hebben een bygevoegde (a)
nevens zich; en die, dewelke, van
de Volle ^ door 't laatfte Quartier
tot de Nieuwe voortgaan , toonen de

: voormiddag- of morgenuuren en zyn
met eene (m) bygeteekend.

Deze uurcirkel moet dienen, om
daaglyks aan te wyzen,
a. Op wat uur 's avonds öf 's morgens

de vaste Starren van den Dieren-
riem culmineeren, of door den
Zuidlyken Meridiaan gaan , als

men flegts een draad fpant van 't

middelpunt des werkcuigs, of het

wyzertje der C brengt tot die Star,

wiens culminatie men poogt te ver-

S 3 nee-
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neemen , en dan ziet , over welk aur

de draad refirekt is , of over welk

punt der uurwyzinge de fleel van

het Maantje gaat , op dat uur zal

die ftar door den Meridiaan gaan.

By voorb. den 7 Decemb.isdeZon
(volgens een gemiddelde bereke-

ning) 16 gr. in den Schutter, of
haare lengte is 8 teek. 16°, daar

zette men dit blad (waar van ik nog
fpreeke) met het Zonnetje, zoo
dat de op gemelden graad der

Eclipt. zy, en dan een draad ge-

fpanncn naar de Star Regtihis in den
Leeuw, zal die den uurcirkel fny-

den by 5 m., 't geen aantoont, dat

Regiihs culmineert of door 't Zui-

den gaat ten f; uuren des morgens;
fpant men den draad over de Star

Spka in de Maagd, de uurcirkel

. word geraakt een Itipje (.) verder

ïils 8 m. 't geen zegt , dat Spica door
den meridiaan gaat ten 8 en • uur.

Gaat men voort en fpant aan de
andere zyde der Zonne den draad

tot het Lenceëvennacbtspunt, de
fnyding gelchiedt op de uurwyzing
juist by VIL a., en dit zal zeggen

,

dat het eerfte punt van t culmi-

jjeert ten 7 uuren q.qs avonds. Vraagt

men
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men naa de culminatie van Mezar-
thim , de eerfte Star aan 'c oor van
den Ram , alwaar de Nachtevening
voor 2200 geweest is , de draad

,

naa hier gericht, v/yst IX. a, dac

is 9 uuren 's avonds.

b. Op dezelfde wys zietmen daaglyks

aan dezen uurcirkel , by het ver-

zetten van 't Maanwyzertje 5 op
wat uur de Maan in het Zuiden
moet verfchynen; waar uit mede
liet uur van den op- en ondergang
der C ten naasten vernomen kan
worden. Ik zeg ten naasten , want
om dit op minuten te weeten , zyn
'er veele zaaken waar te necmen

,

als de juiste hoogte der Eclipt. in

den Meridiaan , de ftand van den
Dierenriem in het Oosten en Wes-
ten , de Noorder en Zuider breedte

der C, de ongelyke vordering en
uurbeweeging van dezelve, van al-

le welke zaken het eerder eniaater

op- en ondergaan der C afhangt.

Echter kan men uit de uurwyzinge
van de pasfagie der C door den Me-
ridiaan hier daaglyks ten naasten

aangeweezen , het uur weeten, wan-

neer de maan moet op- en onder-

gaan,' door den halven dagboog
S 4 der.
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der C te zoeken uit den dagboog
der 0, die doorgaans elk bekend
is , eu op den Almanak van dit werk-

tuig voor elke maand getoond
wordt(/;).

§ VL

Boven over deze 4 blaadjes, wier ge-

bruik ik beichreven heb , is het Maan-
wyzertje geplaatst , dat men daaglyks ver-

zet, of 13 graden volgens den gemiddel-

den loop der (C, of liever dan wat meer
en dan minder , naar aanwyzing van de
getallen , die den rand der eerfte Schyve

,

voor óe yjpficlen geichikt, aanwyst: en

als nu alle de 4 bladen naar behooren
gefield zyn , volgens de korte verklaring

van het werktuig en deszelfs gebruik op
de 2 bovenlle Schyfjes gefchreeven,

dan ziet men flegts , waar het Maanwy-
zertje de randen der blaadjes fnydt,

en over welke fyfergetallen geftrekt

ligt, wanneer daar aan met een opflag

van het oog vry duidlyk gezien wordt
L Op den rand van het vierde blad

,

I. Wat uur voor- of na den middag
de

(n) Men vindt hier van eene naauwkcuri2:e on-
derrichting by den Heer Bods in zyne nieerge-

meidc Handleiding tot enz. bl. 604—606.
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de Maan ten naasten door den Me-
ridiaan ga. .

2. Of de C Nieuw of Vol , in een der
Quadratnuren of Oólanten , oftus-

fehen die Piiafes zich moet ver-

toonen.

3. Wanneer te Vlisfingen en de plaat-

fen, daar mede ten naasten o ver-
eenlcomende hoogwater moet.zyn,

4. Wat ouderdom deChebbe, ofhoe
veel dagen fints de Nieuwe C ver-

lopen zyn. ,

II. Op den rand der 2^^ Schyve^ ver-

geleeken met de plaats derKnoopen,
of by de tegenwoordige ofaannade-
rende Nieuwe en Volle d een Eclips

zyn zal , of niet zyn zal.

III. Op den rand der tweede, of de C
1. Een Noorder of Zuider breedte

hebbe , en hoe veel graden en mi-

nuten.

2. Tot haar grootfte Noorder ofZui-
der breedte naderende alleen 5°, of
verder van de Ecliptica zal decli-

neeren.

IV. Op den rand van het eerfle blad

,

1. Of de C in of by haar ^0^. Peng:

middelafst. of tusfchen die ftanden

zy-

2. Of de C in haaren omloop verfnel-

^ï, Ie
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ïe of vertmnge; cii hoe veel giu-

den zy tusfchcn heden en morgen
vordere; waar uit de uiirbewee-

gmg der C mede kan vernomen
worden,

y. Op het vaste blad ziet men,
* i. Waar de (Z in den Dierenriem aan

den Starrenhemel zich moet ver-
-

' 7'vtoonen.

é^-Hoe ver zy van de Zon of naby
dezelve zy.

3. In weÏK een Starrebceld de C zich
' vertoone.

4. Welke Starren de C in haaren loop^

zal bedekken of voor by gaan.

Behalven deze zaaken, die men by de

verzetting van het wyzertjedaagiyksbe-

fcbouwen kan , is het werktuig diendig

om alle uuren van den dag of nacht de

iuiste plaats der C te vernccmcn , als

men flcgts het Vv-yzertje ruim zoo veele

halve graden op de Eclipt. voort ofte

rug zet , als men iTurcn na- of voor den

middag begeert. In de Ephemcrides of
Starrekundige Aimanau'kcn' wordt de

plaats der 1^ daagl^-ks aangeweezen , zoo
als zich op den middag bevindt: maar
begeert men haar juiste plaats op een
bepaald uur voor den middag, men
ZQtte het Maanwyzcrrjc (volgens eene

'
'

ge-
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^

emlddelde uurbeweeglng der Mann)
ruim zoo vecle i gr. te rug , en na den
midda.ü: zoo. vecie halve gr. voor uit,

als het begeerde uur van den middag in

tyd verfchüt.

Op die wys kan men vry duldlyk het
juiste uur der Conjuncïiie en Oppofitie
van en C» ^'i -^^r invallende Eclipfen
yernecmen ; o<>k kan men de berekening
der gemeene Almanakken daaromtrent
beproeven, en eene miisflelling,- die in

dezelve micer dan eén5 plaats heeft , ont-

dekken. By voorbeeld: den i o Septem-
ber des jaars 1783 bepaalden de m.eeste,

Almanakken een Maanëcüps op 's avonds
ten 6j , of ruim 7 uuren ; volg ik nu de
gemelde handciwyze op myn werktuig,
;t zal my genoegiaamzeekeraanwyzen,
of dit wel , dan kwalyk gefj'ferd zy.

De 4 befchrevene blaadjes behoorlyk
gefteld zynde, vindt ik het y^o^. pluj?

minus 10 gr. in het teek. 69, den klim-

menden Knoop r8 gr. in x, de Zon op
den middag I7;.':gr. in m?, en de Maan
'ï 1° in het daar tegen over Haande tee-

ken X : zet^ ik nu het maanwyzertje voor
elk uur ruim een hrJve graad verder,

dan Ivoom ik ten 7 uuren op 15° in x

,

en dus ben ik nog gcenfms in oppoii-
tie met de © : waar uit blykt , dat de gc-
' mee-



284 H; SCHOÏlTÏNCJMÜIg

meene Almanakken niet wel gerekend
en de Maancclips te vroeg bepaald heb-

ben. Laat ik dan voortgaan in 'c ver-

zetten van myn wyzertje; ik koom om
8 uuren bv de 16", om 10 uuren ovet

17% en nu ben ik juist zöo veel gr.

in K als de © op den middag was in ^»?,

én te gelyk b,en ik (volgens aanwyzing
van den rand der tweede Schyve) zeer

naby den Noordknoop, derhalven moet
'er. een Maanëclips gebeuren, en kan
wel nu beginnen.' doch de juiste oppo-
fitie der C met de <3) moet nog laater zyn ^

gemerkt de © fints den middag ongeveer
een halve graad in haar' fchynbaren loop
moet gevorderd zyn,' en ik aan den rand

der eerfte Schyve voor de Apfiden zie,

dat de Maan thans 14^ in 24 uuren vor-

dert, toonende dat de uurbeweeging
der C merklyk meer dan een halve gr.

moet zyn(ö) en dit gade flaande merk
ik genoegfaam , dat de oppofitie van ©
en C niet eerder dan tuslchen 11 en 12

uuren zyn kan, 't geen metde verfchy-

ning

Co) De gemiddelde, uurbeweeging der ^ is ^2^

5^ , doch meer ais zy haar Pcrig. nadert , en min-
der als zy by het Apog zich bevindt. Men vindc
hier van een naauwkeurig 'lafelt eineen der Engel-
fche Alm., Parkers Epbemens. en een uitvoerig be-
ricnt by den Heer de la Lande in zyne Al^. Vlli

Boek, § 1519 enz.

r
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Tfing der Eclips op dien avond waarge-
r,omeri , en de berekening der Epkems-
rhks de Connoisfatjce des Temps en ths

Cöclesüal Miis juist overeeoftemt.

S VII.

op de 4 bladen , die tot den Maan-
wyzer behooren , Z3'n nog 2 gevoegd

,

(Xi'd met her geen 'er onder geteckend
is, een iteeds voortdu urenden Almanak
uitm^iaken, 'Er zyn op het laatst be-
fchreeven blad binnen den uur -cirkel
nog ,5 cirkeltjes , waar van de bovenfte of
ii^'-' Aanvvyst de naamen der 12 Maan-
den des jaars, met het getal hunner
dagen. De

Si^e de 12 Zodiak- of Hemelteekens,
met aanwyzing van den dag , op wel-
ken de Zon in dezelve fchj'nt over
te gaan. De

3de De uuren van de lengte der Dagen
en" Nachten in elke Mannd. De

4de De uuren van den Op- en Onder-
gang der Zon op den tyd als de Zon
in 't aangeweezen Heirielteeken in of
overgaat ; 't geen tevens de grootte van
den Dagbopg der Zon aanwyst. De

5^e Bevat eene gemiddelde tydsvcrcife-
ning van io tof ip' dagen in elke

Maand,
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Maand, om het onderfcheid tusfcberi

den wiiarcn en gemiddelden tyd te zien

,

hoe veel minuten namelyk de Zon
voor of achter den middelbaren tyd

Deze 5 cirkels zyn bedekt door de z

bovenfte Schyfjes,wier grootfte eene uit-

fnyding heeft, waar nevens aan beide

zyden geteekend is, wat de onderleg-

gende, of voor de opening verfchynen-

de getallen te kennen geeven : tcrwyï

cirkelswyze op dit blad met korte woor-
den 't gebruik van 't geheele werktuig

geichreeven Itaat, en binnen dat gefchre-

vene is nog een cirkeltje, in 31 deelen

afgemeeten, waar op juist het laatfte

blaadje geplaatst is met een kleine uitfny-

ding van den rand ; zoo wyd dat 'er 7
van die 31 getallen te voorfchyn kunnen
komen, waar nevens de dagen der week

ge-

(j)^ Men noemt ivaarenfyd, die door denfchyn-
baren loop der Zon, op een' wclgcfürmdcn Zoii-

nevvyzcr wordt aangewezen, en die door den on-
gelyk fnellcn loop der g^ en de fchuinheid der

Eclipt. of Iware helling tonden JEquatorongelyk is.

IvJaar gemiddelde tyd is, die door een naauwkeuii^
uurwerk:, 't welk alle dagen en uuren des jaars vol-
komen egaal vvvst, wordt te kennen gcgecvcn.
Leeriingcn konnen in deze zaak ondcrwys vinden
by de lieeren J L. Rost, Eeginfelcn der Starrelc

lloofdft. 49. De La Lande Astron. Bonk ^J. Keil

Scarrekundigc Lcsfen, z6 Les.
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geteekend zyn , om dus voOr een Da-
tumwyzer te dienen , mits men dat blaad-
je eens om de week verzette , gelyk men
het even voorgaand eens om de Maand
zoo veel verlchuift, dat de Maand,
waar in men zich bevindt, voor de ope-
ning zich vertoone. En eindlyk heb ik
ter onderrichtinge op dit bovenfte blaad-

je nog eenc korte verklaaring gevoegd
Van het werktuig, om aan tewyzen,
waar toe elk blad gefchikt zj\

§ VIII.

Schoon de (§ ^7) gem.elde Almanak
wel tot den Maanwyzer niet nbodzaak-
lyk zy , heb ik dien echter daar by niet
ondienftig geoordeeld, niet alleen om
de evengemelde zaaken daaglyks met ge-
mak te befchoLiwen, maar vooral, om
zonder gemeenen Almanak, of eenige
Starrekundige Ephemeris , als de Con-
noisflmce des Tcmps , de Coelestial At-
las van White , Parkers Ephemeris en'

foortgelyke , van myn Lunarium dienst
te konnen hebben , en 't zelve in ftede
van zulk een Ephemeris voor de ftan-

den der Zon en Maan te kunnen gebrui-
ken. Immers ik heb myn werktuigje
een geruimen tyd lang geduurig aan die

ge-
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gemelde Ephemerides beproefd , en teU
•kens het genoegen gehad van te zien

,

dat deszelfs aanwj'zing met de bereke-
ning van dezelve danglyks vry wel ac-

<:oord wees. Laat dan iemand in de
Starrekunde geheel onkundig zj'n, en
van het gebruik der Ephemerlcles niets

weecen ; indien hem door een Liefheb-
ber dezer Wetenfehap flegts eens in

't begin des jaars getoond worde, waar
het Apogeüm der l zy , waar de klim-

mende Knoop , en waar de eerfle Nieu-
we C ingevalle zy? dan heeft hy op dit

werktuig alleenlyk , om de INIaand of 3
Maanden, het Apög. iets voor uit, en
den klimmendcn Knoop iets te rug te zet-

zen, en hy ziet daaglyks by de verzet-

ting ($') van het Zon- en Maanwyzertje
alle de byzonderheden , die ik boven
§ VI. heb opgenoemd.

Ter-

Qq) De verzetting van 't Maanwyzertje kan hy
ook doen, zonder up graden te letten, alleen naar

den ouderdom der ^, door den buitenRen ciikel

van 't 4 blad aangewezen. Zie boven § V. No.
A, 't geen, zoo men geene juistheid begeert, ge-
noeg is om de zaaken ten naasten te zien. En heeft

iemand een geruimen tyd naar hec werktuig niet

omgezien, of de verzetting vcrgeetcn , hy zette

dan, als 't hem eens weder gelust, de Byzonderhe-
ien van den loop der ([ na te zien, het Zonne-
"VV}'Z6rtje op den dag des j«ars , in welken hy zich be-

vindt.
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Terwyl een Liefhebber der Starre-

kunde dit Lunarium kan gebruiken , om
op ecne gemaklyke wyze de byzonder-
heden van den loop der C daaglyks te

befchouwen, of die van voorleedene en
toekoomende jaaren na te gaan , ofdoor
middel van dit Lunarium fommige goe-

de Vrienden , Leerlingen , of eigen Kin-
deren te onderwyzen , en van bovenge-
melde zaaken een duidlyk denkbeeld in

te boezemen.

S IX.

Èri is het ter verbetering van het
Schoolwezen , onder anderen ook
wenfchlyk , dat Schoolmeesters en an-

dere Ondèrwyzers der jeugd eenige on-
derrichting gaven in fommige deelen der
Starrekunde , gelyk de Hoog Eerw: Heer
B. J. Krom , Hoogl. en Predik, te Mid-
delburg, in zyne uitmuntende en met
recht door het Zeeuwfch Genootfchap
aangepreezene Verhandeling, over de
xii ziEUh. T ver-

vindt, en zie in zyn gewooncn Almanak, hoc
veele dagen 'er na de laatfte Nieuwe C verloopcn
zyn; of bezit hy een uurwerk meteenomloopende

^.an , hy zie fiechts daar aan , hoe oud de C is

,

ftclle na die aanwj'zinghetMaanwyzertje, wan-
^^ ter hy tcrrtond van alles op het 1-unarium onder-

•^fïcht zal krygcn.
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verbetering der Schooien , zeer kundig
beredeneert(r) , dan zoude dit myn werk-

tuig mede niet ongefchikt zyn voor
veele Schoolmeesters , zoo om dezelve

in de boven befchrevene zaaken, omtrent

den loop der Maan , met weinig moeite

wat kundig te worden, als om hunne
Leerlingen daar in met gemak ie onder-

wyzen.
En vermits de meeste werktuigen , ter

beoefening der Astronomie, doorgaans

kostbaar zyn , en deswegen van veelen

,

die nog wel eenige lust tot dieWeeten-

fchap zouden hebben , niet verkreegen

worden , is het , myns bedunkens , noo-

dig, dat men op eenvoudige Werktui-
gen denke, die zonder ofmet zeer klei-

ne kosten verkrygbaar zyn ; en dit werk-

tuigje zouden de Schoolmeesters zelve]

(immers zy, die wel fchryven en teeke-

nen verflaan) konnen nateekenen , en
malkander mede deelen ; of men kon
de bladen tot het werktuig behoorendei

laaten drukken , en ze zouden voor een

gering prysje verkrygbaar zyn.

Ook

(r) Zie de Verhandelingen van de Hccren Krom
•van der Palm en van Goorst, over de verbetering,

der Schooien , door het Genootfchap ook ai'zon-l

derlyk uitgeseevcii; BI. 129

—

14^.
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§ x./

Ook konde men foortgelyk Werktuig
vervaardigen tot een Planetarium , om
de voornaamfle byzonderheden van ge-
heel ons Zonne-flelzeJ daar op te zien
en de Helio- en Geocentrifche bewe-
ging der Planeeren na te gaan^ of op de
wys

,
als in de algemecne Oefenfchool

der Konften en Weetenfchappen in
't eerfteDeel, de HdeSamenfpraak, be-
fchreven wordt, of op eene andere
wys

, wat meer gefchikt , om door h^t
Werktuig zelve onderricht te worden
Hoedanig een ik meen op een eenvou-*

,dige en nochthans min ofmeer voldoen-
de wys wel tekonnentoeil-ellen,enmis-
fchien D. V. wel eens zal beproeven.

Althans ik denk, dat, wanneer veêle
Schoolmeesters zoodanige Werktuigen
in bezit hadden , en flegts daar by ^e-
bi'uikten de bekende Astronomifcbe
©efemngen, 2 Deeltjes in 8vo, nevens
fiet voortreflyk Werkje van den Hoo^l
J. Bode, Handleiding tot de kennis vSn

^

den Starrenhemel, zy genoegzaam in
Itaat zouden zyn, om- de jeogdindebe-
gmfelen der Starrekunde te onderwy-
zen; en men zoude bytvdsvervolg zulk
eene jammerlyke onkunde in— en al-

T 2 Ier.



292 h: s c n o r t 1 n c h u I S'

lerdwaasi: vooroordeel tegen die voor-
trciTelykc Weetenichap , die thans in de
meeste onzer Gemeenten, helaas! veel

te llerk heerfehen , niet meer bemerken.
En myn eenvoudig Lunarium , dat ik de
vryheid necmc , nevens deeze betchry-

ving , aan het Zeeuwfch Genootfehap der
"Weetenfchappen aan te bieden , zou
misichien daartoe mede dienftig geoor-

deeld kunnen worden : immers dan

,

wanneer fommige Leden , die met lust

de Starrekunde beoefenen , en by wel-

ken ik my niet anders dan een leergie-

rig Leerling wil hebben aangemerkt,

zich geliefden te verledigen, om de
gebreken, die ze zullen ontdekken, U
verbeteren , of 'er iets ter vermeerde^

ring en bcfchaaving by uit te denken
waar (»p , by de eerlte uitvinding , my
ne aandacht niet gevallen is.

Ln zeker zal net Genootfehap wel
willen opmerken, dat myne gewigtige

Bediening in eene vry volkryke Gemeen-
te niet toelaat, vafi de Astronomie m^me
hoofdftudie te maak en , fchoon ik ech-

ter wel deeglyk my verplicht achte , zoo
wel het Boek der Natuur, als dat der

H. Schriftuur met noesten yvertedoorr

bladeren , en dikmaals bevinde il;, het eer-

fte
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fte by de verklaring van het tweede al-

zins noodig te hebben.

Tervvyl , onder alle de takken der wyd
uitgebreide en onzer nafpeuring over-

waardige Natuurkunde, niets my ge-

fchikter voürkoomt, om ons, brooze
Stervelingen , zeer hooge gedachten van
den Almagtigen en VolzaÜ^en Formeer-
der van 't gancfch Heelal , en iaage

, ja zeer
laage denkbeelden van ons zeiven in" te

boezemen , als een aandachtige befchou-
wing , zoo van ons verbaazend Zonne-
flelfel, als van het ontzachlyk heir dtr
eeuwig fchitterende vaste Starren. Im-
mers volgt men billyk het voorbeeld van
den Godverheerlykenden Dichter Da-
vid , die in den Vlïl'ien der Pfalmen be-
tuigt: „ Als ik uwen Hemel aanzie,

„ het werk uwer Vingeren, de Maan en
„de Starren , die gy bereid hebt , wat
„ is de Menfch, dat gy zyner gedenkt"?

Mag ik de vryheid neemen uit deeze
woorden eenige regels in Dichtmaat te
ftellen, ze zouden dus luiden:

Sla ik naar 't ruim der heldre Hemel-
boogen

,

Dat Heerlyk Gods-werk myn gewa-
pende oogen

,

T 3 Zie
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Zie 'k op den dag de Zon, en
's nachts de Maan,

't Planeetgeftel en 't heir der Star-

ren aan

,

Myn God ! wat is de Menfch , wat
heel deez' Aarde ?

Hy enk'le ydelheid , en zy een flofje

in waarde.

En laat ik deeze wein'ge Dicht-regels

,

dewelke eene aandachtige befchouwing
van den prachtigen Starrenhemel my on-

langs deed opftellen, 'er ten befluite

mogen by voegen.

Ontzachgelyk gezicht!

Een Hemel vol van licht

,

In heldere avondftonden

!

Hier zie 'k de zilvren Maan

,

Daar duizend Starren liaan
,

Die 's H E E R E N lof vcrkondcn.

Is 't mooglj'k op te zien.

En niet van de Aard' te vliêu

Naar 't eeuwig Hof der Hoven !

Is 't mooglyk dat een Ziel

Niet voor de Godheid kniel',

Xn weiger' Flaar te ioovenl

Koom









«^
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Koom hier toch , Atheïst

,

Die trots 't beftaan betwist
Van 't magtig Opperwezen

,

Moet niet de glinftering

Van Maan en Starrenkring
Uw godloos hart doen vreezen?

Doof, zoo gy kunt, dien glans
Van 's Hemels Starrentrans

,

Of leer de Godheid eeren.

Roept niet dee/.' Starrenboog? "\

„ Hef 't hart, óMenfch, omhoog,
„ En loof den Heer der Heeren.

Voor my, 'k verlies my zelf.
Als ik het Stargewelf

Met eerbied mag aanfchouwen,
'k Aanbid Gods Majeftejt,
En hoop zyn Heerlykheid

In eeuwigheid te ontvouwen.

KOUDEKERK,
^

Jfj Wintermaand 1783. |

T4 AANJ
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GE MAAKT DOOR

€. R T H U N B E R G,

thans Boogkeraar /^ u p sal //; Sweeden.

Dir Vertoog is , ten dienfte van
het Zeeuwsch Genootfchap , Ver-
taald, en met eenige Aan-
teeke?nngen vermeerderd, /

door deszelfs Medelid

,

M, H O U T T U Y N,

Med, DoSt. te Amjleldam,

Van ouds her is de Kaneel gehouden
voor de fynfte aller Speceryen,

gp«xl^c^ ons de Oüst-Xndiiche Eilanden
ver-
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vcrfchafFen, en tevens voor het uitmuii-

tendfte hartfterkend middel , tot heden
nog een Monopolie zynde der Neder-
landeren.

De meeste en voomaamfte brengt het
Eiland Ceylon voort. Men heeft ge-

meend, dat dit de eenigfte Landflreek

v/are, welke deeze Boomfchors voort-

brengen kon, doch in laater tyden heeft

men die ook elders gevonden. Dus
iiam Profesfor jacquin dezelve op
Martenique, ik op het EilandJava, en
de Franfchen nog op andere plaatfen

,

waar. Men moet echter opmerken , dat

de Kaneelfchors nergens zoo fyn en aan-

genaam valle als op Ce3lon , maar gro-

ver, fcherper en heeter(^).

Toen ik my in 't jaar 1777, en in

't begin van 1778, op Cejlon bevond

,

heb ik, by gelegenheid mynerReistoch-
ten door dat Eiland , de meeste wilde

en geplante Kaneelbosfchen bezigtigd,

uit welke de Kaneel , die men jaarlyks

van daar naar Europa zendt, gehaald

wordt. Hier door werden verfcheide zaa-

ken van my waargenomen, welke de
T 5 voo-

(a) Over de twyfelingen hier omtrent , of naam-
lyk de echte PCaneelboom ook elders dan op Ceylon
groeije, dan of de anderen Laurus Cas/ia zyn,
fprak ik omftandlg in 't II. Deels, IL Stul^ der A^a-
tu'uiiyke Hijlohe, bladz. 334, enz.
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voorige Reisbefchryvers niet hebben op-

gemerkt, en daar van zal ik nu verflag

doen.
De echte Kaneel komt van den Boom,

genaamd Laurus Cinnamomum ^ dezelve

is middelmaatig hoog en uitgebreid , on-

derfcheidende zich,dooi' breedere en niet

zoo rpitfe Bladen {li) , van den Laurus

Casfia, welke de grovere Kaneel geeft,

en my toefchynt llegts eene verlchei-

denheid te zyn van den eerften. Het
is te geloofbaarer, dat de Laurus Casfia

en Cinnamomum , of wel de grovere en
fynere Kaneel , louter verfcheidcnheden

zyn 5 die van de Landflrcek en Gronds-
geftcldheid afhangen : terwyl Ceylon de
allerbeste Kaneel in de geheele Wereld

,

en zulks niet over het geheele Eiland

,

maar allcenlyk op eenige weinige plaat-

fen 5 waar het Aardryk hier toe dienftig

is , voortbrengt ; gelyk men voor lang

reeds uit de in 't wilde gegroeide en thans

ook uit de geplante, bevonden heeft.

De Zuid-Westlyke hoek van Ceylon
ver-

(/') Dit is zeer zeker en algemeen bekend, des

men te meer zich moet verwonderen , dat door den
Heer muruay. Hoogleeraar te Goctingen, in de
thans nieuwe Veertiende Uitgaave van het Samen-
ftel der Planren van Linnaus , de Laurus Casfia

voorgelleld worde Fotiis angustLribus et obtufio-

rtbus.
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verfchaft dit aangenaam Gewas, dat

meest gehaald wordt van omftreeks Ne-
gumbo , Colombo , Calture , Bürbery , G^-
le en Mature , alle langsheen of digt aan

de Zeekust. De Kaneel , welke zelfs

dit Zuid-westlyk deel dieper in 't Land
voortbrengt i wordt, hoe verder in-

waards, hoe grover, fcherper en meer
bytende op de tong. Deeze geheele

{treek der Zeekust is digter of dunner
begroeid met Kokosnooten - Boomen

,

terwyl het Aardryk uit Heijen en Dui-
nen beftaat. Op 't Ceylonfch noemt
men die Zandheuvels Marendan. Het is

daar algemeen bekend , dat de op Ma-
rendan gegroeide Kaneel de fynfte en
beste zy. Zie hier de Eigenfchappen
dcrzelve.

1. Zy is wat buigzaam en dun, dikwils

maar weinig dikker dan fchryfpapier.

2. Wat ligt en geelachtig van kleui;,

veeltyds naar 't bruine trekkende.

3. Zoetachtig, zoodanig dat men ze

niet fcherp voelt op de tong en zon-

der nafmaak. ^

Hoe meer de Kaneel van deeze merk-
teekens afwykt, zoo veel te grover en

ilegter wordt zy geacht : gelyk

i. Wanneer zy hard en dik is , als een

Sweedfch Stuiverftuk.

2. Zeef
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2. Zeer bruin en donker van kleur.

3. Sterk bytende en brandende (jp de
Tong, met een fmaaknaby kornende
aan dien der Kruidnaf-^elen , zoo dat

men hem zonder branden niet verdra-

gen kan, en zelfs, door het dik wils

proeven , de Toi ig als velleloos wordt.

4. Een wrangen , bitteren of fiymigen
nafmaak hebbende.
Zoodanig zyn de foorten van Kaneel

,

wanneer die uit de Pakhuizen gehaaid

en tot vervoering gefctrtcerd wordt: by
welke Commisfie ik , geduarende myn
verblyf op Ceylon, meermaal en op
vciTcheide plaatfen , nevens andere daar

toe gefchikte Perfoonen , tegenwoordig
ben geweest. INiaar de geenen , die in

de Bosfchen de Kaneelboomen ter af-

fchilling opzoeken , worden nog andere
foorten van Kaneelboomen gewaar , wier
Loof wel veel overeenkomst met den
echten heeft, doch die zy zorgvuldig
uitmonftercn. Dit is het werk van de
Kaneelfchillers , in 't CingaleeichvSV///V/-

lias , en de Kaneel in 't algemeen Cu-
rundu genaamd. Dit Volk telt de vol-

gende foorten.

j . BMsfe - Curundu of Penni - Ctirundu :

dat is Zoete of Honi^^ - Kaneel. Zy
is



<?VER DE KANEEL. 30i'

is de beste en aangenaamfle. De Boom
heeft groote , breede en dikke Bladen.

2. Nai-Curundu'. dat is Slangen-Kaneel.

Zy komt de voorige naast by , doch
is een weinig minder fyn ; heeft ook
groote Bladen.

3. Captiru - Cunindu , Kamfer - Kaneel-

boom. Deezen vindt men alleenlyk in

's Konings Landen. Uit den Wortel
wordt Kamfer gedestilleerd.

4. Cahatte - Curundu , famentrekkende
wrange Kaneel. Deeze heeft wat klei-

ner Bladen.

De vier hier opgetelde Soorten zyn
louter verfcheidenheeden van Laurus
Cinnamomum , wordende v^an de Schillers

enkel door den fmaak onderfcheiden.

Het zyn de eenigllie, die goede Kaneel
uitleveren. De volgende Soorten wor-
den niet gefchild.

5. Saevcl-Curundu ^ flymige Kaneel , die

een lymerigen nafmaak heeft , bykans
als een Mucilago, De bast is week

,

draadig met verdraaide Vezelen, niet

zoo digt en vast als die der anderen;

taay , laatende zich ligtelyk buigen

,

zonder op ftaande voet te barften.

Het is ook een verfcheidenheid van
L. Cinnamomum.

6. Dawul-Curundu
-i
platte of Plank-Ka-

neel^
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neel ; dus genaamd , om dat de bast

by het draaijen zich niet krult of op-

rolt , maar plat blyft. Dit is Laurus
Casfïa (c).

7. Nica-Curundu , Kaneel met Bladen

,

die naar het Loof van Nicacol of f^i-

tex Negimdo zweemen; zynde, naa-

melyk , Lancetvormig oflang en fmal.

Dit fchynt eene verfchcidenheid te

zyn van Laurus Camphora.
Buiten deeze zeven Soorten , telt men

'er nog drie , welke zich merkelyk van
de echte Kaneel onderfcheiden. Men
kan ook in den eerften opllag zien , dat

dezelve niet billyk te rekenen zyn tot

de Kaneelboomen. Ik heb daar van maar
de eerlte gezien : de overige zyn zeer

zeldzaam en groeijen llegts in des Ko-
nings gebied.

8. Caturu - Curundu , Doorn - Kaneel.

Deeze is van een geheel ander geflagt

als de Kaneelboom, en de Schors
fmaakt niet het minlte naar Kaneel.

De
(S) Dit fchynt de Boom van de Qa^fia Lignea

niet re zyn, als welke > gelyk bekend is, ook op-
gerold voorkomt , en , 2o wylen de Wel Ed: Heer
RADERMACHER my fchrecf, niet op Ceylon , maar
op Matabar groeit , hebbende de Vrngten wat lang-

werpiger; geiyk zyn Wel Ed: my dien Bast gezon-
den neeft, als ook een Wilde jKbnee/vanMalabar,
den Reuk en Smaak van de gewoone Kaneel naauw-
lyks hebbende.
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De Bladen gelyken geenszins naar Lau-
rierbladen, eri de Takken zyn ge-
doomd, of met fteekels voorzien.

p. Mal-Ctirundu , BIocmen-Kaneel , (om
dat de Boom alryd bloeit , doch geen
Vrugt geeft).

ló. Tompat-Curundu ^ Drieblad-Kaneel;
waar vari de Bladen zich aan de tip

in drieën verdeelcn zouden.
De Kaneelboomen , die gefchild wor-

den , zyn tot dus verre grootendeels in

Bosfchen wild gegroeid , zonder eenige
behandeling , en groeijen nog alzo : jade
Europeërs hebben geloofd , op de ver-

zekering der Cingaleezen, dat goede
Kaneel dus altoos van zelf moest voort-
komen en dat geplante niet echt zou
zyn. Natuurlyk wordt de Boom ge-
zaaid door de Ceylonfe Aakfters, die,

de pitten der rype Besfenloozende, de-
zelve dus hier en daar in de Bosfchen
voortplanten. Derhalve vernielde men
die Vogels niet, maar liet ze broeden,
en dit achtte men tot de deugd der Ka-
iieel het meeste toe te brengen. Zulk
vooroordeel heeft geduurd tot omtrent
den jaare 1770, wanneer de tegenwoor-
dige Gouverneur, de Heer iman wilr.
FALCK , in 't klein de proefnam van den
Kaneelboom door konst aan te kwee/-

ken.
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ken. De Besfen werden gezaaid 5 zy
fchooten wel en fchielykop, maar had-

den het noodlot, van na eenigen tyd

uit te gaan. De oorzaak nafpoorende

,

bevondt men , dat de Cingaleezcn , die

hun voordeel van het Ichillen der Ka-
neel in de Bosfchen trekken, en het
planten niet gaarn zagen : dev/yl de in-

zameling daar door gemaklyker zou
worden; de jon^e Boomen by nagt,

heimelyk , met heet water hadden begoo-
tcn. Dit bedrog ontdekt zynde, liet

de Gouverneur op nieuws, in de aan-

vang des Jaars 1770, meer Besfen en
op meer plaatfen, in 't klein en in 't

groot , planten , die voortgekomen zyn
en reeds Kaneel-Oogflen hebben uitge-

leverd.
;

Men fchilt de Kaneel , in de Bosfchen

,

op twee verfchillende tyden des jaars.

De gi'oote Oogst duurt van April tot

Augustus , de kleine van November tot

January toe.

De Kusten van 't Eiland Ceylon , tot

eene breedte van zes of meer mylen
Landwaards in , behooren volllrekt aan

de Hollandfche Oost-Indiiche Kompag-
nie , en worden van haaren Gouverneur
geregeerd , offchoon het Land door
Cingaleezen bewoond worde ; wantdee-

zc
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ze zyn door de Kompagnié tot onder-

werping gebragt. Het binnenfte, mid-
delfte en bergachtige des Eilands, be-

hoort den Koning van Ceylon, die in

Kandia zyn verblyf houdt , en tegen-

woordig van alle kanten zoodanig inge-

floten is , dat hy zyne Kaneel , ook door
fluikhandel , aan vreemde Natiën niet kan
verkoopen.
De Schjalias zoeken en fchillen de

Kaneel in de Bosfchen op de eigene Lan-
den der Kompagnie , doch fteelen die

ook fomtyds in 's Konings Landen , en
gaan dikwils tot op een halve myl van
's Konings Hofplaats; maar> ontdekten
gevangen wordende , raaken zy Neus en
Ooren kwyt.

Ieder Diftrikt , in de Landen der Kom-
pagnie > moet jaarlyks zekere veelheid

van Kaneel gefchild leveren. Over ze-

ker getal Van Schillers zyn Ceylonfche
Overlieden gefield, die het opzigt heb-
ben over dezelven en over de Kaneel,hun
wegens geringe misdryven ook ftrafFen-

de. Over alle te famen is wederom een
Europeefch Hoofdman, genaamd het

Hoofd der Mahahaddi ^ ofdikwils, inde
gemeene fpraakr Kaneel • Kapnetn ^ die

alle Kaneel aanneemt enby deKompag-
xtïpEsi. V nie
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nie daar voor in flaat , ftraf oefenende
over zwaare raisdaaden.

Plet fchUlen der Kaneelhoomen wordt
op de volgende manier verrigt.

1. Men zoekt, naar aanv/yzing der Bla-

den of andere merktekenen, goede
Kaneelboomen uit , waar van de Tak-
ken , welke drie Jaar oud zyn , met
een gewoon krom Snoeimes worden
afgefiieeden.

2. Van de afgefneeden Takken wordt het

buitcnfte huidje afgefchaafd met een
ander Mes , dat aan de eene zyde ver-

heven, en aan de andere hol rond is,

hebbende eene wederzyds fcherpe

punt.

3. Na het affchaaven worden de Tak-
ken , met de punt van 't Mes , over-

langs opgefpleeten , en de Schors daar

van allengs met de verhevene fcherp-

te van het Mes los gemaakt, tot dat

men die geheel en ai daar afkan haaien.

4. Men verzamelt de afgefchilde Schors

;

fteekt verfcheide kleine P3'pjes daar

van in de grootere,* fpreidt ze uit om
te droogen \ als wanneer zy zich van
zelf oprollen , en bindt ze eindelyk aan

Bondels , om ze te vervoeren.

Deeze bereidingen zyn onder ver-

fcheide Luiden verdeeld. De Schillers

Ie-
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- leveren als dan de Kaneel in de Pakhui-
zen der Kompagnie, Avelke 'er op ver-

icheidc plaatfen zyn ; wordende dezel-

've derwaards gedragen, of, zoo 'erRi-^

vieren z\'n, te Water gevoerd. Ieder
bondel is met drie dunne Rotting-Riet-

jes omwonden, en weegt ongevaar der-

tig pond. In de Pakhuizen legt men ze
op hoopen, van ieder Diftriél afzonder^

l^k , en bedektze met Bastmatten.
Tegen den tyd , wanneer de Schepeil

naar Europa vertrekken zullen , dat ge-

meenlyk in November en January ge-

Ichiedt , doet de Hollandlche Hoofdman
eene Reize naar alle die Pakhuizen , om
de Kaneel , tot verzending , af te wee-
gen en in te pakken. Hier by zyn de
Doftor of Chirurgyn der Plaats alleen j

of met hem tevens de Scheeps-Chirur-
gyns tegenwoordig, om ieder Bondel te

proeven ; voor wiens deugd zy vervol-

gens moeten inftaan Qd).

leder Bondel wordt omtrent twee El-

len lang gemaakt en op 85 Pond afge-

woogen; hoewel men het maar voor 80
^Pond aantekent; dewyl 5 Ponden door
. het uitdroogen verloorcn 'gaan. Met ban-

V 2 den

{d) De beste of fynfie Kaneel komt van Punto
Gfl/!?,.claar aan volgt die \\m' B:irbery ^ dan diCvaa
Mature , cn'cindclyk die van Cohmbo.
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den wel omwonden , wordt dan de Ka-
neelbondel in twee Zakken om elkan-

der vastgenaaid en getekend met het

gewigt en den naam der Plaats , waar men
ze afgewoogen en ingepakt heeft. Die
zakken zyn niet van Zeildoek of Lin-

nen , maar van het zoogenaamde Gonje

,

waar door de Kaneel , geduurende de
overvaart , voor befchadiging beveiligd

wordt (/).

Uit die Pakhuizen worden deeze Ka-
neelzakken op de Schepen gebragt, en
na dat zy , gelyk andere VVaaren , ingela-

den zyn , ftrooit men losjes zwarte Pe-

per daar over, om de tusfchenruimten

op te vullen. Door de droogte en hitte

van de Peper wordt de vogtigheid der

Kaneel , geduurende de Reize , zoodanig

opgeflurpt, dat dezelve niet alleen goed
blyft , maar nog aanmerkelyk verbeterd

wordt.
Kaneel - Plantagicn zyn *er, na de ge-

dachte Proefneemingen , door het beleid

van den Gouverneur f a l c k , op ver-

fcheide Plaatfen aangelegd, daar men
duizenden van Boomcn in Zandgrond,

wel-

(J) Deeze Bondels, Fardcelen genaamd, meer
dan een voet dik, komen dikwils nog boven-
dien , met een dunne Ledcrachtigc huid omkleed ,

over.
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welke de dienfbigflc is voor de Kaneel

,

heeft aangeplant. hyShuwa/ca, dat aan
de Grenzen tus/chen 's Konings en der
Compagnie Landen is gelegen, bevindt
zich een zeer groote Kaneel tuin,waar uit,

in 't jaar 1 778 , reeds driemaal Kaneel ge-
fchild was en naar Europa gezonden. By
Pasft een Lustplaats van den Gouver-
neur , niet ver van Colombo , als ook
voor die Vesting en Stad , voorts bj^ Cali-
toer en Mature, heb ik zelf aanzienly-

ke Kaneel-Plantagiën bezigtigd , die voor
twee , drie of vier Jaaren , waren aange-
legd,

Het is oneindig dienftiger voor de
HoUandfche Kompagnie , haare Kaneel
dus uit een geplante Tuin te doen haa-
ien , dan die door de Cingaleezen wyd
en zyd in de Bosfchen te laaten opzoe-
ken. Bovendien is deeze Droogery in
de Bosfchen niet meer zoo overvloedig
als voorheen : ten deele , alzoo de Lan-
fieryën, welke de beste Kaneel gaven,
tot andere gebruiken zyn hefteed ; ten
-<ieele, om dat de Kaneelboomen in de
Wildemisfen niet gehavend werden,
Van de geplante Kaneel werden, in

't jaar 1775, eenige Bondels ter proeve
naar Europa gezonden ; doch deeze had-
den den vereisfchten fmaakniet, hoe^

V 2 wel-
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wel zy by de proeving op Ceylon f3'n en

goed bevonden waren. Derhalven wer-

den vyf bondels weder te rug gezonden ,

welke, in 't Jaar ijj^ op Ceylon aan-

komende , van my en anderen , Ampts-
wege, onderzogt en geproeft werden.

\Vy bevonden , dat zy een genoegzaam
fynen en aangenaamen reuk hadden,
doch zeer weinig en bykans geenen Ka-
neelimaak. Buiten twyffel hadden zy
den Smaak op de reis verlooren, doch
de oorzaak daar van kan ik met zeker-

heid niet opgeeven. Vermoedelyk be-

Itondt dezelve daar in , dat de Olie in

dezelven te vlug , en in de jonge Tak-
ken niet genoegzaam geconcentreerd zy
geweest; alzoo de Stammen maar drie

Jaaren oud waren. Men ichilt wel al-

toos driejaarige Takken , doch de Wor-
tel en Stam moeten ouder zyn. By
het inpakken en overzenden waren ook
fouten begaan , die tot het verlies van
den Smaak veel , zoo niet alles , kun-
nen toegebracht hebben : want men hadt
deezc bondels in enkelde Zakken ge-

pakt, en dezelven in de Kajuit gelegd,

niet in twee Zakken, tusichen Peper,

Van die zelfde Kaneel waren in 't jaar

1776 zeven en veertig Bondels naar het

Vaderland gezonden , en even zooveel
iu
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in *t volgende Jaar , waar uit nu blyken
moet, in hoe verre het Kaneelplanten

,

op Ceylon , het planten der Muskaat-
nooten en Kruidnagelen op Amboina
en Banda kan evenaaren(/).

Kaneel-Olie , die dekostbaarfleenuit-
muntendile is van alle Olieteiten , wordt
op Ceylon gedestilleerd van de by het
inpakken afbreekende en afvallende Huk-
ken. Deezen afval doet men in groote
vaten , en giet 'er zoo veel water op

,

dat alles wel bedekt is. Dus laat men
het, in verfcheide vaten, wel zes of
agt dagen weeken. In ieder vat zyn
gemeenlyk honderd Ponden afval van
Kaneel. Vervolgens wordt het in een
koperen Destilleerketel overgehaald, met
zagt vuur; waar door men een menigte
Kaneelwater bekomt , dat byna zoo wit
is als melk, met de daarop dryvendc
Olie. Twee Kommisfarisfen of Leden
van den Juflitie-Raad behooren *er ge-
duurende den geheelen tyd der Destil-
latie, die wel een etmaal duurt, beur-
telings by tegenwoordig te zyn , doch zy
koomen doorgaans eerst, wanneer de
Olie van het Water zal afgefcheiden wor-

V 4 den,

(ƒ) Gedagte Kaneel der Plantagiën op Ceylon,
"hoewel goed van fmaak, is tot heden alhier nog
niet zoo fyn en geurig als de andere bevondea.
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^en , die men dan in een flcfch doet

,

welke de Komraisfarisfen verzegelen,

zoo wel als de kist , daar men die fles-

ichen iniluit.

Ik gaf my veeï moeite, om te ont-

dekken, hoe veel Olie van honderd
Pond afval kwame , doch te vergeefs : 't is

des Apotheekers belang niet , zulks be-

kend te maaken : maar *t is zeker dat de
Kaneel , in vergelyking met andere Spe-

ceryën, zeer weinig Olie uitlcvere.

Hierom worden zelden goede Kaneel-

ilokken tot de Destillatie gebruikt , en
in Holland koopt men liever van de
Ceylonfche , die op dat Eiland zelfom-
trent tien Ryksdaalders , en in Holland

dertig of veertig Guldens de Once geldt,

De Kaneel - bladen ruiken fterk naar

Kruidnagelen, de wortels volkomen als

Sasfafras.

«5 (SU /»

VER-
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J^ Is wy eenigen tyd onze aandacht op
,Ou het ryk der Dieren, welken wy
op en in onze aarde, in de luchten wa-
teren , ontmoeten , vestigen , dan wor-
den wy aanllonds overtuigd, dat elk

zoort , tot een zeker tydperk van lee-

ven , kleine uitzonderingen , welke 'er

in de gantfche natuur altoos plaats heb-

ben, voorby gezien, bepaald zy.

—

V 5 De
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De loopkringen hunner leevensverfchil-

len wel zeer naar de eindens , waar toe

zy verordend zyn: zoo dat fommige
verfcheidene jaaren , andere alleen eeni-

ge maanden , of weeken lecven ; terwyl

wederom andere zoorten in weinige da-

gen, ja zommige in korte uuren zelf

hunne loopbaanen hebben ten einde ge-

bragt. Doch hoe dit ook weezen mag

,

ieder zoort, ieder Schep fel, gelykeene

naamvkeurige befchouwing leert, be-

antwoordt echter hier door, en hier

door alleen , volkomen aan die eindens

,

waar toe het, op het toneel van ditlee-

ven, verfchynt.

Dezelve opmerking brengt tevens

voor onzen geest eene vertooning , wel-

ke by de éerfte befchouwing zeer ake-

lig is : hoc naamlyk milliöenen dier Schep-

felen-hun leeven , op eene wreede wy-
ze , fchynen te eindigen , als die door
hunne medcfchepfelcn , in hunne rust

en genoegens verftoord , aangerand , on-

verwagts gedood en verteerd worden;
terwyl deezen ook > door anderen , het

zelve lot treft; en de laatüe ook op
hunne beurt wederom door ai]deren

verflonden worden: eene noodlottige

gebeurtenis, welke byna het gantfche

bierenryk , zoo dra ze min of meer aan

hun-
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hunne eindens beantwoord hebben , ver-

nielt; ecne gebeurtenis , die wy telkens

door voorbeelden van allerlei aart, wel-

ken in een dag, in een uur, in een oo-
genblik, dit lot ondergaan, kunnen be-

vestigd zien.

Niemand kan twyfT^;;len , ofdeeze flag-

ting is door God zelven verordend:
deeze alle immers zyn door Hem tot een
onderling voedfel bereid; want veele

moeCen daar door alleen leeven , groei-

jen, vermeenigvuldigen; duizend'e Vo-
gelen, kruipende Dieren, Visfen zyn
daar toe ook als opzettelyk ingericht:

hunne bekken , hunne maagen ; hunne
vlugheid, driften, behendigheden , zyn
hun als zoo veele middelen gefchonken,
om hunne medefchepfelen tot voedfel

te erlangen.

Is dit zoo gelyk dit is , dan ontftaat

hier uit by zommigeneenegewigtige be-

denking: daar dan (zegt men) deeze
nuttige Schepfels , hier door gemarteld

,

gepynigd worden, en zoo fmertelyk

om.koomen ; eene zaak waar van zy zelfs

den grootften afkeer betoonen, en waar

tegen zy, als tegen iets onnar.uurlyk

,

met al hunne ki^agten fchynen te ftry-

den: is dit dan niet hard? Niet wreed?
Is dit niet onregtvaardig ? Waren zy aan

ze--
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zedelyke wetten verbonden; en konden

zy befchouwd worden als fchuldigen,

die deezen pynlyken dood rec^jtmaatig

ondergingen , 'er was eenige fchyn voor

die wreede handelwys : maar kan het in

gezonde harsfenen opkoomen , dat die

Dieren hunnen Maaker vertoornd heb^

ben? Kan God (vraagt men) dan goed
zyn, en alles zoo bepaalen, do^^n wer-

ken en beftieren, datdeezeonlchuldige;

llagtofFers zoo ellendig het leeven ein-

digen?
Dit begrip heeft den geest van veele

wysgeeren van ouds zeer verra oeid: zom-
inige meenden , dat dit met Gods deug-.

den volftrekt niet over een ie brengen

zy; andere hebben allcrleie ilcl>,.els uit-

gedacht , om dit met dezelve tf pji^oijen »

waar door zommige zelfs tot de groot-

fte ongerymtheden vervallen zyn: die

de gefchiedenis der wysbegeerte believc

op te liaan , zal zig moeten verwonde-
ren, over de verfchillende bedenkin-

gen, omtrent dit verfchynfel. Wymerr
ken dit alleen aan , om te doen zien

,

hoe noodzaakelyk en nuttig het is , dat

dit gewigtig ftuk eens opzettelyk be-

fchouwd worde. Dit is ons doel in dee-

ze Verhandeling: wy zullen 'er, tegen

die verkeerde bedenkingen , ten duider

lyk-
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lykïleii in zoeken tebetoogen , dat Gods
bepaaling . omtrent den dood der Dieren

,

een onwraakbaar bewys voor Zyne goed-
heid oplevere ; en dat het 'er zoo ver

van af zy, dat dit beste Weezen hier

door als onregtvaardig , wreed ofonbarm-
hartig zou voorkoomen , dat het in te-

gendeel door die bepaaling, door die

werking en beftiering, de zichtbaarfte

blyken van die beminnelyke deugd aller-

wegen duidelyk ten toon fpreidc

Ordershalve zullen wy eerst doen zien

,

dat 'er in die bepaaling blyken van Gods
goedheid voor het algemeen welzyn
plaats hebbe ; dan dat de Dieren zelve

,

in en door deezen hunnen dood , die

goedheid te beurt valle.

Zullen wy het eerfle in het noodige
licht plaatfen , het zal vooraf dienftig

zyn 5 in een kort beftek , de orde , in

welke alle dingen deezer aarde , byzon-
der de Dieren op haar geplaatst , moe-
ten voorkoomen en waarlyk voorkoo-
men 5 af te teekenen. Wy moeten ten

dien einde de zaak wat hooger ophaa-
len , en de aandacht vestigen op de na-

tuur van het Opperweezen. Dit Wee-
zen aller Weezens , de eenige oorfprong
van 't gantfch Heelal , heeft de Wereld
alleen voortgebragt, op dat dieaanzyne

ver^
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verhevene oogmerken volkomen zou
beantwoorden: Zyne oneindige Wys-
heid overtiugt ons hier van ten vollen.

Het ee:cfte' deezer oogmerken is , buiten

infpraa k , de opluistering zyner deugden

;

liet am.lere, op dat die, door redelyke

weezer is , in zyn werk zouden erkend

,

bewoi) derd , en geëerbiedigd worden

;

en daa r zulks , volgens zyn beftek , moet
plaats hebben , niet alleen als deeze Wee-
zens ; dch zelven en anderen van hunne
zoorc befchouwen ; maar ook dan , als

zy Of K redenlooze en leevenlooze Schep-
zeleD . naauwkeurig acht geeven , zoo vor-

derd en die oogmerken, dat zy daartoe
vooj :zien waren van zulke hoedanighe-
den

,
geilekUieden of eigenfchappen

,

Vv^a r door zy hier aan konden beant-

wo< ordcm; hier by bragt Gods hoogde
Go edh.eid mede, dat Hy alle die Schep-
zel en , ook van zoo veelc en zoo groo-

te blyk en van zyne liefde deelgenootcn
QQ ed z\v'n , als zyne hoogfte oogmerken

,

h\ mne natuurén , en de beste zamen-
h! ing , wnt's in zy geplaatst werden , kon-
den dulden; en dit laatfte is zoo
waaraigtig, dat Hy anderfins de hoogde
goedh'e'id nooit wezen konde: nooit
'kan tïy behaagen fcheppen in iets, dat

geheel of voor een gedeelte van die
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natuur verfchilt; nooit kan Hy zelf an-
ders, op een e volmaakte wyze 'er
omtrent werkzaam begrepen' worden*
Wanneer wy eindelyk Gods oneindio-ê-
Wysheid , zonder welke Hy ook nimmer
iets doet, of ergens omtrent.verkeert of
verkeeren kan , in de bepaaling , fcliep-
ping en befliering deezef Schepfelen In
aanmerking neemen, in zoo ver Hy
door de beste, nuttigde en kortfte we-
gen hen het een en ander doet crenieten:
dan volgen uit al het gellelde, deeze
vier gewigtige Waarheden: -dat aUe de
Schepzelen in eene gelukkige gefteld-
heid moeten verkeeren;- dat hunne ge-
aartheden moeten verfcheiden zyn , om
te beter aan Gods oogmerken te kun-
nen beantwoorden; dat die verichei-
denheid zelfs , volgens Gods oneindige
Wysheid, op alle niogelyke wyzen , 'er
onder moet plaats hebben;-— en ein-
delyk, dat 'er in die verfcheidenheid

,

orde en overeenftemming tot die verhe-;.
vene eindens moet gevonden.worden.

"

Als wy nu, het geen wy^ uit hetvm
vooren Qi priorij beredeneerde , tot ons
oogmerk hebben afgeleid, op een zeer
gering gedeelte der Wereld,, onze aar-
de, toepasfelyk maaken, dan moeten
buiten twyffel de vier voor^efcelde zaa-

ken
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ken j' in het Dierenryk gevonden wor-

den: want daar zy voortvloeijen uit

Gods deugden , moeten zy niet alleen

in een groot gedeelte ; maar zelfs in het

allerminfte van dit heelal plaats hebben.

Dat zulks zoo is , bevestigt ook de on-

dervinding.

1. Alle Dieren verkeeren byonsineene
gelukkige gefteldheid :—- onze aarde

,

befchouwd in haare betrekking tot an-

dere Werelddeelen, is door haaren

afïland van de Zon , Maan en Star-

ren; door haar licht, warmte, be-

weging; door de vloeiftof, welke
haar omringt ; door haare vruchtbaar-

heid enz. eene gefchikte verblyfplaats

voor alle dieren ; alle vinden zy , op
en omtrent haar, alles, wat tot bun
onderhoud noodig is , zoo dat zy in

een vollen overvloed leeven en al-

les genieten, daar hunne geneigthe-

den naar uitgaan*

C. In alle Dieren ontdekt men ook de
groutfte verfcheidenheid : fehoon alle

in het byzonder verfchillen en ver-

fchillen moeten, zoo oog ik hier al-

leen op de verfcheidenheid der zoor-

ten, welke onze natuurkundige Zaa-
menftelzels en Kabinetten ons leeren

;

€n het is door deeze geaartheid , dat

al-
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alle niet gefchikt zyn voor dezelv-

de luchtsgefleldheid , uitwaafemingen

,

dezelvde graad van warmte , het zelv-

de voedfei: want buiten dat geene,
waar naar hunne geneigtheden uitgaan

,

kunnen zy nooit regt gezond zyn

,

tieren en behoorlyk voort teelen , maar
kwynen en fterven; trouwens hun
innerlyk geftel , hun maag, hun trek,

hun fmaak vorderen ook iets byzon-
ders.— Het is ook aan die gcaart-

heid, waar aan hun goede Schepper
zeer wys heeft believen te beantwoor-
den , door hen te plaatfen , in of op
zulke gedeeltens der aarde, die door
hunne legging omtrent de poolen , 't zy
nader 'tzy verder , aan ofvan dezelven;

die door hunne luchtsgefteldheid enz.,

hun nuttige wooningen konden zyn, en
waar door de noodzaakelykheden , om
te leeven , hun verzorgd wierden.

Door die gefteldheid der Dieren en
aarde , als voor malkanderen gefcha-

pen , is alles vervuld , en bewoond, zoo
dat 'er geene plaats op deezen gaiit-

fchen aardbol te vinden is, welke niet

met veeierleye zoorten van Dieren
praalt, en dit veroorzaakt, dat de
vericheidenheid onder hen oneindig

groot zy*
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3. Ook vindt men , dat die zelvde véf-

fcheidenheid onder hen , op alle mo-
gelyke wyzen ,

plaats heb-be. Eene
naauwkeurige belchouwing: overtuigt

ons hier van ten vollen : nooit heeft

iemand aangetoond, dat ze dooreene
zoort of dier kan vergroot worden

;

dit zal ook nooit kunnen gefchieden

:

het geen wy 'er van kennen, doet ons
in vervv^ondering opgetoogen ftaan,

hoe 'er zulk eene verbaazende ver-

fcheidenheid in zekere omtrekken,
of bepaalde groottens kan plaats heb-
ben: de befchouwing der geringfle

dieren , zoo ver het ons mogelyk is

,

doet zelfs de verbaazing ten top fty-

gen. Niemand kan hier van in deeze
eeuw onkundig zyn, ik behoef dit al-

leen aan te Hippen.

4. De orde en overee'.iflemming tot Gods
verhevene eindcns , welke ook in al-

len gevonden v/orden , bevestigen on-
ze voorigeftelling volkomen: wyzien
immers op en in deeze aarde , in de
wateren, alles door zyne hand zoo
gefchikt, dat wy gedwongen 'worden 5

om op te merken , cenen fchakel van
dieren, welke hier voortloopt tot den
menfch ; daar eindigt in het ryk der

planten of leevenlooze Schepfelen:

een
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èen fchakel , waar wy de minfte on-
evenredigheid , of gaaping, oflprong
in ontdekken kunnen , maar een e düi-
delyken overgang van het volmaak-
te tot het meer volmaakte ; of aan
de andere zyde, tot het mindere
volmaakte: een overgang zoo juist,

zoo zagt, zoo ongevoelig; een over-
gang , die onze verbaazing werkzaam
noudt, en ons zoo be^t eenige fcha-
duw leert opmerken van die oneindi-
ge verfcheidenheid , v/aar van wy te

vooren fpraken.-— En wie (vergun
my, dat ik 'er dit van ter zyde byvoe-
ge), wie durft ftaande houden, dac

wy dien fchakel volmaakt kennen?
Daar 'er nog geduurige ontdekkingen
gefchieden , welke de door ons te voo-
ren onopgemerkte gapingen vervul-
len. En wat zullen onze nageflach-

ten noch niet opmerken? Doch
op dat de bekoorlykheid deezer zaak
ons niet afleide, neemen wy liever de
hand van het papier.

- Denkt een opmerkzaam Leezer, waar
toe al het bygebragte: daar het oog-
merk is, een betoog van Gods goedheid
omtrent zyne bepaaling in den dood der
Dieren? Doch dit alles was onvermyde-
lyk , om daar door tegen te gaan , die ge-

X 2 wig-
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v/igtige bedenking door welke veeJen
Gods onveranderlyke deugden en zyn al-

lerheerlykstwerk poogente ontluisteren,

en welk ons zelfs by de befchouwing
deezer zaak geduurig voor den geest

koomt; zeis: zou God dan geene ande-
re bepaal ing en fchikking omtrent het

Dierenryk hebben kunnen verordenen ?

Al het bygebragte , vertrouwen wy , leert

onweerfpreekbaar , uit aanmerking van
Gods deugden, en van de allervoortref-

feiykfte en onverbeterlyke fchikking der

Dieren, op deeze aarde, dat dit vol-

Itrekt onmogelyk zy; doch dit is het

noch al niet, wy moesten al het , tot dus
ver bygebragte , ook noodzaakelyk voor-
dellen : om dat dit , naar ons inzien , al-

leen gegronde bewyzen aan de hand
geevt, ter bevestiging, dat Gods bepaa-

ling , omtrent den dood der Dieren , zyne
goedheid omtrent het algemeen welzyn
betooge. Bevestigen wy zulks in be-

trekking van eenige Dieren, en van 't

Menfchelyk gedacht.

In betrekking van het Dierenryk,

moeten wy , klaarheidshalven , met eeiT

woord herhaaten, dat Gods goedheid

haar in het zelve, in die omftandighe-

den , waar in de Dieren geplaatst zyn , zoo' -

ver uitftrekke, ais het immer mogelyk;

is 5
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is ; en wel tot iedere zoort van hun , tot

ieder dier zelfs ; en zulks alles , niet als

op eciie verftandigewyze,overeenkom-
Itig zyne verhevene eindens. En het

zyn deeze gewigtige en beweezene rege-

len, welke wy ons hier geftadig voor
de aandacht moeten houden. Deeze
leeren ons, i. dat, na dat de Heer alle

leevende Dieren , volgens zyne oogmer-
ken en hunne vatbaarheid , eenige goed-
heid betoond hebbe, zy dan ook allenks-

kens noodwendig moeten fterven , zal

Hy ook goedheid aan hunne nageflach-

ten , ook naar deezer hunner vatbaar-

heid , en tot die zelvde eindens , kunnen
fchenken : want deed Hy de e^rfte in

leeven blyven , verder vermeenigvuldi-

gen, of niet vermecnigvuldigen ; denaar-

de , de zeen , de lucht , hoe uitgebreid

ook, zouden ze niet kunnen bevatten;
behalven dat zy, om hunne innerlyke

geitellen, zoo hier al gelegenheid toe
was , aan alle plaatfen niet zouden kun-
nen verkeeren , ook was 'er dan voor
deeze alle geen genoegzaam voedfel:

en zoo kon het Opperweezen , naar het
bellek deezer aarde , geen geno.egzaa-

me goedheid aan de jongere geflachten

betoonen; de ouden zouden het deezen
ook zeer lastig maaken; en 'er kon niet

X 3 an-
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nnder? dan verwarring, ondergang, ver-

derf uit ontftaan : is dan de ondergang van
de eerfte voor de laatften, geen blyk

van de grootfte goedheid ?

2. Dat 'er veele Dieren in de drie rj'-

ken 7.yn, die alleen door het bloed,

vleefch of andere deelen hunner mede-
fchepfelen , of door allen deezen ge-

voed worden , is allen bekend : een
voedfel , dat wy te vooren aanmerkten

,

dat zy 5 om hunne natuurlyke gefteld-

heden , volftrekt niet kunnen misfen

,

zullen zy niet van honger fterven , nim-
mer voortteelen. Is het nu geen goed-
heid , dat hun Heer den ondergang van
veelen , welke 'er toch volgens zyne be-

paaling moest plaats hebben , daar toe

gefchikt heeft ? Is het niet oneindig wys

,

dat Hy, door dit eenvoudig middel,

deezen de kennelykfle blyken zyner al-

genoegzaamheid en zorg fchenkt.

—

— Het
is waar, men kan hier denken, indien

de' Schepper der Natuur hunne lighaa-

tnen zoo gefchapen hadt, dac ze tut

hun onderhoud alleen kruiden, plan-

ten, Vv'ortels , vruchten noodig hadden
,

dan behoefden de eerften niet te fier-

ven ? Doch dan zou volgen . ofdat onze
aarde , even als in 't voorige geval , geen
genuegzaamen voorraat van Ipyzcn voor
^^^- hun
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hun konde uitleeveren , en zy dus van
honger zoude moeten fterven. Die iets
van de ontallyke meenigte der Dieren
kent, en hoe veele milliöenen van de-
zelve alleen door bloed , vlcefch enz.
van hunne mededieren gevoed worden

,

ziet hier niet een ontebovenkoomelyke
zwaarigheid; of'er zou volgen, dat 'er
zommige zoorten dan geheel wierden uit-
geroeid : doch wie merkt niet , dat in 't

eerfte geval, de Heer niet alleen zou
ophouden van voor deezen goed te zyn,
maar veel eer als wreed voorkoomen

;

en in 't laatfte geval, dat dan ook zyne
goedheid, zorg, werkzaamheid haar tot
een minder aantal zou bepaalen; en Hy
kon zoo de grootfte trap van liefde nooit
betoonen

: Hy was zich zelven ongelyk

,

en zoude zich dus verloochenen.
3, Indien eindelyk in een derde geval

cenigc zoorten, die op andere aafen,
niet weder de flagtoffers wierden van
eene derde zoort , voor welken zy ook
tot voedfel zyn, wat zou het gevolg
weezen ? Dat zy zelven , en

, door de
voortteeling, ook hun geflagt eindelyk
alle die zoorten, welken hun aas zyn,
geheel zouden verdelgen, waar door
deeze laatfle zouden ophouden voor-
werpen van Gods goedheid te zyn.^ r

X 5 En
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En maakenwy dit toepasfelyk op de
onderlinge verdelging, waar toe het

wordt aangevoerd : wie bewondert niet

de Goddelyke fchikking, die hier door
zyne liefde zoo aan milliöenen betoont

,

de wereld volmaakt doet blyven , alles

in eene verrukkelyke Orde houdt, die

duizende kwaadén door de eenvoudig-
Ite wegen voorkoomt.
Doch hier van zal noch iets nader

gezegd worden , by de befchouwing van
Gods goedheid, in het dooden der dieren:

in betrekking dan van het menfchdom

,

hier toe zal het volgende genoeg zjn.

Als wy ons , volgens orize voorige af'

teekéningen, erinneren, hoe de Heer
het Dierenryk heeft voortgebragt , be-

Hiert en voedt , ter opluistering zyner
volmaaktheden , door redenmagtige wee-

zeiis ;-^ en wy voegen 'er by , hoe
zulks volgens zyn doel niet alleen moet
plaats hebben , omtrent het gantfche ryk

,

maar ook omtrent ieder zoort, ieder

fchepfel in hetbyzonder, en Wel zoo,
dat derzelver overeenftemming, ver-

fchil , orde , ons den hecrlyktten fcha-

kel , waar van wy te vooren fpraken

,

voor de aandacht brengt: om zoo in

ftUe deezen zyne Alniagt, Wysheid,
Grootheid, Goedheid te doen aanbid-

den ,
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den, verheffen. Indien nu zommige
zoorten al te zeer vermenigvuldigd wa-
ren; zoo deeze daar door aan allerlei

gebrek waren bloot gefteld, anderen
kwelden > verdreeven , onzichtbaar maak-
ten, of geheel verdelgden : hoe zou dit

oogmerk niet verydeldzyn ? Hoeflaauw
zouden Gods deugden uitblinken? Ja
zyne Heerlykheid zou dan door de ver-

warring,ongemakken,rmerten, gebreken,
welke daar noodwendige alle uit moes^
ten voortvloeijen, geheel verdonkerd
worden.-— Daar nu de erkentenis van
Gods deugden , de aanbidding , de verhef-

fing derzelve het grootfte genoegen is,het

welk het menfchdom fmaaken kan : wat
is zyne goedheid dan niet onbézefbaar
groot , dat hy den ondergang der Die-
ren zoo aanhoudend wys beftiere, dat

wy geduurig die verrukkelyke aandoe-
ningen , in de befchouwinge zyner wer-
ken , kunnen fmaaken. Doch dit is

het noch al niet , het is dezelvde goe-
dertierene bepaaling, welke ook zeer

veel invloed heeft op een gelukkig lee-

ven in deeze wereld.

De te groot€ hoeveelheid der Die-
ren , welke 'er zonder eenen geduurigeii

ondergang, zoo als te vooren bleek,

ontdaan moet, kan niet anders , als ten

X 5 ui-
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uitcrften fchadelyk zyn voor het menfch-

dom : een enkele zoort al te zeer ver-

meenigvuldigd, is een geduchte plaag

,

tot verderf en tot ondergang van het geen

de goede Voorzienigheid anderzints

het menfchdom zoo gunftig toefchikt

:

de bekende aanv^allen der muizen, wor-

men , zwarte vliegen , die ons zoo dik-

werf plaagen, bevestigen dit; dit blykt

ook uit zommige gcdeeltcns van Ameri-
ca, waar in, na een aanhoudende re-

gen , zulk een verbaazend aantal van In-

feóten ontftaat , dat door hunne verflin-

ding en kwelling de bewooners verarmd

,

en hun leeven ondraaglyk gemaakt wordt;

en had de goede Voorzienigheid daar

geen aantal Vogels gereed , die deezen
verflinden: hoc fchroomelyk zouden de
yerdere gevolgen zyn ? Valt ons die

zeivde goedheid niet te beurt, door on-

ze Oyèvaars , Zwaluwen en Rygers , als

.zommige Sprinkhaancn , Kikvorsfen en
andere diertjes ons te veel kwellen ? Ja
behoeft men wel iets meervandegroote
fchadelykheid der dieren , als ze al te

veel vermenigvuldigen , by te brengen

,

en zoo de oneindige goedheid Gods te

•betoogen , als die zulks door hunnen
dood tegengaat:,wanneer men maar even
bet oog vestigt, op de verfchrikkeiyke

plaa-
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-plaagen , welken den ^gyptenanren trof-

fen , toen zy de kinderen Ifraëls weiger-

den te laaten trekken. Wie , die zich
een regt denkbeeld vormt van de elen-

de, jammer, benaauv/theid , welke hier

door dat volk trof, moet niet met ont-

roering aan een e al te groote vermenig-
vuldiging van zommige Dieren denken

;

en den oneindigen üeltierer van alles

ernitig verheffen , in zyne onbegrypeiy-
ke goedheid, die ter voorkooming van
die alles vernielende plaagen , den dood
der Dieren zoo wys bepaald heeft ?

Moet de te groote vermeenigvuldi-
ging van zommige Dieren , zoo als wy
te vooren zeiden, den ondergang van
andere zoorten, noodwendig tot zyn
gevolg hebben; ten minflen indieplaat-

fen daar de eerilen te veel vermcenig-
vuldigd zyn: dit fchynt veelen, by het
eerfle inzien, van weinig belang; doch"
dit vooronderftelt in hun ook een die-

pe onkunde, in de wigtige eindoogmer-
ken van alle zoorten , en waar toe die aan

verfchillende plaatfen opzettelyk gefield

zyn: waarlyk het is te bedroeven, dat

men in de kcnnisfe van het nuttige der

Dieren , noch zoo weinig ervaaren is.

Waarom is dit aan alle Academiën geen
byzondere takjvanondervvys? Was men

hiei*
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hier in bedreeven , men zou duidelyk

zien , van welk eene aïlergewigtiglte aan-

gelegenheid het zou zyn , een eenig zooit

te misfen , om dat het , om Gods wysheid

,

die in alles het nuttige ook bedoelt , een

vaste regel is, dat 'er geen enkele zoort,

zonder de ongelukkigfte gevolgen , om
hier andere eindens te verzwygen , kan
ontbeerd v>^orden.— Blykt zulks ook
niet ten duidelykften uit de ondervin-

ding? In zekere Colonie van America,
meende men zich meesterlyk te heb-

ben gekweeten , als men een zoort van
Kraaijen daar geheel vernielde : om dat

men dacht , dat zy hunne erweten op-

aaten: daar zy niet aasden, als op wor-

men of rupsen, die hun dit nadeel al-

leen toebragten; en men had, door
deezen dwaazen ftap, in dat jaar een

zeer geringen Oogst. Dachten die zelv-

de Volkeren , of eenige daaromilreeks

niet even ongelukkig, die een andere

nuttige Vogel in hun land ombragten

,

en verjaagden: om dat zy waanden, dat

zy hun gras opaaten , daar zy het alleen

van zekere rupfen, die het verdierven,

zuiverden? En groeiden door dit mis-

verftand, die rupfen' daar toe niet zoo
ilerk , dat men 'er , in het jaar 1 749 , geen

gras 5
geen hooy had ? Moest men het

daar-
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daarom niet, tot een regtmaatigen tol
van die onkunde, uit Engeland doen
overkoomen ? Moest men 'er zelfs dien
nuttigen Vogel niet weder inbrengen;
en wilde meïi aanhoudend gras hebben

,

hem 'er gerust doen leeven ? Is niet om-
trent het zelvde in Zweeden gebeurd ?
Heeft men niet door zoorcgelyke dwaas-
heden het nut onzer gemeene Spinnen

,

tot eene gezonde adembaaling, ontdekt?
Zyn onze Muizen, onze Mieren enz. niet
onontbeerlyk in onze hoven? En is
het dan niet oneindig liefderyk van den
Alleen wyzen Albeflierer, dat Hy den
ondergang der Dieren zoo heeft be-
lieven te bepaalen y dat door de altegroote
hoeveelheid van anderen, die deezen
zouden vermeien , ons dit ongeluk niet
treffe?

Ik fluite dit fluk, door noch alleen te
doen zien ^ hoe oneindig nuttig het is

voor het Menfchdom , dat veele dieren
leevend verdonden ^ ofookgeftorven tot
bekwaam voedfel voor anderen verllrek-
ken

: het blykt ten duidelykften , uit
hun maakzel, uit hunne beweeging, uit
de wryving, de llyting hunnerieden,
dat wierden zy niet verflonden , zy ech-
ter na zeker tydsbeftek zouden moeten
fterven ; waren zy nu geen voedfel

voor
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voor anderen ? Hoe vervuld zou onzen
dampkring niet zyn van alle deuitwaas-

lemingen van tienduizenden van milli-

oenen lyken, in alle plaatfen? Hoe on-

bruikbaar onze wateren ? De wind , de

loop der wateren , kon 'er ons wel wat

van bevryden ; maar zouden intusfchen

ook middelen zj'n, waar door die uit-

waaslemingen,die vefdorvene deelen,vaii

elders aangevoerd, ons benaauv/den : zou
dit dan , om alleen van de lucht verder

te fpreeken , dezelve niet geheel onzui-

ver maaken , en verpesten ? Wat zou het

zyn op plaatfen daar men uit traagheid ,

de grootlle dieren niet onder de aarde

delit'? Zou het een en ander onsleeven

niet in het uiterfle gevaar brengen 9 Zou-
den 'er niet duizenden menlchen fcerven

,

zeker fterven , wierden deeze, wierden
ook onze lyken , niet door die alle.rnüt-

tigflie dieren verflonden? Een weinig

nadenk ens, en eene vergelyking van my-
ne (telling met de proeven , welke men
thans omtrent de gephlogisteerde luch-

ten, zoo nuttig in het werk ftelt, be-

vestigen deeze meenhig volkomen. En
om het te brengen daar het behoort:

hoc onbegrypelyk goed zyn Gods bc-

ftieringen dan niet voor het meniche-
lyk geflacht, die door alle leevendenen

doo-
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i!ooden , tot een aangenaam voedfel

,

voor dieren te verordenen, ons van dit

gewigtig kwaad, en van veele andere
nadeelen , die 'er uit kunnen worden af-

geleid, zoo gunftig heeft believen te be-

vrydcn.

Indien ik my durfvleyen , dat de voor-
geftelde redenen , myne geëerde Leeze-
ren, bullen overtuigd hebben jdat de dood
der meeste Dieren , zoo als die door God
bepaald is , waariyk zyne goedheid be-

tooge: zoo twyffel ik echter niet, of
men zal denken, en heeft reeds voor
lang gedacht , dat of fchoon het betoog-

de eene zekere waarheid zy, omtrent
Zommige Dieren en Menfchen ; dat zy
echter, die op zulk eene wyzefterven,
en zoo de ilagroffers worden van hunne
verflindende medefchepfelen , niet kun-
nen gezegd worden , daar in blyken van
Gods goedheid te genieten ? Dat zy die

in en door hunnen dood zeker genie-

ten , zullen wy nu in ons tweede deel

aantoonen, wy moeten daar toe de zaak

geheel aan hunne zyde befchouwen.
Mogelyk kan hier byzommigen in be-

denking koomen : dat daar dehghaamen
der Dieren bezield zyn , zoo als hunne
zintuigen, welke aan de onzen evenaa-

ren, en hunne daaden, welke zonder
eene
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eene ziel niet begreepen kunnen wor-
den , leeren ; en , dat daar deeze zielen

hoogwaarfchynlyk na hunnen dood aan-

weezig blyven : 't zy men dat verblyf

gelukkiger , 't zy min gelukkig , als het

geen zy in de vereeniging met hunne
lighaamen genooten, befchouwd: of
dit overbly ven hunner zielen hier niet

in aanmerking koomt ?Wy meenen neen:

dewyl het voorige reeds geleerd heeft

,

en het vervolg nader bevestigen zal , dat

zy, op eenen bepaalden tyd, zeker

moeten fterven : vv^elke gevolgen nu die

dood heeft, doet niets tot ons oog-

merk , dewyl wy alleen betoogen , dat

in hunnen dood, als dood; en in de

wyze , op welke zy fterven , geen bly-

ken van onbarmhartighcid of wreed-

heid, maar van Goddelyke goedheid

omtrent hen zichtbaar doorftraalen. Dit-

zullen wy beide bevestigen.

Wat hun dood betreft, wy moeten
hier nooit uit het oog verliezen , dat de
Heere , volgens zyn oneindig wys beftek

,

aan ieder Schepfel van het Heelal , en

dus ook op onze aarde , aan ieder ge-

voelig weezen , zekere maat van gunst-

bewyzen heeft toegefchikt, welke Hy
door zyn beftier hun oök daadelyk

fchenkt; zoo dra Hy nu aan dat wys
be-
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beftek beantwoord heeft, en H,y fielt

paal aan die gunstbewvzen , of Hy ont-

houdt ze dezelve, dan kan Hy nooit
gezegd v/ordeiT, wreed of onbarmhar-
tig te zyn : dewyl Hy dan niet anders
doet, als dat Hy zyne oneindig wys be-
paalde goedheid inhoudt, en dit doet
liy alleen, als Hy de Dieren laat om-
koomen.— Had Hy ze niet gefchaa-
pen , en dus die bepaalde rnaat van gunst-
bewyzen niét gefchonken : zou Hy hun
dan niet minder goedheid betoond heb-
ben? Zeker ja, daar Hy dan nu zulk
eene bepaalde inaat hier van fchenkt,
en die op zekeren tyd inhoudt , is Hy
immers daarom niet van onbarmhartig-
heid te befchuldigen ?

Maar aan de andere Z3'dc, de Heer
beliefde , unar het aantal zyner gunstbe-
wyzen , welken Hy aan ieder dier Schep-
selen zou fchenken, (en wie kan hier
aan twyffelen, die zyne wysheid eerbie-

digt) hunne vatbaarheden te bepaalen.

Jiy fchonk daarom een ieder een lichaam
^n eene ziel , alleen gefchikt voor zulk
een aantal goedheden , als Hy voor hun
in dit leeven verordend had ; daar dan
deeze nu genooten zyn , zoo zou een
langer verblyf , in dit leeven , hun
niet tot genoegen kunnen ftrekken ; al-

^11 DPfiL. Y thans
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thans 'er zoude dan in zulk een verblyf
onaangenaame aandoeningen ontdaan i

v/elke deeze verlenging, over het geheel
beichoLiwd, ongenoeglyk zoude doen
zyh.

Doch dit leidt my tot eene andere
reden , wanneer \vy onze aandacht ves-

tigen op hunne maakzels : deezé zyn
allerkonltigfte werktuigen, min ofmeer
Iterk , naar hunne geaartheden , en de ty-^

den, welke zy op deeze aarde moe-
ten verkeeren ; hoe wel ingericht deeze
nu ook zyn , en hoe ze door voedzel
ook mogen verfterkt worden, zy fly-

ten af, zy verdroogen , verharden , en
worden eindelyk onbekwaam, zoo dat

ieder dier , al kon het 't noodige voedzel
bekoomen , eindelyk zóu moeten der-

ven. Hier koomt by , dat zy aan de
wet der voortteeling onderworpen , hun-
ne taak hier in , naar hun afgeloopen tyds-

beflek, hebben afgedaan, zy hebben
dan hun zoort voortgebragt. Dewylnii
het voedzel in deeze voortrelfelyke we-
reld geëvenredigd is , naar het gebruik van
zeker aantal Schepielen, moesten of zy
of hun geflacht dan van gebrek vergaan,

of op eene andere wyze omkoonien;
doch zy afgeOeeten en des magteloozer

dan hun kroost, konden niet anders, of
moe-
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moesten in die oniftnndigheden de on-
gelukkige llagtolFers zyn. In beide
die gevallen, of door beide deeze rede-
nen , zouden zy een lankwylig, een al-

leronaangenaamst, ja zeer fmertelyk uit-

einde hebben: is het dan geen groote
goedheid van hunnen Maaker , dat zy

,

voor het ondervinden dier kwaaden,
ieevend vcrflonden worden ?

^' Inde overweeging der wyze, op wel-
ke zy fberven, vooronderftellen wy,
dat zy waarlyk gevoel hebben ; en des ook
fmerten kunnen ondervinden. Schoon
deeze onze meening reeds in verfchei-
denc uitdrukkingen gebleeken is, wil-

den wy die hier echter opzettelykvoor-
itellcn , als iets , dat ons allerduidelykst
en zeker voorkoomt, uit hun uiterlyk
en inncrlyk geitel ; en uit de ondervin-
ding , om dat dit hier byzonder in aan-
merking koomt.— Doch dit te erken-
nen , zal , vertrouwen wy , ons betoog
niet om ver werpen.

Hier moet men voor alles opmerken

,

dat volgens de byna algemeene bepaa-
ling van hunnen dood, deeze hun al-

toos zeer onverwagt te beurt valt; eene
verordening, waar door hun ook , een
byzonder blyk van 'sHeeren goedheid,
gefchonken wordt.— Op het oogenblik,

Y 2 dat
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diit duizende gerust vliegen, kruipen,

zwemmen, worden ze in hei: midden iiun-

ner genoegens verdelgd. Het is waar

,

zommige fcbynen eenigen tyd met den

dood te woril:eien:' by voorbeeld, een

worm , een mug , een vlieg , een visch

,

zoo zélfs , dat wy dikwerf hunne wor-

fceiingen , in doodsgevaar , kunnen zien

;

en ons mededoogen voor hun voelen

ontvonkcn. Doch in zulke gevallen is

het een verkeerd vooroordeel te waa-

nen, dat zy dan van hun doodsgevaar

zouden bewust zyn , en daarom met al

hunne kragten tegen hunne vyanden
worftelen. Neen , zoo ver ftrekken hun-

ne begrippen zich nooit uit : zulk een

denkbeeld vordert veele anderen en ver-

fcheidene befluiten , welke in hun niet

vallen kunnen. De gantiche zaak , is

deeze: zy vinden zich belemmerd in

hunne vryheid en genoegens, en alle

pogingen, welke zy in het werk ftellen,

dienen alleen, om deeze weder te be-

koomen; en zoo worden zy, onder die

poogen, om hunne vryheid, verHon-

den.— Is nu de dood vooe een flier-

vende onaangenaam , akeJig , om het

begrip der verandering, om de verlaa'

png van veele genoegens , om gevrees-

de fmcrt, enz.: dit alles kan hmicooic
tref-
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treffen
, dewyl zy volflrekt dnverwatji:

fierven.

Het tydfl-ip eindelyk , in bet welk zy
fterven

, kan noch eenige bedenking ü-ee-
ven: dit koomt althans onaangenaam
voor Doch wie heeft niet opgemerkt,
dat door de hefdenryke bepaaüjig des
Heeren, omtrent den dood derDiei-en,
dit t3'd(lip volftrekt oogenblikkelyk zy:
zoo dra duizenden worden aangerand,
eer zy zelfs die aanranding regt ontwaar
worden, zyn ze reeds verllonden; hun-
nen vyanden fcbynt opzettelyk eene ;5-e-

neigdheid te zyn ingedrukt, om hun
oogenblikkelyk van het leeven teberog-
ven : hét zy ze hen daadelyk inzweli^en;
het zy ze 'er een agtervo'lgend gebVuik
van niaaken. Eene kleine uitzonde-
ring mag hier omtrent , in zeer weinige
gevallen

, worden opgemerkt Dan "te
vooren hebben wy reeds gezegd, dat
wy dit_ fiuk in het algemeen beichou-
wen: in zeer weinige uitzonderingen

,

welke, buiten infpraak, altoos wyze
bedoelingen hebben, willen wy ons des
niet inlaaten: met een woord alleen
dient, dat als fommige dieren, door
hunne vyanden , langzaam Ichynen ire-

dood te worden , dat zulks niet is , oni
deezc dieren te pynigen, maar om nut-

^3 ti-
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tige ontdekkingen : onze katten zouden
denkelyk eenige muizen en rotten nooit

zoo lang kwellen, indien wy ze zoo

fterk niet voededen ; als v/y ze niet meer

gaven, dan ze in plaatzen, daarzeoor-

fpronkelyk, daar ze wild zyn , genie-

ten ; en kan het ook niet zyn , dat zy

door de wyze, op welke zy dezelve

dooden, gelegenheid zoeken, om an-

deren , welke zy ook moeten verflin-

den , te ontdekken. Hoe dit ook wee-

zen mag , zulk een enkeld geval , zeg

ik , doet niets af: millioenen van aller-

leyen aart worden oogenblikkelyk ge-

dood , en is zulk een wyze van fterven

,

dan geene uitnemende goedheid: dewyl

ze zoo in den dood , die ze toch moe-

ten ondergaan , van Imerten bevryd zyn.

Noch moet ik hier in bedenking gee-

ven , of hunne oogenblikkelyke dood

,

wel in 't minst imertelyk kan begrepen

worden? Het is immers niets anders,-

dan een daadelyk gemis van alle lichaa-

melyk gevoel \ het is niets meer , dan een

ophouden van een genoeglyk verkeer in

het ryk der dieren. En dit kan zonder

het begrip van eenige fmerten , zeer wel

plaats hebben : menfchen die oogenblik-

kelyk beroerd worden , zoo dat ze ge-

heel zonder kennis zyn, weeten dik-

werf^



DEN DOOD DEPv DIEREN. $43

werf, als zy wederom hcrfrellen, niets'

van eenige imerten, toen zy beroerd
wierden; j^ls deeze nu in zulk eenen
Itaat fterven , dan fiierven zy volflrekt

gevoelloos : kan 'er nu zulk een dood
ook niet in de dieren plaats hebben ?

Alles dat ons in het afilerven van zul-

ke menfchcn onaangenaam voorkoomt

,

is eigendyk alleen dat, het welk het tyd-

flip des doods voorgaat, en dit treft

ons, als onaangenaame voorboden , van
hun aannadercnd gemis en verhuizinge,
naar de gewesten der eeuwigheid.
Doch daar deeze omftandigheden 'er

niet zyn, is denkelyk eene oogenblik-
kige fcheiding geheel niet fracrtelyk.

Daar nu de dieren zoo momentelyk,
zoo onverwagt fterven , genieten zy ze-

ker, in hunnen dood, kragtige blyken
Van Gods goedheid.

De bedenking: zou Gods goedheid
hiet grooter zyn , zoo hy bepaald had

,

dat de dieren langer of aanhoudend op
deeze aarde verkeerden? Kan in nie-

mand, die deeze verhandeling, byzon-
der het eerfte gedeelte , aandachtig ge-

leezen heeft 5 opryzen.

Maar de befchouwing van zomu^i-
ge menfchen , byzonder van de losfe

en onbedachte jeugd, die veeic die-

ren
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ren ellendig martelen , en op eene zeef

wreede wyze, iiUenskens hetleevenbe-

neemen , kan doen vraagen : is Gods
bepaaling omtrent ziilker dood dan goed-

heid?— Doch dit gedrag in het mar-

telen en dooden van deeze onfchuldige

dieren, is ten iiiterften wreed en on-

barmhartig ; en een aUerkragtigst bewys

,

van de groote boosheid vanbetmensch-
dom : die dieren tot deszelfs nut ge-

fchaapen, in plaats van deeze eerbiedig

te befchouwen, te bewonderen, en 'er

Gods eer in op te luisteren , dezel-

ve zoo moordaadig te mishandelen;

Nooit heeft de Heer zulks gewild , of

voorgefchreven ; maar heeft volfiirekt

het tegendeel , en in ons hart, en 'm de

natuur, en in zyn woord ten duidelyk-

ften uitgedrukt. Zulks is des niets

anders, dan een boosaartig en Godon-
teerend misbruik; het is een flraffehul-

dig doen.; iets dat niets afdoet tegen on-

ze ftelling: dewyl die zelfde dieren , aait

hun lot overgelaaten , dezelfde goeder-

tierenheden , door 's Meeren hand , zou-

den gemeten, die anderen te beurt val-

len, daar zy nu op zulk eene Ihoode

wyze van beroofd worden.

Ik behoef tot befluit naauwiyks te er-

inncren, dat wy ten fterkften verpligt
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zyn , om zulke fiioode martelaiyen , op
alle mogelyke v/yzen, tegen te gaan,
en zyn wy dikwerf in de onvermydely-
ke noodzaaklykheid, om zommige die-

ren te dooden ; dat het ons dan ook be-
taame , de algemeene natuurwet , ons
in het ryk der dieren zoo duidelyk voor-
gefchreven , te volgen ; dat is , dat wy
dit, volgens Gods oogmerk, langs den
korden weg uitvoeren.

^% j^€''^m^ë^
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VOORBERICHT.

T^at ééne der voornaamfle re-

denen 5 waarom belangry-

ke ontwerpen, (door deskundi-

gen, zoo in de fArhandt Imgen.
van GELEERDE GENOOTSCHAP-
PEN, als by afzonderlyke ge-

fchriften, opgegeven) niet in

meerderen trein gebracht wor-
den, tot bevordering van het al-

gemeene nut: daarin befta, dat

dezelven dikwyls aan weinigen be-

kend zyn : uit hoofde , deels van
de kostbaarheid dier werken

,

waardoor velen verhinderd wor-
XU. DEELS II. STUK. *3 d^Xi^
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den , om dczclven aan te koo-

pen ; deels van derzelvcr uitge-

breidheid , die niet zelden opzien

baart , omze niet de vereisclite

aandacht te lezen: — zal elk op-

lettend overweger van dit fluk,

zoo ik vertrouw , gereedelyk toe-

flemmen. Om beide deze belet-

felen te keer te gaan , met betrek-

king op de Verhandelingen ^ door

het ZEEUWSCHE genoot-

schap der Wetenfchappcn uitge-

geven, wist ik geen gefchikter

middel : dan (in naarvolging van

de HOLLANDSCHE maat-

scHAPPY der Wetenfchappen te

haarlExM) derzelver hoofdzakely-
ken inhoud^ met alle mogelyke

bekorting, by wyze van een RE-
GISTER op de eerjie twaalf dee*

len,
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len^ in eene alphahetifche orde^

als de gemakkelykfte voor het ge-

bruik , uit te geven ; en hierdoor

een' ieder' in ftaat te ftellen , om

,

in eenen zeer korten tyd, er!

voor eenen geringen prys , het

voornaamfte , dat in dezelven ge-»

vonden word, te kunnen naar*

gaan.

Wanneer ik dit ontwerp in het

ruwe had afgewerkt, gaf ik van

hetzelve kennis , en bood het Hee^

ren directeuren aan : die niet al-

leen myn' arbeid met dankzegging

goedkeurden ; en my , wanneer

het plan geheel in orde zoude ge-

bracht zyn, ter uitgave, op naam
des GENOOTSCHAPS , machtigden:

maar, tot een fprekend bewys

Van het genoegen der Vergade-

4 ring.



C VIII ]

ring , met een duurzaam gedenk-

stuk in ZILVER, ter waarde van

HONDERD Zeeuvjfcbe lijksdaal-

d rs , eenflemmig befloten te ver-

eeren.

Niemand zal het vreemd kun-

nen voorkomen , dat dit ftuk niet

eerder het licht zie: — als men
(lechts overweegt de moeite, die

vereischt word , om foortgelyke

Regijlers , als dit is , op te ftel-

len ; en daarby in aanmerking

neemt , dat dit als een bywerk

befchouwd moete worden, 't wel-

ke ik , in de weinige ledige uren

heb moeten verrichten , die ik

,

in ftede van my op de eene of

andere geoorloofde wyze uit te

fpannen, heb afgefnipperd van

dien tyd , welken myn hoofd-

werk.
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werk, als bedienaar des Euangc^

liums , en verfcheidene andere

bezigheden , daaraan meer of min

onmiddelyk verbonden , vorder-

den: — om van geene andere

betrekkingen en veelvuldige be-

letfelen te gewagen!

Ten aanzien van het register

zelve , ('t gene ik , wat de wyze
van opftel en uitvoering betreft,

aan het oordeel van den befchei-

den' Lezer onderwerpe,) zal ik

niets zeggen : dan dat het my ge-

voeglykst is voorgekomen , de

fchnjtuiirtexten^ die in de eerfte

twaalf deelen meer of min op-

zettelyk worden opgehelderd, af-

Zonderlyk aan het einde te plaat-

fen : — het opfchrift van dit Regi^

fier^ en vooral het gemak voor de

* 5 By-
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Bybelminnaren in het gebruik

van 't zelve , fcheen my toe hier-

voor te pleiten. Deze Ij^st had

ik zeer kunnen vergrooten , in-

dien ik alle de plaatfen der H. S.

daarop gefield had, die hier en

daar alleen worden bygebracht

of aangehaald, tot ftaving van de

eene of andere zaak; of van de

beteekenis van eenig grond-

woord : dan dit zoude , mynes

erachtens , ftrydig zyn met het

oogmerk van een Regifter ; en ,

wegens gedurige misleiding,, veel-

eer gefchikt zyn ter affchrikking

,

dan ter aanmoediging van deszelfs

gebruik.

Het Genootfchap heeft goed-

gevonden, dat tevens hierby zou-

de gevoegd worden de LYST der

te-



tegenwoordige Heefen directeü*

REN en leden; — der schryve-

REN , die eenige verhandüing'i

waarneming ^ oï bericht ^ hebben

ingeleverd, 't welke men in een.

der eerfte tivaalf deelen vindt ; —
gelyk ook van alle prysvragen,

die federt de oprichting des GE-
NOOTSCHAPS tot heden toe

zyn opgegeven: het zy dezelven

al of niet beantwoordt en be-

kroond zyn geworden.

Moge myn arbeid in deze

eenigszins dienen tot bereiking

van het voorname doelwit des

GENOOTSCHAPS : den Alleen^

wyzen GOD te verheerïyken ; het

gantfche menschdom , en voorna^

melyk dtn landsgenooten ^ voordeelig

te zyn; en allerki nuttige kunfien

en
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en wetenfchappen voort te plantm ;

dan zal ik myne moeite rykelyk

vergoedt achten!

vlissinge:
ien 7. van JVynmaand

1789.

A. DRYFHOUT,
SEKRETARIS.

>• j STUK-
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il 7^'

ABRA<i
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ABRAHAM JACOB 'sgraeuwen: Stads JMeclic.

Doctor. ; Penfionaris honorair te Zierikzce : (Jen

30. Juli 1776.

Mr. coRNELis VAN lennep: te Amjieldam-

den 30. Juli 1776.

Mr. WILLEM VAN DER BEEKE'. Pcnfionar',^

honorair 'sLands van den Vrye te Sluis; Raad

extraordinair van Nederlandsch Indi'é te Eatti'

via: den 30. Juli 1776.

Mr. JAN VAN DER woLFFt Raad en Burgemeester

• te Zierikzee: den i. October 1776.

j. c. MAur, in: Lieutenantkolonel en Kapitein ten

dienfte dezer Landen: den i. October 177Ö.

adriaan moens: eerfle Raad en Directeur ge-

neraal van Nederlandsch Indi'é te Batavia : de::

29. October 177Ó.

jOHAN coenraad brandt: Koopman te y/,;-

fteldam: den 24. Januari i'm»

Mr. FRANCOIS adriaan van ROSEVELn
c A T T e A u : Oudfchepen en Raad te FUsJl:!-

ge ; — Thefaurier van dit Genootfchap : di;i

24. Januari 1777.

** ^ DA'
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DA- IEL STEVEN schcrer: Raad en Burge-

mecstei* te Middelburg; Bewindhebber dor Oost-

Indifche Compagnie ter kamer Zeeland: den q.j,

Juli 1-1-9'

Mr. PETRUS GULiELMUs scho.rer: Raad

en Sekrctaris te Plisfiuge: den 9. Auguftus

1780.

Mr. WILLEM ARNOLD alting: Goiivemeur

generaal van Nederlandsch Indi'è te Batavia ; den

27. Aiiguflm 1782.

PiETER jACOB clyver: Raad en Burgemee-

fter te FUsjiiige: den 28. 'Januari 1783.

Mr. ANTONi E WOUD VAN dishoeck: Heer

van Domburg; Raad te Vlisfmge ; Bewind- '

hebber der Oostlndifche Compagnie ter kamer

Zeeland: den 28. Januari 1783.

Mr. JACOB VAN dishoeck: Schepen en Raad te

Viiipnge: den 28. Januari 1783,

Wx. JACOB WOUTER BouwENs: Raad te Vlii'

'
ftnge: den 28. Januari 1783.

JOHANNRS DE fremery: Predikant in de Ne-

derduitfche gemeente te Middelburg: den 28.
"'{

October 1783.

Mr,



HEEREN DIRECTEUREN. XXI

Mr. A. sanbra: Schepen en Raad te FUsfinge'i

den 31. Maart 1784.

p. H. reynst: Viccaclmiraal by het Ed: Mog:

CoHegie 'ter Admiialiteic te Axjleliam: den a8.

September 1784.

ISIr. j o H A N Baron meerman: Vryheer van Du'
hm ,• Schepen en Raad Te Le'uiè ; Bewindheb-

ber ilcr Oosilndiiche Compagnie ter kamer ^z»-

fteldam : den 16. Octoher 1784.

Mr. WILLEM aarnoud de BE veren: Oud*

penfionaris te Middelburg ; Sekretaris der Ed:

Mog: Heeren Staten van Zeeland: den 25.

October 1784.

Mr. JAN JAC OBUS macquet: Schepen en*

Raad te Middelburg : den 16. October 1784.

jo hannes pruyst: Kapitein by het Ed: Mog:

CoUegie ter Admiraliteit in Zeeland; . en Eqiii-

pageraeester derzelfde Admiraliteit, te FHsfiti'

ge: den 30. November 1784.

JAN SCHREUDER HARiNCMANt Kapitein by

het Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteit öp de

M'^as, in 'sHage: den 30. November 1784.

»* 3 Mr.
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Mr. JACOB HENDRIK schorer: Penfionaris der

ftad Middelburg: den 12. ^pril 1785.

JAN greeve: Raad extraordinair van Neder-

landscli Indi'é; Gouverneur van 'Javas noord-

oost-kust, te Samarang: den 31. Auguflus

1785.

JOHANNES TEELLINCK LE GRAND: Pcnfiona-

ris honorair te Vlhfingc : den 31. Auguflus

1785.
.

jOHAN FREDERiK d'o

r

V

I

l

l

E t Schcpcn en

Raad te Amfteldam ; Bewindhebber der Oostln-

difche Compagnie ter kamer aldaar: den 18. Ja-

nuari 1786.

JOHANNES louyssen: PenfionaHs honorair

der ftad Vlisfinge: den 18. 'Januari 178Ö.

Mr. PiETER VAN buren: Sekretaris der Ed: Gr:

Mog: Heeren Staten van Holland en Westvries-

iand'm^s Hage: den 29. Auguflus 1786.

1.EONARD ferleman: Heer van Croiflllez;

Rentmeester des Epargnes van Hun Hoog Mog:

in het Quartier van Sluis in Vlaanderen; Lt.

Bailliu, en ontfanger der generale middelen

's lands van den Viye: den 29. Auguflus 1786.

Mr.
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Mi'. WILLEM ANNE LESTEVENON: Vtyheer
van Hazardswoude ^ Oudfchepen en Raad der

flad Haarlem: den 26. September 1786.

Mr. BASTiAAN NEBBENs; Heer van Kleversker'

ke ; Bewindhebber der Westindifche Compagnie
ter kamer Zeeland, te Middelburg: den 6,

October 1786.

PETRUS ALEXANDER BOREEL DE MAURE-
gnault: Schepen en Raad te Goes: den 30.
januari 1787.

Mr. nicolaas johan van hoorn van
B u R G H

: Raad der ftad VUsfinge : den 24.
April 1787.

Mr. apollonius jan cornelis lampsins:
BaiUiu, 'wegens Zyne Doorh Hoogheid den Hee-
re p RINSE van Oranje, te Vlisfmge: den 27.

November 1787.

JAN STAvoRiNus: Schcpen en Raad der ftad

Middelburg: den 29. Januari 1788.

Mr. GVSBERT KAREL VAN HOGENDORP: Pen-
fionaris der flad Plotterdam: den 9. Mei 1788.

Mr,
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Mr. joHAN ADRiAAN M0£]V5: Raad der ftad

Vlhfmge: den \i. Auguftm 17S8.

Mr. ADRIAAN FRANCOIS LAMMENS: Scliepeil

en Raad: der ftad Vlisfinge : den 30. September

-;.rl788.

JACOBUS VAN DER S T E E G E : 3/?^/. DoCt. te

Groninge: den 25. Auguftus 1789.

Mr. JOHAN Assu.EH_us E E c I u s : Schepcii en

Raad te Middelburg: dm 7. Oftqber 1789..

DE HEEREN LEDEN.

ABRAHAM MULLER: Stads Mcd. Doci. Sche-

pen en Raad te Vlhfmge.

JONA WILLEM TE WATER: Hifloriefclirj'ver

van Zeeland; S. S. Th. Doet. ejusdemque et

Hift. eccL Profesfor te Leide.

SAMUEL eschauzier: Predikant in de Wal-

fche gemeente in "'s Gravenhage.

GYS-

F ^) Deze drieeerjls Heeren »//«» leden van let GENOOT-
êQUAP /fdert diszelfs eerjle opicbtingt
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evsBERT DE witt: Med. Doet. Chinirgyn ma-
jor onder het regiment Mariniers ten dieulle

• dezer Landen: den 30. Maart ij6S.

WARTiNus slabber: Pvaad der ftad Goes: den,

31. Mei 176S.

PETRUS nieuwland: Predikant in de Neder-
dultfche gemeente in 's Gravenhage : den ü8.
Juni 1768. if

Mr. LAURENS PIETER VAN DE SPIEGEL: -

Raadpenfionaris en grootzegelbewaarder van
Holland en Westvriesland, in 'sHage: den a8,
Juni 1768.

Mr. PIETER boddaert: i^f^^. Z)^^/. Oudraad
der ftad Flisfinge, te Utrecht: den aS. Juni
1768.

JOHANNES PETSCH, ie Tfelflein '. den ^6, Juli
17Ó8.

'^

JOHANNES ratelband: S. S. Theol. Doet. et
Profesfor; alsmede Akademieprediker te Frane^
ker: den 30. Auguflus if68.

Jacob johan andriessen: Med. Doet, Raad
en Burgemeester te Fere: den 27. September
1768.

XH. D£ELS U. STÜK. *
JA-
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y"

jACOBUS ERMERiNs: OudSckrctaris der ftad

Fere: den 27. September 1768.

PETRUS hofstede: S. S. Theol. Doet, ejus-

dcmque ^ hifloriae ^ et antlquitntiim facrarum,

Profesfor honorarius', Oudpredikaiit te Rotter-

dam : den 29. November 17Ó8.

JOHANNES JACOBUS VAN drunen: Profes-

for liug. Oriënt, en Predikant iii de Nederduit-

iche gciTiecnte in 'y Hertogcribosch : den 29. AV
vember 1768.

JOH AN JACOB DE FREYTAc: MajorlngenieuT

ten diende dezer Landen; Intendant van 'sLands

dok en fas, te VUsfinge: den 29. November

1768.

ANDREA s bonn: Mcd. Doet. Anatom'iae et chir

riirgiae Profesfor, te Amfteldam: den 28. De-

cember J7Ó8.

j. D u pont: Med, Doet. en Vroednieester te Rot-

terdam: de}t 28. December 1768.

CORNELis CLEYNt Emerituspredikant in de Ne-

derduitfche gemeente in den Briel: den 28. Ds'

cemhcr 1768.

jo.
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Jf'O HANNES OOSTERDYK SCHACHT: A.L.M.
Med. Doet. en Profcsfor te Utrecht : den 7. Fe-

bruari 1^6^.

NICOLAUS GEORGIUS OOSTERDYK, Jo.inSZ.

31ed. Doet. en Profesfor te Leide : den 7. Fe-

bruari 1769. . -

NICOLAUS LAURENTIUS BTJRiMAN: Med. Doct.

en Profesfor te Amfteldam : den 21. Blaart )

AARNOUD vosmaer: Dircctciir van het natuur-

kabinet Z: D: H: des Prinfen van Oranje ,: iil.

^sGravenhags: den 28. Maart 1769.

LOUIS DE beaufort: te Blüastricht : den z^S

April 17Ó9. •"'-
.

eduard sandifort: Med. Doct. c\\ Profesfor-

te Leide: den 25. April 1769.

Mr. BAvius voorda: OiidProfesfor j'uris tzLei-'-

. de: den 25. April 1769.

SEfeALDus RAvius: S, S. Theol. Doct. efus-

demque , linguarurn Oriëntalium , et antiquita-

tum Hebraicarum Profesfor , te Utrecht : den 30.

Mei 1769,

*** a «ER-
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GERARDUS NICOLAUSHEERKENS, tC GrO'

ninge : den 29. Auguftus 1769.

Marquis DE s T. s I M o N : Ridder der orde van

Maïtha , te Utrecht : den 29. Auguftus 1769.

DAViD VAN gesscher: Heelmeester tc y^w//?f/-

dam: den 29. Auguftus 1769.

FRANCiscus HENRicus ORAiM! Heel- en

Vroedmeester te Rotterdam : den 29. Auguftus

1769.

ADRIAAN VAN ghert: 's Laiids 3fedic. Doet,

der Baronie van Breda: den 10. October 17Ó9.

PHiLiPPE FERM in: Mcdic. Doctor ^ gezworen

Raad te Maastricht : den 31. October 1769.

PIETER JONAS BERGius: Bledtc, Doctor en

Frofesfor, te Stokholm: den ^6. December 1769.

ALÈXANDER MONRo: Medic. anatom. et chi-

rurgiae Profesfor te Edinburg: den 26. De-

cember 1769.

Mr. HERMANNUS CANNEGIETER! Profesfof

juris te Franeker : den 26. December 1769.

FRE-



HEEREN LEDEN. XXIX

FREDRIIv. CHR.1STIAAN MEUSCHEN: CdtlU

Pal. Caef. Legationsraad van verfclieidene Ho-

ven, in "'s Hage: den 26. januari 1770.

jEAN sAiiiuEL robert: Predikant in de Wai-

iche gemeentere Amfteldami den 2-j, Februari

1770. ,

S-AMUEL HENDRIK MANGER: S. Sé Tkeof,.

Doet. te Franeker: den 27. Maart 1770.

everhard pieter swagerman: Heelmees-

ter te Amfteldam: den 27. Maart 1770. :'!

FREDER-ICUS HENRICUS CHRISTIANUS HOFF:

Med. Doctor te Arnhem: den 1%. September

1770.

iGNATius VAN ZELDERC Med. Doct. te Gouda:

den 25. September 1770.

Mr. HENDRIK VAN WYN! Raadpenüonaris te

Gouda: den 27. November 1770.

>Ct na •( •v>^'jöC\.

DiONYsius VAN DE wynpersse: At L, M.
Philof. Doct. en Profesfor te Leide: den 20.

September ij'/i»

t** JOw
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JOANNES FREDERICUS ÖENNERT: A.L.M.
Philof. Doet. en Profesfor te Utrecht : den 20.

September 1771. ,

JAN BERNARD sandifort: Stads Bleclicinae

\v>- .Doctor in 'i Gravenhage : den 20. September

1771.

jEREMiAS NiGOLAUS eyring: Pk!!. Doctor;

Rector van het Koninglyke en Keurvorftelyke

feminarium te Göttinge: den 29. October 1772.

HERMANNUS GERARDUS OOSTERDYK: Med.

Doctor by het Ed: Mog: CoUegie ter Admirali-

teit te Amfleldam: den 29. October 1772.

benjamin b o s i^.r a : A.L. M. Philof. Doctor , te

Amfteldam: den 29. October 1772.

H e N R I C U S A E N E A E : A. L. M. Philof. DoCtOr ,

te Amfteldam: den 29. October 1771.

31 .

JOHANNES LE FRANCQ VAN BERKHEV; Med»

Doctor; en Lector in de natuurlyke hiftorie te

Leide: den 29. October 1772.

ARChibald maclaine: S. S. Theol. Doctor^

Predikant in de Engelfche gemeente in "'s Gra-

venhage: den 29. October 177^,
'-

: Mr.
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Mr. MEINARDUS tydeman; Profesfor juris

te Utrecht: den ap. October 1772.

JACOBUS DE rhoer: ProfesfoT hiftoriarum t«

Gronirige: den 29. October 1772.

LAMBERTUS BicKER: Med. Doctor tQ Rotter-

dam : den 29. October 1772.

Mr. PETRUS bondam: Profesfor juris te Utrecht;

Hiftoricfchryver van Gelderland: den 7. Septem-
ber 1773.

G. j. gerard: Auditeur ter Rekenlamer te Brus*

fel: den 7. September iT^jf

gerard de wind: Med. Doctor en Profesfor

-

te Middelburg: den 7. September 1773.

gerard greeve: Heel- en Vroedineester t«

Utrecht: den 26. Juli iTi^,

JAMES beattie: Profesfor philof moraïii te

Aherdeen : den 26. Juli 1774.

JERÓME DE LA LANDE: Math. et aftrott, Prfh
fesfor te Parys ; den 28. Juli 1775.

« • * • • «^
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, . . . . mechain: Aflronanie hydrographe du de-

pot de la marine^ te Parys : den 28. Juli 1775.

ANDREAS bohn: Pkil. et math. Profesfor pri-

marius te Giefen; Vorftelyke HesfenDarmltad-

fche bergraad; den 28. Juli 177s»

SIARTINUS houttuyn: Med. Doctor , te Am-

fteldam: den 28. Juli 1775.

JOHAN ALBERT euler: Philof. Prof. tc Pe-

tersburg: den 28. Juli 1775-

ADRIAAN kluit: Antiquitatum et hiftoriarum ,

in primis diplomaticae Belgü foederati , Profes-

for te Leide: den 30. Juli 1776.

JOHANNES VEIRAC: Med. Doctor te Rotter-

dam: den 30. Juli 1776.

Mr. SERVAAS VAN DE coppELLo: Medic.

Doctor te Middelburg: den 30. Juli 1776,

CHRISTOPHORUS saxe: A. L. M. Philof.

Doctor ; Hiftoriarum , antiqq. eloq. et hift. Ba-
-' tavae Prefesfor, te Utrecht: den i. December

"1778. '

*"-¥ HER-

iv



HEEPvEN ti:DEN. MmiU

et hijh ecclef. Pr.-ofesfgr j, . ^Vi Predi-haiH in de

Nèdcrduirfcbe geiyeeKte , t'i MU4elhwg\ den
I. December 1778.

TT
. . ><(

for^ te Rotterdaxh: dm u.December i.77g.

FRANCOIS WILLEM DE MONCHY: Med. DO'
ctor te Kotterdam: den i. December i^fg.j-

ARNOLDUS VAN DE LAAR! Med. DoCtQf IQ

"sGravenhage: den i. December x-^-;^^, ;.;jc;

BERNARDus hussem: Heelmeester J?y d^ Ad-
miraliteit te Amfieldam: den i. December 1778.

HENDRIK ALBERT SCHULTENS: Z/w». Or/Vw/.

^/ antlquitatum Hebr. Profesfor -ie Zf/i^;: dm
10. Auguftus 1779.

ANE dryfhout: A.L.M, TheoL et phikf.
Doctor; Predikant in de Nederd.uitiche gemeente
te Middelburg: den 10. Auguflus 1779. -^ "S"^-

^r^/<7m van dit GeaoDtfchap. ;.- w^sr^

Mr. piETER PAULUS: Oudraad en A^yokaat
fiskaal ter Admiraliteit op de Maas , te Rotter^

dam: .den 10. Augiifius 1779.

• XlXi DEELS II. STUK, *** SA-
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SABiuEL DE wind: Med. Doctor; 'sLandsope-

rateiir en fteenlhyder; Stadsoperateiir en Vrocd-

meester, x.q Middelburg : den lo.Augufimi-j-j^»

Mr. JOHAN DIEDERIK VAN LEEUWEN! Ont-

fanger generaal der middelen van het Kwartier

•vau Nymege over het Thiellche komtoir, te

Thiel: den 9. Augufius 1780.

*'"-'
- :

JOHAN JACOB LE SAGE TEN BROEK: A. L. 31.

Theo/, et philof. Doctor: den 9. Auguflus i^ijo.

JOHANNES FLOREiNTIUS MARTINET: A- L. M.
Philof. Doctor; Predikant in de Nedcrduitfche

•'-''' gemeente te Ziitphen: den 9. Augufius 1780.

M. S. DU pui: Stads Msd. Doctor ; Anat. chi-

rurg!ne et artis ohfietr. Profesfor honorarius

:

Xt Alkmaar.: den 9. Augufius 1780.

Mr. WILLEM AARNOUD KIEN VAN CITTERSC
• Raad en Burgemeester te Middelburg : den 28.

- Augufius 1781.

JEAN HENDRIK stolte: Stads Med. Doctor ;

Lid van de gezworen gemeente te Zwol: den

a8. Augufius 178 1.

J. B, DE beunie: Med. Doctor te Antn'srpen:

den 28. Augufius 1781.
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GERRARDusKuiPERs: Predikant in de Neder-j

duitlche gemeente te Dordrecht: den a~. Au-

guftuS 1782. ' •^

MARCus ELiësER bloch: Med. Doctor tfr

Berlin : den 27. Aiiguftus 1782.

JO HANNES PIETER FOKKER: A. L, M. Philof.

Doctor; Lector in de wis- natuur- en-. fterrci»

kunde iQ Middelburg : den 27. Auguflus 1782.

MARTiNus VAN marum: A. L. M. Med. ei

philof. Doctor ; Lector 'm de natuurkunde -te^

Haarlem : den ^"j . Auguftus 1782.

josEPH ghesquiere: Hiftoriefchryver te Brus'

fel: den 27. Auguftus 1782.

adriaan van sol in gen: Med. Doctor te

Middelburg: den 27. Auguftus 1782. ;, . ,3

FLORis JACOBUS VOLTELEN: B^ed. Doctor

^

Med. et chem. Profesfar te Leidc: den 2.7»

Auguftus 1782.

:.:. .•:0 .

Mr. NICOLAAS CORNELIS LAM B RE C HTS E NI

Oudraad en Penfionaris te Flisfinge : den 2?.,

Januari 1783.

f a Mr.
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Mr. P. R. DE BERo: Cohfeilfer auConfeiJ Royal

dti Gouferneme;}t général des PaysBas Autri'

Chieiis , te Brusfel: de:i 7. October 1783.

Vk.'éy'é-. hultm'aW: GrifficT van her Provinci-

ale Ilof van Gelderland;, te Arnhem: den 7.

October 1783.

5"^ s B E R T bonnet: S. S. Theol. Doctor en Pro-

fes for ', alsmc!^ Akadeinieprediker, te Utrecht:
II.

den 7. Auguflus 1783.

fiiTRUS LUCHTMANS: Mcd. Doctor; Ariat. et

chirurg. Prefesfir te Utrecht: den 7. October

1783.

ADOLF murray: Bfed. Doctor ön Profesfdr te

Upfal: den 7. October 1783.

C. G. gruner: Med. Doctor en Profesfor te

yena: den 7. October 1783.

f
"

'

' '

jAêÖBÜS VAN NUYS KLlNKENBLRG! ^. L. M.
Ph'ilof. Doctor; Theol. et hifi. eccl. Profesfor;

Predikant te Amfieldam: den 7. October 1783.

C-ftR-i 8 T o P H o R O i'' Hfe ï* k I C U S t) I D E R 1 C U S

ballot: Philof. in primis Phyf. expcr. Pro-

fesfor; Predikant in de Nederduitfche gemeente

te Middelburg: den 7. October J783.

• ^
*

HER.'

I
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HERMANNUS ROYAAÏibS: S, S. Tkeoi. Docti ett

Frofesfor; en Akademieprediker te Utrecht: de»

7. October 1783.

jACOB CASPER metzlar: Predikant te £teU'

fichem: den 7. October 1783.

• A '.^ 'I 5,vt:, i o AA.8I

Mr. RiiYNviscH feith: Advokaat te

,

Zwolt

den 7. October 1783.

• •>

BkOëRius broes: S. S. Theol, Doctor , tn Pro*

fesfor te Leide: den 7. September 1784.

-.U-: •

.,o(!( i*,V . ,

LOUIS PORT e: Predikant in de Walfche gemeente

te Middelburg: den 7. September 1784.

Mr. KAREL KOEN RAAD REii-zt' GHffier in den

Ed. Hove van Vlaanderen, te Middelburg : den

7. September 1784.

HENRicus scHORTiNGHuis: Predikant te

Koudekerke: den 7. September 1784.

GODEFRIDUS WILHELMUS CALLENFELSI
Med. Doctor; Burgemeester van de Courps, td

Sluis in Vlaanderen: den y. September 1784» 1

j. A. MURR ay: Med. Doctor en Profesfor te GöV-

.tirige: den 7. September 1784,

p ffj
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3Pi X. burtin: Med, Doctor Xz. Brusfel : den 7^
•^^..-.September 1784.

JAN RUDOLPH deiman: Bhd. Doctor te Am-

fteldam: den 31. Augitflus 1785.

ISAAC HENRY gallandat: Stads Med. Do-

; ctor XG. Hulst: den 31. Aiigiiftus 1785.

CAROLUS PETRUS thunberg: Med'tc. et bo-

* tan. Profesfor te Upfal: den 31. Auguftus 1785.

, . . . georgert: Ingenieur des ponts et chaus-

fées , tt Angóuléme: den 31. Augujlus 1785.

JAN BERNARD JACOBS: Artis obftetvic. Profes-

V:. for te Gend: den 7. October 178Ö.

JAN PETERSEN MicHELL*. Med. Doctor te

Amfteldam : den 7. October 178Ó,

DE launay: Sekretaris. van Zyne Kei-

zerlyke en Koninglyke Majefteit , te Brusfel:

den 7. October 17 86.

r. p. CAELs: Med» Doctor te Brïisfel: den 7.

October 178Ó.
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G. BRENDER A BRANDis: Leermciester in de

. _ -wis- natuur- en fterrekunde te Amfteldatni den

7. October 1786.

J. watervliet: te Middelburg: dett\y,Octo*

her 1786.

r

HENRiK VAN R O IJ bJn : Rector der Latynfche

fcholen te FUsfinge: den a/^.Juni 1783. — Se*

kretaris van het Genootfchap.

Mr Baron van hupsch: Lid van ver-

fcheidene Akademien en geleerde Maatfchap-

pyen , te Keulen : den 29, October 1788. '.

j^

SEB. JUST. BRUG mans: Prof, Botan. te Leide:

den 29. October 1788.

RUD. forsten: Anat» et chirurg. Prof. te Har»

.- derwyk: den 29. October 1788.

FREDR. VITILLEM VAN DER LEEUW: Med,

Doctor ', Lector anat. et chirurg, te Dordrecht i

den 29. October 1788.

E. J. THOMASSEN A-THUESSINK: Af L. M*
Phil. et med. Doctor , in 's Hage : den 29.,

QctQber 1788,

J0«*



:kl tstaaml. der leden.'

^JOH. HENDR. VAN DER PALM: Predikant, thaD3

1 wonende te Middelburg : de» 2^9. Qctober 1788.

JAC. DE puyt: Stadsoperateur en Vroedmeester

" '^. X& Middelburg : den 29. Qotoher 1788.

j. DE KANTER, Phil. z, Notatis te Zierikzee:
_

f den 7.cf, Octóber 1^%%, .-^ii

WILLEM KIST9 Am. z. Hiftor. Prof. en Re-

ctor der Latynfche fcholen te Middelburg : den

7. October 1789.

JAN A-ARKOUD BENNET: A. L, M. Phil. et wed.

Doctor, te Amfieldam: den 7. October 1789.

••

'

"?,

j, VAN BREDA: Stads M^d. Doctor te Gouda:

den 7. October 1789.

p. j. kasteleijn: Apotheker enChemist, i&Am-

fteldam: den 7. October 1789.
• " u 51 H j' 5 j:

'
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DER

SCHRTFEREN,
die ééne of meer vei-handelingen, waarneming, of

bericht, hebben ingeleverd: welken in de eerlle

twaalf Deelen des Genootfchaps geplaatst

zyn
:
— met aanwyzing , waar dezelven

in dit Regijier gevonden worden.

B.

Jti aster (j.) bl. 119. 133.

Bergius (p. j.) bl. 23.

Berkhey Q. Le Francq van) bl. 23.

Beunie (j. b. de') bl. 120.

Bleker (l.) bl. 51. • ,

Boddaert (p.) bl. 127.

Bomme (l.) bl. 17. 137. X4». 143. ald. 147.
Bonn CA.) bl. 73. 74. ald.

Brahé (j. j.) bl. 99.

Brandt O- c.) bl. iig.

-Cv ,;,,

Callenfels (g. w.) bl. 62, " ^ nt»i: ;

Charante (yt, h. van) bl. 7<VoV«'/ : 373^0

Cruysfelbergen (a va») bl. 7Ö. rniiiO

XII. DEELS II. STÜiC. *tülfn% J^ J^^^j,



XLir L Y S T D E.R

Damme (p. i*cm') bl. So. ald,

Dinckler Cj. s. g.) bl. 32.

F.

Ellerbeek (j. f.) bl. 33.

Ermerins (j.) bl. 91. iiS.

Efchauzier (s.) bl. Sö.

.

Euler (l.) bi. 121.

F.

Fagaras (j. Fap df) bl. 07.

Fermin (ph.) bl. 70.

Fokker (j. p.) bl. 19. 38.

Francq w» Eerkhey, Zie S.

G.

Gallandat (d. h.) bl. 33. 50. 115. 130. 138.

Garnier de St. Julieru bl. loö.

Gesfchert (d. van) bl, 71.

Ghert (h. Mirandolle van) bl. Cl. J34.

Gram Cf* h.) bl. 17?"



S € H ïl Y V E R E N. XLIII

sGraveeande (a.) bl. 14. 2S. 35. 44- a'.d. 40.

Greeve (g.) bl. 41. 42. s>7- 138*

' H.

Haarcn (o. z. van) b!. 31.

l^arger (j.) bl. 6. Ö3. 103.

Hennert Cj. f.) bl. 29. 30.

Hespel (h. van den) bl. yS,

Hofftcde (p.) bl. 115.

Houtruyn (m.) bl. 49, 82. p8. i20. 121.

Husfera (b.) bl. 22. 9Ó. 130.

L

Iperen (j. van) bl. iS. 35. 6t5. 87. 107,

K.

Kanter (c. de) bl. 141.

Krom (h. j.) bl. 107.

Kuipers (g.) bl. 39. 48..

L.

I^ambrecbtfea («• c.) bl 83,



XLIV L Y S T DER
Leeuwen (j. d. van) bl. 104

Lieftinck (a.) bl. 128. ald.

Lombard (e.) bl. loo.

3VL

\ .-

Macquet (jO bl.154.

Mareeuw (j.) bl. 61.

Jvlartinet (j. f.) bl. 37.

ÜVIechain (m.) bl. 5. ip. 100.

ÏJeefe (d.) bl. 39.

Michel (j. p.) bl. 25.

Mirandolle van Ghert : zie G.

Muiier (a.) bl. 133. .

N.

Nahuys (a. p.) bl. 34. 7Ö.

Nahuys (g. j.) bL 114. 149.

Nebbens (b.) bl. 140.

Nieuwland (p.) bl. 46,

Nooten (s. van) bl. 53.

O.

Oosterdyk (n. g.) bl» 20, 23..

Oosr



SCHRYVEREN. XLV

Oosterdj'k Schacht (j.) bl. 12Ö.

P.

Palm (K. van der) bl. iio.

Paris (j. w.) bl. 89.

Pont (j. du) bl. 135.

Puj^t Cj. de) bl. 131.

R.

Radermacher (d.) bl. 50, 102.

Reitz (f. t.) bl. 15.

Reitz (K. K.) bl. 5S*

Reitz (w. o.) bl. 18.

Renou (bO bl. 141.

Rhoer (j. dé) bL 21.

Roy Cj. Ie) bl. 134.

Saxe (CHR.) t>l. 75.

Schlosfer (j. a.-) bl. 58.

Schorer (w.) bl. 124.

Schortinghuis (h.) bl, 56.

Slabber (m.) bl. 148.

*»«»
3 Smith



XLVI L Y S T DER
Smith (w.) bl. Il 8.

Solingen (a. van) bl 129. 131,

Spiegel (l. p. van de) bl. 144.

Svvagermm (e. p,) bl. 5. ald. 43. 116,

Terne (c.) bl 12.

Tieboel (b.) bl. iip,

Tbunberg (c. p.) bl. 49.

Tjeenk (j.) bl. i, 3. 4.

ü.

Udemans (w.) bl, loi.

Veirsc fj.) bl. 52. 56. 94.

Vokelen (r. j.) bl. 73.

Voorst (d. c. va») bl. 112.

yries (c. ^^; bl. 24.

W.

[Water (jr. va Te) bl 9. 81, ib. 145.

Wa-



S C "H R Y V È R E N. XLVII

Watervliet (j.) bl. 24. 53 "po,

Winckelraan (i.)bl. 29. 35. 40. 42. 72. ald, 125. 130.

Wind (g. de) bl. 15.

Wind (p. de) bl. 33.

Wind (s. de) bl. 84. 85. 134.

Wit (g. de) \A. 57. iiö. 127.

W^y (g. j. va») bl. 38. "'v^

Wyn (h. van) bl. 54.

Z.

Zillefen (c.) bl. 60.

"mé^

yf

*«**4 tYST



L y S T

DER

PRYSVRAGEN:
UITGESCHE.EFEN

.t-i .-

DOOR HET
ZEEUWSCHE GENOOTSCHAP der

WETENSCHAPPEN te VLISSINGE;

van het jaar lyóg^ tot 1789.

EEP.STE vraag: in het jaar lyóg,

OM BEANTWOORDT TE WORDEN
VÓÓR !. Mei 1770.

„ Welken zyn de bewoners van zeeland

„ geweest tot aan de vyftiende eeuw? Hoeda-

5, nig waren hunne zeden en Godsdienstplich-

5, ten ? en welken voortgang hebben de fraaije

5, letteren, kunsten, en wetenfchappen , onder

„ dezelven gehad"?

Uct antivoord van eideiiicus van crüts-

SELBERGEN iS met den gouden eerpen*

ning bekroond, - Zis bet Regijïer , bh 76.



LYST DER PRYSVR. XLIX

II. VRAAG : in het jaar iy6g, tegen Mei 177 1.

„ Welken zyn de redenen der meenigvuldige

„ vAïLEN of GRONDBRAKEK in dc zcedyken ,

„ voornamelyk die der Provincie zeeland?

„ — Op welke wyze kunnen dezelven best

„ voorkomen ; — of, daar zynde , Ipoedigst en

j, minst kostbaar, herfteld worden"?

Het antwoord van B6Stiaan nebsens is

met de gouden ;-^ en dat van cormelis

DE KANTER ; gefyk ook dat van bar-

THOLDus RtNOü, met de zilveren me'

daille bekroond* - • JZie bi. 140,

III. VRAAG : in hetjaar 1 770. tegenMei 1 772.

„ Mag een natuuronderzoeker, uit de reeds

„ gemaakte waarnemingen en proefondervin-

„ dingen , verdere gevolgen trekken ter uit-

„ vorfching van de nog onbekende oorzaken

„ der verfchynfelen ? — zoo ja ! hoeverre mag

„ hy daarin voortgaan? en welke regelen möet

M hy daaromtrent in acht nemen"?

Deze vraag werd geoordeeld best beant»

woordt te zyn door eene f^erhandeling

»

Ut H ^ f Üt 5 00^



L LYST DER
gefchreven door josüa vas iperen ;

gftyk by de opening van het billet

" hteek: — dan, deze Heer Lid des ge-

^ KOOTSCHAFS zy nde , werd de gouden

eerprys aan het antwoord van jose-

PHUS PAP DE FAGARAS toegewezen : —
de zilveren zoude aan dat van phi-

ilPPE FÉRMiN zyn toegekend, indien

niet, ook die Heer, Lid des ülnoot-

SCHAPS ware geweest. - - 2ie bl, 66.

IV. VRAAG : w hetjaar 1 77 1 . tegenMei 1 773.

„ Hoe kunnen de vallen of grondbrakcn in de

„ zeedyken , voornamelyk die der Provincie

„ ZEELAND, best en minst koscbaar voorgeko-

» men worden"? (zynde dit gedeelte der twee^

dlï^ vraag niet volledig beantwoordt.)

Hierop is geen voldoend antwoord inge-

komen: — ^», wanneer dit word in-

geleverd , is het Genootfchap ten al-

len tyde genegen , hetzelve met de gou-

den eermunt te bekroonen.

y.



P R Y S V R A G E N. LIT

V. VRAAG : in hetjaar 1 77 1 , tegen Mei 1 773

.

„ Wac is de reden van het fterk afnemen

„ der ZEkuwscHE, voornamelyk der tVakhif'

„ fcbe, duinen en ft randen ? Hoe iS zulks voor

„ te komen ? en welke middelen , buiten de .

„ reeds bekenden, zyn (op de nuttigfte en

„ minst kostbare wyze) tot derzelver behou-,

5, ding aan te wenden"?

Op deze vraag word ook «ög , onder

dezelfde belofte , een voldoend ant-

ivoord verwacht,

VI. VRAAG : in betJaar 1772, tegen Meiiyj/\,

„ In welke evenredigheid zyn de landen iö

„ de Provincie zbeland, en in ieder eiland in

„ het byzonder , aangelegd tot bosfchen , boom-

„ gaarden , weilanden , en bouwlanden ? Is die

„ evenredigheid , welke thans tusfchen dit

,j vierfcortig gebruik der knden in deze Pro-

,i vlncie plaats beeft, de yoordeeligfte , vol-

5, gens welke de landen binnen dezelve kunnen

,j worden aangelegd? Zoo neen! hoedanige ver-

9» andering is daarin voor het algemeen belang

„ wea-
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„ wenfchelyk ? en welken zyn de besce en

„ vruchtbaarfte middelen, om dezelven daar te

„ ftellen ? Welke foorten van houtgewasfen en

„ landvruchten zyn 'er, buiten die, welken in

„ Zeeland doorgaans het meest worden aange-

„ kweekt die in onze Zeeuwfche gronden

,

„ met een evengelyk of grooter voordeel

„ voor het gemeenebest, en voor den land-

,, man , dan de thans gecultiveerden , zouden

j, kunnen worden geteeld? Welken van dezel-

9, ven verdienen in het byzonder aangemoedigd

5, te worden ? en hoedanig zyn de gefchiktfte

„ middelen , om derzelver culture gemeen te

„ maken"?

Op deze vraag is geen antwoord inge-

komen,

«

VII. vraag: w het jaar 1773. tegen

I. Januari 1775.

„ Welke r,edeeken van de nederlandsche

5, Hijlorie ^ byzonder van zeeiand, zyn tot

5, nu toe niet naauwkeurig genoeg behandeld?

5, en uit welke bronnen zouden dezelven ia

5> een beter licht hunnen gefteld worden, ter

„ aan-



P R Y S V R A G E N. LIH

„ .aanvulling van de Vaderlandfche gefchiedenis-

„ fen"?

Op deze vraag : offchoon dezehe in

1775. tegen Januari 1777. weder is

opgegeven » met belofte van een* dob-

belen gouden eerpenning: is geen vol-

doend antwoord ingekomen,

VIII. vraag: in het jaar 1774. tegen

'januari 1776.

Welken zyn de daidelyke en onderfchei-

^ dene kenmerken van die befmettelyke rot-

„ KOORTS, (^febris maligna putrida,') welke

„ thans zoo algemeen belpcurd word op de uit-

„ gaande Oostindifche fchepen dezer Landen?

„ Door welke oorzaken word deze koorts

voortgebracht? en welken zyn de middelen,

om dezelve te behandelen; voor te komen;

en den voortgang daar van te fteuiten"?

Het antwoord van johannes veirac is

met den gouden; — en dat van b«

HüssEM met den zilveren eerpenning

bekroond, - - - ^U bi 93»

IX,
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IX. vraag: /// het jaar 177(5. tegen .

Januari 1778.

„ Daar de staten van zeeland : — niet tbt

,} voordeel van de financiën der Provincie ;

„ maar tot voorkoming van gebrek aan cora-

„ tante penningen :— al voor meer dan honderd

3, jaren, den negQtiepenning, \y€\^e.x\A onder den

9, naam van zu.vercn dukaat of Rn<.bDAAL-

„ DER, met dcszelfs gedeelten, -.geoordeeld

„ hebben van 5a tot 51. Huivers te moeten ver-

„ hoogen ; mitsgaders , federt dien tyd , om

„ dezelfde reden , nog tweemalen gelyke ver-

^, hooging met één' ftuiver te moeten doen : en

„ dus dien negotiepenning binnen Hunne Pro-

„ vincie tot 53. Huivers gangbaar te ftellen :
—

M Welken zyn de middelen , om de aanmerke-

9, lyke fchade, die de ingezetenen der Provin-

„ cie ZEELAND, door den nadeeligen -wisfel-

„ cours, inzonderheid federt de laatfte verhoo*

„ ging , geacht worden te lyden , voor te ko-

„ men: — zonder deze Provincie aan gebrek

,, van contanten bloot te ftellen ; maar dezelve

;, integendeel in ftaat te houden , om de benoo-

5, digde mevLwe Jpecien te kunnen aanmunten?

• 9> En wat middel zoude 'er zyn, om de munt-
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,5 fpecien , door de geheele Republik , op eene»

„ egalen voet van gehalte en (vahafif te iaren-

,5 gen : met dat effect , dat op alle de munten

,

yt by aanhoudendheid, zoo gouden ajs züverea

9» fpecien tot de gejlatueerde , of nog te Jïatue'

j, rm , gehalten en evaluatien zouden kunfl^a

„ aangemunc worden"? rti

Z>f antwoorden van c. zillesen f» j.

./mareeuw, offchoon niet voldoende

,

L...zyn ieder met eenen zilveren eerpen- ,.

ning bekrooiid. - - . . , . ^ü. bh ^ i6Qm

, :r-
:'- :.:.;-.:';o ,,

X. vraag: in het jaar ij-jj. tegen.

., Jamiari 1779., :..;.;._..'

;-.- \'-^'^- •• r»r,l!-, rt'--' • • ••'%-

Hoedanig is de wys, om de armen
:

"zoo

"binnen~dé fteden, als op hét platte land v±xï

5, het fereenigde Nederland; en in het 'by-

„ zonder van zkeland: te ondeffteuncaj , eQ.

„ bellendjg aan den Kost tp t^pen? w^)5fe

,

„ voor 4e jpiakenim en Arn^epn^fdd^len ^pia

^ be2iw^arende ; voor de armen zelven nuttiger

;

„ en voor de burgerlyke maatfcbappy , waar-

„ van zy leden zyn; vocrdeelige-r zy: daa die

„ wyze van b^dceUng, weliie üQ byoa alom

), p]a;its liÊeft"?

Si

99
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Het antwoord van johannes harger is

met de gouden eermunt; — en dat

van uicoL, hendr. tan charante

met de zilveren bekroonde - 2ie bL 6»

XI. vraag: in hetjaar 1777. tegen Januari

1779» f^P het edelmoedige verzoek van

den //^^f PANIEL RADERMACHER.

„ Welke ïchepen, behoorende aan de Ne-

„ dertandfche Oostindifche Compagnie , van

„ 140. 150, en 155. voeten lang: zoo met een*

5, openen; als gedekten kuil: (anders genoemd

„ DRIEDEKKERS .*) zyn in allen deele de be-

„ kwaamften , nuttigden , en voordeeligften

9, voor Haren dienst: zoo tusfchen Europa en

„ Indiê varende; als in de Indifche zeeën zei-

), ven gebruikt wordende"?

Het antwoord van ezfchiel lombard

heeft de gouden medaille ; — en dat

van WILLEM UDEMAMS de zilveren be-

haald, ... ^;> bk loo.

XII. vraag: in het jaar 1778. tegen

Januari 1780.

, tWelke verbetering hebben de gemeene of
'-''

„ open:
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„ openbare, vooral de Nederduitfche scholen,

„ ter meerdere befchaving onzer natie, nog

„ wel noüdig? — Hoe zoude dezelve op de

„ vcordeeligfte wyze kunnen ingevoerd, en op

9, eenen beftendigen voet onderhouden wor-

„ den"?

Het antwoord van hermanus johannes

KRONf , indien hy geen Lid des ge-

KOOTSCHAPS ware geweest , zoude den

goudtn eerprys hebben weggedragen:

— nu is dezelve aan kornelis vam
^

DER. PALM toegewezen; en ^^» zilveren

aan uw, corn, v^n voorst. - Zie bl, io7#

XIII. vraag: in het jaar 1779. tegen

Januari 1781.

Vorderende "een tydrekenkundig en naauw-

„ keurig bericht van alle inlandfche en uif;

„ heemfche Ichryveren en fchriften, die rot

„ opheldering der nederlandsche ge/chiedg'

„ nis/en en oudheden ftrekken, federt het be-i

„ gin der Graaflyke regering tot op dezei^

„ tyd".

Op deze vraag is , tot heden toe , geen

voldoend antwoord ingekomen: doch

* » s * *• * word
XÏI. DEELS U. STUIT.
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ivord nog met verlangen, onder de

gewone toezegging, te gemoet gezien.

XIV. vraag: in het jaar 1779. tegen Ja-

nuari 1782.^ voor rekening van het

BATAViAscHE Genootrcliap.

Behelzende "hetkortfte, zaaklykfte, en ze-

„ kerfte bericht , belangende de bouwing der

„ fchepen , en 't gene daartoe behoort ; voor

55 zoo veel zulks invloed heeft op de gezond-

„ lieid en het goed der zeevarenden : — de

„ onderhouding der manfchap ; zoo aan land, en

^, op de reede, als in zee; ten aanzien eener

„ goede huisvesting, kleeding, fpys en drank:

„ — de beste wys om den mondkost in te

„ leggen , te bewaren , en te bereiden , aan

5, land en op zee: — de heilzaamfte dranken

5, voor dagelykscn gebruik , tot voorkorning

„ van den fcorbut , en andere op de fchepen

9, heerfchende ziekten j met de voorfchriften

3, daarvan , en derzelver maten : — de noodige

5, verbetering van het by ons in gebruik zynde

5, fcheepsbrood : — de beste manier , om de

5, fchepen en het kooigoed zuiver te houden ;
—

„ het afzonderen der gezonden van de zieken ,

9, zoo op kuil- als driedeksfchepen :
—

• en hetge-
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5, ne hiertoe verder kan en moet betrekkelyk;

„ gemaakt worden".

j4an het antwoord van johannes harger

is de gouden medaille toegewezen. 2ie bt, loji;

XV. vraag: in het jaar 1780. tegen

jfanuari 1782,

Begerende "het volledigfte en beknoptfte la-

„ menftel van het Staatsrecht der zeven veree-

„ nigde Nederlanden : met aanwy^ing der

„ bronnen, waaruit men nadere en meer uit-

„ voerige kundigheden , belangende de byzoa»

„ dere punten van dit recht, kan halen".

Op dit voor/iel ziet het genootschap

nog met verlangen een volledig ant-

woord te gemoet,

XVI. vraag: in het jaar 1780. tegen Ja-

nuari 1783. voor rekening van het

BATAViAscHE Genootfchap,

9, Hoegroot moet de cirkelboog zyn van het

9» VOORSCHIP , of de zoogenaamde boeg , indien

9» dezelve zal gefchikt zyn , om het water

9» zacht te klieven, tot bevordering van e^nen

99 vaardigea voortgang,- en teffens beftand te

****** a „ we-



LX L Y S T DER
^ wezen , om het diep inzinken der zwaarte

„ van het Tchip en lading, door de drukkende

5, kracht der by (taande zeilen, voor te komen?

3, — Hoegroot moet de boog van het geheele

„ fcheepslichaam zyn , op de lyn van het ncêr-

5, geladen fchip, tot bevordering van het fpoe-

5, dig wenden , zoo wel vóór den wind als

„ door den wind"?

Het antwoord van garnier. de st. ju-

iiEN*i/ de gouden medaille waardig

gekeurd. - - - 2ie bt. io5.

XVII. vraag: in het jaar 1780. tegen Janu-

ari 1782. op het edelmoedige verzoek

van den Heer w. Baron van dopff.

„ Welken zyn de ware oorzaken en ken-

„ teekenen van de najaarskoortsen in de

,, guarntfoensplaatfen van StaatsP^laanderenl

,9 en welken zyn de beste behoed- en genees-

„ middelen, die daartegen, vooral by de mili'

„ tairen, kannen aangewendt v/orden"?

j^an het antivoord van G. w. callem-

FELS is de gouden eerpenning ; — en

aan dat van joh. harger de zilve-

ren , toegekend, • • Zie bU 62»

XVIII.
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XVIII. vraag: in het jaar 1782. tegen

Januari 1784.

„ Wat is 'er tot nog toe, in de Nederland-

„ fche taal, over de febres catarrhales, wel-

„ ken zich , federc eenige jaren meer dan voor-

,. heen, in deze Landen vertoond hebben, ge-

„ fchreven; en wat ontbreekt 'er aan? — Wel-

„ ken zyn hare gewone kenteekenen, loop,

„ fymptomata, en complicatien'? -—Zyn 'er ec'-

„ nige redenen te ontdekken , waaruit blyken

„ kan , waarom deze ziekte meer dan voorheen

„ plaats heeft? — Welke is hare veilige en ze-

„ kere genezing, in aiie hare onderlcheidene

„ foorten"?

Het antwoord van jan petersen mi-

CHELL is met de gouden eermunt bc'

kroond, - - - Zie bi. 25.

XIX. vraag: in het jaar 1782. tegen Ja-

nuari 1784. voor rekening van het

bataviasche Genoocfchap.

Vorderende "het best gefchikte en minst

„ kostbare ontwerp , tot het ftichten van een

„ bekwaam geboaw , onder den naam van hos-

# # # * »!t « 2 PI-
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„ VITAAL, of tnanhuiff voor onvermogende ea

3, oude zeelieden'^

Het antwoord van c. küvser is met de

gouden medaille vereerd. Zie in het

^IlL Deel,

XX. vraag: m het jaar 1783. tegen

Januari 1785.

„ Zyn 'er geene algeraeene en byzondere

„ gebreken in de inrichting en leerwys onzer

„ Vaderlandfche hoogescholen ? — Welken

j, zyn de voornaamften ? — en wat kan, tot ver-

5, betering daarvan, in 't werk gefield worden:

„ tot fpoediger voortzetting van allerlei weten-

„ fchappen; en ter meerdere befchaving onzer

5, natie*'?

De beantwoording van deze vraag

Jlaat , onder de gewone toezegging,

nog open,

XXI. VRAAG : voor rekening van het

BATAViAscHE Genootfchap.

'„ Dewyl de fchadelykheid der begrafenisfen,

;, binnen de fteden en kerken, ten vollen bewe-

„ zen.
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„ zen» en vry algemeen erkend is: welken zyn

„ de verfchillende redenen, dac die nadeelige

„ gewoonte in deze repüblik blyft ftand gry-

j^ pen ? — en welken zyn de beste middelen

,

„ om dezelve te doen ophouden"?

Het antwoord van joh. did. van lïeu-

WiN is de gouden ; — en dat van

COB.N. TERNE de zllvercn eerpryi

waardig gekeurd» - ^^^ ^*» ^^*

XXII. VRAAG : Op het edelmoedige verzoek

van zyne Excellentie, den Heere w. c. H,

Baron van lynden toi Blitterswyk.

Elk uitnoodigende cm "op te geven het diffe-

„ rent van den fchadelyken wïsCelcours t wel-

„ ke (in ieder der zes vereenigde Provinciën,

„ met relatie tot de Provincie van Holland,)

„ in ordinaire tyden gemeenlyk plaats heeft;

j^ voorts aan te wyzen de fundamentele oor-

„ zaken, door welken deze wisfelfchade in de

„ Provincie van zeeland grooter zoude zyn,

j, dan in de vyf andere Provinciën: gefteld

„ zynde , dat de zilveren dukaat in Zeeland

„ tot geen' hoogeren prys gangbaar ware, dan

o ia de overige Provinciën: — ^erdsr te be-
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„ togen: of, en welke, redenen de Provincie

„ van ZEELAND heeft, om beducht te zyn, dat

„ aldaar eerder en meerder gebrek aan ftand-

„ penningen, en anóere gangbare fpcciën , zou»

„ de exfleren , dan in de vyf andere Provin~

fi eten ? — en hoe zulk defect best zoude kun-

„ nen voorkomen worden"?

Het antwoord van j, f. muller is, ais

het allermeest uitmuntende , de gou-

den ecrprys waardig geoordeeld. Zie

in bet XilL Deek

XXIII. vraag: in het jaar 1784. tegen.

'Januari 1785.

,, Wanneer is de Provincie van zeeland,

„ federt de affchudding van het Graaiiyke juk ,

,, op den hoogften top van eer en voorfpoed:

„ zoo in den koophandel ; zeevaart; en land-

„ bouw; als in de wetenfcbappen : geweest? —
„ Hoe en door welke middelen is zy daartoe

„ gekomen ? — Is dezelve tot heden toe op dat

„ toppunt gebleven? — Of hoe, en in hoe verre,

j, is dezelve daarin aan het dalen geraakt ? —
5, Waardoor is zulks voorgevallen? — En

„ welken zyn de beste middelen , om dezelve

„ wederom tot dat toppunt te brengen" ? .



PRYSVRAGEN. LXV

Deze vraag is niet beantwoordt', ook

niet wederom voorgefield,

XXIV. vraag: in het jaar 1784. tegen

Januari iy86.

„ Welke fchikkingen kunnen 'er, door de

„ gezamenlyke geleerde Maatfchappyen in ons

„ vjiDERLAND, gemaakt worden: om, zonder

„ elkander eenig hinder toe te brengen , laam

„ "te werken tot bereiking van haar gemeen

„ doel : de bevordering van den bloei en de

„ uitbreiding der kunsten en wetenfchappen ?

Op deze vraag geen antwoord ingeko'

men zynde , is dezelve , met eenige

verandering, in 178Ö. by vernieu-

wing voorgejield: (zie XXIX. vraag.)

XXV. VRAAG : voor rekening van het

BATAViAscHE Genootfchap,

„ Naardien goede krankbezoekers, in dienst

„ der Oostindifche Compagnie dezer Landen,

„ van veel nut kunnen zyn; en zulken op de

i, meeste Oostindifche comptoiren ontbreken: —
tt welken zouden de beste en minst kostbare

„ middelen ?yn , om het gebrek van goeden te

f*"^*** 5 „ ver*
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„ verminderen , en geheel weg te nemen : en

„ de Compagnie van den last der kwade krank-

5, bezoekeren te bevryden"?

Het antwoord van laüïlens verwyk is

met de gouden ; — en dat van petrus

HAAK met de zilveren eermunt be^

kroond. Zie in het XIJ^, Deel,

XXVI. vraag: voor rekening van het

BATAVIASCHE Genootfchap.

„ Welke is de beste en eenvoudigfte wys,

„ op welke de zendelingen, in asia en afrika ,

„ de Muhammedanen omtrent de valschheid

„ van hunnen Godsdienst, en de waarheid van

„ den Chrlstelyken , overtuigen kunnen"?

Deze vraag, niet beantwoordt zynde

,

is ingetrokken»

XXVII. vraag: in het jaar 1785. tegen

Januari 1787.

7, Hoedanig is de ftaat der zeden onzer Na^

9, tie geweest , federt de oprichting van ons

„ Gemeenebest, tot op dezen tyd? — Welken

,9 waren de oorzaken hunner verbetering of

tl verergering? — £q welken zynde beste mid-

,» de-
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„ delen ter meer algemeene verbetering onzer

„ nationale zeden" ?

Deze vraag Jiaat, zonder tyds bepa-

ling, open,

XXVIII. VRAAG : voor rekening van het

BATAviAscHE Genootfchap.

n De Wis- Natuur- en Teekenkunde, van

„ eenen bykans algemeenen invloed op alle

„ kunften en handwerken zynde : — word ge-

„ vraagd op te geven : — welk het beste middel

„ zy, om die kundigheden algemeener in trein

,, te brengen; en derzelver aanleering, voor

5, min vermogenden, gemaklyker te maken?

Het antwoord «ya» adr. van solingen

is met den gouden eerpenning be»

kroond : en zal in bet Xf^, Deel ge-

plaatst worden,

XXIX. vraag: in het jaar 1786. tegen

Januari 1788.

„ Welke fchikkingen kunnen 'er, door de

», gezamenlyke geleerde Maatfchappyen in

9, ons VADERLAND, gemaakt worden: om, zon^.

99 der elkander eeaig Mnder toe te brengen;
,

mZOO-
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„ zonder de eene van de andere , of van eenig

„ opperbewind, afhanglyk te maken; en over-

„ eenkomftig elks oorfpronkelyke inrichting

:

„ faam te werken tot bereiking van haar ge-

„ meen doel: de bevordering van den bioei en

„ de uitbreiding der kunften en wetenfchap-

9, pen"? C^ergelyk hiervoren XXIV. vraag.)

A.an het antwoord van andreas bonn

is de gouden medaille toegewezen: zie

in het XIV, Deel.

XXX. vraag: in het jaar 1786. tegen 1788.

„ Dewyl het gereede gebruik van pennin-

„ GEN de ziel is van alle handelingen en be-

y, dryven : op welke wys kunnen eerlyke en

„ naarftige kooplieden, commisjlonarisfen , of

„ ondernemers van fabriken en trajïken, (die

„ geene obligatien, of fbortgelyke effecten be-

„ zitten , om tot pand ter minne te kunnen

„ overgeven : maar voorzien zyn van vaste

„ panden; of pakhuizen, zolders, kelders, of

„ winkels, met genoegfamen voorraad van goe«

„ deren;) m deze Provincie van zeeland gele-

,y genheid bekomen, om gelden d depoftto , of

„ op wisfel , voor zekeren tyd , machtig te wor-

f, den, ter voortzetting hunner zaken: zoodat

»> tef-
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„ teffens de geldfchieters zekerheid hebbea

„ voor de veilige herkryging van hoofdfora en

„ inctresfen"?

Het antwoord van j. fr. muller is ,

in de jangstgehoudene algemeene f^er-

gadering , den 7. van PFynmaand

des /aars 1789. als het test voldoen* ~\

de, met den gouden eerpenning h'
kroond.

XXXI. VRAAG : voor rekening van het

BATAViAscHE Genootfchiip.

„ Welken zyn de ziekten en kwalen der

3, MGERs in de Nederlandfcbe volkplantingen

„ in de Westindiën ? — Welken zyn de uit-

„ en inwendige teekenen van zulken derzel-

5, ven, die (zonder behulp van eenen ervaren*

„ genees- of heelmeester) door planters, of di*

„ recteuren, kunnen genezen worden? en wel-

5, ke middelen moeten zy daartoe gebruiken?

„ — En welken zyn die ziekten of kwalen',

„ wier genezing boven hun vermogen is"?

Op deze vraag ziet het Genootfchap , zon-

der tydsbepaling, met verlangen een

votdomd antwoord f onder de bekende

be-



LXX L Y S T DER
belofte, te gemoet: zynde^ ter aan-

moediging , in de laatjle algemeene

f^ergadering , aan de fcbryvers van

twee verhandelingen: de eene in hee

jaar 1787. de andere in 1788. ingele-

verd ^ eene zilveren medaille toege-

zegd t zoo zy hunne namen tydig be-

kend maken. Zie het Programma on-

langs uitgegeven ; en in het voorhe»

bericht van het XIV. Deel te vinden*

XXXII. -VRAAG : in het jaar 1788. tegen

'Januari 1790.

9, Hoe is de aardrykskundige gejleldheid van

y, ZEELAND (voornamelyk ook met betrekking

„ tot de rivieren en Jiroomen^. geweest , van

„ de oudfte tyden dat hetzelve bekend is ge-

„ raakt , tot aan het begin der Graaflyke rege-

lt ring? — Welke veranderingen zyn in dezelven

9, voorgevallen , federt dat laatfte tydperk , tot

^ aan het einde der veertiende eeuw ? — Is na-

' „ derhand hare gefteldheid dezelfde gebleven

;

5, of heeft zy ook raerkelyke veranderingen

„ ondergaan ? zoo ja i welken waren dezen ?—
„ en van welken invloed zyn alle die verande-

9» ringen geweest: (LOQ op het huishoudelyke
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beflaan; als op het ftaatswezen van dat Land-

fchap"?

XXXIII. VRAAG : voor rekening van het

BATAviAscHE Genootfchap.

„ Wat is de reden , dat de kinderpokjes

(variotae) , op byzondere tyden en plaatfen,

„ Ibmtyds onverwacht zich openbaren , en zeer

„ geweldig woeden; terwyl anderen, zelfs ia

f, de nabuurfchap, daarvan op denzelfden tyd

„ geheel bevrydt zyn ? — Hangt zulks af vaa

„ eene byzondere gefteldheid in den damp-

„ kring; van de hoedanigheid der fteden en

„ plaatfen ; van het voedfel ; of andere oorza-

,5 ken? — Zyn *er ook voorbehoedende mid-

„ delen ten dien opzichte te bedenken ?

XXXIV. vraag: Nog is in het jaar 1788.

tegen Januari 1791.

{onder toezegging van den gewonen gooden

eerpenning, en veertig gouden dukaten boven-

dien) dit voorjlet gedaan : "De Keuren van

» ZEELAND , in eene goede Nederduitfche taal

„ overgebracht, en met korte aanmerkingen
|

9) ter opheldering, voorzien".

Op deze drie vragen', getyk ook op de

twee
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twee volgenden , verwacht men de

antwoorden tegen den bepaalden tyd,

XXXV. vraag: ifj het jaar 1789. tegen

Januari 1791.

Het Genootfchap vordert : "Een volledig

„ compendium van de strafbepai.ende wet-

„ TEN , die thans in de Nederlanden plaats

„ hebben; en eene opgave van de wj^ze, op

„ welke die behooren ingericht te worden :
—

,9 zoodat tusfchen dezelven , en de misdaden

,

,y eene gepaste evenredigheid gevonden worde;

„ die niet te ftreng is , en echter voldoen kan tot

„ het oogmerk , om aan de misdadigers gevoel

,> te doen hebben van hunne euveldaden, en

„ tot affchrik te ilrekken aan anderen".

XXXVI. vraag: voor rekeni-ng van het

BATAViASCHE Geiioocfchap.

„ Welken zyn de gefchiktfte middelen , om

„ nuttige ontwerpen , door deskundigen in de

9, verhandelingen van geleerde Genootfchappen

„ en andere werken opgegeven , tot nut der

,» burgerlyke maatfchappy in trein te bren-

o gen"?

BE-



BEREDENEE R D

R E G I S T ER
V A N A L L E

VERHANDELINGEN
EN

STUKKEN,
DIE IN DE

TWAALF EERSTE DEELEN
DER

VERHANDELINGEN VAN HET ZEEUW-
SCHE GENOOTSCHAP DER WE-
TENSCHAPPEN, TE VLISSINGEN,

,

GEPLAATST ZYN.

A
A.

ARDRYKSKUNDE (heilige). Bydrngen tot

dezelve: doorjusTus tjeenk. IL Deel ^ bh c\6s—
600. Na ecu kort voorftel, over het aangename en

nuttige der Heilige aardrykskunde ; bl, 465. . eii

over 't gene men , in deze Bydragen over dezelve

,

2UI, DEELS H. STUK, A OU-
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onder de aandacht moet houden; bl. 467. begint

de Schryver met het woord V"^ aarde ; en on-

derzoekt , in hoever het eenig licht over de H.

Landbelchryving kan verfprcidcn : by welke gele-

genheid hy aanwyst, dat het veelmalen eene aarde

beteekent, die woest en ledig is: b/. 472. van

hier, dat het eene wilde en woeste zandvlakte, en

wel het woeste Jrabië, te kennen geeft; I. kon. IX:

18. b/. 487. gelyk ook jes. XVI: i. bl. 491. wan-

neer tevens over de levenswys , en rykheid in vee

,

vooral in fchapen , van de Nabathe'én en Kedarenen

gehandeld word : bh 497. het gene aanleiding geeft

tot oplicldering van jer. XLIX: 30. bl. 522. waar-

na de vorige draad (de verklaring van jes. XVI:

I.) word vervolgd: en ondertüsfchen onderzocht,

of het Selahg der Nabathe'én hetzelfde zy met dat

der Edomiten ? waartegen gewichtige bedenkingen

worden ingebracht: bl. 533. Hierop gaat de Schry-

ver over tot ps.CVI: 27. en CVII: 3. bL^^c^. —
het gene hem aanleiding geeft tot opheldering van

ps. LXVIII: II. bl. 541. en van exod. XIV: 3.

bL 551. gelyk ook van job I: 7. en 11:,^ bL 560.

Inmiddels word JOB XII: 8. toegelicht; en tevens

aangewezen , hoe luisterryk de fchepfelen in deze

barre zandwoestynen getuigenis geven van hun-

nen Schepper: bl. 569. waarna job XXXVII: 13.

word opgelielderd : bl. 575. En , daar het land der

belofte ook in vele plaatfen zandigwas, word hier-

uit BiATT. VII: 26. en luc. VI: 49. bl. 584. job

IV: 19. b/. 585. PS. LXXU: 16. hl. 587—600.

opgehelderd.
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' Pefyoig der Bydr^gen: dpöï

j. TjEENK. f^. Deel, hi^ 465—602. Op grond ,van

het gene, üi de vorige Verhandeling, omtrent bet

Woord ï^lJ^, aarde ^ in de H. Aardrykskundö

gebezigde, is bygebracht,- zoekt deSchryver eenjge

duistere plaatfen op te helderen : en wel ps. XLII»

hl. 4Ó5. (by Welke gelegenheid eene beiehryving

Van het Land der '^$rdane Word gegeven; en

Vooral van den berg Hermon : het gene aanleiding

geeft, om verfcheidene plaatfen meteen Woord toe

te lichten: vooral ps. CXXXIII. ^/. 478) --* wa^*

heef de opheldering van ps» XLII. weder Word

vervolgd; bl. 49Ö, en tevens onderzocht^ waar*

Op in PS. CIII: 15, 16.. joi> VlII: 9. ps. XCs

5, 6. J03 VI: 15-^17. en XIV: 11. joel. lï 9.

JER. XIV: 1—6. JOB XXXIX: 4—6. Avord ge»

zinipeeld: hl. 501. en dat fbuk voortgezet tot bL

543. Hierop word ^ in de aantcekeningen op liet

Land der Jordane <,
gehandeld over jos. XIX J 34^»

bL 544. (en met een woord II. kón» XIV: i8. op«

gehelderd ; bl. ss^-) tervv^l dit gedeelte der bydra*

gen word befloten, met eene behandehng van t>9i

CV: 30. i*/. 56Ö. (inmiddels aanjES. XXIII: 3.eeni^^

licht bygezet; bL 569. gelyk ook jeS. XVIII: ^»hL

577.JER. XLVI: 8. ^/.578. AMOS VIII: 8. IX: 5.

Z»/. 582.) Eindelyk word eene bedenking , tegen do

te voren opgegevene beteelcenis van het Woord

JËteis^ uitbefchouwingvande clgenlyke gelteldheid

van Egypteland , weggenomen : bl. 590, waarop

ditftuk, na eene korte verdediging van eert gczegda

van MAKILIU5 i omtrent hsE eiland Cyprut , woj-^l

A fl ge-
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gieëindigd , met uit het bygebrachte op te maken

,

dat de voorgemelde beteekenis van het woord

Ereis in volle kracht pasfe op ps. CV: 30, bl. 601.

ABJATHAR rechtvaardig gejiraft : zie salomo's

kroonrecht.

ADONIA, -wegens hoog verraad geftraft: zie sa-

lomo's kroonrecht.

y\ti en niilX t
J^erhandeling over deze woorden

:

door jusTus TJEENK. I. Deel ^ hl. 546—584. waarin

de geleerde yd'^^c^rtfr JE s. XXIX: 4. opheldert, door

overweging van de donkere en akelige holen , uit

welken der Heidenen godfpraken gefdiiedden ; waar-

uit goestberocrende dampen opftegen , die de piies-

terinncn van loxias tot woede en razerny ver-

voerden ; zoo dat zy een naar en piepend geluld

voortbrachten : van welke holen die woorden ge-

bezigd worden. Om dit nader aan te wyzen ,

' word derzelver eigenlyke en ontleende bettekcnis

verder ontwikkeld; uit de oude gefchiedenis met

vele voorbeelden opgehelderd; en daardoor aan

verfcheidene plaatfen der H. S. eenig licht bygezet

:

en eindclyk word het bygebrachte op 'Jerufakm ,

ten tyile van deszclfs laatfte en allerbenaauwendfte

belegering door ^t Romeinen ^ overgebracht: van

welke tydsomftandigheden bovengemelde plaats uit

JES. XXJX: 4. verklaard word.

ALDEBARANS bedekking door de Maan , waargC'

no*
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nomen te versailles, den i^. ^pril i-jyj^,-— ver-

geleken met dezelfde waarnemingen , te parys , te

PETERSBURG , GENEVE, en BRUSSEL, gedaan : door

M. MECHAiN. f^. Deel ^ hl. 307—323.

ALPHABET-PSALMEN. Z\q Beurtgezangen (ge-

ivyde").

APOCYNUM. Waarneming omtrent eerie byzondere

eigenfchap van de apocynum, in het dooden van

fommige foorten van vliegen: door E. p. swager-

MAN. F. Deel, hl. 28 1—306. Na eene naauwkeuri-

ge en oiitleedkundige befchryving der bloemen van

deze plant: hl. i%\. toont de Schryver, uit de in-

wendige ftructuur van de bloem , hoe die vlie-

gen, door derzelver honigachtige reuk verleidt,'

haren zuiger, om het zoete vocht naar zich te trek-

ken , zoodanig tusfchen derzelver ftoflaiopjes {an-

therae') beklemmen en verwarren , dat deszelfs te-

rugtrekken haar onmogelyk is ;, en dat dit de ware

oorzaak van haren dood in deze bloem zy : hl. 292.

tcrv/yl men eene uitlegging van de , ter ophelde-

ring bygevoegde , Afbeeldingen vindt, hl. 304—3o<5',

FOLIO ANDROSAEMI. VerVolg

op de Verhandeling van dezeplant: (zie V. Deel , hl.

281) dienende tot opheldering ^ zoo van het maakfel

en de famenflelUng der deelen van de bloem , ah

ven den zuiger der vliegen: door e. p. swagerman.

IX,Deel: achter de Prysverhandelingen : hl. i—32.

Na eene inleiding, waarin de naauwkeurige Na-

A 3 tuur-
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tuurkenner redenen geeft, waarom hy dit vervolg

heeft vervaardigd: bl. i. geeft hy eene befchryving

omtrent den bloemkelk : bl. 4- het bloemblad ; bl. 5,

de helmpjes; bl, 6. de helmllyltjes; bL 9. de ho-

nigkasjes; èL 10. het vruchtbeginfel ; bl. 12,. het

ftampertje; b!. 13. het merk; bl. 14. den zuiger

van de vÜeg; bl. 16. en dan eenige nadere ophek

deringen , omtrent fommige flukken in zyne voor^

gaande Verhandeling ; bl. 22. waarby eene uitlegging

der afbeeldingen op ééne Plaat ten befluite gevoegd

word , bj. 28^-32.

ARMEN. Over de beste wys om dezelven te onder-»

houden.

*^^-'^——— If ANTWOOP-D ej> de vraag: „hoedanig

s, is de wys , om de armen , zoo binnen de fte-

„ deu, als op het platte land van het F'ereenlgde

3, NEDERLAND, en iu het by^oiidcr vau zeeland,

,, te onderlteunen; en beftendig aan den kost te

^, helpen ? welke , voor de Diakonyen en Armen-?

i, middelen min bezwarende ; voor de armen zeU

j,, ven nuttiger; en voor de burgerlyke maatlchappy

,

j,, waarvan zy leden zyn, voordeeliger zy : dan

,5 die wyzé van bedeeling, welke nu byna aloni

j, plaats heeft?" door joh, harger. FIL Deel^

bl, 3— 13S. met aanteekeningen , zoo wegens het

Cenaotfvhjip , als uit onbekroonde Verhaqdehngen,

Na djit de Schryver het voorname doeleinde yan de-i

?e vra?,g , en de billyke voorwaarden in dezelve , heeft

^T'pö^Vvi? \ wyj^t '^y %W%^. «aken aan , waarop v\



de" beantwoording moet gelet worden. 37. 3* Om het

gewichtige doeleinde te bereiken, moet men bedacht

zyn op middelen, om het getal der bedeelingeii, en

dus ook der armen , te verminderen ; en hiertoe

komt vooreerst in aauraerkiag, de opvoeding van

derzelver kinderen : waartoe de oprichting en ver-

betering der fcholen vooral vereischt word; als

by voorbeeld die te Rotterdam: b/. 6. een

naaiiwkeurig onderzoek , omtrent de uitgiften der

armen-penningen, b/. 31. Wat gevorderd worde

ten aanzien der Godshuizen? b/, 38. \'an hen

die van elders inkomen? bl, 42. van de zieken-

of gasthuizen ; en verfcheidene andere middelen

,

waardoor men de inkomften der armenpenningen

zoude kunnen vermeerderen : bl. 5f. Maar voor-

al moet men in dezen op handwerken bedacht zyn,

om hierdoor de armen beltendig aan den kost te

helpen ; waarvan 'er eenigen aan de hand worden

gegeven : en wat ddaitoe zou(te vereischt worden ?

bl. 61. terwyl eenige bedenkingen tegen het byge-

brachte worden opgelost : bl. 99. Het nuttige , dat

uit het voorgeftelde te wachten zy, indien het werd

ingevoerd , vooral met betrekking tot de wyze van

bedeeling , welke thans meestal in gebruik is. b/. 107.

Eindelyk word aangewezen , hoe de fcheepvaart

,

voor de jeugd daar toe lust hebbende, ten meesten

nutte kan geoefend worden: bl. 114— 138.

-.. Ile ANTWOORD Op dezelfde vraag: door

NICOL. HENDR. VAN CHARANTE. ^//. Deel , bl,

139—200. Ons NEDERLAND Is, boveu andere ge-

A 4 wes'
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westen, beroemd wegens liefdezorg omtrent de

armen: dan deze word van velen ichendig mis-

bruikt. Van hier het verval in der armen fondfcn

;

en wat al tot herftel aangewendt zy ? Uit overwe-

ging van deze (lukken word de aanleiding tot de

voorgeftelde vraag afgeleidt , en derzelver aanbelang

aangewezen, hl. 139. In derzelver beantwoording

word eersi onderzocht: hoedanig het middel, ter

onderfleuning en tot het beftendig aan den kost

lielpen der armen , behoore te zyn ? Niet door lief-

degaven
; (waarover eene zeer uitvoerige aan-

merking in eene noof;') maar door eigen vlyt en ar-

beid : en wat hiertoe vereischt worde ? en dat wel

op eene voordeeliger wyze voor de Diakonyen,

dan de tegenwoordige ; zoo dat tevens het nut der

Maatfchappy daardoor bevorderd word : bl. 145.

Maar, welk handwerk voldoet aan alle die vereisch-

ten? dit is de tweede naarvorfching : het linnenwe-

ven, met den aanklevevan dien. ,è/. 166- De derde

vraag is : welk plan men , in de oprichting en voort-

zetting dezer onderneming , te volgen hebbe ? Dit

word aangewezen : zoo ten aanzien van het be-

ftuur der reedery ; als van de wyze , om dezelve

aan te vangen ; en de vereischte geldmiddelen te v'm~

(\en:bl. 178. Eindelyk worden eenigetegenbcden-

kingen geopperd en beantwoordt : bl. 192— 200..

Y"^"^**
Ov(?r den o&rjprong, de heteekenis ^ en het ge*

bruik van dit woord, in de H, Landbefchryvingt

aie jiardrykskunde {Heilige')^



BEGRAVEN. %

B.

BEGRAVEN der lyken /« defleden en kerken. Ver-

handeling over dit onderwerp : door j . w. te water.

IV. Deel, hl. 629

—

66j. Dat het begraven der ly-

ken, van de vroegfle tyden
, gebruiklyk zy geweest

,

merkt de geleerde Schryver vooraf aan : bl. 629. en

dan leidt hy uit derzelveroorfprongaf, datdewyze

van begraven niet fchadelyk moge zyn ; en dus niet

in de fteden en kerken gefchieden. bl. 631. Dez«

gewoonte ftrydt met de oudheid : bl. 633. derzelver

oorfprong: bl. 637- zy is fchadelyk. bl. 639. Hoe

roemruchtig derhalven is het verbod van deze ge-

woonte in verfcheidene Ryken en Steden? bl.ói^s.

als ook eene meenigte voorbeelden van groote man-

nen, bl. 650. Niet tegenftaande alhetbygebrachte

heeft die dwaze gewoonte echter harevoorfpraken,

vooral in den beroemden hervey: die wederlegd

word; gelyk ook andere fchynredenen. bJ.652. Be-

fluit, ter affchafRng van die gewoonte: en hoe zulks,

zonder vrees voor nadeelige gevolgen , het beste

zoude kunnen gefchieden? bl. 661—667.

——

—

— binnen de /leden en kerken,

Ie h'^TVHQOV.V) op de vraag: ,, dewyldefchadelyk-

5, heid der begrafenisfen binnen de fteden en ker-

5, ken , ten vollen bewezen , en vry algemeen be-

„ kend is : welken zyn de verfchillende redenen

,

,, dat die nadeelige gewoonte in deze republik

„ blyft üand houden ? en welken zyn de beste mid-

\ As » ^^
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« delen, om dezelve te doen ophouden"? door

Mr. JOH. DiD. VAN LEEUWEN. XII. Deels^u fluh bh

r-^86. Vooraf laat de geleerde Schryver eene inlei-

ding gaan , ter aanvvyzing van de gepastheid dezer

vraag : hl. 3. dan verdeelt hy dezelve , overeen-

koraftig het voorftel , in twee hoofdzaken : voor-

eerst , in eene redengeving , waarom die nadeelige

gewoonte in onze republik nog al blyft ftand hou-

den ; terwyl derzelver fchadelykheid ten vollen be-

wezen , en vry algemeen erkend is. : — en dan'm. de

VRAAG zelve: welke zich mede in twee deelen

fplitst : — vooreerst , welke de verfchillende redenen

zyn , waarom die nadeelige gewoonte nog al blyft

ttand houden ? ten anderen , welken de beste mid-

delen zyn, om dezelve te doen ophouden? bl. 5.

In 't eerfte deel vindt men eene tweeledige vooron-

derftelling : dat namelyk de fchadelykheid dier ge-

woonte niet alleen ten vollen bewezen^ maar ook

vry algemeen erkend zy. liet eerfte ftaat de Schry-

ver volkomen toe ; hl. 6. maar aan 't andere kan hy

200 volledig zyne toellemming niet geven , uit aan-

merking van het eerste deel der vraag zelve: de rede-

nen , waarom die gewoonte nog al blyft fland gry-

pen; van welke wel eene der voornaaraflie is, dat

derzelver fchadelykheid onder ons nog niet genoeg

bekend is, en erkend word: hl. 8. blykens de rede-

kavelingen , welken van velen daartegen worden aan-

gevoerd: hl. jo. en dat 'er nog zoo weinige voor-

beelden in ons Land zyn , die zulks ter naarvol-

ging (laven. hl. 14. Echter is 'er nog eene mee-

iiJgte andere redenen , die voortvloeijen uit onkun-

de;
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de; bygeloof; verkeerde vooroordeelen , dat het

buiten begraven fchandelyk zy; uit eene zucht,

óm by zyne voorouders begraven te worden ; uit

vcrkleefdheid aan oude gewoonten ; enz. doch gebrek

aan genoegfame overtuiging van het fchadelyke,

Ichandelyke , en bygeloovige dier gewoonte , is de

voornaamfte reden iZ'/. 15. Dan, behalve deze rede-

nen , zyn 'er nog anderen : het benadeelen van de

inkomften der kerken; bl. 25. dat men niemand

van zyii recht en eigendom kan ontzetten ; bl. 27.

tenvyl by anderen eene al te groote onverfchillig-

heid omtrent dit ftuk plaats heeft : bl, 30. Hierop

word het tweede deel der vraag beantwoordt : wel-

ken de beste middelen zyn , om die nadeelige

gewoonte te doen ophouden ? Dit kan gefchie-

den : of door eene tegenovergeftelde gewoonte ; of

door eene uitdrukkelyke wet ; of wel door deze bei-

de wyzen te faam gevoegd ; bl. 32. Het eerfte kan

door byzondere perfoonen gefchieden ; het tweede

alleen door de Avetgevende macht : bl. 33. om bei-

den hiertoe te bewegen, worden eerst voorberei-

dende middelen opgegeven : — de meerdere over-

tuiging en bekendmaking- van 't fchadelyke , fchan-

delyke, bygeloovige, en onvoeglyke dier gewoon-

te: bl. 37. opwekkingen en aanmoedigingen tot

het begraven buiten de fteden en kerken : bl. 47.

Maar hoc de kosten, tot het aanleggen van zulke

begraafplaatfen , te vinden? bl. 50. Zullen al-

zulke pogingen van byzondere perfoonen wel toe-

ïei]j,ende zj'n? bl, 53. Zoude het invoeren van

buiwn te begraven geene oproerige gevolgen, ge^

lyls
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lyk onlangs te arnhem , veroorzaken ? bl. 55.

Hoe de Overheid in zulk een geval zich te gedra-

gen hebbe : bl. 6a. en welke middelen , ter be-

vordering hiervan , om namelyk dezelve daartoe te

bewegen , zouden dienen aangewendt te worden ?

bl. 65. en zoo men hierin Haagde : hoe dan de

zaak best in te richten : zoo dat noch kerk , noch

iemand , nadeel daarby lyde ; en dezelve eene alge-

meene goedkeuring wegdrage? bl. 71. maar hoe

hiertoe de eerde onkosten te bekomen? bl. 79.

Eindelyk geeft de Aucteur een plan op , om ter

zyner plaatfe
,
gefteld dat de Overheid niet medewerk-

te, het begraven der lyken buiten in te voeren:

hl. 82. Opwekking ter naarvolging in deze !' bl. 84.

het flot : bl. 85—86.

ITe ANTWOoao: door cornelis

TERNE. XII. Deels, i.ftuhbl. 87—212. Na eene

inleiding, over eene nieenigte wél beredeneerde en

gemeen gemaakte plans, omtrent verfcheidene ge-

wichtige onderwerpen ; maar welker uitvoering

door onze Overheden niet begunftigd word ; ge-

lyk door voorbeelden word aangewezen: bl. 87.

past de geleerde Schryver dit op het tegenwoordige

ftuk toe: bl. 102. en dan gaat hy ter beant-

woording van de twee voorgeftelde vragen over:

(de fchadelykheid der begrafenisfen , binnen de

ftcden en kerken , volgens het voorftel , als be-

wezen en erkend vooronderftellende :) bl. 105»

en wel, vooreerst, door de verfchillende redenen,

welken veroorzaken , dat die nadeelige gewoonte

,

in
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in deze Repuhlik nog blyft ftand grypen , in dier-

voegen aan te wyzen ; dat hy tevens , by de opga-

ve van een ieder derzelven, het middel voorRek,

om die redenen te verminderen of weg te nemen.

Onder die redenen telt hy eerst : dat velen van de

fchadelykheid dier gewoonte in onze Repuhlik nog

niets weten: bl. io6. elk dus is verplicht, de-

zelve by alle niogelyke gelegenheden bekend te

maken; bl. 113. en dit niet alleen met mond en

pen, maar vooral met hun voorbeeld, hl. ti8.

Ten tweeden , 'er is gebrek aan goede en wel '.in-

gerichte kerkhoven buiten de fteden : hl. 119.

deze oorzaak moet dus door de Overheden wor-

den weggenomen: bl. 126. en hoe die in de uit-

voering van dit ftuk behooren



j^ B E G R A* V E N.

wen verkeerde hoogmoed, eerzucht, pracht, en

ftaatfi: bl. 194. hoe hieraan perk en paal te

(lellen? b/. 201» Eindelyk worden eenige be-

denldngen en zwarigheden opgelost : bl. 106»

waarmede deze Verhandeling word beQoten: btt

aii.

- .- n I .
1 .. — AANHANGSEL Van AANTEE-

KENINGEN, Verzameld uit de niet bekroonde Fer*

handelingen^ tot nadere ftaving en opheldering def

gekroonden; en gejihikt jzaar de bladzyden van

den Heer van leeuwen : door a. 's gravezan-

OE. XÏL Deels , I . ftuk : bl. 213—250. In dit Aan-

hangfel vindt men vooraf eenig bericht, omtrent

de ingekomeiie en niet bekroonde Verhandelingen ;

en waarom twee derzelven zyn geoordeeld niet ge-

voeglyk tot den prys in aanmerking te kunnen ko*

men? bl. 213. Hierop volden de aanteekenin»

GEN zelven , en wel van eenige fchryver^ omtrent

dit onderwerp, bl. 116, Dat het gemeen niet ge-

,noeg omtrent de fchadelykheid der beftredene ge-

woonte overtuigd zy: bl. 217. nopens de voor-

waarden, welken de Heer hervey vorderde: bt.

218. nopens de onvoeglykheid en fchadelykheid

dier gewoonte ; en flrydig met maatregelen , mee-

nigmalen , tot wering van den voortgang van be-

fmettelyke ziekten genomen: bl. 219. foortgelykê

gevallen als leBniinisfe: hl. 221. vervelende uit-

vvafemiagen in de kerken, na de begrafcnisfen.

hl, 222. Betrekkelyk de gewoonte der voorouderen

:

hl» aa4. Over de begraafplaats in de duinen by

Sche-



BEGRAV. BEL. BEURSGEZW. j§

Scheveninge ^ door den Heer perrenot opgericht;

bl. 225. die te Zuilen , door den Heet thuij. vaw se-

rooskerke; bl. ii-j, en door den Heer van de
CAPELLEN TOT DEN POLL. hl. 228. Ovcr het

niet behoorlyk bedekken der doodkisten by het .be-

graven; zoo wel op de kerkhoven, als in de ker-

ken : bi. 229. over het bygeloof: bl. ,231. he:

begraven buiten word voor fchande gehouden. hL
233. In eene éénhoofdige regering gaat zulk eene

zaak gemakkelyker; tervvyl men veie voorbeelden

daarvan heeft by onderfcheidene Volken : bl. 2.35.

men vindt veelal een beletfel \ys ^z R£gering van-fle-

den en dorpen, bl. 238. Ten aanzien van het -bc-

ftaan der kerken, en derzelver bedienden : bl. 240.

omtrent het gebruik der almanakken in dezen :^/,

242. over het gebeurde te Arnhem, bl. 243.
Hoe de Magiftraten in het fchikken der begraaf-

plaatfen buitsn de fleden zich dienen te gedrag<?n ?

bl. 244. de oude bcgraafplaatfen behooren onge-

roerd gelaten te worden: bl. 248. hoe de npO'
dige onkosten te vinden? bl. 250.

BELETTE doorzwelging. Ontkedkundig bericht

van dit geval: door f. t. rjkitz. V. Deel, bl.

460—464.

BEURSGEZWEL. Ontleedhundige waarneming
van een verwonderingswaardig beursgezwel-, in

de holligheid van de bont van een dood lichaam ge^

vonden; befchreven in het Latyn do^r Q, J)E.\YJ[5'J>;

in
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, en vertaald door abr. muller. ///, Deel ^ bh 491

—504. met eene juiste afbeelding in plaat.

BEURTGEZANGEN (gewvde). Verhandeling

over dezelven: door josua van ipevlen. III. Deel,

hl. 358—434. Derzelver vcrfcheidenheid. hl. 358.

Eenige regelen , ter _ ontdekking van dezelven ,

waar zy mochten voorkomen ; en ter onderlchei-

I,
ding der zangen en tegenzangen in dezelven : opge-

helderd door eene meenigte voorbeelden, uit on-

gewyde fchry veren; bl. 364. en uit gev^yden: hl.

387. in dezen ondericheidt men twee-zangen en

veelzangen : /;/. 392. en betrekkelyk tot de eerstge-

noemden word eene proeve genomen , om de opge-

gevene regelen daarop toe te pasfen : en wel met be-

trekking tot het Lied van moses; deut. XXXII.

bl. 394. bet Lied van debora ; richt. V. bl. 41 6.

het Hooglied van salomo. bl. 421. Verder zyn- als

beurtzangen aan te merken, ps. L; en CXIX.

alle AlphabetPfalmen; SVK. XXXI: 10—31. de

Klaagliederen van jer. I—IV. bl. 423. mis-

fchien ook nog verfcheidene andere Pfalmen; als

' de XXIX. CL. CXXXVI. CVII. bl, 427. Of de

• sela's niet dienen, om eenen afwisfelenden per-

foon aan te duiden als b. v. ps. XXIV? i^/. 432. ook

komen die in 't Gebed van habakük voor : hl. 433.

-BEVEREN. Over de oudheid en lotgevallen van

het Land en de Baronie, van beveren : zie V.

Deel, hl, 3a—34.
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BEVRUCHTE oranjeappel. Natuurkundige

waarneming omtrent denzelven : door L. bomme.

FII. Deel, achter de Prysverhandeling geplaatst,

bl, 208—212. Dezelve word naauwkeurig befchreven,

zoo als een kleine oranjeappel , in iTet midden vaii

een' grooten , zich bevond ; en in Plaat afgebeeldt.

BEZOAR Oriëntale; het nagemaakte van koroman-

del j en het JVesterfche, Zie Steenen (dierlyke').

BISCUIT of TWEEBAK. Hoe best op de fchepen roor

de wormen te beveiligen ? Dit word , uit eene Ver-

handeling van j. B. X. JOYEUSE , kortelyk opgege-

ATtn in het Hiftorifche bericht vóór het VIlI.Deely

hl, 19.

BLAAS. Ziehen van dezelve , en van den piiweg

:

zie Kaarsje (yerwydend).

BREUKSNEDE. fVaameming van eene lieshreuk ^

door middel van de breukfnede gelukkig genezen:

door F. H. GRAM. By de opening bleek , dat het

ementum niet alleen verdorven was ; maar ook het

voorde gedeelte van den darm , ter grootte van eenen

deuit: dat zich aan den ring vasthechce, en geluk-

kig genas. Dit geval, en de wyze van behande-

ling, word befchreven: /. Deel, bl. 595— Ó05.

BREUKTALLEN. Grondig onderwys in de behande"

ling der breüktallen , zoo gemeenen , als deci-

malen of tientalligen i benevens de daarafhangende

XII. DEELS II. stuü:. B re-
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rekeningen : door Mr. wilh. ötto reitz. /. Deef^

bl. 293—38Ö. In de voorrede merkt de wiskun-

dige Schr>'ver aan : dat de Nederlanders in hunne

taal nog misfen eene volkomine. fprankkimst; een

volledig woordenboek ; en een grondig ondervvys der

decimale of tientallige rekeningen, bl. 293. De

Verhandeling over dit laatfte onderwerp word in

twee afdeelingen onderfcheiden. De eerfte gaat

over de gemeene breuktallen : en wel over derzel*

ver natuur en eigenfchap; bl. 297. dcrzelver ver-

korting; hl. 303. oplosfmg; hl. 311. hcrbrcn-

ging; hh 313. vergadering ; hl. 314. aftrek-

king; hl. 321. vermenging; hl. 322. en dccling:

hl. 327. terwj'l de tweede afdeeling zich bep;!alt

tot de TIENDREKENING txï tiendebreuken: en wel

tot derzelver natuur en eigenfchap ; hl. 333. boe

gemeene breuken tot tiendebreuken te brengen ? bl.

335. oplosfing derzelven: bl. 339. Tiendetafels

en derzelver gebruik : hl. 343. de vermenging of

vermeeniging der tiendebreuken ; bl. 356. en deeling

derzelven; bL 367—386.

BYSSUS. Zie Linnen,

C.

CALLOO. De oudheid en lotgevallen dezer heer-

lykheid: zie /^. Deel.^ bh 42—45.

CATAPvACT. Zie Staar,

CHR^



CHRIST. cmiÊÈT. COMP. DARM. DïAK. i^

CHRISTENEN (St. Thomas). Zit Jode^i te Cd-

chim : en wel in het ft^rvoJg der gefchiedkundigê

naarrichten.

QOMEET QBegtnfeien )Jer) van het jaar t^fp. è.yü^

de de Ci^fie^ wier loopkring berekend is: doof J. i*»

FOKKER. FIII. Deel^ bh 513—530. TitAucteur'iidXt

alhier zyne vvaarnemingen voor, omtrent den fchyil-

baren; en de berekening, van den waren loop di^i*

tomeet i voegende daarby eene tafel van cenige geó'^

centrifche plaatfen; en twee Platen wegens deit

loopkring derzelve.

''^ Waarnemingen derComeet van i?8d*^döo?

den Heer mechain. FIII. Deel^hl. 531—539* zyn-

de dë^e comest de dsfle , van welke men deii loop-

kring heeft berekend: tervvyl zy op geenen Van diè

gelykt , welken men tot hier toe heeft waafgéllomeii»

COMPAS. Êliswyzing van V zelve .^ door den donder

veroorzaakt. III, Deel , hl, 61$—6164

D.

DARMNET. Verftropping van ^t zelve i zx^tVer^ro^^^

ping*

BlAKONÈN. TAtArthèiu
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DIEREN. GODS gosdfieid in de bepaling van dei'"

zelver dood: zie gods goedhAd.

DIERPLANTEN. Zie Zee-infect.

DOEL (de). Derzelver oudheid , ftichting , en lot-*

gevallen: zie F. Deel, hl, 35—41.

DONDERSTEENEN. De zoogenaamde donderaee-

nen zyn maar verfteende zeeappelea. Zie Hiflor.

Foorber, Vh Deel , bl. 63.

DOORZWELGING. Bedenkingen over eene moelly

he doorzwelging en inhouding van fpys en drank:

door NIC. GEORG. oosTERDYic , j. Z.A7/. Deel ^
ge-

plaatst achter de Prysverhandelingcn, bl. 18^—207.

Dit geval: dat in vele opzichten van de gewone be-

lette doorzwelging verfchillende was; doch in ande-

ren eenige ovcreenkomften met dezelve had : word

opgegeven, bl. 185. nader opgehelderd : bl. 189.

En dan merkt de Schryver aan : (i.) dar 'erwaarlyk

dysphagia door wormen kan veroorzaakt worden

;

bl. 190. (2.) dat eene grootere gevoeligheid, of

flerkere prikkeling der zenuwen , al veeltyds hare

uitwerking heeft op de deelen by of omtrent de

keel; bl. 193. (^3.) dat weekmakende middelen fom-

tyds de beste antifpafmodica zyn ; bl. 195. (4.) dat

uit de ongefteldheid der eerfte wegen die der extre-

miteiten meermalen volgt. bl. 198. — Een tweede

geval word befchreven van een' perfoon , geftorven

aan eene braking , veroorzaakt door eenen beletten

door»



DO OrvZWELGING. DORESTADUM. ai

doortocht van fpys en drank uit 'de maag in de dar-

men ; die zyn' ooriprong aan misbruik van fterken

drank verfchuldigd was. bl. 199—207.

(belette). Zie Belette doorzwel-

ging.

DORESTADUM der' Batavieren, door de nor-

WANNEJN ontrust en geplunderd; en het gevoelen

T^an den Heer b. HUYDEcoPER.^e/of/5/: door

j. DE RiiOER. V. Deel^ bl. 324—422. ï^tzt Verhan-

deling is in drie hoofdftukken verdeeld. In het

eerfle word de gewone gedachte voorgefteld , dat

het Vicus batavodurum by tacitus , W^k te

Duurftede zoude zyn ; veelmalen elders Doroflatm ,

Dorsftadium^ of dor stadvm genoemd: 't gene van

B. HUYDECOPER is tegeugefproken , die daardoor

eene ftad verftaat , welke aan den mond der Elv&

gelegen , en door de Normannen verwoest zoude

zyn: 't gene ook door anderen word beweerd.

hl. 324. Dan het gefchil is : ofde aanvallen , in de

IX. eeaw gcfchiedt op Dorejladium , van het

Utrechtfche wyk te duurstede al of niet moeten

verftaan worden ? Het eerde word beweerd ; en uit

getuigenisfcn geftaafd : by welke gelegenheid de ge-

fchiedenis van die zeeroovcrs tevens word opgehel-

derd; en de oorfprong van den naam davrntria

(Deventer') in liet voorbygaan aangewezen, bl. 335.

In het tn-eede hoofdiluk word , eerst , uit de gedenk-

ftukken der oudheid, de vermaardheid van die (lad in

de middeneeuw aangetoond ^ als, onder adderen

,

B 3 dat



fia DORESTADUM. DRACUNCULUS,

dnt 'er 52, hoofdkerken zouden geweest zyn: en

dan worden verfcheidene andere getuigenisfen by-

gebracht, die het gevoelen van dcu Schryver meer

of min bcgunftigen. bl. 373. In het derde hoofd-

üuk worden de bewyzen van den Heer huydeco-

P£R getoetst, en wederlegd: bh 400—422.

DRACUNCULUS. Aanmerkingen over denzelvem

door B. HussEM. IL Deel, bl. 443—464. Na eene

opgave van vroegere en latere fchryvers, die hun-

ne gedachten omtrent dit gebrek hebben opgegeV

yen ; M 443- ftclt de Jucteur zyne waarnemin-

gen in de TVèstindi'ên , en voornamenlyk op Cttracaa

gemaakt , voor : waaruit blykt , dat het een levende

vvonTi zy, die zeer verfchillende namen draagt; en

dat men met dien worm eenen geruimen tyd kan

befmetzyn, eer het ongemak zich openbaart. Z>/, 445,

Deze worm word nader befchreven bh 448. Over

de wj'ze der beimetting, zyn de gedachten zeer

verfchillende. bl. 450. Onze Schryver wil, dat

dezelve alleen uitwendig gefchiede, door het ba-

den in zee, en wasfchen met putwater, bh 452.

Deze wovmzicktc heerscht niet altoos even fterkï

bh 455. derzelver verfchynfclen zyn ook niet al-.,

tyd dezelfden : bh 456. derzelver behandeling is

ïnsgelyks verfchillende. bh 457. Eenige waarne-

^BJagen , over de vei-fcheidene wyzen , op welken de

dfacunoiili te voorfchyn komen, bh 459. Geen

t)Qhoed?i;^iddel tegen deze ziekte; dan zich niet te

W?>f\fch€n nogh t>aden in put' of zeewater: bU 463
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DYEBEEN. Verhandeling over een zeldfaam gebrek

van, het dyebeen : door nic. georg. gosterdyk.

//. Deel^ hl. 343—360. In deze Verhandeling word

eerst de gefteldheid der lyderes; de aanleidende

oorzaak tot , en de verergering van , haar ongemak

befchreven : dan de vergeefs aangewende pogingen

des Schryvers, met de gevolgen, tot haren dood

toe, verhaald; benevens de ontleding: terwyl het

gebrek van het dyebeei) in eene Plaat word afge-

beeldt: en eindelyk eenige aanmerkingen gemaakt,

om uit mislukte gevallen nut en licht te trekken

,

tot gelukkiger beoefening van de Geneeskunde.

DYKEN. Zie Zeedyken.

E.

ECIJïTES Setfijdigyna. Eene nieuwe foort van eene

Anierikaanfche plant , naauwkcurig befchreven , en

in plaat afgebeeldt : door p. j., bergiüs. ///. Deel^

bl' 583—591-

EI. Een hard gefchaald el 'van een'' zeehoorn ; een

he!hoor)i ^ ook wel de Kaapfche ezel genaamd:

naauwkeurig befchreven , en in plaat gebracht

,

doprj. LE FRANCQ VAN berkhey: in eenen brief

.aan job baster. ///. Dsel^ hl. $'^6—582.

B 4 —- Be^



24 EL ELECTRIC. EUANGELIE.

-. Bericht van een vreemd lichaam, gevonden in een

iiOENDEREi : medegedeeld door jacobus water-

vliet. IX. Deel, hl. 507—514. In dit bericht

vindt men een verhaal , nopens een' geronnen klomp

blocJd, ter grootte van eene hazelnoot, in een

hoenderei: en tevens met eene proef geltaafd,

hoe men hoendereijeren langer dan een jaar kan

bewaren , om dezelven , met een gewenscht ge-

volg , te laten uitbroeden.

ELECTRICITEIT. Derzelver medicinaal gebruik:

zit Lammigheid.

EUANGELIE. Onderzeek: of de hefchuïdiging ^

dat het euangelie den plicht van byzondere

vriendfchap over V hoofd gezien hehbe , gegrondt

zyP door cornelis de vrjes. IL Ded^ bl.\\'^—
442. Het ftilzwygen hiervan word tegen het Eu-

angelie ingebracht, niet alleen door den Graaf

van scHAFTESBURY en A. coLLiNS ; maar ook,

uit onkunde, door anderen, bl. 413. — Na
ccne meer algemeene aanmerking, bl. 415. word,

om dit verfchil bondig te beOisfen, vooraf bepaald

,

waarin deze deugd befta; en waarvan men dezelve

wel hebbe te onderfcheiden : bh 416. waaruit

word afgeleidt : dat , daar in de Chriflelyke zede-

kunde op de algemeene gosdwilligheid zoo fterk

word aangedrongen; het dus niet vreemd zoude

zyn , al werd 'er in dezelve geene rechtflreekfche wet

ten aanzien van de byzondt^re ^oidmlUgheid gtvon-



EUANGELIE. FEBR. CATARRH. as

den: jadatditeerna- danvoordeeligzoude zyn. bl.

423. Doch het voorbeeld van den zaligmaker niet

alleen ; bl. 426. maar ook het herhaalde bevel tot broe-

derlyke liefde : verplicht eiken Chrifien ten duurften

tot de uitoefening van rechtgeaarde vriendfchap;

die alles in zich bevat, volgens het voorfchrift

van het Euangelium , wat tot het denkbeeld van

dezelve redelykerwys kan gebracht worden, hl. 42S.

De opgeworpene befchuldiging is derhalven ten

eenenniale ongegrondt; en ten beste eene loutere

vvoordenvittery: bl. 440—442.

F.

FEBRES CATARRHALES. antwoord op ds

vraag : "Wat is ""er tot nog toe in de Nederland-

„ fche taal over de febres catarrhales , welken

5, zich , federt eenige jaren , meer dan voorheen in

„ deze Landen vertoond hebben , gefchreven ; en

5, wat ontbreekt Vr aan ? Welken zyn hare gewone

5, kenteekenen , loop , fymptomata , en complicatien?

„ Zyn ""er eenige redenen te ontdekken , waaruit

„ blyken kan , waarom deze ziekte meer dan voor^

5, heen plaats'heeft ? Welke is hare veilige en zeke-

5, re genezing^ in alle hare onderfcheidene foorten"?

door JAN PETERSEN MICHELL. XI. Deel

^

bl. 89—256. Tot eene inleiding van deze Ver-

handeling wyst de ervaren Auqteur de aanmerke-

lyks vordering aan , welke de Geneeskunde in ons \

B 5 Yar
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Vaderland , binnen weinigen tyd , gemaakt heeft

:

waartoe het fchr>'ven in de Nederduitfche taal,

over onderwerpen tot die kunst- bctrekkelyk , van

veel nut geweest is ; gelyk ook het gemeenmaken

van zulke (lukken, door geleerde Maatfchappyen

en Genootfchappen. hl. 91. Hy verdeelt zyne

Verhandeling in vier hoofdllukken. In het eerfie:

handelende over de fchryvers, welken, in de Ne-

derlandfche taal , over de febres catarrhales , ge-

fehreven hebben : laat hy eenige aanmerkingen

voorafgaan , om te bepalen , welke ziekte hier ei-

genlyk bedoeld worde? bl. 98. hieruit maakt

hy op: welke fchryvers in de vraag alleen beoogd

worden; bl. 104. en dan geeft hy eene lyst van

die fchryvers op , met aanvvyzing van 't gene in

hunne uitgegevene (lukken, ten dezen opzichte,

al of niet pryzenswaardig zy: hl. 106. waar-

uit hy befluit, dat 'er weinig van aanbelang tot

nog toe is uitgekomen ; en dat dus de voorgemelde

vraag van groot gewicht zy. hl. 123. Hierop,

geeft hy, in het tweede hoofdftuk , de kenteekeneu

;

IjL 125. den loop; hl. 139. de fytnptomata ; hl,

144. en de verfclieidene complicatien dezer ziekte

,

waarop men vooral te letten heeft, op. hl. 153.

Dan vooraf is noodig, tot opheldering van dit

(luk , iets aan te merken omtrent* den aard en de

oorzaken van de febres catarrhales in ons Land.

hl. 155. Dit gefchiedt zynde, worden de compli-

catien derzelven , die men voornamelyk waar-

neemt, opgegeven: hl. 163. van waar deze ziekte

verfchillende namen verkrygt. bh 166. Op deze

gron-
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gronden word de aard van onze voor- eu najaars-

koortfen, en van derzelver ondericheidene compli-

f/7?/V» in het byzonder , nader overwogen : bL 174.

en dit geeft aanleiding , om in het derde hoofdftuk

te handelen; over de oorzaken der vermeerdering

van de febres catarrhales in ons Land : ^00 als

die voornamelijk te vinden zyn in eene ongeregelde

levenswyze , zeer verfchillende van die onzer voor-

ouderen; en in het misbruik der laauwe dranken: hl,

l88. waarop eindelyk, in het vierde hoofdiluk,

word overgegaan : om de genezingswys dezer ziek-

te voor te fchryven: bl. 199. waartoe eerst alge-

meene regelen worden opgegeven , die men als de

gronden moet belchouwen , welken eenen Arts in

het genezen der byzondere koortfen moeten voor-

lichten , en welken hy nooit uit het oog moet ver-

liezen: bl. 201. dan worden eenige aanmerkin-

gen voorafgezonden , waarop de Arts in het ver-

fchil der geuezingswyze in dA febres catarrhaleswél

te letten hebbe: bl. 250. waarna het verfchil

der geneeswyze zelve, naar de verfcheidenheid der

complicatien in deze ziekte , in 't gemeen word aan-

gewezen : bl. 224. en dan meer in 't byzionder

ten aanzien van de voorjaarsziekten ; bl. 233. en van

de najaarsziekten : bl. 243. waarmede deze belang-

ryke Verhandeling word befloien.

Zie Najaarskoortfin,

FRANSCHE SCHRYFSTYL. Verhandeling over den

frmfQhsn fchf-^fft^l , doorgaans genoemd ftilus

Cu-



£8 FRANSCHE ST. FREDR. FUNGUS.

Curiae , of ftyl van den Hove : door adrianus

's GRAVEZANDE. IF. Deel, bl. 577—612. Dit on-

derwerp, als dienende ter opheldering van de Ge-

fchiedenis , nopens de jaartelling in vorige tyden , is

cvereenkomllig met het oogmerk des Geuootfchaps.

^^' 577' Wat men daardoor te verdaan hebbe ? niet

de gemeene Chriflelyke jaartelling; bl. 578. noch

de zoogenaamde oude en nieuwe (tyl: bl, 580.

WAAR die fchryfftyl , welke de jaren met Paaschdag

begint, hl. 582. Eenige ophelderende aanmerkin-

gen omtrent denzelven : en wel, met betrekking tot

het beghi dier jaren ; en derzelver onderfcheidene

lengte, bl, 583. De reden van derzelver bena-

ming; derzelver oudheid,- en oorfprong: ^/. 587.

Wie zich al van dezen fchryfllyl hebben bediend ?

hL 591. De moeilykheid iil het niet altyd vol-

gen van denzelven; en hoe te onderkennen van

den gemeenen ftyl? ^/. 593. Deszelfsonvoegfaam-

heid heeft, al vroeg , eerst den kerkelykcn op voor-

ziening doen bedacht zyn ; hetgcne naderhand in

den burgcrftaat is gevolgd, bl. 596. De veelvul-

dige nuttigheden van die aanmerkingen eerst aan-

gewezen; /;/. 602. en dan met verfcheidene voor-

beelden geftaafd: hl. 605—612.

FREDRIK HENDRIK en BLAAUWGAREN :

twee fchanfen beneden Lillo. Derzelver oudheid

en lotgevallen: zie V. Deel, bl. 22, 23.

FUNGUS: «ƒ uitwas. Zie Polypus: ofjlymprop,

G. GAL^



GALLANDAT. GEDAANTE. ap

G.

GALLANDAT (david henry). Levensbefchryving

en lofrede van denzelven : door Mr. j. winckelman.

Hiftor. voorbericht , IX. Deel , bh 1
3—45. vvaarby

gevoegd is eene Jyst der Verhandelingen van den

overledenen: 'tzy afzonderlyk; 't zy in deWerken van

dit en andere geleerde Geuootfchappen, uitgegeven.

GEDAANTE der aarde. Onderzoeking omtrent ds

ware gedaante der aarde : door joh. fred. iien-

NERT. III. Deel, bl. 529—575. Eerst bepaalt de

Schryver de vraag : ofde aarde namelyk cene wiskun*

ftige regelmatige gedaante hebbe ; wier natuur men,
door eene vergelyking , volgens de wiskunde kan

bepalen? bl. 530. Zoo dacht newton ! bl. 52^.

Echter kan dit , uit de verfchillcnde dichtheid der

ftofFe , waaruit de aarde is üiamgeüeid , niet be-

flist worden: bl. 532. maar dit moet, uit de metin-

gen der graden van breedte, worden afgeleidt; wel-

ken ten dien einde worden opgegeven : bl. 537.
hieruit blykt, dat de aarde niet bol- maar knolrond

2y : — daar echter de aanwas der graden niet gere-

geld is , zoo kan de gedaante ook niet elliptisch

wezen. bl. 533. Dit word, uit de onevenredighedeii

der asfen, nader geftaafd: bl. 539. dan onder-

zocht, of de afdwaling van fommige graden evenwel

niet uit de omftandigheden der plaatfen, en de aan-

trekkende kracht der bergen , kunne worden afgeleidt?

bl. 546. het tegendeel word aangewezen : bl. 549.

Daa



§0 GEDAANTE DER AARDE*

Dan valt de vrang : of men niet door correctien , de»

zelve kunne doen overeenkomen ? hl. 55a. Om dit te

bepalen, word onderzocht: lioe grooten misflag

men , in zulk een geval , voor lederen graad moete

onderftellen ? bl. 554. en daaruit kan de itregu*

lariteii ten naasten by verklaard worden: bl. 5Ó1.

dit word nog nader bevestigd op eene andere wyze.

bl. 564

—

s^^' t)^ elliptifche gedaante komt naauw-'

keuriger met de metingen overeen , dan die van

eene hypothefe , door bouguer opgegeven: bl.

567. Om dit nader te ftaven word eene ftelkun-

dige formule , tot liet berekenen der graden van

óen meridiaan^ voorgefteld: hl. 569. deze /or*

tnule volgende , komt men het naast aan de waar-

heid; echter moet men befluiten, dat de gedaante

der aarde merkelyk afwyke van een volmaakt ellip-

tisch knolrond: bl. 573—575.

•- Onderzoek : of de onze*

kerheid omtrent de ware gedaante der aarde eenen

fnerkelyken invloed hebbe op de steRrekundè en

NAVIGATIE ? door JOH. FREÜ. HENNERT. If^. 3eel ,

bh 499—544. Dat , uit de overblyvende onzeker-

heid , geene dwaling van gewicht voor de theorie

der maan kan voortfp ruiten: word uitvoerig, door

een wiskundig onderzoek, omtrent dt parallaxe

der maan aangewezen : bl. 499. het gene ten aan-

zien der navigatie ook word aangetoond ; en tevens

bewezen , dat men in dezelve -van de gewone -pas*

kaarten, tot de breedte van 50°
,
ja van 60°, zich be^

dienen kunne : maar van de óo° af moet men letten op

den

V
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den overgang van de fphaerifche tot de knolrönde ge-

daante der aarde ,• en zich bedienen van de gemaakte

correciien omtrent wasfende iDrcedtcn: bl.5^0—544.

GEDICHTEN (Faderlandfché:). VerhandeUng-ovef

de Nationale o/ vaderlandsche gedichten: door

jonker o. z. van haaren. /'T. Dcel^ hUiO-^—329.

Na eene befchrymg van deze gedichten: hl. 225.

onderzoekt de Scliryver^^n^, v^ier vaderhndfciic

gedichten aan de nakomelingfchap zyn overgeble-

ven? en hieronder telt hy die snxx homerus;

VIRGILIUS; LUCANUS; PETRONIUS; CAMOCNS,
^ een' Portugees ; en voltaire. b/. 226. Hierop

is het tweede onderzoek: waarom j in zekere tyden,

een meerder getal groote geesten verfclienen zy

;

dan in anderen ? Deze vraag : na in een gefchiedkuti-

dig tafereel te hebben voorgefteid ; waar, en by Wel-

ke gelegenheden , de wetenfchappen al hebben ge-

bloeid : bl. 258— 296. word beantwoordt : door aan

tewyzen, dat deze reden niet moete gezocht worden

in de verfchillende tyden: (want .het heeft nimmer

aan groote geesten ontbroken ; en dezer getal is

misfchien altyd genoegfaam het zelfde :) maar in

zekere gelukkige tydsgewricliten, ofomllandigheden,

om dezelven te verzamelen. En wat hiertoe ver-

eischt worde , ziet men bl. 297. voorgefreld. Hec

laatfte onderzoek betreft de redenen , waarom het

getal van die genen , die goedgekeurde nationale of

vaderlandfche gedichten hebben opgefteld , zoo

gering zy? Hiervan is de oorzaak te vinden en

inde vereischtcn van dezelven j en inde gelleldlieid

vaa
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van het Land , waarin men woont : by welke alge-

meene zwarigheden nog anderen komen ; te"i aan-

zien van den Godsdienst , de zeden , den fmauk

,

de taal , en den ftaat der kennisien van hét Vader-

land: bl. 298—329.

GEESTKUNDE. Zie Pfychologie.

GEKKO'S. Zie SalamaJiderefi (onderfcheid der') enz.

GEMSBAL: o/ GEMSKOGEL. Zie Steenen (dierlyké).

GENEES- en heelkunde. Zie Kaarsje (verwy-

der/d).

—^— GeneeS' en heelkundige waarnemifigen : door

j. s. G. DiNCKLER. V. Deel ^ hl. 255—280. beftaan-

de in zes waarnemingen : de eerfte : over de heil-

zame kracht van den vluggen geest van Ammoniak'

zout , met zout van wynfteen bereidt , en met ge-

difiilleerdc oliën vermengd ; in eene foort van zwar-

te (laar, of in het begin derzclve. hl. 255. De
tweede : over een phofphorisch licht , door de uit-

vloeifelen van menfchen veroorzaakt; en van de

belediging, door deszelfs aanporring te weeg ge-

bracht, bl. 261. De derde : over eene foort van

doofheid , waarin het geluid wel duidelyk gehoord

werd; doch de toon van hetzelve, die tot de fa-

menfpraak noodig is , niet konde onderfcheiden

worden, bl. 266. De vierde : over een wanftaltig

velum palatinum» bl. 272. De vyfde : over een

kind.
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kind, met eene darmbreuk geboren, bl. 276. De
zesde : over een genezen kropgezwel. bL 280.

Een waterachtig gezwel , in de rechterborst

van eene vrouw: door paulus de wind genezen:

waarfchynelyk beftaande in eene uitzetting van eea

watervat; veroorzaakt door eene fchielyke en bo-

venmatige uitrekking en ^euzing : hoedanige ge-

zwellen onder den okfel en aan de liezen meerma-

]&n wor(ien waargenomen. /. Deel, bl. 587—591,

' WAARNEMINGEN , getrokken uit het journaal

van den opperchirurgyn j. F. ellerbeek. FII.

Deel, achter de Prysverhandelingen geplaatst, bl. 259
—276. Na eene befchryving , hoe de Heer eller-

beek . een verbazend getal van fcorhutici behan-

deld, en voornamenlyk door middel van mosterd-

zaad in het leven behouden had: hl. 259. word

de heilzame uitwerking , tegen deze gevaarlyke

ziekte, van het gramen marinum (een kruid, dat

buiten aan de fchepen wast,) voorgefteld en be-

hoorlyk gellaafd : bl. 269—276.

—— Zeldfame waarneming van eene zwangere

vrouw, by welker verlosfing de lyfmoeder en nage-

boorte met fcherpe verfteende punten begroeid be~

vonden werden : door d. h. gallandat. P^. Deel,

^/. 452—459.

Waarneming eener ontlasting van een aan^.

2UI, DEELS JU. STUK. C merh*
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merklyk aantal van waterblazen ^ door den af-

gang: door A. p. NAHUYS. III. Deel, ^^«455—4Ö2.

Na dat de Aucteur zyne waarneming omtrent dit

geval heeft opgegeven , beantwoordt hy deze vra-

gen: wat zyn die balletjes of waterblazen geweest?

waar hebben dezelven gehuisvest ? hoe konden de-

zelven door den afgang geloosd worden ? en wat is

de reden , dat de ly^res hierdoor van haar vo-

rig ongemak is bevrydt geworden ^

Zie verder Breukfnede : Hoofdpyn (fpyker)

:

Hoofdn'onden : Hoornachtig uitwas : Longtering

:

Medelydendheid der deelen van V menfchelyke lichaam

in ziekten : Natuur(H'erkcnde) : Navelbreuken :

Opfiopping van water : Polypus offlymprop : Spiri-

tus fatis marini : Vallende ziekte: Verftropping

van het net: Werktuig(yerbeterd): Witte willigen

bast,

GENOOTSCHAPPEN (geleerde). Dezelven,

hoezeer van veel aanbelang , hebben echter eeneii

geruimen tyd in ons Vaderland ontbroken. Zie het

Hiftor. voorbericht van V /. Deel, bl. 2.

(ZEEUVVSCH). Hijiorie van

het ZEEUWSCHE GENOOTSCHAP der Wetenfchap-

pen te vlissingen. Voorbericht I. Deel, bl. i—38.

Waarin gemeldt word deszelfs eerde oorfprong , ia

Hooiraaand 1765. bl. 5. Deszelfs eerde leden.

bh 6. In 17Ó8. werd het meer uitgebreidt, en
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Nverlands erfstadiioüder tot deszelfs Protector

verzocht, bl. 7. In Louwmaand 1769. werden

de cerfte Directeuren verkoren; en Moderatores

aangefteld. bh 10. Deszelfs wetten bepaald: bh

II. Deszelfs etriÏQ Programma : bl. lö. In Sprok-

kelmaand van 1769. werd aan de Regering def

Stad, en vervolgens aan de Heeren staten v^n

ZEELAND , kennis van deszelfs oprichting gege-

ven ; en Hoogderzelver befcherming verkregen, bh

19. Van ftadswege werd eene vergaderplaats ver*

leend ; en de eerfte zitting op dezelve met eene aart-

fpraak door den praefiderenden Heer Mr. j. WINC*

KELMAN geopend, bl. 25. Het Genootfchap word

door de Heeren staten, by Refolutie^ nader goed-

gekeurd en bekrachtigd, bl. 3a-— 38» De wet, om-

trent de beantwoording der Prysvragen , word tot

de Leden des Genootichaps uitgebreidt ; Zonder ecli*

ter naar den prys mede te dingen : op aanleiding

van eenige bedenkingen door den Heer A. 's gbla*

VEZANDE medegedeeld. Hifi. Bericht IL Deel, bh

17—-126. Ook die bepaling word ingetrokken ; ert

aan elk vryheid verleend om naar den prys te din-

gen. Hifi. Bericht IX., Deel, bl. 57.

GEZICHTS ZINTUIG, Verhandeling over eene God'-

delyke verbetering van het zintuig des gezichts i

door josUA VAN IPEREN. /. Deel, bh 461—509*

Onder de wyzen, op welken god eertyds zyne

Openbaringen heeft bekend gemaakt , telt de Schi^*

ver ook de wonderdadige verbetering vatt hêc ^n«

C ^ tuig



36 GEZICHT. GEZWEL. GIFT. GOD.

tuig des gezichts ; 't gene niet weinig moest die-

nen tot ftaving van derzelvcr Goddelykheid. Dit

word bevestigd door het voorbeeld van abraham :

toen de Heere hem beloofde , dat zyn zaad zoude

zyn als de (lerren , die hy niet tellen konde ; gen.

XV: 5. van bileam: toen hy Israël, in (lede

van op balaks begeerte te vloeken , by herhaling

zegende ; nuim. XXI—XXIV. en van moses :

toen hy van Nebo het beloofde land zag; deut.

VI: 28. hl. 461. Waarop, na deze en gene

voorafgaande ophelderende aanmerkingen , Avord

Aangewezen: dat die verbetering van het zintnig

des gezichts ook behoore tot die zaken , welken in

het geloof, na de voleindiging der eeuwen , ver-

wacht worden, bl. 499—509.

GEZWEL (waterachtig). Zie Genees- en Heel'

kunde.

GIFTEN en legaten ann het Genootfchap , vry-

gefleld van de betaling des collateraals. F. Deel,

Hift. voorber. bl. 43.

GODS GOEDHEID in de bepaling omtrent den dood

der meeste dieren : betoogd door hendrik vanden
HESPEL. XII. Deels, 1. ftuk , bl. 313—345, Voor-

af meldt de Schryver in deze Verhandeling , wat al

bedenkingen der dieren dood (zoo als het ecne

meestal door het andere verflonden word,) aan ve-

len heeft opgeleverd : bl. 313. en dan wyst hy

eerst
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eerst aan , dat die bepaling niet ftrydig zy ; maar
vele tlyken van cods goedheid voor het algemeen

welzyn in zich bevatte: bl. 317. zoo met betrek-

king tot het dierenryk zelve ; bh 324. als .van het

(

menfchelyke geflacht. ^/. 328. En ^/7« be^A'5^st hy

,

dat de dieren zelve, in en door hunnen dood,
de uitlating der Goddelyke goedheid genieten : bl.

335. terwyl hy ten befluite aanmerkt: hoe ont-

aard en ftrydig met gods goedheid het zy , beesten

zonder noodzaak te martelen : waartegen hy waar-

fchuwt. bl. 343—345-

GOMIMK. Zie Infecten , welken in den gomlak
gevonden worden. Zie ook Tincturen.

GRAMEN MARINUM : of Zeegras , dat aan de fche-

pen wast , een der beste middelen tegen den fcor-

hut. Tas. onder Genees- en Heelkunde,

GRONDYS. Verhandeling over het Grondys : door

j. F. MARTINET. AY. Deel, bl. 401—422. Na
dat de geleerde Schiyver de redenen tegen de /èr-

tnering van dit foort van ys, op den bodem der

zeeën en rivieren , van w. a winschoten en nol-

let , heeft opgegeven ; meldt hy , wat al van an-

deren, vóór dat gevoelen, word bygebracht: en

dan bewyst hy, met proeven, door hem zelve ge-

nomen, ter beflisfing van dit gefchil: dat de wa-

teren , op den grond der zee , nimmer zoo koud
zyn , als op derzelver oppervlakte j zelfs niet den

C 3 ver«
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vereischten trap van koude ter bevriezing heb-

ben: en dat dus aldaar geene ysformerin^; kan ge-

fchieden. Hierop verklaait hy de wyze, op wel-

ke het zoogenoemde grondys geboren word; en

leidt daaruit tevens af, hoe men de tegenwerping

gen gemakkelyk kunne oplosfeu.

H.

HAAGDISSEN. Zie Salamanderen : mêerfcheid

van dezelven» •*

HABAKUKS gebed. Zie Beurtgezangen (gewyde)^

HEELKUNDE, Zie Geneeskunde,

HEELKUNDIGE bewerking. Herinnering eenev-

zeldfiime , en magelyk niet algemeen genoeg heken-'

4e y heelkundige bewerking: door g. j. van avy,

IX. Deel^ bh 254-^269. Na een voorbericht ,

waarin de geleerde Schryver reden geeft van het

cpfchrift dezer Verhandeling : ftelt hy de affnyding

van den nervm infraorbitalis voor, als het eenige

ïpiddel tegen eene plaatfelyke pyn in het aange-

licht, op de hoogte dezer zenuw ; anders de

ffykerhcofdpyn , by fommigen haemicrania ge*

Tioenid ; §n ftaaft d^ nuttigheid dezer heelkundige

bewerking; welke hy, ia paa^vglgipg van den
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grooten albinus , met eenen gewenschten uitflag

gedaan heeft , door eene proef.

HEILIGE SCHRIFT. Over hetgene men heeft te

betrachten , en te vermyden , ;;; de opheldering

der Heilige Schrift uit reishefchryvingen^ door

GERRARDUS KUIPERS. XI. Deel ^ bl. 354 382.

Na eene korte inleiding , over het gebruik en mis-

bruik der reisbefchryvingen , in de uitlegkunde

des Bybels : deelt de geleerde Schryver eenige re-

gels mede , welken men , om in dit (luk recht te

verkeeren , dient op het oog te houden ; terwyl hy

,

by deze gelegenheid , aan verfcheidene plaatfen der

Heilige Schrift een aanmerkelyk licht byzet: als by

voorbeeld H. kon. V: 9. hl. 360. ezech. XXXIII:

30. hl. 361. I. SAM. XXVI: 12. en 16. I. kon,

XVII: 10. joh. rV: 7. hl. 362. mark. VI: 30.

vergeleken vs. 43. bl. 363. joh. VII: 2.2, hl. 370.

MARK. II: 4. luk. V: 19. hl. 373. in de noot en

tevens eene meenigte van voorbeelden bybrengt, ten

blyke , dat fommigen in dezen meermalen , zelfs be-

lachelyke, misflagen hebben begaan: i»/. 373—382.

HEITUIG. Eene verbetering van hetzelve: door

DAV. MEESE. K Deel, hl. 423—451. Na eene

befchryving van twee qnderfcheidene afbeeldingen

van dit werktuig (op Plaat I. en II.') hl, 423

—

443. word de reden waarom? en hoe de uitvinder

op deze veranderingen gekomen zy? voorgeftcld:

jelyk ook het nut , dat daaruit zoude voortvloei-

C 4 jen.
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jen. bl. 444—451. Dan tegen dit laatfte ftuk wor-

den in eene noot, op b/.^22—4:13. door den Heer

FREYTAG, allergevvichtigite beiknkingen gemaakt.

*s HERTOGliNBOSCH. Gerchhdkundig bericht

eener weinig bekende anecd-jCe , rakende het over-

gaan dier Pad ^ in het jaar 1629: door den prae-

fiderenden Heer Directeur Mr. j. winckelman.

XI. Deel, Hift. Voorbericht , bh 23—29. Na een

kort verhaal van de merkwaardige belegering en

verovering van "'s Hertogenbosch, door fredep^ik

HENRIK Prins van Oranje , word de bedoelde

byzonderheid opgegeven. Zy beftaat in een ver-

flag van eenen zilveren toren , nog te VHsfinge be-

waard , welke elders door den Heer j. w. te wa-

ter nader is befchreven. Deze toren , die zeven

zydcn heeft, draagt op deszelfs voorden kant de

wapenen dier flad en van frederik i-ienrik: wel-

ke Prins denzelven, nevens eene beurs van 500.

dukaten, gcfchonken heeft aan eenen pieter jan-

sen; ter gedachtenis zyner kloekmoedigheid en

list: daar hy, (als Vaandrig onder eenige vrywil-

ligcrs van Flisfinge dienende,) by het beleg van

'^ Hertogenbosch , na dat bres gefchoten was

,

door dezelve, met het van den (lok afgefcheurde

vaandel, in de ftad indrong; en, den toren be-

klom.men hebbende , dat vaandel aan het kruis vast

maakte: door welk middel de overgang der ilad

riet wehiig bevordevd werd.

m^
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HISTORIE (natuurlyke). Zie Natuurlyke hijlorie»

HOF van holland en zeeland. Deszelfs oor-

fprong is waarfchynlyk te zoeken in den ouden

Graaflyken raad : en hieruit de reden te vinden

,

dat het neg de rechter in appèl zy van zeeüw-

. SCHE zaken. Zie Zeelands hooge of Graaflyke

vierfchaar.

HOOFDPYN (spy-KER). By fommigen haemïcrania.

genoemd: hoe te genezen? Zie Heelkundige hs'

"Werking,

HOOFDWONDEN. Waarnemingen over genezene

HOOFDWONDEN , verzeld met fracturen in het cra-

nium: door gerard greeve. V.Deel^ hl, 147
.—199. In deze Verhandeling worden twee waar-

nemingen met de uiterfte naauwkeurigh'eid befchre-

ven. De eerfte is van een' jongeling, oud 15. ja-

ren : wiens cranium , door eenen zwaren val op

het hoofd, zoodanig was vermorfeld , dat in

hetzelve , na dat de fragmenten waren uitgeno-

men, eene opening was van eenen langachtigen

driehoek , ruim drie en een' halven duim lang , en

twee duimen van boven breed ; behalven eene

fcheur door 't gantfche voorhoofdsbeen. De f<vee-

de van een' koetfier, oud 28. jaren: wiens hoofd

^

terwyl hy voorover bukte , door een paard zoo ge-

flagen was , dat , na het uitnemen der ftukken , in

het cranium een vry regelmatig ovaalsgewys gat

C 5 §«.
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gevonden werd , ter lengte byna van drie , en tei*

breedte van één' en drie vierde duim. Beide deze

gevallen zyn zeer gelukkig en volkomen genezen;

niettegenftaande de laatfte lyder ondertusfchen met

eene gevaarlyke borstziekte werd overvallen.

HOORNACHTIG uitwas. Waarneming van het'

zelve , gegroeid aan de binnenzyde van de dye

:

door GERARD GREEVE. IX. Deel ^ bl. 240—246.

Na eene korte opgave van dit lastige ongemak ; *t

gene echter, daar het alleen in de huid gehecht

was , gemakkelyk zich liet wegnemen , en geene

nadeelige gevolgen had: word het hoornachtige

uitwas nader befchreven , en in plaat afgebeeldt.

HUNGERUS, Bisfchop van utrecht. De rege-

ringstyd en het fterffaarvan denzelven onderzocht.

Zie Lodewyk , Koning van Germanie.

I. J.

JAARMARKTEN: of zoogenaamde kermissen in

ons Vaderland. Verhandeling over dit onderwerp

:

door Mr. j. winckelman. Hiftorisch bericht

vóór het V, Deel^ bl. 7—28. waarin gehandeld

word over derzelver oorfprong en benamingen; bL

7. en aangemerkt , dat het verkenen derzelven

weleer ftond aan de graven : en vervolgens aati

de
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de STATEN, bl. II. — Dat derzelver rechten ea

vryheden in die oude tyden zeer groot waren ; hl.

I4. terwyl zy als groote voorrechten befchouwd;

en dus als nuttig- en voordeelig gerekend wer-

den. — Maar moet menze nog als zoodanig aan-

merken? Het tegendeel wofd aangetoond; bl. 21

—28.

INSCRIPTIEN. Zie Opfchriften.

INSECTEN , welken in den gomlak gevonden wor-

den : waargenomen door E. P. swagerman. VII.

Deel^ achter de Prysverhandelingen geplaatst, bl.

s.2.7—258. Na eene korte opgave, van 't gene

LEDERftiuLLER nopens den gomlak en deszelfs /»-

fecten getuigt; bl. 227. fielt de Schryver zulks

voor van den Heer geoffroy. bl. 231. En dan

deelt hy zyne waarnemingen mede , omtrent den

gomlak, en deszelfs infecten: welken hy tot eene

foort der fchildluizen brengt : en die de oorzaak

der fchoone kleur zyn , zoo in den Bengaalfchen y

Koromandelfchen , als Siamfchen gomlak , die de

beste is. De infecten worden naauwkeurig befchre-

ven , en in Plaat afgebeeldt : bl. 235—253. en Ver-

• volgens -eene gisfing omtrent de gom opgegeven

:

of dezelve misfchien ook , by wyze van doorzwee-

ting, of door ontlasting van de infecten y zoude

geboren worden ? bl. 254—258,

JOAB rechtvaardig gefiraft. Zie sai.omo*s kroon'
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JODEN TE COCHIM. Gefchiedkundtge naarrkh-

ten^ betreffende de blanke en z'.varte joden te

Cochim: door adrianus 's gravezandü. FI,

Deel, bl. 517—586. In de Inleiding word de

aanleidende gelegenheid tot het fchryven van deze

naarrichten ; en de bronnen, waaruit zy voortge-

vloeid zyn , aangewezen: bl. 517. Dan volgen

de raarrichten van den toenmaligen Gouverneur

en Directeur adriaan moens: met bygevoegde

befcheiden, ter opheldering en nadere verklaring:

omtrent hunnen oorfprong en oudheid op die kust;

hun Kranganoorsch koningryk; hunne voorrech-

ten , vooral van den Keizer erawi wanmara in

de V. eeuw : dat , (in het oorfpronkelyke , met by-

gevoegde Nederlandfche letteren, in eene Plaat,)

benevens de vertaling, word opgegeven: gelyk ook

hunne lotgevallen tot op dezen tyd: enz. terwyl

tevens van andere 'Joden , die in het Oosten huis-

vesten , met een woord word gewag gemaakt, bl.

528—581. Eindelyk het befluit, zoo ten aan-

zien van het verhandelde , als van de Joden meer

in het gemeen, bl. 582—586.

— Vervolg der gefchiedkundige naarrichten ,

betreffende de blanke en zwarte joden te Cochim:

door adrianus 's gravezande. IX. Deel, bl. 515

—544. In dit vervolg meldt de gel. Schryver , hoe

zyne gefchiedkundige naarrichten ter kennis zyn

gekomen van den beroemden aardrykskundigen

A. FR. büsching: en welk gebruik die Heer

daar-
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daarvan gemaakt hebbe? hoe dit aanleiding heeft

gegeven , dat p. j. eruns , in een periodik werk,

dat te Leipzig uitkomt , zyne bevreemding voorftelc

:

dat noch de uitgever, noch de overzetter, dierge-

fchiedkundige naarrichten eenig gewag maken van

ANQUETiL DU PERRON; wellie dc Joden te Cochim

ook bezocht , en het privikgium , van cheran pe-

ROEMAL aan hen gegeven, in zyn ZendAvefta had me-
degedeeld : dat tusfchen de afdrukken van ^ViXprivih'

gie, by ANQUETIL en busching, in de karakters

groote verfcheidenheid plaats heeft : en dat het niet te

vermoeden zy , dat beiden naar hetzelfde origineel

zyn gemaakt. Dan dat dit vermoeden ongegrondt

,

en de verfcheidenheid niet zoo groot zy , word ver-

volgens aangewezen; en tevens aangetoond, dat

het aflchrift van den Heer moens , met de hoogde
waarfchynlykheid , boven dat van den Heer an-
QUETiL, in naauwkeurigheid te fchatten zy. Ter-
wyl de geleerde Schryver, na eene korte uitweiding

©ver de st. thomas christenen , dit zyn vervolg

Gefluit, met eenige verbeteringen en axnvullingen

zyner vorige naarrichten nopens het ryk Kranganoor;
tjmtrent eene verzameling van Oosterfche handfchrif-

ten, welken wylen Prof. jac. willemsen bezat;

en met een bericht , aangaande de aandoeningen by
die Natie , op de voorlezing zyner naarrichten

,

door den Heer moe«*s aan dezelven.

Nafchrift hetrefende de blanke en zwarte ]0l>E.ii

te Cochim , uit laters ingekomene berichten van den

Heer
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Heer moens: door adrianus 's gravezandê»

IX. Deel^ hl. 545—574. Dit nafchrift behelst nog

eeaige nadere ophelderende , verbeterende , en ver-

meerderende aanmerkingen op de gefchiedkundige

naarrichten ^ vooral met betrekking tot liet pa-

tent van CHERAN PEROEMAL , bevattende het pri-

vilegie aan de "Joden gegeven: van 't welke nog

twee vertalingen , onder anderen , die de Heer

MOENS heeft laten vervaardigen, hier worden ge-

vonden ; die , gelyk van de bevorens opgegevenen

,

zoo ook van eikanderen , vry vvatverlchillen. Waar-

by nog eene vertaling word gevoegd , die de castro

heeft medegebracht naar London. De overige aan-

• merkingen hebben voornamelyk hare betrekking op

het koningryk van Kranganoor: of de Joden dat

immer in eigendom hebben gehad V op de onder-

fcheiding der Joden in blanken en zwarten ; op der-

zelver verfchillen ; op de geweldenaryen der Porttt'

gezen tegen dezelven ; op her levensbeftaan en

karakter der Joden op die kust; op derzelver

rechtsplegingen ; op hunne fynagogen ; en op hun-

ne kerkboeken en handfchriften.

JODEN. (^Derzeherinwinning f) Beknopt onderzoek^

of alle tnogelyke en middelyke wegen , tot inwinning

der JODEN , reeds zyn aangewendt van den kant

der christenen; dan ofer nog niet één mogelyk

middel overblyve? door petrus nieüland. XL
Decl^ hl. 323—353. Na eene korte melding van

4e üüdd^en , zoo die gefchikt als ongel'chikt zyn

,

wel-
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weiken ter bekeering der Joden reeds zyn aange-

wendt : bl. 323. vraagt de geleerde Schryver : „ of

„ dan alle mogelyke middelen , op dit pas, zoo zyn

„ uitgeput , dat 'er nog niet het éene ofandere zoude

„ overig blyven" ? bl. 327. Na hieromtrent eene

aanmerking te hebben gemaakt, dat de Joden

^

ondanks de verharding hunner harten, kunnen

oveituigd worden ; bl. 328. beantwoordt hy de vraag:

door het voordellen eener algemeene kerkelyke verga-

dering, uit Christen en ^co^/c^^ Leeraars faamge-

fleld, op hoog gezag belegd , met de noodige vereisch-

ten. bl. 329. Dat hetgene nicephorus van eene

. foortgelyke vergadering , ten tyde van Keizer con-

STANTiNüs, verhaalt; fabelachtig zy: bl. 330. en

dat : zoo men de gefchiedkundige waarheid van een

foortgelyk Joodsch concilie, te St. Agatha, in

Hungari'é , in het jaar 1690. gehouden, aanneme;

het zelve niet gefchikt geweest zy ter bereiking van

dat gewichtige einde ; word onlochenbaar bewezen :

^^' 333' ^^ ^^^ word aangetoond : hoedanig zulk

eene vergadering zoude behooren gefteld te zyn ?

zal men zich van dezelve iets goeds kunnen belo-

ven, bl. 340. Dit zoude het iaatfte middel zyn

,

dat nog te beproeven is : bl. 344. dan der Joden
verharding, als een oordeel van god over hen,

maakt het bedenkelyk : of niet iets wonderdadigs

ter omzetting van hun gemoed zal vereischt wor-

den? bl. 345. en of dit I. tim. 1: 16. niet geleerd

worde ? bl. 346. Dit echter belet niet , dat \vA

VQorgeftelde middel kpnde werkfteUig gemaakt wor-

den:
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den : waaromtrent verder nog eenige aanmerkingen

worden opgegeven : bl. 349—353.

IZAAK op morïa: door gerrardus kuipers. X.

Deel, bl. 614—636. Daar, en de Dichters en de

Schriftverklarers , izaak (by zyne opoffering door

ABRAHAM op Morio) zich vertegenwoordigen als

eenen kloekmoedigen geloofsheld van den allereer-

ften rang : wyst de geleerde Schryver aan , dat deze

voorftelling niet alleen ongegrondt; maar ook haren

oorfprong verlchuldigd zy aan eene onbewezene

vooronderftelling j dat izaaks opoffering een voor-

beeld zoude geweest zyn der opoffering van den Mes-

sias : welke flelling integendeel ftrydig is met het gene

men , omtrent dit aandoenlyke geval , uit de Hei-

lige Schrift, en de natuur der zaak, kan opmaken:

—

dat wy dus izaaks gemoedsbeftaan en gedrag ons

moeten voorftellen , zoo als men dat van elk kind

of jongeling, tusfchen de acht en twaalf jaren, in

zyne omftandigheden befchouwd , te wachten

heeft : — en dat deze opvatting aan alles , wat wy
van deze belangryke gefchiedenis weten , ten vol-

len beantwoordt.

KAARSJE (verwydend). Het maakfel en gebruik

van een verwydend kaarsje , ter behandeling van

ver-
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verfcheidene ziekten der blaas en van den pisweg

:

door bAViD VAN GEsscHBR. //. Deel, hl. 303

—

328. De wys, op Welke deze kaarsjes vfoxAQ.n toe-

bereidt , vindt men bh 303. en de ziekten ^ zoo in

de blaas, als in den pisweg, waarin men dezelvcii

met vrucht kan gebruiken, ziet men hl. 315. aan-

gewezen : en dan worden drie gevallen voorgefteld

,

waarin men zich met eenen gewenschten üitflag van

dezelven bediend heeft. hl. 317—328. Een nabc-

riekt wegens deze kaarsjes vindt men ^/. 644. en

645. waarin te kennen word gegeven , dat deze

iiitvhiding niet geheel nieuw zy.

ivANEEL. Aanmerkingen over het kaneel op cei-

lon; gemaakt door c. p. thünberg: vertaald^

en met eenige aanmerkingen vermeerderd, door

M. iiouTTuYN. XII. Deels , i_^e ftak , hl. 296

—

312. Na eene korte inleiding over de kaneelfchors.

Van welke , oflchooh dezelve ook elders gevonden

Wordj het eilaiid Ceilon de bèste'foort voortbrengt,

ftelt de UPSALSCIIE Hoogleeraar zyne waarnemin-

gen voor omtrent den kaneelboom ; en vi^st de ei-

genfchappen van het beste kaneel aan. Op Ceiloii

zyn 'er tienderlei foorten ; van welken flechts vier

goede kaneel opleveren : en offchoon de kaueel-

boomen meestal in bosfchen wild opgroeijeil ^ zoO

kan men dezelven ook door kunst aankweekeii.

De kusten, waarop zy waslen, behooren aan de

Kompagnie; door welken, en onder wier opzicht,

zy gcfchild worden j — op wellce manier dit ver-

xn. DEELS II. STUK, D richt
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richt wofde; — de wyze vafl inzameling, verzen-

ding naar het Vaderland , en 'bewaring m de fche-

pen. Aangelegde plantagien van Icaneelboomen

federt éenige jaren : 't gene veel dienfliger is voor

de Kompagnie ^ dan dezelven in de boslchen te la-

ten opzoeken. De eerfte bondels echter van deze

'kweekery, ter proeve naar Europa gezonden,

hadden den vereischten fmaak niet ; maar dien op

reis verloren. Gisfingen over de oorzaak hiervan j

wyze op welke de kaneelolie word toebereidt.

KEERING {de) van het water in een'' vyver , als

de waarfchynlyke oorzaak, waarom meermalen de

visch in 'Zeeland ilerït , befchreven : welke de ware

oorzaak daarvan zy? en door wat middelen zulks

voorkomen 'kan worden? gevraagd door d. ra-

^ÏJiERMACHER Van NIEUWERKERKE. ///. Deel , bL

592—596.

KEIZERLYKE 'SNEDE. Ferhandeling over dezel-

re: door d. h. callandat. ///. Deel ^ ^1*319—
357. 'Déze 'kmistbeoefening word befchreven:

•en wel , ingevalle de moeder geftorveu is , om
het 'kind in bet leven te behouden. Van hoe-

veel belang en nuttigheid dezelve zy : wat al ge-

wcnschte ' uitvverkielen daarvan voor handen zyn

:

int welke dwaze bronnen het verwaarlozen van de-

zelve in latere tyden is voortgevloeid : en hoezeer

het te beklagen zy , dat der Romeinen wet hieroni-

trentby ons in onbruik is; wanneer dezelve te (la-

• -.
^-

. de
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de IvOtnt : en wat men by bet overlyden van zwan-

gere vrouwen beboorde in acht te nomen?

KERMISSEN. Zie Jaarmarkten.

KINDERPOKJËS : zoo natuurlyke ah iNGEeNTE.

Proeven en waarnemingen nopens dezelven: door

L. BicKER, Med.Doct. VIL Deel^ geplaatst ach-

ter de Pr>'santwoorden , bL i—-167. Des Schry-

vers doelwit, hl. i. Zyne proeven en waarnemin-

gen omtrent de ingeënten : waaruit hy opmaakt , dat

het jaarfaifoen geen aanmerkelyk onderfcheid geve

;

bl. 3. noch ook de ouderdom der kinderen; bl. ó.

even weinig de gefteldheid der perfoonen : hl. 9.

alle voorbereiding is onnoodig. bl. 13. Hierna

word de wyze van inenting befchreven: hl. 17.

en dan de levenswyze , eetregel , en eenige ge-

neesmiddelen na At operatie^ aangewezen: bl. 19.

vervolgens de gewone en buitengewone verfchyn-

felen , raiddelerwyl waargenomen , opgegeven.

^7.38. De ingeënten, gepokt hebbende , zyn nim-

mer wederom vatbaar voor de bcfmetting gevon-

den, bl. 55^. pe befraetting van ingeënten word

niet gemakkelyk aan anderen medegedeeld, bl. 6j,

De kinderziekte en mazelen kunnen gelyktydig be-

ftaan. bl. 76. Uit de beoefening der inenting eenige

gevolgen afgeleidt ter opheldering van den aard

,

de werking , toevallen, en geneesvvyze der natuurlyke

befmetting. bl. 8t. En -waarom higeëirte fcinder-

pokjes veelal minder in getal , goedaardiger , en

D & miii'
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minder gevaarlyk zyn J dan de natuurlyken ? om dif

aan te wyzen <, word vooraf onderzocht naar de

oorzaken , welken de natuurlyke pokjeS doorgaans

zoo gevaarlyk maken : b!. 97. en daaruit zulks af-

geleidt. b/, 130. De kehnis van deze redenen heeft

aan de behandeling der natuarlyke kinderziekte

licht bygezet ; terwyl gebrek van oplettendheid op

die oorzaken , welken dezelven gevaarlyk maken

,

meermalen ten gevolge heeft » dat een fchadelyk

gebruik daarvan gemaakt word. bl. 141. Eindelyk

de inenting heeft, in het gebruik van geneesmidde-

len , in de natuurlyke pokjes ook eenig nut toege-

bracht, bl. 158. Ten befluite worden eenige alge*

raeenc waarnemingen , omtrent de behandeling de-

zer ziekte, opgegeven, bl, 163—167.

KOLYKDARM. Eene koLvkdarmsvernaAuwing:

waargenomen door joh. veirac. FII, Deel^ ge-

plaatst achter de Prysverhandelingen , bh 168

— 184. In deze iyderes werden , behalven het op-

genoemde , verfcheidene andere ongemakken by de

ontleding ontdekt: onder anderen, dat zy maar

ééne nier had, in welke drie fteenen gevonden wer-

den , die in Plaat zyn afgebeeldt.

KRUISSCHANS. Derzetver fiichting , oudheid , en

lotgevallen', zie V» Deel^ bl. ao. en ai.

KUNSTTALLEN. Zk Logarithmus.

L. LAM*
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L.

LAMMIGHEID. Bericht van het gebruik der de-

ctriciteit in de genezing ra» lammigheid: door

S. VAN BOOTEN, Jansz. III. Lieely hl. 463—490.

Na een kort bericht nopens den tóefl:and van den

deerniswaardigen lyder, geeft de Schryver verflag

van de wys, op vvellce hy denzelyen behandeld

^eeft; met byvoeging van den allergewenschten

uitflag ; terwyl dit bericht befloten word met eenc

verklaring van den lyder, onderteekend Amfter-

dam, den 4. j^an. 1771. wilhelm leendert
KRIEGER.

'''^ —-
• aan beide handen votkomen gene-

zen , door middel v(in de ele(;triciteit : volgens een

bericht, medegedeeld door j. watervliet. IX.
Deel, hl: 300—304. I>it bericht bevat cene qp.-

gave, boe eene volkomene lammigheid in beide

handen, veroorzaakt door het kolyk van Poitou,

met her gebruik der ekctriciteit , binnen den tyd

van tv/ee maanden , volkomen is hcrfteld : zoo dat

de lyder weder, even als bevorens, alles, zelfs

zwaren arbeid , met gemak konde doen.

LAPIS de GOA. Zie Steenen {clierhke)..

LEGATEN. Zie Giften.
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LIEFKENSHOEK. De^zelfs oudheid^ ftichting, en

lotgevallen: zie F. Deel, bh 46—^51.

LILLO. Heszelfs oudheid^ fikhting, en lotgeval-

len: zie K Deel, hl* 4— 19.

LINNEN. Het fyne linnen der Ouden , hjsfus ge-

hecten, is niet geel, maar blinkend wit van kleur.

Zie Sorekwyn,

LODEWYK , Koning van germanie. Onderzoek,

nopens het jnar , in het welke hy a/tn den Utrecht-

fcheu Bisfchop, hunqerus de vryheid zyner kerk

bevestigd, hebbe? door Mr. H. van wyn. ///.

Deel, hl. 177—270. Na eene korte inleiding,

waarin het gewicht van dit onderwerp, om ver-

Icheidene aanmeriKilyke ^aken in de hiftorie te be-

palen , word aangewezen : hl. 177. geeft de

Schryver den giftbrief zelve op; bl. 180. toont

d^szelfs echtheid aan; hl. \Z$. en gaat dan oyer,

om het ware tydpunt , op 't welke dit charter ge-

gO'cn zy, te bepalen, furmerius fielt dit in he^

jaar 869. hl, 189. dan , na aangemerkt te hebben , dat

de Fraiikifche koningen , en ook lodewyk , hun-

ne regeringsjaren berekenen naar verfcheidene tyd-

iHppen ^ in welken zy merkelyke voofdeelen hebbea

behaald ^i^ bl. 191. word dit gevoelen wederlcgd;

cn by de^e gelegenheid uitvoerig over het fterfjaar

yan HUKc^Rys in 866. gehandeld, en over zyn*

jegeringstyd» bh 194. Elan word de gedachte van

I
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coNRiNOius, die de gifte ej> 879. plaai;st, b!^ ^15,

getoetsf
I

eu , ^k ki '|, gehpei "iet aanpemplyjc

,

verworpen; ^/.; 3.19- bet virelke aanleiding geeft,

om te bevvyzen , dat lodrwyk reeds federt 843.

genoegfaam gezag in het Utrechtfche flicht gehad

hebbe, hl- .2.35. pn.d<?lyk Ajvc^rd het gevqelen vai>

BucHF.Lius voorgefteld; en aangewezen, dat de

bygebrachtft reden tegen het iaar S.^.^. op tjeneii

vjiUche;! gro;],d ileune, Z»/. 257. 'Tot dit jaar leidt

ons ^ beste lezing, yaij Jiet chqrter\y en 'ex zyn

geejie omltandigheden , welke;i hiermede flVyden

:

hl. 241. waaruit twee coi^llffria worden af^eleidt:

en dan vindt men de vereischte Bylaffen. hl^ 259-^

270. ^ ' ' ' ^
'

LOGARITHMUS. Nieuwe handleiding^ om^^den

Logarithmus voor eenig gegeven getal tufaukeurig

l( yin^m^ toi veertien kt'^eren bavei^^ den inde.'?,*

benevens ^^n? tafel der k^nsttallen voor 1000000

—looiooo, bercke}:id door Mr. k, k. reitz. Z/»

Deel, bl. 423—4^Q. Ps^a eene algemeene aanmer-

king over dg reeds ijitgegeyene logarit^musiiLk'-

l^n, èl' 4^$f. f^elt tle wiskmiidige Schryver de ge-

wone maniej ,der behandeling en berekening van

de logarithmi voor; wajiryau de zyne eigenlyk cene

verbetering is : bl. 427. dan \vyst hy de zyne

?ian , waardoor het gebrek der gewone handelwys

word verhogen; bl. 431. en heldert dezelve door

yericheidene voorbeelden op. bl. 433. En hierop

yolgt e^ne korte aan\vyz;ing en befchryving van het

P 4 §e*
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gebruik en de nuttigheden, die men kan maken

van de bygevoegde tafel der kunsttallen , voor

3COOOOO— lociooo. bl. 450. en dan de tafel zelve
^

^'' 455—480.

LONGONTSTEKING. Zie Opjïopplng van water.

LONGTERING, ^oor fleemjloffe veroorzaakt: waar-

genomen en befchreven door j. veirac. Eene

ziekte , die niet zeldfaam is , gelyk de Schryver.

door vele voorbeelden van anderen aanwyst: en

wat ter genezing word aangeprezen? ///. Deel,

bl. 505—519..

LUCHTSGESTELDHEID. Zie PTaarHemingen.

LUNARKJM. Befchryving van een nieuw lunari-

um , of flerrekundigen maattwyzer , ter onder-

richting in , en gemakkehyke waarneming van , de.

hyzonderheden van den omloop der maan : door.

HENRICUS SCHORTINGHUIS. XII. Deels ^l.Jluk ,hl,

251—295. Na eene korte inleiding over de maan,

c-n h^ren omloop om de aarde , telt de fterrekundi-

ge S(;Iiryver 17. zaken op, die men dagelyks op,

liezen zvnen maanwyzer kan befchouvven. Om
é\x. bevatbaar te makei;i voor een' ieder, verklaart

'

liy eerst de byzondere deelen van dit werktuig; t\\

(v.\n wyst by derzelver gebruik uitvoeriger aan ;

^crwyl hy eindelyk aanmerkt, dat men ook een,

fooïtgelyk ^crktuig tot een planetarium zoudei



J,UN. MAAN, MAG, M1^D/M]gl\(3, p
kunnen vervaardigen: befluitendf; (3eze verhande-

ling 'met een dichtftukje, doof Zyn Eervv. by de

bcfchouvvins yan dei^ (lerrenhemel qpgeftqld,

M,

JtJAANWYZER. Zie Lunarium.

MAGICA quadrata. Zie Toovervierkanteri,

JklEDELYDENDHEID der deekn van het metifbhe-

lyke lichaam in ziekten. Verhandeling over dit

onderwerp : door gisb. de witt. V. Deel^ hh

200—254. Waarin deze medelydendheid befta?/»/.

^00. zy word veroorzaakt door de zenuwen : niet

door de vliezen ; noch door de vaten. hl. aoi.

Dit zoude echter, zonder de onderlinge vereeni-

ging van ziel en lichaam , geene plaats hebben, bl.

205. Om nu de verfchynfelen in verfchillende ziek-

"ten ten dezen opzichte te verklaren, fpreekt de

Schryver vooraf van de vereeniging der zenuwen

in het algemeen : hl. 209. dan handelt hy van alle

' de vereenigingen derzelven in het hyzonder : hh

212. waaruit hy vervolgen? de voorkomende vreem-

de en vervvonderingswaardige verfchynfelen van

medelydendheid in ziekten afleidt, bl. o.i\—254.

|i;lE^RCyRIUS. Foorbygang van denzelven over de.
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ZON, den 12. November 1782. berekend door J. P,

FOKivER. IX. Deel^ bl. 473—480. Na eenige be-

richten van waarnemingen en berekeningen , door

vroegere en latere (lierrekundigen gedaan , omtrent

de voorbygangen van mercurius over de Zö«,

ftelt de geleerde Scbr^^ver het refultat zyner bere-

kening voor ; en eene verklaring van de bygevoeg-

de Plaat, waarop die voorbygang is afgebeeldt, zoo

tls dezelve uit het centrum der aarde te zien zoude

zyn.

METx^ALBOOMTJES. Verhandeling over dezelven:

doO^ JOHANNES ALBERTU§ SCHLOSSPR. /, Deelp

hl, 138—152. Vooraf merkt de Schryver aan,

dat men de theorie der raetaalhoomtjes voorna-

menlyk verfchuldigd zy aan den beroemden hom-

pERG. bU 138. Pees onderfcheidt dezelven in drie

ïioofdfoorten : in zulken , die uit zuiver metaal be-

ftaan;^ in zulken, die uit eenig zuiu: of zout en me-

taal zyn famengefteld ; en in zulken , die aUeeti uit

zoutr aard- en olieachtige ftoffen worden toebe-

reidt, bl. 139. Dan verklaart hy de verfchillende

wys, op welke de eerfte foojt word geformeerd i

II. 140. en hoe de plantswyze groeijing der tweede

foort vervaardigd word: bl. 146. terwyl de lezer,

ter aanwyzing van andere door kunst gemaakte

takfchietingen , verzonden word naar jd? verhan-

delingen van de Koiü/iglyke Maatfchc!j)pj der we"

tenfcha^pen tg parys, van 1692, en 17 10. bl. 152.

MO.
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MOAliïTEN, Dirzeh'er ga^e ge/bhiedenis ; zie

P.rophetifche hiflorie,

MUMIEN. Over derzelyer wJndfels ; zie Sorehtfyn^

MUNTWEZEN. ^^Dmr de staten van zee-

,. y, LAND, nkt tot voordeel van de financiën der

,, „ Provincie; maar tot voorkoming vajt gebrek tfati.

„ conttiüte penmng€n: af vofit in^er d^n ho^iderd

„ jaren f den negoriepenning , hekend onder den

„ mamma zilveren duüaat, o/ ryic^daal-

„ DER, met deszQlfs gedeeljtett, van soétotsi.fiui-

5, vers geoordeeld hebben, te maaien verhoogep

;

,, mitsgaders , federt dien tyd, om dezelfde reden ^

,, nog tweemalen gelyke verhojoging met ééri'ftuiyer

„ te moeten doen : en dus dien pegatiepenning kin-.

5, nen hunne Provincie tot 53. fluivers gangbaar

„ te ftellen : — jfeiken zyn de middelen , om. de

j5 aanmerkelyke fchade^ di,e ds irigezeteiien der

,, Provincie zeeland, door den. nadeeligen wis'

,, /f/cours,, inzonderheid. fedet:t de laaifte verhoO'

,, ging ^ geacht ^vorden te lyden ^ voor te komen?

^, zonder deze Provincie aem gebrek van coxitan-

3, ten bioot te ftellen, ma.ar dczelvs integendeel

,, in ftaat te houden^ om. -d.e benoqdigde nieuwe

5, fpecien te kuraien a^pmunten? en wat middel

5, zoude 'er zyn^ om de muntfpecieu , door de

5, geheele Republik , op eenen. egalen voet van

9, gehalte en evaluatie te brengen , met dat effect

,

^t^4(if, op. alk- d&. pi^^ten^ k^ .aauhoudeadheid^



^0. MUNTWEZEN.
„ zoo gouden ah zilveren fpecjen tot de feftatUt

„ eerde, of nog te ftatueren gehalten en eva-.

,, luatien zouden kunnen aangemunt worden''^?

Ie ANTWOORD op dezc vraag: door cornelis

ziLLpsEN. IX. J)eel^ hl. i—22, Ele kundige

Schryver merkt aan , dat (volgens deze vraag)

ZEELANDS Sit^ten
j,

itx voorkoming van gebrek aan

contante penningen , genoodzaakt zyn geweest den

zilferen dukaat of ryksdaalder van 50. tot 53.

ftuivers te verhoogen : waaruit de nadeelige wisfel-

" cours i
tot fchade der ingezetenen, voortvloeit. De

vraag dus is : hoe die fchade voor te komen,, zon-

der dat men voor gebrek aan contanten behoeft te

vreezen? en hoe men de mumjpecien, op eenen

egalen voet, door de geheele Republik ^ zoude

kunnen brengen? bl. 4. Ter beantwoording van de-

ze ftukken worden roor^?/ onderzocht de nadeden,

die uit de verhooging der muntfpecien boven de

innerlyke waarde ïn den wisfelcowrj fpruiten. Dit

word, (na dat de oorfprong om geld te liaan is.

voorgefteld, bl. 6.) aangewezen bl. 9. Dan wor-

den de voorname oorzaken , die aanleiding geven

tot vervoering der muntfpecien , om het gebrek aan

contanten voor te komen, naargefpoord : bl. 14.

en welken die in zeeland voornam elyk geweest

zyn: bl. 15. waarop het middel word voorgedra-

gen, waardoor het nadeel voor zeelands ingeze-

tenen in den wisfeko/zrj kan lierfleld; bl. 18. hun

gebrek aan contanten voorgekomen ; hl. 19. en de

lfi\X\\XfpecieÈ , door de geheele Republik , op eenen



Muntwezen» nageboorte. 6x

igalen voet van gehalte gebracht worden : bl. 20

—

22.

•^-' Ilê ANTWOORD Op dezelfde vraag i

door jACOBUS MAREEUW junlor. IXi Deel, bL

23—48.. Na eene inleiding , om te doen opmer-

ken , dat niet het voordeel van de financiën der

Provincie , maar de dringendde noodzaak, om het

gebrek aan contante penningen voor te komen

,

ZEELANDS Staten heeft doen overgaan tot de/ï/c-

cesfive Verhoogingen van de evaluatie der zilveren

dukaten: bl. 23. worden eenige middelen opge-»

g^en i om de fchade af te wenden , die uit den

nadeeligen wisfelcowry voor de ingezetewen ontltaan 1

en wel vooreerst de zulken , die binnen deze PrO'

vincie zelve voorhanden zyn ; bl. 26. en dan de

zoodanigen , die door alle .de Provinciën gemcen-

fchappelyk , zonder iemands nadeel , in het werk

gefteld konden worden : bl. 47. en 48.

N.

Nageboorte. Eene nageboorte , welke (na de

verlosfing) afzonderlijk in de baarmoeder was ach'

tergebleven : waargenomen door H. mirandollb

. VAN GHER.T. VI. Deel , bl. 612—619. Dq Ju-
cteur befchryft dit geval ; de wyze van behandeling

)

en de volkomene herftelling der lyderes.

NA.
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NAJAARSKOORTSEN. 1% A^rwöoKDopdevrüijgt

„ Welken zyn de ware oorzaken en kenteekenen

„ van de najaarsicoörtsen in de guarnifoensphiat-

j, fen van StaatsFlaanderen ? en welken zyn de

5, beste behoed- en geneesmiddelen , die daartegen ,

j, vooral by de militairen^ kunnen aangewendt

„ worden"? door g. w. callenPels. X. Deel,

hl. 3— 130. Na eene inleiding, over het belang

der vraag , bh 3. word de beantwoording bepaald

tot een onderzoek (i) welken de ware oorzaken

2yn dier koortfen ? (2) welken derzelver kenteeke-

nen zyn? (3) welken de beste behoedmiddelen daar-

tegen zyn ? en eindelyk : (4) welken de beste ge-

neesmiddelen zyn? en dan gaat de Schryver, na

reden te hebben gegeven, waarom hy zyn onder-

zoek voornamelyk tot het eerfie en derde ftuk zal

bepalen , bl. 5. over tot het eerfie : en wel op deze

Wyze : dat hy vooraf met een woord fpreekt van de

najaarskoortlen , en derzelver afloop ; bl. 7. en

dan wyst hy derzelver ware oorzaken aan, zoo

als die te vinden zyn : in de luchts- en landsgefteld-

heid van StaatsFlaanderen ; bl. 11. in de guarni-

yoewyplaatfen ; bl. 20. en vooral by de militairen

zelven : die tot een tiental gebracht worden, bl, 28e

Hierop , om de kenteekenen dier koortfen te be-

fchryven , vertoont hy derzelver veelvuldige en on-

derfcheidene verfchynfelen , van het begin tot het

einde toe : bl. 66. terwyl de Aucteur in de behan-

deling van het derde ftuk, of de behoedmiddelen

tc^en deze ziekte , dezelve tot twee foorten brengt

:

•iwi -

ae
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de eerste beflaat in het wegnemen of vefminderen
der opgetelde oorzaken ; M. 77. de tweede , in

zich te bedienen van voorbehoedende geneesmidde-
len: b/. iio. Hierop gaat hy over, na ecnige aan-
merkingen te hebben gemaakt, */. 114. tot de ge-
nezing en de geneesmiddelen zelve: i>/. 120—130.
waarmede deze verhandeling wofd befloten.

^_ — ITe ANTWOORD, Op dezelfde vraag:
door joHANNES HARGER. X. Deel, bl. 131—312.
De Schryver fplitst de vraag iu tweedttXm: — ia

een onderzoek naar de ware oorzaken en kenteeke-
nen van de najaarskoortièn in de voorgeftelde

guarnifoensYAz.zi{m', — en in eene opgave der bes-
te behoed- en geneesmiddelen tegen dezelven , Voor-
al by de militairen, bl. 132. Na eenige voorbe-
reidfelen , word vooraf te kennen gegeven , wat
men dgenlyk door de bedoelde najaarskoortfeii

moet verdaan? bl. 134. en om dezen recht te ken-
nen, word in de behandeling van het eerfle onder-
Werp naargefpoord

: wat wel de naaste ; en welke de
voorafgaande oorzaken zyn? bl. 1 35. de laatstgenoem-
den worden in voorfchikkenden en in aanleiding-
gevenden verdeeld: bl. 136. hierop word een*
tegenbedenking opgelost: bl. 150. en dan het on-
derwerp weder voortgezet: hl. 157. waarna de tee-
kenen, volgens het gewone beloop der najaarskoort-
fen, worden opgegeven; hl. 174. en dan uit de
gevolgen, zoo als dezelven by onderfcheidene per-
fooneu verfchillende zyn , nader Opgehelderd, bl.
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1^. In de behandeling van het tweede deel det

Vraag word eerst aangewezen , wat middelen dien-

ftig zyn , om voor deze geduchte koortfcn behoedt

te worden: bl. 187. hoe die best iri te voeren? h/,

S58. en dan , \feiken de krachtdadigfle middelen ter

genezing derzelven zynj wanneer zy reeds woeden.

Hiertoe word vereischt : de beledigende froffen te

verbeteren, of uit te dryven; bL 263. dcrzelver

voortgang tegen te gaan ; bl. 286; en de krachten

der lyderen te onderfteunen: bl. 306—312.

Zie mede Febres catarrhales.

ÏNATUUR. (^riE werkende) Wat men hierdoor' in de.

Geneeskunde te verftaan hebbe? onderzocht dpör

j. iMACQUET. //. Deel^ bl. 161—230. De ver-

fchillende gedachten over dit onderwerp van vroe-

gere en latere mannen, bl. 161, De Schryver ver-

ftaat daardoor dat gene, 't welke by de Genees-

heeren het leven genoemd word. Wat dit zy,

durft hy niet bepalen : zyn oogmerk is ailleen , om
de overkomst tusfchen de werkingen der natuur

en van het leven aan te toonen ; en dat dezelve maar

ééne kracht uitmaken, welker denkbeeld hynaauw-

keurigcr zal bepalen, bl. 167. Dit veroorzaakt

Hof tot twee hoofdftukken : in het eerfle hoofdftuk

word de werkende natuur in den gezonden ; bl.

169— 195. in het tweede m den zieken ftjtat be-

fchouwd : en aangetoond , dat alle die werkingen iri

het leven , door de Godheid in de ftof gegoten

,

be-
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berusten, bl. 196—230. Dit word aangetoond tctl

aanzien van de voeding"; M. 169. van de openin-

gen tot ontlasting der overtolliglieden ; bl. 172*

vari de verfchilleude naturdlen of temperamenten i

bl. ij-j. hiervan is nog onderfcheiden dat gcne^

't welke de geneesheeren idiofymcrafia noemen ^

anders aard (jndoles) geheeten ; van hier word

het kwalyk bekomen van mosfeien enz. öp fbmmi"

ge tyden afgcleidt. bh 183* De menfchen veran-

deren op zekere tyden , zonder dat men die jiiist

tot het zevental kan bepalen, bh 187. Waarom de

gewoonte eene tweede natuur genaamd vvrot-dë? hi^~

189. Dit alles word uit de leveriski-acht afgelcidt}

en dus getoond^ dat de ^Y^TUUR en het /^v^w dezelf-

de kracht zyrt. Dit heeft in 't byzonder ook plaatS

in dé ziekten : wanneer de natuur of levenskracht al-

les aanwendt, om dezelvcn te bevechten* bh 196*

Zy heeft een herftellend vermogen: dit ziet mert

aller duidelykst in vele dieren; maar oök, offdhoon

in eenen minderen trrlp, in ons lichaam t bh- i^fi

zy heeft een kokirigsvermogen ^ ter bereiding cener*

raauwe en genezende ftof ; bh aoo. insgelykö öiit

krampen te maken : eene der heilzaamfte pogingen ;

gelyk door verfcheidene byzonderheden , vooral dd

Vallende ziekte, word aangewezen, b/. 2.02-^2.0^*

By deze gelegenheid word van de vcnynen , eri by->

zonder van de cicuta , en derzelver uitwerking eii

verdooving gehandeld, bh 206* De natuur hééft

het heilzame vermogen om eene koorts te ttlaken ^

bh 312. zy heeft een medewerkijigsverniögeil ^

2£U. DEELd ll« STt;K« Ê Wa^F'f
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waardoor her eene deel aan het andere zoekt be-

hiilpfaam te zyn. bl. 218. Hieruit kan men mis-

fchien de vreemde lusten in zieken tot zekere by-

zondere zaken verklaren, bl. aao. Uit het byge-

brachte aangewezen , wat het zegge : de natuur

te leiden? hl. 223. aan de natuur, of het leven,

fchryft een geneesheer dus met recht -in het dierly-

ke lichaam , zonder de Godheid in 't rainfte te be-

ledigen, veel toe ! gelyk tot flot word voorgelleld ;

hl. 22Ó—230.

NATUURKUNDIGE gevolgen. I* antwoord

ep de vraag: "Mag een natuuronderzoeker, uit

yy. de reeds gemaakte v/aarnemingen en proefonder-

, 5, vindingen, verdere gevolgen trekken ter uitvor-

5, fching van de nog onbekende oorzaken der ver-

„ fchynfelen ? zoo ja ! hoeverre mag hy daarin

„' voortgaan? en welke regelen moet hy daarom-

5, trent in acht nemen" ? door j. van iperen.

IV. Deel , bl. 3— 117. De Schi7ver richt 2yne

Verhandeling zoo in , dat hy eerst aanwyst ,

waarom het eerfte gedeelte der vraag met ja !

moete worden beantwoordt: uit hoofde namelyk

van de algemeene erkentenis der natuuronderzoc-

keren ; hl. 4. en uit de natuur der zaak zelve :

hl. 8. men vindt daartoe eene aangeborcne drift

en geneigdheid , zoo wel by beesten als men-

fchen: hl. 15. zy word dopr de verwondering

aangevuurd: hl. 19. zonder gevolgtrekkingen is 'er

geene vordering ia de natuurkennis mogelyk; bl.

aa.
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22. zelfs heiïben de m-isÖagen , die 'lïl dèifèH' tóm-

Wylen iiit voorbariglieW begaan worden j hUönö

nuttigheid. i&/. 24. De gevolgtrekkingen j uit

waarnemingen afgeleidt , banen den weg tot Vor-

dering in de natiriïrlyke wetenfchappen : het-gène

door voorbeelden word geftaafd. hf. có. En vaii

hoeveel belattg iS in dezen de redénecrkünde? h!»

37. ja het isj uit hoofde van 's menlchen geftëld-'

heid, ortmogelyic, om de gevolgtrekkingen te V'er-

lochenen, vooral in een' en-aÉen' "wj'Sgeer : ja <fees

is ten duiirften daartoe verplicht: hl. 46. doch' die

gevolgtrekkingen moeten uit reeds gemaakte Waizr-

nemingen en proefondervindingen alleen aigelëidt

worden, bh 53. Dan : en dit is het tweede 4eet

der iTaag: hoe\'erre mag men daarin voortgaan?

Niet verder, dan de gevolgtrekkingen onmiddèlyk

uit de reeds gemaakte waar- en pj*oefnemltiéeii

voort\'loeijen ! hl. 62. Vooral word hier omzich-

tigheid gevorderd irt de gevolgtrekkingen , dóot

anderen gemaakt: ht. 73. gelyk ook ten atirtzien

van natuurlyke oorzaken, die daardoor zondert

ontdelct zyn. hl. 75. Nimmer mag men verder

gaan, dan eene gezonde fedeneerkunde toelaat! hl,

8a. En dit geeft aanleiding, onl 13» algemeenë re-

gelen voor te (lellen, op welken men, by het ge-

Volgtrekken uit waar- en proefnemingen, moet

acht geven. hU 89. BeÜuit. bU 114—'ii/*

',i^KA ', ^
.
-^ Ije ANTWOORD o/» dezelfde vraagt doof

J. PAP DE FAGARAS. /F. Deel i kL iiS^^^idt, "tot

E 4 ^ in^
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..-inleiding van deze Verhandeling fielt de Schryver

£;;de- wisfelvalligheden voor, welken de kennis der

n,,natuur heeft ondergaan, b/. ii8. En hieruit leidt

^:-hy de aanleiding tot, en het gewicht v^;?, de voor-

«j^^eftelde vfaag af. Z'/. 131. In de oplosfing van de-

pf, zelve is het van veel belang, dat men alle kundigheid

.\y:van de natuurgewrochten, en hare oorzaken, uit de

.tieerfte beginfelen ophale. bl. 133. Welke nuttigheid

.-."Uit deze wys van philofopheren voortvloeije , word

,-.< sangewezen; bl. 139. dan dezelve heeft hare moei-

lykheden, die niet dan door eene wélbeftierde re-

denkaveling kunnen overwonnen worden , waarin

i'r men zich van proef- en wiskunde bedient, bl. 142,

.;• ZookHmtmcn, door de eigenfchappen der lichamen

r .en wetten van beweging te ontdekken, van de ge-

wrochten tot de oorzaken op. bl. 151. Dan , hoe-

i;jVerre moet men in het ontdekken der oorzaken

voortgaan ? Hieromtrent is verfchil ! daarnaar word

gevraagd? bl. 153. ter beflisfing hiervan moeten

de eigenfchappen der lichamen , zoo wel als de

wetten van beweging, in algemeenen en byzonde-

ren onderfcheiden worden, bl. 154. Met betrek-

king tot de laatstgenoemden, is 'er ten aanzien

. van de wetten der algemeene zwaartekracht ver-

fchil: bl. 158. de aantrekkingskracht behoort niet

_,tot de wezenlyke eigenfchappen der lichamen: bl.

159. maar moet men dan, met newton, dezelve

als eene inwendige hoedanigheid ; of, met leib-

NiTZ, als een uitwerkfel van uitwendige oorza-

ken, befchouvven? bl. 170. Het gevoelen der

frol'
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Wolfianen getoetst; en als onbeftaanbaar met zich-

zelve'verworpen : bl. 174. gelyk ook dat der New^

tontanen: hl. 192. en danword, door eene een-

voudige ontwikkeling van kunstwoorden , die men

in dezen gebruikt , het gefchil beflist : dat men na-

melyk god moet eerbiedigen , als de eerfle oor-

zaak , die de beweging in zekere deelen der floïfe

heeft ingedrukt j en waardoor, overeenkomftig

met de wetten der werktuigkunde , alle natuurlyivC

verfchynfelen ontftaan : hl. 205. hoe moeilyk ook

de naarvorfching van de keten der natuurlyke oor-

zaken zy, is 'er echter eene gegronde hoop op

vordering, hl. 215, Om nu aan te wyzen, wat

men m acht te nemen hebbe , om veilig van de ge-

wrochten tot de oorzajken op te klimmen ? word

eerst naar de redenen onderzocht , waarom alles in

de natuurkunde , wat niet op de wiskunde en Vie

ondervinding gegrondt is, op losfe fchroeven. fta?

hl. 235. Eri hieruit worden regelen afgeleidt ,

waarvan men zich met vrucht kan bedienen , in het

ontdekken van de oorzaken der verfchynfelen. hl.

^57. Daar nu hieraan dienllig zyn de waar- en

proefnemingen
; gelyk ook de gisfmgen en vooron-

derftellingen : word van de eerften hl. 275. en van

de laatllen hl. 293. gehandeld: met byvoeging,

uT.t men ^' omtrent dezelven, ter naarvorfching

van onbekende oorzaken, téh meesten nutte ond'er

de aandacht hebbe te houden? Waarfchouwcpi

beilüit. i-/. 317. en siS,- ^

:">,
, , v!h:V 11.' •

•E 3 -PI?/,
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B.P. . ,<»-!., i.,-H ljl<i A^TW,00KD op Jeze/fde vraag : door

. piï. F^^LMiN. Z/-^. ii)^é'/,Z»/, 3x9—41Ó. De \Vaar-jen

prpefuemhigen zouden van eene mindere nuttigheid

_jeyn-, indien men g-eene gevolgen daaruit afleidde,

daji die rechtsftreeks, uit dezelven voortvloeijen. b/,

,

3,19. Dp bronnen onzer kundiglieden zyn : ouder-

. vijjding en .rtdê:nkavelj[ng; die, van elkander af-

pljcheiden, van geeii nut zyn, hl, 321, In de

. l^wjl^t'yan waarnemiug/en is men allengskqns zeer

gevorderd: bl, 323. maar heeft dit ook plaats in

d^ kG;inis;;d«r- pprzak^i ? Deze vraag, in den

llriktden zin geüoiiien, word .ontkennend beant^.

woordr. hl. 32.5. , Waf: zyn wysgeerige vooronder-

lïdlingen ? h/. 3^8, om hiervan , ter verklaring

van vcrfchynfelen , gebruik te maken , komt het

yppral pp een goed oordeel en juist vernuft aan

:

jl>l, 330. terwyl d(? voorna^mfte bronnen der dwa-

li^igen worden opgeteld, b/. 333. Wat word dan

|er uitbreiding vjjn onze kundigheden vereischt? b/,

34ii. en wat ter vermeerdej-ing van derzelver juist-

heid en zekerheid ? bl. 346. waarop in 't byzonder

te letten? bl. 349. niets is zoo gering in de na-

tuur , dat onzer aandaeht niet overvvaardig is : b/,

350, men moet de natuur zelve raadplegen ; meer

dan de fchriften der Ouden, dieinverfcheidenebe-

trekkhigen, ruim zoo veel nadeel, als voordeel toe-

brengen : bL 353. wat in de hedendaagfche fchriften

, dei' natuurlykc hijigrie te laken en te pryzen zy?

(^/. 361, Doch de reden , wél beftierd , gevoegd by de

wa«U"o?ming€0 , is de vdügfiQ gids, ter ontdekking

van



NATÜURIC NATUURL. NAVELBREUK. 717

van de gewichtigfte wasirfieden. hl. 364. Het is

,

boven al, van belang, zich op het oefenen déraan-

dacht wél toe te legioen : wat ten dien einde vermydt;

wat betracht nioete worden? bj. 370. daar nu het

vernuft in dezen van geen minder aanbelang is:

word onderzocht : hoe dit best te verwekken en te

vermeerderen? bl. 378. hetgene aanleiding geeft,

om de blykbaarheid en het ouderfcheidende ken-

merk der waarheid te befchouwen : hl. 382. waarna

regels wot-den voorgefteld , die men in de oplbsfmg

van alle vraagftukkea raoét waarnemen, bl. 398.

Befluitt tliet eene aanmerking, om zich in het tMc-

ken van gevolgen fiiet te laten misleiden, bl. 414

—

416. ,
* c^ft^CL A\\ '

NAtUURLYKE insTóÈJiE. Ziè Tvoor.

N/WELBREUK. Bèfihryving van efn werhiMg

ter behandeling der navelbreuken : door david

VAN GfessciiER. //. Deel, bl. 3-29---343. De
Schryver verklaart eerst de drie (tukken , waaruit

dit werktuig bertaat , afzondérlyk : — dan wyst hy

derzélver onderlinge famenvoeging aaïi-; én vertoont

de voortrelfelykheid van dit werktuig , 'uit èene. be-

Vedeneerde vergclykiug van hetzelve mef zoo vele

anderen , als men , tot hier toe , in de behandeling

der navelbreuken heeft aangeprezen: — tervvyleene

bygevoegde plaat niet weinig lichts aan het eerde

gedeelte dezer Verhandeling byzett

•
' ':>- E 4 NÉi
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ÏSIEDERLANDEN. Der nederlanderen recht

in de afzwering van Philips regering beweerd,

7a^ Philips , de derde van dien naam onder de Hol-

fandfch? en Zeemvfche Graven,

NEDERLANDS byzonderfie lotgevallen^ die on-

der de medewerkende befiiering van 's heeren gunjii-,

ge Voorzienigheid ^ d?n weg gebaand hebben fot onze

tust ^ vrede, en vryheidifedert den affiand van Kei-

zer IkAREL den V. in h^i jaar 1555. tot den 6. van

Grasmaand 1572. in eene redevoering g^fchetst , ter

opening eener Vergadering van Heeren Directeu-

ren : dooi; den praejïderenden Heer j. winckejlman.

Hifi. bericht vóór het III. Deel , bl. 19—43,

Het vervolg hiervan tot op dezen tyd : door den-i

zelfden Heer, by eene gelyke gelegenheid. Hifi.

Jberk'H, vóór het VIH. Deel^ bL 56—83.

" neuerlandsche vryheid nnargedacht , en

derzéJver grondlegging en herfielling : by gelegen-

heid van derzelver eeuwgetyde , in het jaar 1772.

|n dichtmaat. Hifi. voorbericht III. Deel, bh

73—33,

J^ET dir pARiNiENo Zie Vcrfiropping.

O.

iQLIFAI"ïT^ F^^fi^^(4^M^ MWS^kV'i'$,?fii betrekke'%
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•kjk tot de natmtrlyke hifiorie vm dit dier. Zie

Tvoor,

ONDERBUIKS ontsteking. Aanmerkingen over

eene bedekte ontfteking of verzwering in den on-

derbuik ^ verzeld van eene ifchuria, eerst na den

dood ontdekt : door f. j. voltelen. X. Deel, bh
-' 549-^574' De kundige Schryver geeft eerst een

, naauwkeurig verhaal van het geval, zoo als het

door hem , van het begin tot aan den dood des

lyders, zynde een jongeling van 16. jaren, is

• waargenomen : -^ dan :' wat hy, by de ontleding vaiï'

deszelfs lyk , met den chirurgyn greeve , heeft

ontdekt : — en daarna wyst hy aan, in negen aan-

merkingen , dat .dit geval der geneeskundigen^

aandacht dubbehvaardig zy, en eene ruime ftof

tot lecring en befchouwing oplevere,

ONTLEEDKUNDE. Zie Befette doorzwelling :

Beursgezwel: Dyebeen : Kolykdarmsvernaau-

wing ; Onderbuiksontfieking: Riiggraats/ply-

ting, •')
.

^•••
- ^ ' ONTLEED- en VROEDKUNDiGE Waarneming

eener aanmerkelyk uitgezette pisblaas ; en omgeba-

' .gene zwangere baarmoeder : door a. bonn. /^
Deel, bl. 613-^628. Na eene naauwkeurige op-

gave van deze waarneming , in vele opzichten over-

eenkomende met die van den Hoogleeraar g. van

PQ^iYJSRENj (befchreven in deszelfs Spec. obferv^

E 5 acaê.^
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dcail^ Qap. VI. f/ VII.) bl. 613—(Sai^ftelt deSchry-

ver de verfcliillende byzonderheden van dezelve

voor , en leidt daaruit de oorzaken dier verfchyn-

fdeu af: bL .622. eindelyk wy^t hy het nut

van zulke waarnemingen ia de vroedkunde aan.

hl. 627. en 628.

r- In e«n jiabericht geeft hy een foortgelyk geval

Op, door w. HUNTER bcfchrcven. Zie FL Deel

y

zM 352—358.
-."3 Ot-l-

ONTWRICHTE schouder. Z\q Werktuig (verbe-

zierd) tot kerftelling van den ontwrichten fchouder.

QiNVRUCHTBAARHEID in vrouwen. Ferhan-

'i deling over eenige voorname oorzaken derzelve

:

waargenomen door andr. BOüNéFI.Deel, bl.'^'^o

—353* Na ecne inleiding tot deze Verhandeling

,

bh 330. befchrj'ft hy zyne m-/?*? waarneming, om-

trent een jong vrouwsperlbon : by welke de moe-

dermond ; de geheele hals ; en de inwendige holte

der baarmoeder ; met die der trompetten ontbraken :

die dus volftrekt onvruchtbaar was. bl. 334. De

tweede waarneming behelst een bericht van eenen

geflotenen moedermoud : die ook als oorzaak van

onvruchtbaarheid word befchouwd; doch door de

natuur en kunst kan weggenomen worden, bl^yyj.

De derde waarneming bedaat in een verflag van

eene allcrbyzonderfte gefteldiicid der teeldeclen

in een vrouwsperfoon , ontdekt by gelegenheid

,

èiSX een gezwel in derzelvcr rechterliesch weivl weg-
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genomen-; w^l\i& g^fteldlieid veroorzaakte , dat zy

ook volftr.t;Jv.t oiwrughcbaai' moest gerekend worden.

M 34a, Jlkrop volgt è/, 353. en 333. de opgaaf

,.;y^n ee? SPV^l, .betrekJtelyk tot zyne waarneming,

-Xgeplnatst in het If^. Deel, bl. 613.) en hl. 354—
• 35<5. de vei:t:la,ring der afbeeldingen van de voor-

^ werpen d?? t>y^e e^rfle waar,nemingen , in Platea,

OOG. Het OOG ontïeedkundig befchreven' Zie Siaar,

OPf^NBARINGEN (goddelyke). Owder dezen be^

hoort -ooi? de wonderdadige verbetering van het

zintuig des gezicliis. Zie Gezichhzintuig.

OPSCHRIFTEN. Ammerkingm ov^r een Latyio^h

opfchrift op een gedenklink der oudheid ^ voor

eenigen tyd gfvonden : door christoph. saXB , i(t

het Latyn. IX. Deel, hl. $75—299. Na eene

korte opgave aan wien dit gedenkftuk behoore?

waar het gevonden? en hoedanig hetzelve zy ? be-

fluit de oudheidkundige Hoogleeraar hieruit, dat

het een edelgefteente is, vervaardigd tot een ge-

denkteeken van eenen ouden opuJIst , of heelmees-

ter der oogen ; terwyl het opfclu-ift een bericht der

- vvan hem aangewende artfenyen in' .^ch bevat.
,
Dat

'er van dit foort van geneesmeesteren een geheel

aantal by de Ouden geweest zy, welker namep,

. door diergelyke gedenkftukken der oudheid, aa^de

vergetelheid ontrukt zyn, word vervolgens aange-

wezi:n; eene lyst derzelven opgegeven; eu »iaa

het opfchrift ^elve verklaard.
. //

OP-
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OPSTOPPING van water. Eene volkomene opfiop-

ping van waier , en eene hevige longontfteking

:

'"^welks laatfte , door eene van zelve voortkomende

' ''hi'yling , gelukkig geredt werd. Deze twee ver-

fchrikkelyke toevallen , aan eene en dezelfde lyde-

res i by herhaling , overkomen : worden , met de

aangewende middelen , en den gewenschten uitflag

,

naauwkeurig belchreven : door a. p. nahuys. ///.

^'Deel, bl. 435—455.
'

'^'^^

ORANJEAPPEL. Waarneming omtrent een' be-

•••Vruchten oranjeappel : zie Bevruchte oranjeappeL

OSSENDRECHT. Deszelfs oudheid^ ftichting , en

'- lotgevallen : zie F. Deel, bl. 29. en 30.

OUDHEDEN van ZEELAND, antwoord op ds

'•vraag: „Welken zyn de bewoners van zeeland

^'-5, geweest tot aan de vyftiende eeuw? hoedanig

•"^, waren hunne zeden en Godsdienstplichten? en

''ji welken voortgang hebben de fraaije letteren,

• -,-, kimsten , en wetenfchappen , onder dezelven ge-

• „ had"? door didericus van cruysselbergen.

//. Deel, bl. i—68. Na eene korte inleiding,

verdeelt de Schryver zyne Verhandeling in vier

i'-'hoofdflukken. bl. 3. Het eerjie handelt over de

bewoners van zeeland tot aan de vyftiende eeuw.

Om dit aan te wyzen , moet men eerst de grenspa-

' len van dit ge^vest onderzoeken : dezen wor-

den bepaald tusfcbcn eornlsse (weleer een wyd

water tusfchen de lauden van Voomc en Putten^ en

J HEI-
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HEIDENSEE , HU Onbekend ; misfchien weker ge-

legen onder de wateren, die nu Walcheren, tn
Vlaanderen fcheiden. bl. 5. De gisfingen over-de

vroegfte bewoners dezer landen , vóór de aankomst
van juLius caesar , zyn zeer onzeker ! misfchien

moet men daarvoor houden de kelten , en kat-
ten: bl. 9. waarfchynlykcr de Batavieren, 'en

KANiNEFATEN : bl. II. dezeu , aanmerkeiyk ver-

zwakt, fchynen omtrent de derde eeuw verdreven,

en opgevolgd te zyn door de franken en salicrs ;

bl. 12. die, omtrent het midden der vierde eeuw,
door de saxIen ; en dezen wederom door de

^
FRiESEN, verjaagd werden: bl. 17. tenvyl de laat-

ften weder door de franken vermeestcrd zyn ; en
dus dit ge^vest andermaal door dezen een' gerui-

men tyd is beheerd geweest : doch welken door de
DENEN en normannen , vooral federt de negende
eeuw, veel geleden hebben: dezen hielden hunver-
blyf ettelyken tyd in zeeland , vooral in Walcheren :

onder welken eenige anderen zich zullen gemengd
hebben, bl. 19. Het tweede hoofdftuk fpreekt van
derzelver zeden. De zeden der oudfte bewo-
ners , de Batavieren en Kaninefaten : die zeer

eenvoudig waren; en beiden hunnen oorfprong

van de Germanen hadden, weiken in dezen met
• d^ Kelten overeenkwamen: worden voornamelyk

uit TAciTus en caesar afgeleidt. hl. 24. Het land

onbedykt zyndc, woonden zy op terpen of tor-

pen: bl. 25. hunne kleeding , inzoover zy niet naakt

gingen, was zeer eenvoudig: bl. q.6. hun grootfte

fie-
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fieraad was goiidl^eel fiaif : hl. 28. zy be'z'aten Vele

naarvolgingswaardige deugden ;. W. 30. himue voor^

iraairiile gebreken waren , dat zy op den Herken

drank , het fpelert , én het dobbelen , zeer Verzot

waren. bL 32. D'e verandering van bewoners beeft

zekerlyk ook invloed op hunne zeiden gehad: die,

door hun verkeer met de Romeinen , wel be-

IclKiafd, maar tevens niet weinig verbasterd, zul-

len zyn geworden, b/. 33. In het (lerde hoofdftuk

word van hunnen Godsdienst gehandeld. Deze was

zeer afgodisch : h/. 35. hunne priesters droegen den

naam van Druides. hl. 36. Zy hebben waarfchyn-

lyk de zon, maan, het vuur of Vttkamti ^ Mars

^

Ttiifio of Tuifco , B'Iannus , Herthiis of Hertha ,

behalven nog anderen gediend ; hï. 3^. zeker altans

yupher ^ Neptunus, Hercules^ Mercurius-, Neha-

lenriin, en Burorina
^
gclyk uit gcnoegfame befchei*

den kan worden aangewezen, hl. 39. Alvroeg is in

deze landen , mislchien zoowel door de Romeinen

als door de Franken , eenig licht van 't Euangelie óp-

gegaan: hl. 4g. waarfchynlyk heeft eligius, reeds

omtrent het midden der zevende eeuw , hetzelve hier

gepredikt; misfchien ookwiLFRiD, en wigbert:

maar zeker, omtrent het einde van die eeuw, Wil-

LiBRORD : en , offchoon men zulks van winfrid ,

anders boxifacius genaamd, en willihad, niet

kunne bewyzen ; zoo weet men , dat het gefchiedt

zy door den Utrechtfchen Bisfchop fredertk. bh

50. Het geloof is dus alvroeg in dit gewest afge-

wisfcld met de bygeloovige leer des Pausdams ; of-

- ^ fchoon
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fchoonook, reeds omtrent het jaar 1512. tanché*

LïNus zich daartegen hebbe aangekant. bh 53. Ein-

delyk handelt het vierde lioofdftuk b^'er den öor-

fprong en voortgang der fraaije letteren , kimften

,

en wetenfdwppen. Dat 'er geen grond zy , om de

bewoners van dit land te verxA^ten , dat zy het le-

zen en fchryven niet hebben verilaan , word aan-

gewezen, hl. 54. Zy hebben waarfchynlyk dd

Keh'ifche , en Runifche ; misfchien ook de Griek-

fche , en in latere tyden de Laf^nfche taal gcfpro-

ken ; gelyk mede de Friefche , en Gottifche. hl. 59.

Onder de kunften en wetenfchappen, alvroeg in

ZEELAND bekend, word opgegeven de rechtsge-

leerdheid; de fterrekundc; de natuurkunde; voor-

al de wichelkunst; de dichtkunde; de mufikkun-

de : — en (onder de handwerken) het bereiden van

linnen ; de zoutziedery ; het werken in wol ; en

bereiden van laken; de haringvisfchery; de mee-

roedery
; gelyk ook de koophandel , vooral op En-

geland, hl. 61—68.

P.

PAARDENSTEEN. Zie Steémn Qdierlyke'), ^

PEDRO del porco. Die van Malakka ; en van

Ceilon, Zie Steenen Qdierlyke'),

PEILS-
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, PENNINGKUNDË.

PEILSHOOGTEN. Aanteekeningen ^ gehouden door

de Sociëteit te nymegen , van de pcihhoogten en

methi'aardigfte gebeurtenis/en op de rivieren den

RHYN, MAAS, WAAL, NEDERRHYN , tXi YSSEL :

van primo Januari 1770. tot ultimo Februari 1771.

//. Deel^ bl. 614—630.

PENNINGRUNDE. Bericht van eene tairyke vet-

zameling van Griekfche , Romeinfche , en andere

oude penningen: door pieter van damme. In dit

bericht, 't welke de ea-fte afdeeling in zich be-

vat van den profpectus der uitmuntende penning-

kas van den Heer van damme , die uit ruim twin-

tigduizend gedenkpenningen bellaat: geeft de ge-

leerde Schryvcr een kort veiflag van die pennin-

gen , welken in de kennis der aloude koningen

,

vermaarde vorflen, en beroemde mannen en vrou-

wen, van eene uitflekendc nuttigheid kunnen zyn:

zeven dier penningen worden in plaat vertoond. IV*

Deel, bl. 419—452.

— —
' aanhangsel tot de eerfie af-

deeling van het bericht der tairyke verzameling

van oude penningen: door p. V. damme. V. Deel^

bl. Ó03—608. betrekkclyk tot de koningen van Ala-

cedonië; van Numidië; van Syrië; en van Bithynië:

die allen op eene bygevoegde plaat afgebeeldt zyn.

Verhandeling over een"" penning

van ptolemaeus, 200/; van mennaeus, Tetrar*
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tha ran Chakidene: door j. w. te water. V,

Deel ., bl. 609—Ó29. met deszelfs afbeelding op

het vignst. Na een kort bericht over de nuttig-

heid der oude penningen „ ter opheldering van de

gefchiedenisfcn , betuigt de Schryvcr, dat tot die

Ibort ook behooren de penningen van ptolemaeus,

Tetrarcha van Chakidene : van welken tot hiertoe

raaar/ii'ée bekend waren, door den y/^/ le blond,

en jos. ECKHEL uitgegeven: b/. 609. Hierop word

de derde penning beichreven , die berust in de

aanzienlyke muntkas van den Heer van damme.

h/. 612. En dan word het gevoelen van den Kar-

dinaal NORis , dat 'er twee koningen van Chakis

zouden geweest zyn: ptolemaeus mennaeus; en

PTOLEJiAEUs, zoon vau mennaeus : door verfchei-

dene groote mannen gevolgd , voorgelleld ; en als

ongegiondt afgekeurd: bl. 613. daar alles, wat men
van ptolemaeus , gebieder van Chakis , vindt

,

gevoeglyk op één' perfoon zich laat toepasfcn : ge-

lyk word aangewezen, bl. 616^621. Dan word,

ter verklaring van dezen penning, onderzocht:

waarom ptoleimaeus tetratcha (viervorst^ en niet

X'öw///^worde genaamd? bl.621. Eindelyk word van;

de jaartelling, die op denzelven gevonden word;

gelyk ook van de twee gewapende mannen, op

deszelfs rugzyde ; kortclyk gehandeld, bl. 62.7—629,

Jlanmcrkiugen over eenigs Smyr-

nafche penningen : door j. w. te water. IX.

Deel., bl. 481—506. Na een kort verflag omtrent

XII. deels II. stuk, f de
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de Smyrnafche penningen , waarvan in koper een

liieenigte bekend zyn ,
geeft de geleerde Schryver

een nnauwkeurig bericht van negen zilveren , die

(in het kabinet van den Heer p. van damme be-

waard) in eene Plaat afgebeeldt worden , en zeer

zeldfaam zyn. Dezen befchreven zynde , word on-

derzocht, welken rang én waardigheid de peifoo-

nen, wier namen men op deze penningen vindt,

té Smyrna hebben bekleedt? en by deze gelegen-

heid Worden de voornaanilte ecrtitelen, onder wel-

ken zy, die het bewind van zaken te S)np-na 'm

handen hadden , federt oude tyden , bekend wa-

ren , kortclyk opgehelderd : terwyl van de pryta-

KEs eenigszins uitvoeriger word gehandeld.

PEPER, tiet onderfcheid der zwarte en witte pe-

PEli ; en de afbeelding van het gewas der flaart-

peper: door m houttuvn. A'. Deel ^ bl. 600,—
613. Het onderfcheid tusfchen de zwarte en witte

peper bellaat alleen in de bereiding, volgens be-

richten van Mr. j. c. m. radermacher , Raad
' ektraórdinair van Neerlands Indië. Eigenlyk groeit

'er niet dan zü*arte'pcipcv: — die wit word: of

> door dezelve in kalkwater te leggen ; of door de-

zelve aan het gewas (dat , gelyk de turkfche boo-

nen, by (laken, ter hoogte van 15. of ao. voeten

opklimi) ryp te laten worden ; wanneer de bast af-

valt, en de peper natuurlyk wit is. Hierop word het

geWas dei' zii'arie , lange, en/laartpej)er, waarom-

trent by de kruidkennereu eene groote verwarring

heer#it.
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heerscht, door den geleerden natyuronderzoeker

befchreven: en van ieder derzelven ia Plaat eene

afbeelding, naar gedroogde planten ontworpen.

gegeven.

PHILIPS: de derde van dien nttam onder de KOL'

LANDSCHE cij ZEEUWSCHE Gvaveti. Onderzoek

of hy zich ooit door den Koomfchen paus hehbs

doen ontjlaan van den eed ^ dien hy by het dan-

vaarden der regering , gedaan had : door Mr, N.

c. LAMBRECHTSEN. IX. Deel ^ hl. 431—47a. Na
eene korte inleiding over den eed: bl. 431. doet

de geleerde Schryver onderzoek naar het recht der

afzwering van philips, ten jare 1581. en vvyst

aan , dat hiertoe niet alleen genoegfarac grond ge-

vonden worde in zyne bevestiging van het vloek-

vonnis, op den 16. Fsbr. 1568. tegen alle de Ne-

derlanderen (behalven weinigen) uitgefproken : bL

434. maar dat zulks al plaats gehad hebbe, toen

hy zich , is dit waarlyk gefcbiedt , door den Paus

heeft doen ontflaafi van den eed , dien .hy , by zy-

ne komst tot de regering , aan deze Landen gedaan

had : bl. 436. en dat zulks waarlyk gefchiedt zy

,

befliiit hy uit de bygebrachte gelchicdkundige be-

^vyzen. hl. 438. Maar dan is de vraag: is dat ont-

flag betrekkelyk tot allen , dan alleen ten aanzien

van eenigo byzondere privilegiën en voorrechten

,

te vcrf!;a,an ? en is hetzelve by cenen daartoe opzct-

telyk ingerichten brief; dan wel by gelegenheid

van eeaig a[nder gunsibewys, gegeven? bl. 443.

F a, Maar
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Maar van wien, en wanneer, heeft philips die

gunst bekomen? bh 447. Schoon het onzeker is,

of dit gefchiedt zy door Paus paulus den iv. of

door zync opvolgers pius den iv. of v. — is het

echter genoegfaam bevvysbaar, dat hy meermalen

diergelyke voorrechten van de opperhoofden der

Roomfche kerk verkregen hcbbe. bh 459. Ramp-

zalige gevolgen van zulke vrybrieven! bl. ^66—
472.

POLYPEN. Zie Zeeinfect.

POLYPUS o/ slymprop: en fungus, <?ƒ uitwas.

Verhandeling over dezelven : benevens een bericht

en afbeelding van een zeer nuttig werktuig^ ter

afblndUig dienende : door sariurl de wind,

A'. Deel ^ bl, 497—548. Vóór dat de geleerde

Schryver dit werktuig , afkomftig van den ver-

maarden iiOFFMAN, chirurgyn major van het hoS'

pltaal te Maastricht , blykens eenen brief van

denzclvcn , achter deze Verhandeling geplaatst

,

II. 545. den lezer leert kennen; geeft hy eene kor-

te befchryving : wat men in 't algemeen door een'

polypus en fungus verfla ? die , offchoon in ge-

daante, vastigheid v^n fuhfiantle , en plaatfing on-

derfcheidcn , echter in hunne natuur en fchadelyke

uitwerkfelen dezelfden zyn. Zy worden onderfchei-

den in twee foorten: (i) die aan beide y^.r(f« ge-

meen zyn; en (2) die aan de vrouwelyke alleen

eigen zyn. Waar geplaatst ; welken derzelver oor-

za-
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zaken zyn ; op welk eene wyze zy worden voort-

gebracht ; en welke fchadelyke uitwerkfelen zy door-

gaans te weeg brengen, bl. 499. Hierop volgt de

befchryving van het werktuig , dienende ter afbin-

ding van de polypi en fungi : bl. 515. dan de ma-

nier van deszelfs werking , zoo voor den polypus

,

als fungus ; opgehelderd door vier waarnemingen,

welke allen van een gewenscht gevolg zyn geweest:

waaruit de voort^effelykheid van dit werktuig, bo-

ven de reeds yitgedachten , word afgeleidt: bl. 518.

terw^'l men eene uitlegging der twee bygevoegde

Platen vindt : bl. 546—548.

-'' Vervolg op ''de Verhandeling over den

POLVPUS , of SLYMPROP .* benevens eene afbeelding

van een daaraan nog ontbrekend werktuig, ter

afbinding van alle foorten van polypi , welken on-

der het bereik der vingeren vallen ; doch te ver van

de hand zyn , en in te veel verengde holten hun-

ne zitplaats genomen hebben ; om , door eenen flap»

pen draad te kunnen omvat worden : met bygevoeg-

de aanmerkingen ^ en met drie gevallen ^ ter ftaving

van dezelven, opgehelderd : door samuel de wind :

met eene bygevoegde uitlegging van het in plaat

afgebeelde werktuig. XI. Deel, bl. 481—508.

PREDIKER van salomo. Kort begt^ip van het boek

den PREDiKEa: door het welke men benyst, dat de

voor/lellen en grondregels , by den schryver in het

beloop zyner redenering voorgedragen; hoe te^en-

^
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firydig dezelven ook aan zyn befuit voorkomen ; ön-

dertusfchen daartoe regelrecht leiden : door samuel

ESCHAUZiER. ƒ. D-ee/, hl. 153—208, Na een kort

voorflcl van fomniige Iloute gisfingen , omtrent den

schrYVer van dit^o^-^, en deszelfs echtheid; i'/. 153.

alsmede oVer de verfchillende wegen , die de urtleg-

gers hebben ingeflagen ter ontiinooping van salomo's

vvyze van redenkaveling : bl. 162. rtelt de Aucteiir

zyne gedachten voor : dat namelyk alles , w^at in

(dit boek voorkoitit , Ijmrecht diene ter ftaving van

SALOMo's godvruchtig oogmerk ; en ter bevestiging

van 2yn befluit. bl. i-jo. Om dit aan te toonön

,

legt hy twee aanmerkingen tot grondflag : vooreerst

:

dat men fomwylen e"enB grondilelling bondig vveder-

legt, die men fchynt te leeren: door namelyk de

ongerymdheid van de gevolgen , die natuurlyk daar-

uit voortvloeijen , in het helderfte daglicht teplaat-

fen; ten tweeden: dat men, door de ongerymdheid

Van een voordel aan te wyzen , de waarheid van

het tegenovergeftelde betoogt, bl. 171. — Van deze

redeneerwyze bedient zich salomo in dit boek,

Wat hem daartoe vvaarfchynlyk aanleiding gege-

" ven hebbe? bl. 172. Dit bewyst hy, «a eene

korte aanmerking ter opheldering: bl. 174. uit

een beknopt voordel van den inhoud der redenka-

kaveling van salo.mo in dit boek: bl. i8o. t\\

van de gevolgen , die salomo ; in dc vooronder-

flelling: dat 'er geen leven na dit leven te wachten

zy; daaruit trekt: welke allen van dien aard zyn

,

^at derzelver onjjerymcil^Q^d cqü' jcdef iu ^e oogen
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ftraak. bl. 193. En dus diept saj^ojvjo's
.
gantfche

redenering tgt een treffe-ud betoog van de tegpn-

overgciielde waarheid: „daar jnioet eeu leven na

,, dit leven zyn ; waarin eene jiiiste belooning zal

„ plaats hebben" ! hl. 204. terwj'l tot flot daarby

gevoegd word , wat deze uitlegging aanpryst. bh 207^.

en 208.

PROPHETISCHE historie. Verhandeling
. over

dezelve: door josua van ipeuen. //. Deel^ bl.

361—412. In deze Verhandeling merkt de Schry-

ver op, dat niet de gefchiedkundige befchryving

van den Xm///c/^^« Godsdienst ; w/ï^jmv-/ de af-

beeldingen , naar dezelve ingericht , fchaduvyen en

voorbeelden waren. hl. 3/5i. En dat zoo ook, de

vervulling van voorfpelde gebeiirtenisfen ,..in fommjge

gevallen , als prophetifche toefpelingen zyii te be-

fchouwen : die dan met de prophetifche gezichten

veel overeenkomst hebben, bl, 363. \Vü men dan

dezen en anderen voorzichtig overbrengen , men zal

zich de gezichten levendig voor den geest , of in

eene prinr, en de gefchiedenisfen in derzelver wa-
ren, aard, naauwkeurig vooral moeten voorftellen.

bl. 365. Zulke prophetifche toefpelingen of hifiorien

dienen, in de verklaring der Heilige Schrift, ter

wegneming van vele zwarigheden: bl. 368. zy
zyn van eenen byzonderen nadruk; en gods wys-
heid, almacht, goedheid, en waarheid , worderi

daardoor liiisterryk verheerlykt. bl. 369, pit word
dQor epnige voorbeelden opgehelderd : ais het Lied

,
F 4 vdïi
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van hanna: I. sam. II: i—lo; delaatfte woorden

van DAviD : II. sam. XXIII: i^—7; de erfelykc be-

zitting van kanaan. bl. 373. Maar in zulk een ge-

val moeten ^vi. prophetifche hifioiïeii voUlrckz letter-

lyk worden opgevat : en wat men hierby dan hebbe

in acht te nemen? Dit opgehelderd met degerchie-

denis van josias, indien men jes. XI. en XÏI.

zoo kan opvatten; die dan uit deze Godsfprake word

aan-gevuld , en nieuw licht bygezet. l?/. 376. Het

zal ter verbetering van de prophetifche Godgeleerd-

heid dienen , wanneer men de voorzeggingen naar

den letter vooraf opvat; en alles, dat de propheti-

fche geographie en chronologie bepaalt, te baat

neemt, om de gevallen zich zoo voor te ftellen , als

het verband en oogmerk vordert : de vervulling

toch der voorfpelde gebeurtenis moet voorafgaan ;

zal deze als eene voorbeeldige fchildery kunnen be-

fchoud worden, hl. 385. De last van moae word

tot een voorbeeld voorgemeld ; zoo als die jes. XV.
en XVI. vertoond word. hl. 386. Deze gcfchiede-

nis Aqx Moabiten word aangevuld, uit de bedreiging

over dezelven; jER.XLVIII. hl. 39S. en ezech.XXV:

8— 10. hl. 403. Het voordeel, dat men hieruit to

wachten hebbe: en wat daartoe verder nuttig zoude

kunnen zyn? hl. 407—412. waarachter nog gevoegd

is eene kaart van de Landen der oude moabiten ,

ter opheldering der gewyde Hiftorien en Prophetitn,

PSYCHOLOGIE. Pfychologifche en moralifche aan-

mrkilleen ^ dver het v^/hand vm verstand en

wil;
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WIL : door j. w. paris. IF. Deél^ bl. 453—498.

'Is de éénheid de grond der volmaaktheid: dan moet

'er ook één grondbeginfel in de ziel zyn , waar-

uit derzelver vermogens en werkingen allen voort-

'vloeijen: en i\\. is de voorstellingskracht.

hl. 453. Hiervan zyn verstand en wil modifica-

tien; en dus naauW aan elkander verbonden, bl.

455. Dan dit verband heeft alleen in moralifche

dingen plaats; en kan met recht een nsxus' logica-

mhralis genoemd worden. ^/. 456. Sommigen, die

een inwendig zedelyk gevoel dryven , begrypen de

zaak anders. Dit word onderzocht: i»/. 458. Dan,

en dit is de redelykheid onzer ziel , het vsrftand

gaat vóór, en de wil volgt: dit verband, in goede

orde, bewaard wordende, zyn onze neigingen en da-

den zedelyk goed. Ji-/. 461. Dit echter heeft in vele

gevallen geene plaats : onze verkeerde wilsneigin-

gen dvvarsbooraen dikwyls het voorfchrift des ver*

flands. Van waar deze wanorde ? om dit te ver-

klaren , worden de vermogens der ziel in hoogeren

en lageren verdeeld ; en hieruit afgeleidt , hoe een

measch zich geheel aan zinnelyke bevindingen,

(even als de dieren ,) door verwaarloozing zyner

verhevene vermogens, onderwerpt; waarby mis-

fchien de onregelmatige gefleldhe-d des lichaams

ook in aanmerking moet komen. hl. 463. Maar
hoe word die wanorde herlleld? heerfchende zin-

lyke neigingen moeten in goeden veranderd vMor-

den"? dit kan, dczaakgeestkundigbefchouwd, niet

gefchieden zonder beweegredenen , die den wil tot

het goede neigen en bepalen j dan ' derzelver ken-

?5 m
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nis alleen is niet genoeg : blykens de ondervinding.

Wat word dan hier vereischt? bl. 474. Daar den

mensch eene begeerte tot zelfvolmaldng is inge-

fchapen: dat men de waarheden, niet in het afg€-

trokkene; maar in derzclver betrekking tot ons,

en het belang , dat wy daarin hebben , befchou-

wen : dan maken dezelven eenen vereischten in-

vloed op den wil, ^n veroorzaken eene overhel-

lende en heerfchende neiging ten goede. bL 484.

En hieruit word allengskens wederom eene ware

deugdfame gemoedsgelteldheid geboren: en wtit

hiertoe al vereischt worde? bl. 489—498.

Q
QUADRATA MAGICA. (quarre's magiques.)

Zie Taovervierkantent

R.

RADERDIEPvTJES. IVaamemingen over de voort-

te^litig van de zof/j^ö/^^-RADEjRDiERTjES : door

JACOBUS WATERVLIET. XI. Deel ^ bl. 390-T-40O.

Vooraf geeft de wysgeerige Aticteur eene korte

befchryving dezer diertjes : — dan meldt hy de

wyze zyner waarnemingen ; en wat hy ontdekt

hebbe. -rr Hieruit meent hy te moeten bcfluiten

,

dat
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«- 'dat -dezetven eigenlyke hem^^aphnditm zyn : dat
• iy ,^op eitjes voorrteelen ; waaruit zeer kleine

diertjes voortkomen: welker gedaantevcrwïsfeling

liy van tyd tot tyd rxaauwkeurig opgeeft j en ia
• eeiie Plaat afbeeldt. :

JL^MMEKENS. Hiftorifche verhandeling over dit

KASTEEL
: door jACOBUs ERMERiNs. ///. Deel,

b^' 1.33— ^76. Eerst word de naatnsoorfproTig on-
derzocht; hl. 133. dan de opbouw van Ramme-
hm befchreven; bl. 138. en eindelyk de hifiom
.v,an dit kasteel opgegeven: waarin het aanbelang
van deze vesting, en derzelver innemiiTg door de
Prinsgezinden, op den 5. Jug. 1573, word ver^

haald; hl. 149. de gevolgen daarvan opgegeven:
bl. 157. en dan de gefchiedeniy van het kasteel

vervolgd: waarin, onder verfcheid^ne byzonder-
heden

, gemeldt word , hoe hetzelve aan Koningin
ELizAEET van Engeland , tot een onderpand

,

voor de hulp die zy aan het Gevieenebesi bewees
,

werd overgegeven, op den 29. Oc-/. 1585. bl. ^$9^
en in bewaring der Engdfche bezetting bleef, tot

dat het, na voorafgegane onderhandelingen met
Koning jacob, in den zomer van 't jaar i6i5,
benevens Flisftng^ , werd ingeruimd, en aan
Staatsgemachtigden overgegeven: .bl. 171. blyd-
fchap daarover betoond: bJ. 172. Slat: bl. 172

•-176C*).

REIS.

C5 Ce4aren(^e \\^t ^ukt?n tan öit Reg^ftir, deelde de Hé*
Grif.
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REISBESCHRYVINGEN. Derzelver gebruik , en

misbruik, in de uitlegkundedes bybels. Zit Hei'

lige Schrift.

RIVIEPvKUNDIGE waarnemingen. Zie Pei/s-

ROT-
hoogtsn.

Griffier REiTZ my mede een affchrift van het navolgende , Lizoover

Zyn Ed. en my bekend is , nog onuitgegevene ftuk : berust hebbende

onder handen van den Heer Mr. h. boursse wn.s, Raadsheer in

den Ei. llove van Vlaandereni doch door Zyn WelEd. aan de ftad

yiif/fnge verzorgd, om onder de arihiven te worden bewaard.

Ik oordeelde dit, als eene aanmerkelyke anecdott, en bylage tot

de gel'chiedenis van het kasteel Rammekcns , waardig, om ter dezer

plaats ingelascht te worden. De lezing enfpelling is, in alles, naaukeurig

gevolgd nartr het oorrpronkelyke , waarmede de Heer reitz dat

affchrift had vergeleken. Ook verdient dit ftuk alle aandacht, we»

gens de zeldraamheid van het daaraanliangende zegel met de zeven-

tien pylen : waaromtrent men kan naarzien de Verklaring der Unie

van utrecht: door Mr. P. paulus, ///. Deel , bl, 86. en 87.

' „ LES ESTATS GENERAULX DES PAIJS BAS VNIZ,

„ a tous ceulx, qui ces presentes Lettres verront, Scauoir faisons,

„ Comme ainsii soit, qu'il a pleu au ROIJ de la grande britaigne,

„ 4 nostre tres serieiise instance, faire traicter et accorder par Ie

„ Sr. NOCL DE CAROiM, Cheiialier , noscre ^mbassadenr , fur la

*
, payement de ses debtes , et restitution des Filles et places cau'

„ tionaires ; et ce enfuivant par sA MAjTé. est Commis Ie Sr. rob-

„ BERT SIDNEIJ , Vicontt de Lisle , CbeuaUer de loriïrc de la larre'

„ tiere, Cbambeiain de la BOYNE de la grande britaigne. Gou»

„ verneur de la Ville de vlISSINGES et Chnsttau de RAMMEKRNS , et

„ pour icelle taille et Chaitcau , auee rArtillerie, munitipns de

„ Guerre, et aultres appcnenanccs , nous restituer, ou k noz Com»

„ roissaires : SI EST U» luc nous auons commis, et coramectons
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ROTKOORTSEN op de O. /. C. fchepen. ]e ant-

woord op de vraag'. "Welken zyn de duidelyke

„ en onderfcheidene kenmerken van die befmette-

„ lyke ROTKOORTS , Qfebris maiigna putrida j)

„ welke thans zoo algemeen belpeurd word op. de

5, uitgaande Oostindifche fcliepen dezer Landen?

„ Door

„ par cestes, les Srs. jaques de malderee, Cheualier , Sr, de Ileijes'j

„ premier et représentant la Noblesse ès estats tle ZEKLANDE j

„ ESTIENNE TONIJS ; HÜBERT STEENGRACHT ; Ct JOHAN HUIJSSEN , Catt-

„ seilliers des dits Seigrs, estats de ZEELANDE , pour tous en-

„ sembles , trois , ou pour Ie moins deux d'iceulx , si tous quatre
,

„ OU trois d'iceulx ne peuiient vacqner, se trouuer en la yille de

„ VLissiNOEs , et illecq de nostre part, et des Seignrs. estatz de

„ ZEELANDE recepuoir des mains, et par Ia directioe du dit Sr.

„ ROBBERT siDNEij, la restitution de la de. Fille et Cbasteau de

„ RAMMEKENS, auec les Clcfs, Artillerie, Munitions de Guerre,

j, et aultres appertenances , competeines au Paijs, et Ia de. Pllle^

„ respectiuement , et pour deraander Ie deschaigement du Serment,

„ par lequel -les Baillij, Bourgemaistres , Rcgcnts, Bourgeois, et

„ Habitans , ensemble les Officiers et Soldats de la de. Fille , et

„ Cbasteau , sont obligez a sa MAjTé, , et vkerieurement de faire

„ tout ce que la de. affaire requiert, en conformité de leur In-

„ struaion : Promcctans de tenir pour bon , ferme , et estable ce

„ que les ds. Srs. Comraisfaires , en ce que dict est , et en depend

,

„ sera faict , foulz toutes obligations de droict 4 ce requifes.

„ FAICT EN LA HAIJE , en nostre assemble'e , h Septhsme de

n J""y Seize Cens et Seize , ayants la presente pour plus grande

„ seureté faict seeler de nostre seau , Parapher , et signer par

„nostre Greffier". {igeparapbeerdr) JUSTUS van RTSEJV-
B UR G H Vt, (:op de plique ftond:) "Par l'ordonnance desdicts Sei-

I, gncurs ESTATS generaulx" Qgeteekend:') J. AERSSEN i6i6.

Hebbende onderaan uithangen bet contrazegel van HUNNE HOoe-

MOSENDEN met de zeventien pyUn y in roodin wasfcbe uitgeirukf^
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„ Door welke oorzaken word deze koorts voortge*

„ bracht? en welken zyn de middelen, om dezel-

„ ve te behandelen; voor te komen; en den voort-

„ gang daarvan te fteiiiten" ? door j, vejrac. VI.

Deel^ bl. 3— iio. In deze Verhandeling word de

vraag, na ecne korte inleiding, volgens derzelver

inhoud, in vjf afdcelingen of hoofdrcukken ver-

deeld, hl. 3. In de eerfle worden de duidelyke en

ondericheidene kenmerken dezer ziekte opgegeven :

en dat wel op zoo eenc wys , dat eerst de ziekte

kort en klaar word befchreven : bl. 5. en daaruit

worden, als kenmerken derzelve, voorgefi;eld(i)een

fchielyk verval van krachten : (2) eene byzondcrc

foort van hoofdpyn: (3) flaaploosheid : (4) de ger-

fteldheid van het bloed : (5) van de tong : (ó) van

de pols: (7) de natuur der koorts, bl. \o. In

het tweede hoofdftuk worden de oorzaken van de

vermcer.igvuldiging der befmcttelyke rotkoorts op

de uitgaande O. I. fchepen dezer Landen aangewe-

zen. Na dal dit gedeelte der vraag, op deze wyze,

overeenkom ilig met derzelver oogmerk, bepaald

is: "welken zyn de oorzaken op de uitvarend.e

„ fchepen , die maken , dat dezelve thans gemce-

„ ner zy dan te voren" ? hl. 14. word aange-

toond, dat de voornaamfte oorzaak te zoeken zy,

f in de meerderheid der manfchappcn , die door de

volkhouders , of zielverkoopers , aan de Compagnie

bezorgd worden : waaruit de voorfchikkende oor-

zaken van die koorts worden afgcleidt : dan ete

aauleidinggevende oorzaken tot dezelve naarge-

fpcurd
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fpeurd, en dnaruit het befluit opgemaakt. hJ. rü.

In het ckrde hoofdftuk : o\^cr de middelen , om
'

deze ziekte te behandelen : word voorgelleld , hoe

het de plicht van den heelmeester zy : (i) om de

rotftof uit het lichaam te dryven , door braking-

en afgangverwekkende middelen : — dan moet

hy den voortgang der rotting' fteuiten, door ver-

dunnende en afCpoelende middelen der rotftof; en

door zuren eene tcgengeftelde eigenfchap aan de-

zelve verfchaffen ; alsmede door ecne zuivere koe-

le lucht: en eindelyk zynen lyder verfterken , na

dat de kwaadaardigheid der ziekte is overwonnen :

bL ^i. — waarop deze afdecling word geëindigd

met eene aanwyzing der behandeling in fommige

toevallen, b/. 77. Het vierde hoofdftuk: nopens

de middelen , om deze ziekte , in zoo verre die

thans gemeener is dan te voren., voor te komen:

dezen zyn : of geene manfchappen van volkhouders

te nemen ; of te zorgen , dat derzelver*behandc-

ling aldaar beter zy. En , daar het eerfte niet wel

mogelyk fchynt te zyn: worden, ten aanzien

van het tweede, allergewichtigfte middelen, van

verfchillenden aard, ter bereildng van zulk een

heilzaam einde , opgegeven, bl. 81. Eindelyk

word onderzocht en aangetoond , hoe best den

voortgang dezer ziekte, op een fchip ontdoken

zynde, te ftcuitcn, bl. 97. Hierop volgt een na-

bericht, voornamelyk dienende, om aan te wy-

zen , waarom in het voorgaande Antwoord fommi-

ge zaken niet opzettelyk, en anderen niet uitvoe-

riger, zvn behandeld. bL ic6—iio.
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' Ile ANTWOORD oj) dezelfde vraag t

door B. HussEM, FI. Deel, i. bh iii—221. De
Schryver, offchoon hy de vraag drieledig be-

fdiouvvt te zyn , verdeelt zyn antwoord in vier

afdeelingen. hl. iii. In de eerftei om de onder-

fcheidene en duidelyke kenmerken van de bedoelde

rotkoorts op te geven , verdeelt hy deze ziekte in

drie tydperken : en geeft in elk tydperk derzelvet

kenmerken op ; Ichoon deze tydperken , ingeval de

ziekte kwaadaardig is, zich meenigmalen zoo niet

laten onderfchciden: hl. 113. waarop de (lachting,

door deze ziekte , vooral in de laatfte jaren , ver-

oorzaakt, word opgegeven. /;/. 134. De oorza-

ken , waardoor deze ziekte word voortgebracht

:

die in de nveede afdceling worden overu'-ogcn ;

zoekt de Scliryver in den ftaat van het volk zel-

ve, waarmede de ichcpen worden bemand: waar-

by derzelver behandeling , en levenswys by de

volkhouders, zeer in aanmerking komt : hl. 139

—

en icn tweeden in de verblyfplaais voor die man-

fchappen op de fchepen , en de befmetting in

dezeiven door de bedorvene lucht: hl. 1^7. waar-

by nog vericheidene andere oorzaken worden op-

geteld; hl. 152. vooral ook eene onmiddelyk me-

degedeelde befmetting: 't zy door het volk zelve;

of himne aanhebbende plunjes , waarmede zy op

het fchip komen. hl. 158. In de derde afdeeling

worden eerst de middelen overwogen , die dienflig

zyn in de behandeling dezer ziekte : zoo door de

beledigende rottige Hof te ontlasten en uit te dry-

ven; als door dezelve tegen te gaan, en te vcrbe-

te-
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teren; en eindelyk door de licliaamskrachten te

ondeifleunen : tot het eerde komen de buikopenen-

de en braakmiddelen ; tot het tweede , behalveo

eenige anderen , voornamelyk de cortex Peruvianus,

in ïianmerking; en tot het derde , de vvyn. bl. i6a.

Hierop word voorgefteld, wat in acht te nemen
zy , om den voortgang dezer ziekte te fteuiten ? bl.

180. In de vierde afdeehng word , onder de be-

hoedmiddelen , om dtzo. ziekte te voorkomen ,

eerst opgegeven de aanneming van gezond volk ; en
de bezorging van hetzelve op de fchepen : bl. 184.

dan, wat 'er vereischt worde, om in der fchepelin-

gen verblyfplaats zuivere lucht te houden? onder

deze middelen word eene windmouw opgegeven

,

en in Plaat afgebeeldt. bl. 198. Onder de behoed-

middelen is ook van veel aanbelang het ftrafFen van

dievery; bl. 206. en verfcheidene anderen: vooral

ook het dagelyks uitdeelen van fterken drank; en

het mengen van het water met cenig zuur : dat in

eene genoegzame hoeveelheid voor elk verkrygbaar

moet zyn. bl. 208. liet befluit. bl. 220. en 221.

KUGGRAATSsPLYTiNO , vergezeld tnet een groot

waterhoofd : waargenomen door g. greeve. f^I»

Deel ^ bl. 600—612. Men vindt hier eenenaauw*

keurige befchryving der gefteldheid van dit on-

gelukkige kind, by deszelfs geboorte; gedurende

deszelfs leeftyd , van bykans één jaar ; en hoe de-

zelve , na den dood , ontleedkundig weïd bevon-

den.

Xll. DEELS II. STUK. G S. SAF*



^S SAFTINOÊN. SALAMANDER.

S.

SAFTINGEN. De oticfkeid^ en lotgevallen i>an het

Land en de Heerlykheid saftiivgen : zie F, Deel

^

U. 52—64.

SALAMANDER. Onderfchetd der salamand^ren

van de haagdissen in het algemeen i en van de gek-

Ro's in het b'^zonder: aangetoond door m. hout-

füYi*J. IX. Deel^ hl. 305—336. Dat de hifto'

rie der falamanderen aan groote duistei-heid onder-

hevig zy, maakt de geleerde Schryver, uit de ver-

fchillende berichten van de beroemdfte natüurkenne-

rèn op : en, zonder over de natuur en eigenlchappea

van dit dier uit te weiden , toont hy aan : dat de

enderfcheiding derzelven van de haagdisfen , en

dergelyke dieren , die van fommigen als zeer blyk-

baar worden opgegeven , echter niet in allen deels

voldoen. Dan telt hy zes foorten van haagdissen

-op: zynde de lafttfte foort de gewone Duitfche^

Franfche , Italiaanfche Landsalamander. De

tefckico, ofichoon van fommigen tot de falaman-

(ders gebracht, moet daarvan afgezonderd blyven:

deze word van hem gekenfchetst , en dan vier foor-

ten van denzelven befchreven. En eindelyk leert

hy den lezer den falamander in het gemeen ; en

K^/ foorten van denzelven in het byzonder; nader

kennen: — terwyl achter dit vertoog ^tW-^stindlfche

GEKKO met den knolfiaarti de gefnoerae gekkv>;

de
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de Japanfchs sala^i^n^er; en ^t geiam^^^ io

plaat zyn afgebeeldt. . \^

SALOMO'S KROONRECHT Verdedigd ^ ep adonU»
ABJATHAR , SN JOAB , ivegefis hoog verraad, ge/frafi t

door JAN JACOB BRAUE, /. /Jé?^/, kL 209—292.

Na eene korte inleidmg, l/L aop. merkt de geleer-

de Schryver aan: dat het, in de verdediging der

geWyde gefchiedeniblen , uiet alleen aankomp og

derzelver geloofwaardigheid; reaarvooraJ opderzel-

ver waarde, h/, 210. Hei hier bedoelde geval wprd

uit L KON. I. m II- gefphe^st: i//. »i3. eji het

geeft ai^nleiding tot nadceligc gedachten van Sa-

lomo, hf. 214. Wat al door fommigen daartegen

ingebracht 2y? t/. 223. Hierop word, ter verdedi-

ging van SALOMO 's per, eersf de wettigheid vail

zyn kroonrecht betoogd , uit de Godsregcring on-

der Israëli hl. 5^,27. eij dan (ie wettigheid van het

doodvonnis over adonia; ?net de gevolgen daar-

van, uit liet geval zelve: befchouwd in deszelfs

waroi aard, verband, en bykomende oitiftandig-

heden. bl, 245. Waaruit , na eenige yoorafgaaode

. , aanmerkingen , word aangewezen : dat een gegrpndt

- Vermoeden van verraad in het verzoek van adonl\

Dpgefloten liggg. hh%S7. Hierpp worden eenige te-

genbedenkingen ovenvogen ; kl. 283. en dan be-

toogd 5 dat JOAB ook den dood verdiend had; bl*

S89. gelyk mede abjathar.? kl. !;9P. en ^91.

Ga tneti



löo S A T U R N U S. SCHEPEN.
' men den i. Met i'jj%. te parys; en vergeleken met

de tafels: door den Heer mechain. VHl.Deel^ hL
503—512. waarin hy de feilen der tafelen, gegrondt

Op vyf volliomene waarnemingen op Saturims , in

den meridiaan gedaan , zoo in de lengte als breed-

te , naauwkeurig opgeeft : en dan aanwyst , hoe den

tyd en de plaats der oppofttis te vinden ?

SCHEPEN voor de O. I. compagnie. Ie ant-

WOORD Op de vraag'. "Welke fchepen, behoorende

5, aan de Nederlandfche Oostindifche Covnpagnie ^

5, van 140. 150. en 155. voeten lang, zoo met

5, een' openen, als gedekten kuil; anders genoemd

5, driedekkers; zyn in allen deele de bekwaamlkn,

„ nuttigden , en voordeeligflen voor Haren dienst

,

„ zoo tüsfchen Europa en Indi'é varende; als in

„ de Indifche zeeën zelven gebruikt wordende" ?

door EZEciiiëL lombard. FII. Deel ^ hl. 203

—

299. In deze Verhandeling word vooraf aangewe-

zen, dat de driedekkers van 150. ei 155. voeten

de besten zyn : zoo ten aanzien van de vaart ; hh
-•-^03. als in gevalle van actie; hl. 106. en in het

gebruik en de berging der ankertouwen. bh 208.

Dan word , ter beantwoording van de nadere be-

palingen der vraag, aangewezen: vooreerst: dat

een fchip van 155. voeten één' duim minder diep,

• by het afloopen, in het water tast, dan van 150.

voeten : gefield dat zy op dezelfde malle gebouwd

zyn: bl. 210. dan dat de driedekkers gemakkely-

ker te beftieren zyn, dan de kuilfchepen: ^1.213.

dat
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dat zy minder aFdryven , en beter oplocven ; bL

0.1O. bekwamer by zwaar ftormvveder en hoogloo-

pende ftortzeeën zyn : bl. 223. voordccligcr , niet

alleen , om de manlchappen gezond over te bren-

gen ; bl. 245. maar ook , om een grooter getal te

voeren; bh 260. vooral Avanneer 'er vele zieken

aan boord zyn: bl. aój. allermeest, om dat men,

ter voorkoming van de befmetting, de zieken be-

ter van de gezonden kan afzonderen, bl. 287.

Hierop woi'd proefondcrvindelyk opgegeven , dat

een fchip, 155. voeten lang, op dezelfde wyzc bc'

laden , 26| lasten meer voert , dan een fchip van

150. voeten; en 71. lasten meer, dan een fchip van

140. voeten, bl, 295. Eindelyk worden twee be-

denkingen voorgefteld en weggenomen, b/. 297

—

099.

Ile ANTWOORD op dezelfde vraag

:

door WILLEM UDEMANS. FII. Deel, bl. 300—360.

Na eene korre inleiding: bl. 300. wyst deSchryver

mede aan de fchepen van 155. voeten den voorrang

toe boven die van 150. voeten: om dat zy minder

diep vatten in het water; bl. 303, en meerder naar

.
evenredigheid inladen, bl. 308. En dan word aan-

getoond, dat de driedeksfchepen veel (boven de

kuilfchepen) voorhebben , in dezelvcn te beftic-

ren : zoo , wanneer zy onder zeil zullen gaan ; als

vooral , wanneer zy onder zeil zyn , en met ftorm-

weder overvallen worden : bl. 309, zy loeven ooi;

beter op, en diyven minder af: bl. 314. dan

G 3 wor-
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word'en : ïia twee tegenbedenkingen , wegens het

dieper gnaq , eii de rankheid der driedekkers , opge-=

ïbst te hebben; derzclver voordeeion, en minder

gevaar in zware flcrraen veorgeileid: hl. 319. als-

mede diïit zyeen j'jooter getal manfchappeii , en wel

veiliger, kunnen vervoeren. Z?/. 338. Alle Avéika

ïh'kken niet alleen thcoreUsch ovcVwogen ; mnar

t)ok proefüüderviudelyk geftaafd worden. Ei^rde-

üyk worden nog twee zwarigheden Weggefno'i'nen,

^A ssö—360.

—!

—

: BYLAOEN over hetzelfde onderyverp ;

fr.edegedeeld door Mr- danjel radermacher van

Nietiwsrkerk: ailen dienende tot nadere rtaving

van het betoogde in de beide antwoorden. FIU
J)eel, bh 3Ó1—401.

BOüwfNCJ der fchepen^ met betre^-

ki!:g tot de gezondheid der zeevarenden^ ANT-?

AVOORD op de vraag : behelzende "het kortste

,

„ zaaklykfte, en zekerde bericht, belangende de

,, houwing der "fchepen, en 't gene daartoe be-r

,, hoort; voor zoo veel zulks invloed heeft op

„ de gezondheid en het goed der zeevarenden : —

^

,, de onderhouding der manfchap; zoo aan land

^ en op de roede , als in zee ; ten aanzien eener

„ goede huisvesting, 'kleeding, fpys en drank: —
., de beste wyze om den mondkost in te leggen,

j, te bcwnren, en te bereiden, aan land en op zee:

,, «w 4§ heU^aamlte dfaivken voof dagelyksch ge-^
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bruik, tot voorkoming van den fcorbut^ ea an-

d£ie op de fchcpen heerfchendc ziekten; met de

„ voorfchriften daarvan , en derzelver maten : —
„ de noodige verbetering van het by ons in gebruik

zyiide fcheeps brood: — de beste m<inier , pm
de Icliepen en het kooigoed zuiver te hou-

den : — het afzonderea 'der gezonden van de zie-

ken j zoo op kuil- als driedeksfchepen : — en

hetgene hiertoe verder kan en moet betrekkelyk

„ gemaakt worden": door johannes harg^r.

X. Deel^ bh 313—496. Na eenc konc inlei-

ding: bJ. 315. verdeelt de geleerde Schryver het

voorgeüelde ondenverp in acht deelen. In de

behandeling van het eerfie deel, betrclFende de bou-

wing der ichepen; voor zoo veel zulks invloed

heeft op de gezondheid , en het goed der zeeva-

renden ; word onderzocht : aan welk charter van

fchepen, driedeks- of kuilfchepen, 4e voorkeur

gegeven moete worden? En dan word aan de eerst-

genoemden de voorrang toegekend , als meest ge-

fchikt tot het voorgeichrevene doel. bl. 317. In

het tweede deel word eerst aangewezen : hoe men

Toor de onderhouding der manfchap, Cten aan-

zien eener goede huisvesting, kleeding, fpys en

drank ,) aan land best zoude kunnen zorgen ; bl.

338. dan op de reede; bl. 356. en eindelyk op zee.

bl. 261. By deze gelegenlieid word , onder anderen

,

voargofteld : dat den fchepelingen te veel vlecsch

en fpek, en te weinig ftokvisch, word opgedischt

:

hi^ 372. lioe de.fchafiiiig best teiregelen.^ il. $76

G 4 hoe
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hoe het water best te bewaren en te zuiveren?

hl, 38a. over de andere dranken, bl. 386. Het

derde deel behelst een voorfchrift over de beste

wys , om den niondkost in te loggen ; bl. 388. te

bcvvaren; hl. 39U. en te bereiden : aanland en op

zee: bl. 400. en tevens een hulpmiddel tegen ge-

brek aar. eetwaren op zee aan de hand gegeven.

hl. 402. liet vierde dee! behelst eene opgave der

heilzaamfte dranken , ter voorkoming van den

fcorhut en andere op de zee heerfchende ziekten;

met deizclver voorrcliriftt'n en maten. bl. 403.

Het vjfde deel bevat de noodige verbetering van

het in gebruik zynde fclieepsbrood. bl. 426. Wat

men dicne in acht te nemen, om de fchepen en

het kooigoed zuiver te houden? word in het ze%de

deel voorgedragen, hl. 433. Doch dat niets van

meerder aanbelang zy , zoo op kuil- als dricdeks-

fchepen , dan dat de zieken van de gezonden wor-

den afgefcheiden , word in het zevende deel dezer

Verhandeling aangetoond ; en, uit vergclyking van

de gefchiktfte plaatfen , op deze tweederlei fchepen ,

tegen elkander , aangewezen : dat op driedcksfche-

pen de beste gelegenheid hiertoe zy; bJ. 439. en

tevens, wat men in alle gevallen hebbe in acht te

nemen, zal deze afzondering het gewenschte doel

bereiken, hl. 452. Het achtfls deel bevat nog

eenige byzonderlieden , welken op den welfland

der fchepclingen verder betrekking hebben : als eene

matige beweging ; hl. 456. flaap ; bl. 459. het be-

teyg^ku ^%l (ififten, bh 46Q. D§ vereischte buiks-.
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'

ontlasting, en de on2;evoelige uitwafeming, moet

(zoo veel mogeiyk) bewaard, en het overbodige

zweeten vermydt worden: bl. 465. ook verdient

het opmerking, waarom de kombuis op de meeste

onzer O. I. C. fchepen tusfchendeks ; en niet , ge-

lyk by die van andere natiën^ en np de oorlogs-

; fchepen , in het ruim , of onder de bak , geplaatst

" zy? b/. 468. verder word onder de te nemenevoor-

. zorgen ook opgeteld de plaatfmg of ligging der

fchepen op de reeden : b/. 474. by welke gelegen-

heid eenige kenteekenen van een ongezond land

worden medegedeeld r bl. 480. en hoe best daarte-

gen te zorgen ? b/. 482. Het is ook van belang ,

dat de wachten wél worden verdeeld; bl. 486.

dat in de fchepen , die aangelegd worden , cenigeii

tyd voor dat menze uitrust , vuur geftookt worde

;

hl. 492. dat men goed toeverzicht houde.op die

genen , die als genees- en heelmeesters op de fche-

pen worden aan gefield ; en op de medicyu^dst&n : bU

493. waJirop deze Verhandeling word befloten.

SCHEEPSBOUW, antwoord op de vraag: "Hoe-

„ groot moet de cirkelboog zyn van het vooa-

„ SCHIP, of de zoogenaamde boeg, indien,de-

„ zelve zal gefcliikt zyn, om het water zacht te

„ klieven, tot bevordering van eenen vaardigen
f

„ voortgang; en tefFens bedand te wezen, om het

,, diep inzinken der zwaarte van het fchip en la-

„ ding , door de drukkende kracht der byftaand^

. |, geilen, voor te komen? en, hoegroot moet de

G 5 ,, boog



to6 SCHEEPSBOUW.
: >, boog van 't gelieele fcheepslichaam zyn , op de

5, lyn van het ncL-rgeladen Ichip , ter bevordering

„ van het fpoedig wenden , zoo wel vóór den wind

„ als door den wind" ? door garnier de .st

juliiïn; gefchreven in het'Fraiisch. XL Deel ^

IjI, I— 83. Na dat de geleerde Schryver eenige

aanmerkingen onirrent deze vraag heeft voorgefleld:

bl. 3. maakt hy daaruit op , dat men , ter beant-

woording van dezelve , flechts grondbeginfelcn

moet ontvouwen, waaruit men in het algemeen

befluiten kan, welke gedaante de fchepen behoo-

teu te hebben ; op dat zy dezelven , zoo als zy tot

, hiertoe gebouwd worden, in hoedanigheden, of

in zdcere meer in 't byzonder bepaalde of aange-

prezene hoedanigheden, overtreffen, bl. 6. Docli

dit oogmerk zal men niet bereiken , door het fchip

als een meetkundig lichaam te befchouwen : bl.

7. dus bepaalt de Aucteur zyne beantwoording

vafö de vraag tot twee hoofdzaken: vooreerst'.

om de voordeden van allerlei foort te verklaren

,

welken uit eene groote wydte in het grootfpant

,

€n voornamelyk by de bovenfie waterlyn, voort-

vlocijen : — ten tweeden , om aan te toonen , dat

het beste middel om den fcheepsbouw te volma-

ken , hierin beftaat : dat men kundige fcheeps-

bouwers aan de vaart brenge; hun het bevel over

de fchepen opdvage ; of wel de fchepen door

geoefende zeelieden late bouwen ; of eindelyk ,

dat men deze twee ftaten in dcnzelfdcn perfoon

vcreenige, :bi, 1%, Het eerfiè fluk word behan-

deld.



scheefsb; sc^JItD?, scholen, i<^

^^W. , door de «ès vooniaamfle hoedanigheiden

Tnn een fchip te belchouwen; bj, ii).. daa word

- eene tegen\verpic|; beantwoordt, betrekkelyk tot

de grootfte dracht en meeste fnelheid , als aiet

faatn ie voegen in één fchip bl. 6i, Eindelyk

word het belang der tweede hoofdzaak , zal men

in den fcheepsbouw en de zeevaart de hoogftevol-

Biiaaktbeid bereiken, aangevvezen: waiirtoe 2k^ ia

Frankryk hoop opdoet. hU 73-^68. '\

SCHILDPAD. Bericht wegens eeve «e«iLB«^AD,

fan de kust van zeeland gezien , door lcen

TELLE en z^n volk , fchipper op eene visfchuit

,

den 17. var. Hcoiniaaud 1777. doch die, wegens

hare verbazende grootte, niet binnen boord kcwide

gehaald worden. Dat deze waanteming niet ge-

heel «onder vo.->rbeeId zy: word door jos. van

IPEREN, Schryver vanditbearijcht, aangemerkt. VI.

Jl>eel^ hU 620—624,

SCHOLEN, ï^ A^rTwooRD, op de vraitg: "Welke

„ verbetering hebben de gemeene of openbare ,

„ vooral de Nederdnitfche scholen, ter meerdere

„ befchaving onzer natie ^ nog wel noodig ? Hoe
. „ zoude dezelve op de voordeeligfte wyze kun-

„ nen ingevoerd, £n op eenen heftendigeH voet

,, onderhouden worden"? door h. j. krom. VIII.

Deel, hl. I—228. Inleiding /o/ , en belang rsw, •

fleze waag. bl. i. Dezelve is tweeledig: het eerjis

Jid betreft de vereischte verbetering: het mexdie de
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wyze, op welke die best in te voeren en te on-

derhouden. Beide deze (lukken worden in twee

hoofddoelen behandeld: in het eerfte , met be-

trekking op de Nederduitfche fcholcn; in het twee-

de , ten aanzien van de Frnnfche en Latynfche

fcholcn. bl. 5. Waartoe de eerde foort moet inge-

' richt zyn? bl. 7. echter moet 'er onderfcheid zyn

' tusfchen de fcholen ten platten lande en in kleine

fleden; en die inde voornamere (leden. Van beiden

word afzonderlyk gehandeld; en wel op dien voet:

dat eerst ten aanzien van de fcholen ten platten lande

word aangewezen , waarin die al verbetering noodig

hebben : in 't gemeen ten aanzien van de gelegen-

'^- heid, om fchool te houden; en de vertrekken, in
'

' welken zulks gelchiedt : bh 10. in 'tbyzonder in de

fchoolmeesters , dien het niet zelden ontbreekt en

aan de noodige kundigheden , en aan de vcreischte

hoedanigheden, bl, 12. Wat hiervan meermalen de

reden zy? bh 15. verder het gebrek in de manier

van het leeren; bh 17. in eene al te gedrenge en niec

recht bedierde tuchtoefening; bh 21. dat het oor-

deel der kinderen niet word opgefcherpt , enz. bl.

24. Hierop gaat de Schryver over, om aan te

' wyzen, hoe deze fcholen behoorden ingericht te

zyn , tot meerdere befchaving onzer natie ? bl. 26,

men moest geene perfoonen , dan die bekwaam zyn,

tot het fchoolhouden aanflellen; bh 27. voor hun-

ne achting en bezolding moet gezorgd worden; bh

29. hoedanig de plaats, waar fchool gehouden

word, behoore gefteld te zyn? bh 34. de tyd,

wan-
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wanneer; en hoelang? bl. 36. de meesters gee-

ne andere posten en bedieningen waar te nemen.

hl. 40. Hierop word voorgefteld , waarin onder-

wys moet gegeven worden : en de wys , op welke ?

zoo voor kleine kinderen ; bl. 42. als voor de

meer gevorderde jeugd. bl. 47. Daarna word de

wy§ van fclioolhouden voorgedragen; bl. 72. en

daaruit aanleiding gemaakt, om in het byzonder

iets te melden van de zorg voor armenkinderen-

en diakenieïohoitn. bl. 100. Het is echter noo-

dig, dat 'er in fteden en groote dorpen 2. of 3.

rangen van fcholen zyn, waarin onderfcheiden ön-

dervvys word gegeven ; waartoe de kunst- en kost-

fcholen ook gebracht worden :— en wat in dezen in

het byzonder moet geleerd worden? bU 118. waar-

op twee vragen worden beantwoordt: voortent:

hoe krygt men in alzulke fcholen bekwamje mees-

ters ? bl. 148. ^en tweeden : hoe zal men de verbe-

teringen , gefield dat zy ingevoerd werden , overal

,

voornamelyk ten platten lande , beftendig doen

onderhouden ? bl. 153. Hierop gaat de Schryver

over, om zytie- aanmerkingen op te geven ter ver-

betering , vooreerst van de Franfcke fcholen : en

wel voor jonge heeren; bl. 161. voor jonge juf-

frouwen: wat ai gebreken in dezen veelal plaats

hebben ; en hoe dezelven dienden ingericht»)te

zyn? bl. 165. Eindelyk befluit de Aucteur zyne

Verhandeling , met eene opgave van 't gene ter ver-

betering van fommige Latynfche fcholen altans

goude kunnen plaats hebben, bl. 1 88. Hoedanige

per-
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perfoonen tot Rectoren en Praeceptoren moeten

aangefteld worden ? bl. 189. wac op deze fcholert

diene geleerd te worden? bl. 193. en dan worden

eenige aanmerkingen gemaakt: om eene betAmely-

ke ambitie op dezelven aan te kvveeken ; hl. 1974

betrekkelyk het van buiten leereu; bl. 200. het

tnaken van MfTO«/ö j bl. 201. h&i expliceren ; bL

C06. het maken van fommige exaxitatien ; bl.

fi2i. het leeren van Grieksch; bl. 2.22. en einde-

lyk het befluit. bl. 2^27—aa8.

- Ile ANTWOORD Op dezelfde vraag: door

KORNELIS VAN DER PALM. FIII. Deel, bl. 229-7-316.

Na eene korte inleiding over de beantwoording der

vraag: bl. 229. ' verdeelt de Schryver her voorftel

in eene behandeling over de openbare icliolen in

het gemeen; en de Nederduitfchen in het byzon-

der. bl. 230. Hierop wyst hy aafi, welke fcholen

hy door de eerfte foort, die eene rain uitvoerige

behandeling vereifchcn , verftaat : dezulken , in

welken de jeugd in vreemde talen word onderwe-

zen : bl. 231. terw^'l hy zich voornamelyk bepaalt tot

dtLatynfche QnFranfche: en wel vooreerst over de

Latynfche; omtrent welke hy, na een kort voorftel,

ten aanzien van het gewone ondcrwys, bl. 232.

onderzoekt, wanneer men beginnen moete dezelve

der jeugd te ouderwyzcn? bl. 12,%» Hierop gaat

hy over tot de Fmnfcheïchr-Xcn^ waarin ook het

Engelsch, Hoogduitsch^ en/., gekerd word: bl.

S38. hieromtrent word eerst de vraag beantwoordt J
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welke de bekwaamfte perfoonen zyn , om de jeugd

in vreemde talen te ondervvyzen ? Geene vreemde-

lingen , maar bekwame Nederlanderen ! bl. 239.

din hoe moet het onderwys , ten meesten vuoT-

deele , ingericht zyn ? Dit word aangewezen : hL

244. vervolgens aangetoond, hoe nadeelig het zy,

dat kost- en gemeene fcholen fomtyds worden

faam gevoegd, hl. 252. Hoe dit kwaad best te

weren ; en tevens voor het beftaan der meesters te

zorgen ? bl, 254. Vervolgens gaat de Auctew over

tot de befchouwing der Nederlandfche fcholen , als

zynde de hoofdbedoeling der vraag ; M. 258. ver-

deelt deze in twee foorten : bh 259. fpreekt dïin

eerst over de fcholen in 't gemeen : wat ter verbe-

tering van dezelven zoude kunnen dienen ? ten af-
zien van de meesters ; wier flechte gefteldheid , en

de oorzaken daarvan , worden opgegeven : bl. 2^2.

dan onderzoekt hy , welke kundigheid zy moeten

hebben? bl. 265. hoe de zoodanigen te verkry-

* gen? bl. 275. Hierna word gefproken van de

jeugd , die in de fcholen word ondenvezen ; bl.

279. van de boeken, waarin; hl. 288. en van de

manier van het onderwys zelve : waarin alles ge-

bracht word tot .de verdeeling der leerlingen in

tlasfen; en dat de boeken naar dezelven ingericht

zyn: ^/. 294. en dan word gehandeld over het

onderwys in den Godsdienst, bl. 301. Waarop de

Aucteur overgaat tot de armfcholen , in zoo verre

die van de oi>enbaren onderfcheiden jrj'u : waarom-

tl'CHt onderzocht word, wst, en tot hOé ver, hier

het
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het onderwys moete gaan? hl. 306. Befluit. bL

3»5-

Ille ANTWOORD Op dezelfde vraag: door

DiD. coRN. VAN vüoasT. FIIL Dcól^ hl, 317—394.

ïer inleiding dezer Verhandeling doet de Schryver

vooraf zien het groote aanbelang van de opvoednig

der kinderen.^/. 317. Overgang tot de vraag: bl.'^Q.i,

derzelver verdeeling in drie deelen; hoe moeten de

openbare , vooral de Nedcrduitfche fcliolcn, verbeterd

worden? Hoe gefchfedt dit, op de beste en minst

kostbare wyze? Hoe word die bellendig onder-

houden? hl. 322. Daar de befchaving onzer natis

het hoofdoogmerk der vraag is ; word , vóór de be-

handeling van het eerfle ftuk , een recht denkbeeld

voorgefteld van de befchaafdheid cener maatfchap-

py ; hl. 323. en dan wat tot befchaving van een*

mensch gevorderd worde? hl. 331. Hierop onder-

zoekt de Aucteur ^ of onze fcholen : (de Neder-

duitfchen naraelyk ; 't zy de Franfche taal tevens

al of niet daarin geleerd word :) gefchikt zyn , om
dat einde te bereiken? hl. 336. en het antwoord

is: neen! Dit word ^« van de kinderfcholen , en

van die , waarin verder onderwys word gegeven

,

aangetoond , door eene fchets voor te ftellen van het

onderwys in beiden, hl. 337. Hieruit worden de

gebreken in dit onderwys afgeleidt ; hl. 346. en

voorts aangewezen , hoe die te verbeteren ? door

eene opgaaf van de hoedanigheden, die in een'

meester gevorderd worden j hl. 349. en hoe die in

het
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iïet onderwys aan te leggen ? bl. 356. en eindeiyk,

hoe zich in de behandehng omtrent de kinderen

,

ter hunner verbetering , te gedragen ? b/. 372.

Hierop gaat de Schryver tot het tweede deel zyner

verhandeling over; en bepaalt dit tot het onder-

zoek: hoe en waar men, metde minfte kosten, zul-

ke maitresfcn en meesters zal vinden en onderhou-

xlen? bh 375. en hoe gehandeld met de thans in

dienst zynde onbekwamen ? bh 388. terwyl uit

het voorgeftelde de beantwoording van het derde

deel der vfaag van zelve volgt. bl. 391. Dus de

'Aucteiir , met eenige aanmerkingen , over de bezol-

dingen , en het getal van zulke onderwyzers , zy-

ne Verhandeling belluit. bi. 391—394;

Verzameling van aanmerkingen uit de

overige toegezondene antwoorden. VIII. Deel^ bl.

395—4Ö4' En wel nopens een zeggen van agesilauS

over 't gene de kinderen moeten leeren : bl. 395.

over de fchoolmeesteresfen : hoe die gewoonlyk zyn^

én behoorden te wezen ? bl. 396. insgelyks over de

fchoolmeesters ; bl. 401. den Ichooltyd ; bl. 40$,

de vatbaarheid der jeugd ; bl. 406. fcholen voor

arme kinderen van allerlei gezindheden; bl. 408.

het leeren van A. B. bl. 413. het fpellen; bl. 414.

het lezen j bl. 415. het fchryven; bl. 417. over het

iyferen; bl.412. het pfalmzingen ; i'/. 4 31. onderwys

in den Godsdienst; ^/. 435. de zedekunde ; bl. ii'^j.

Over de kastyding ; bl. 447. over de fchoolboeken 5

bl. 450. over de fchoolplaatfen ; bl. 452, over d^fcho-

3Ü1. DEELS II. STUK* H hr"
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larchen ; bl. 454. Eindelyk worden deze bylagen

befloten met eene aanmerking over eenen opper-

fchoolmeestcr in elke voorname Üad. bl. 461—464.

— AANHANGSEL : behelzende eenige uittrekfelen

uit de beoordeeling der verhajidelingen over deze

prysvraag: door o. j. nauuys. KIII.Deel, h(-^(>S

—502. waarin deSchryver, na eene korte inleiding,

bl. 465. en ccne verklaring omtrent zyne overcen-

flemming van gedachten met de bestgekeurdeVerbant

deling; bl.^Gj. zich voornamelyk bepaalt tot eenige

byzonderheden omtrent de armfcholen : — en wel

,

dat 'er geene vrees zy, dat de behoeftige ouders hmnie

kinderen te lang op dezelven zouden laten ; bl. 470.

of dat men , door dcrzelver befchaving , aan de bur-

. gerlyke maatfchappy , in meer dan ééne betrek-

king, nadeel zoude toebrengen! bl. 471. Dan

volgt eene aanmerking : hoe zulke meesters te ver-

krygen, die de vereischte hoedanigheden en be-

kwaamheden bezitten? bl. 482. De derde aanteeke-

ning betreft de Franfche fcholen : welken de geleer-

de NAHUYS in de verbeterde fcholen wilde infrael-

ten: bl. 493. en dan eindigt hy, meteen' voorflag:

of 'er geene mogelykheid zoude zyn , om het op-

gegevene ontwerp van verbetering dadelyk ter uit-

voering te brengen ? bl. 501.

SCHRYFSTYL (fransche). Zie Franfchefchryffiyl.

SECTIO CAESAREA. Zic Kdzsrlyks fnede.

SLAAF-



SLAAFHANDEL. SOREKWYN. 11.5

SLAAFHANDEL. Noodige onderrichtingen voor

de flaafhandelaren : door D. H. gallandat. ƒ.

Deel, hl. 422—460. In deze Verhandeling wor-

den eerst eenige gronden gelegd ter wettiging van

dezen handel, hl. 422. De Fli'sfingers leggen zich

daarop het meest toe. hl. 427. Dan word aan*

gewezen : wat omtrent het onderzoek der Haven

,

die men op de kusten van Afrika inkoopt, wél

moet in acht genomen worden? hl. 4£8. Einde-

lyk, wat voorzorgen en middelen men moet aan-

wenden » om de flaven veilig, en in een' gezonden

ftaat , over te voeren ? hl. 439—460.

SOREKWYN. De ware kleur van den edelen , cf

Byhelfchen^ sorekwyn aangetoond ; enhydie gek"

genheid verfcheidene aanmerkelyke Byhelplaatfen,

opgehelderd : door petrus hofstede, XI. De.el^

hl, 257—322. Na dat de Hoogleeraarde redenen,

tot het fchryven dezer Verhandehng, heeft opge-

geven ; om zyne byzondere gedachten over gen.

XLIX: 12. te Haven: die geheel zouden vervallen ,

indien de kleur van den sorekwyn lichtgeel w^rt^-

gelyk de geleerde tjeenk wil ; en niet , zoo als hy

denkt, purrerrood: hl. 2.57. wyst hy aan, dat de

twee voorname redenen : de eene ontleend uit herge-

bruik van het woord sorek ; zach. 1:8. .IBS. XVI :

8. en XIX : 9. hl. 262. (by welke gelegenheid van

het fyne linnen der Ouden, hysfus géhscitn', als niet

geel, maar hlinkend wit; uitvoerig word gehan-

deld: gelyk Qok over de windfels^ Aegyptifche mü-

Ha Ai<ifiN»
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MiÉN : hJ. 0.6%—286.) en de andere van het bericht

der reizigers, die beste druiven en wynen van

ecne lichtgele kleur in 'Palaeftina , en ook in het

erfdeel van yiida ^ gevonden hebben: hl. 098.

even weinig dienen , om het gevoelen van den Heer

TjEENK, omtrent de ware kleur van den edelen of

Eyhelfchen soREKM'3'«, te begunftigen. DeSchryVer,

by de verhandeling van het laatfte ftuk , de voor-

treiTelykheid des rooden wyns, inoudetyden, boven

den witten wyn . bewezen hebbende ; heldert daar-

uit op DEUT. XXXII: 13. en 14. bl. 3^4. en jes.

XX\''II:a. bl. 320. waarop het beil uit volgt. Z»/. 321.

SPIRITUS SALIS MARiNl. Verhandeling over des-

zelfs gebruik in fommige uitwendige gebreken

;

door E. p. swAGERMAN. V. Deel ^ bl.G^— 146. Na
eene korte inleiding , ftelt de Schryver de aanleiding

voor, die hem gelegenheid heeft gegeven tot het

gebruik van den fpiritus falis marini: en daarna

befchryft hy eene meenigte gevallen van eeltachtige

uitbottingen aan de vingeren en teenen ; fommige

wratten ; eenige farcomata , zoo aangeborene als

verkregene ; enkele zAveren aan onderfcheidene dee-

len ; en van fommige polypi , zoo die der ooren

,

als van den neus , die daardoor zeer gelukkig vol-

komen genezen zyn^ Tervvyl tevens word bericht

,

dat eenige farcomata enkel door drukking geheel

zyn verdreven.

STAAR. Onderlinge vergeljkingen tusfchen de

ver-
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verfchillende manieren , om de staar uit te m-
wen: door gysbert de vjit. I, Deel, bl. i—

i

136. De Aucteur geeft, na een korte inleiding;

hl. I. cene ontleedkundige befchryving van het

oog; hl. 2—54. meldt dan , waarin de staar., of

cataract befta: hl, 55. derzelver uitneming is'

veiliger dan de nederdrukking : hl. 55. dan fielt

hy de verfcheidene methoden voor , waarop

dezelve van tyd tot tyd is verricht,- met byvoeging

van de daartoe uitgedachte werktuigen : tevens

aanwyzende de byzondere voor- en nadeelen , dia

een ieder derzclven heeft. hl. 55— 116. Hieruit

maakt hy tot befluit op , welke inftnmenten de

besten zyn, om deze operatie te verrichten, en

hoe dezelve het veiligst gefchiede? hl. 116-—133.
en eindigt deze Verhandeling met ccne opgave,

hoe men de lyders , nj\ de operatie , diene te bchan^

len? hl, 133—136,

1-^

—

r— Nut van den fpirit. falis ammoniaci ter gencm

zing eener foort van zwarie staar: ,/^. Deel, bl.

255

—

?.6o., Zie Genees- en heelkundige waarns-

mingen.

STANKWEREND ïmiddel in vuile verzweringen.

Zie Witte willigenhast.

STEENEN (dierlyke) hefchreven: vooral ten aan-

zien van derzelver natuurlyke kenteekenen. Hifi.

voorbericht van het VI. Deel, bl, 31

—

6i^ Eu
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wel ètPedro del porco van Malakka: hl. 33. —~

Pedro delporco vanCeilon: bl.40.— dit Gemsbal

^

cï Gemakogcl: bh 42. — het Bezoar oriëntale ; on de

Apenfcjen: Z»/. 44,— Lapis deCoa :'bl. 5^.— N'age-

maakte Bezoar van Koromandel: bh 54.— JVester-

fcke Bezoar: bl.^i.— Paardenfteenen. ^/- 58—öo.

Dit bericht is van den lieer j. c. brandt: die de-

ze kostbare fteenen aan het Genootfchap, voor

deszelfs kabinet ,
gefchonken heeft.

STEENWORM, steenmossel, oï Pholade. Zie

Zeeinfecten : in het verdere bericht aangaande de-

zèJven.

STERREKUNDE. Zie Aldebarans bedekking i

Comeet: Lunarium: Mercurius (x'oorbygang van^

over de zon : Saturntis {oppojitie van') : Venus

(^overgang van) over de zon.

»- STERREKUNDIGE Waarnemingen: ge-

daan ter bepaling van de breedte en lengte van

cocHiN , Op de kust van malabaar : door \v.

SMiTH. FI. Deel, hl. 625.

STICHTING (berste) en lotgevallen van fom-

mige plaatjen , ten oosten en westen der schel-

PE gelegen: door jAC. ermeR-INS. V. Deel, bl.

3—64. Na eene inleiding over de eerfte bedyking

(iezer Landen : hl. 1— 3. geelt de geleerde Schry-

ver op, de oudheid, ftichting, en lotgevallen van

Ui-
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Lillo; bï. 4. van de Kruisfchans ; bl. 20. van Frc'

drik Hendrik en Blaawsgaren , twee fchanfen be-

neden Lillo ; bl. 22. van de heerlykheid Zandvliet

;

bl. 24. van Osfendrecht ;bl. 29. van ÏVoonsdrecht

,

Hildernisfe ^ en BorchvUet ; hl. 31. van het land en

de baronie van Bsveren ; bl. 32. van de Doel; hl.

35. van de heerlykheid Kalloo; hl. 42. van Lief-

kenshoek ; hl. 46. en van het land en de heerlyk-

heid Saftingen. bl. 52—64.

STILUS curiae: of Styl van den Hove, Zie Fran'

fche fchtyffiyl.

T.

TARWTEELT: volgens het voorfchrift van den

Heer miller , mislukt: door j. baster. ///.

Deel, bl. 597—607. By. welke gelegenheid de

verfchillende gcdacliten over de vermeenigvuldigen-

de voortteeling van georganifeerde lichamen tevens

worden voorgefteld. hl. öo8—6 14.

TINCTUREN. Verhandeling over de bereiding der

TINCTUR.EN, Welken in de geneeskunde gebruikt

worden : benevens eenige proeven , om dezelven ,

volgens eene niemre manier^ voordeeliger, in kor-

ter'' tyd^ en krachtiger ^ te bereiden: doorBOUDE-

•WYN TiEBOEL. //. Deel, hl. 231—27Ó. Na een

li 4 kort
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kort voorftel nopens de tincturen: hl. 231. handelt

de Schryver over de gewone wys van toeberei-

ding; met aanwyzing, waarvoor men zich byzon-

der te wachten hebbe? bl. 235. wat in fommige

gevallen van dienst kunne zyn? hl. 239, Doch

eene. betere wys van bereiding is door den pot

van PAPiN ; die naauwkeurig beichreven , en in

eene plaat afgebeeldt word: hl, 242. eenige aan-

merkingen over deszelfs werkingen en voordeden:

hl. 245. dan worden proeven , met denzelven

genomen , opgegeven. En wel van de tinctura

caficreï ; hl. 247. van de tinctura fuccini ; hl.

251. van de tinctura myrrkae ; hl. 255. van de

tinctura gummi laccae : hl. 258. eene aaumer-

king over de drie üoit^n wan gomlak: hl. 263.

van de tinctura cort. peruviani ; hh 265. vau de

tinctura rhaharhari: hl. 269. waarby eindelyk

eenige aanmerkingen , en eene verklaring der Figw-

ren^ ten b.elluite geyoegd worden, hl. 272—276.

TïNERTSEN. Benige, Oostindifche tinertse:^

hefchreven: door m. houttuvn. IX. Deel., hl.

337—350' ^"^ eenige aanmerkingen over den wa-

yen aard , in welken de natuur de metalen ople-

vert: — zuiver, volkomen, gedegen; of onvol-

maakt;, niet andere ftofFen vermomd:'— word in

deze betrekking uitvoeriger over het tin gefproken ;

^n :g9vcn foorten yan 't zelve uit Indi'é , van Suma^

i^i:(}^ , en plaatfeu aan de oosizyde van Sjitipatra gele»
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Befchryving van den. Malakfc'hen' tin-
erts ,• en deszelfs. mynen : door m, «outtuyn,
XI. Deel^ hl. 383—389. Na cene kort^ iiijeiding

over den BHalakfchen txi\erts, die dezeldüiamfte is

:

deelt de geleerde Schryver eeneu brief roede yan
wylen Mr. j. c. m. radermacher, behelzeijde

belcliryving dier mynen j . van de manier van gra-

ying, en uitlmelting; en van den erts,

TOOVERVIERKANTEN. Recherchesfur une nott.

. veile efpècede quarré's magk^ues : door l. euler.
IX. Deel, ^7.85—339. De aanleiding, welke den

.
wiskundigen Scliryyer bracht tot het opftellen van
dit onderzoek, eener nieuwe foort van toovervier-
Kanten, beftond (volgens zyne opgave) in een
gedaan yoorflel: "om 3Ó. Officieren, vXx. zes on-

, „ derrcheidener^^//»eff/é/2 getrokken, enevenzoo-
5, vele trappen van rang bekleedende, in het vier-

„ kant te ftellen: zoo, dat elke lyn ('t zy rechts

„ of links ; 't zy horizontaal of verticaal geno-

„ men zynde ;) juist zes Officieren van verfchillen-

„ 'den rang, en wel uit de onderfcheidene r^^/zw^,

„ ten., zoude vertoonen"! Dit werd , niettegenlkan-
^e by velen herhaalde proeven , ondoenlyk bevon-
den

:
doch men verlangde naar een wiskundig be-

toog van die onmogelykheid. bh 85. en U. Hier-
toe brengt eüler deze vraag in de gedaante van
een mathematisch voorftel : noemende de regimen-
ten met Latynfche letteren a, h, c, enz. en de
langen maGriekfchen a, ^, y, enz. waaruit, om

^ 5 aan
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aan het oogmerk te voldoen, J/vV bepalingen voort-'

vloeijen :'wdk een en ander vervolgens, zoo in *t

byzonder op het gejevenc getal 36. als in 't gemeen

op een generaal getal a , toegepast en behandeld

word : bl. 86

—

^6. by welke gelegenheid , onder an-

deren, in § 5—8. de letteren 0, b, c, befchouwd

worden als de natuurlyke getallen i , 2 , 3. en de Griek-

fchen «,3,7, als hunne machten : zoo dat i' betee-

kene ^cn laagflen rang van het eerste regiment

:

ft* den naauJaagfien van het tweede : enz. — voor

w'elke machten de Schryver eene behoorlyke fchik-

king tracht te maken , door het daarftellen van al-

gemeene voorfchriften , oïformules directrices : ge-

vende de reden dier benaming op: bl. 92. Ver-

volgens tot grond flag leggende de vierkanten voor

de Latynfche letteren , of gewone getallen ; brengt

de Aucteur dezelven in zekere orden : zulks zy be-

fchouwd moeten worden , of als eenvoudig voortgaan-

den (jiuarrés a ftmple marche') ', of twee en twee

faamgenomcn {h douhle marche')', ook drie en

drie (.-7 tripte marche^) ; alsmede vier en vier

(<ï qnadruple marche). bl. 96— 100. Hierop volgt

dan, inde e^r/?i?afdeeling, het onderzoek der eerste

clasfe ^ van è.t\\ eenvoudigen voortgang: bl, 100.

en volg. waaruit tot regel word genomen : dat het

voorgeftelde geval , en alle andere' diergelyken

,

volflrekt onmogelyk zy , zoodra de zyden van het

gegevene vierkant uit dubbel onevene vakken zyii

laamgefteld; en bev^ys daarvan, bl. 103. Alge-

meene regelen tot het vinden der bovengemelde

for*
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formülae directrices voor alle mogelyke gevallen;

wanneer niimelyk het uH uit oneffene vakken be-

ftaat. bl. I lo. Nadere regels , om n'imwQforvtuktt

te erlangen , en de reeds- gevondenen in andere ge-

daanten te brengen : è/. 125. alsmede , om vier-

kanten laara te ftellen , in welken ook de i^iagona-

/é« aan het voorftel voldoen: Z-/. 131. Inde t%'eede

afdeeling behandelt de Schryver de tweede ciasfe ,

ofden <'/«Z'Z'^/éff voortgang: omtrent welken , als een

doorgaande regel , word opgegeven : dat elke zyde

van het vierkant uit een dubbel effen getal moete

beftaan : b/. 147. De derde rang Qa tripje mar-

ché) is het onderwerp der tii?/-^^ afdeeling: in dezen

moet het getal der vakken van elke zyde in 3.

deelbaar zyn : bh 180. terwyl de vierde rang

(Ji qvadruple marcht) , waarin iedere zyde door

4. moet kunnen gedeeld worden , in de vierde af-

deeling word behandeld : hl. 205. Eindelyk (bekt

de. vijfde afdeeling , om voor de onderfcheidene ver-

wisfelingen , overbrengingen , of veranderingen der

gevondene uH de noodige regelen te geven: waar-

omtrent nader word aangedrongen de bevorens ge-

maakte aanmerking, dat (om aan het voorflel te vol-

doen) het getal der vakken in ééne zyde nimmer

liet dubbel van een onpaar getal moge zyn: hl,

èaa. voorts worden eenige aanmerkingen gemaakt

nopens de leer der comhinatieni tot naarfporing

van welken dit voordel ; fchoon anders (gelyk de ge-

leerde Schiyver tot flot zegt) op zichzelve van wei-

»i§ of geen nut; aanleiding heeft gegeven : hl. 239. -

TWEE-
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TWEEGEVECHTEN. Verhandeling over de

dwaasheid en fchadelykheid der tweegevech-

ten: door Mr. willeim schorer. IF. Deel^ bh

545—576. De behandeling dezer ftof , offchoon

door groote mannen meermalen opgegeven ; en of-

fchoon die razerny onder ons niet zoo fterk ia

zwang gaat , als in Frankryk ; is echter niet on-

nuttig, bh 545. In vroegere eeuwen waren de

tweegevechten niet alleen gewoon , maar werden

• geoorloofd gerekend, bl. 550. Wanneer eerst; en

door wien verboden? bl. 552. Maar hoe is zulk

een verbod met het punt van eer voor een' edel-

man en krygsman beftaanbaar ? Deze tegenwer-

ping word beantwoordt: uit overweging van de

zaak zelve , in haar gunftigst licht befchouwd : ^—

van hare onbetamelykheid en redenloosheid : — ja

deze gewoonte kan niet aangemerkt worden als

een blyk van heldenmoed : te min , daar zoo fterk

by plakaten daartegen voorziening is gedaan, bl.

554. En welk een gruwel is het tweegevecht,

van de zedelyke zyde aangemerkt, bl. 561. Doch

welke is de reden , dat dit kwaad zoo diep inge-

worteld zy? Een gebrek in de opvoeding, en het

niet uitvoeren der plakaten ; alsmede uit aanmer-

king van eene tegenftrydigheid , die in dezelven

plaats heeft. bl. 564. Eindelyk word onderzocht,

hoe die fchandelyke gewoonte best tegen te gaan ?

ki' 57^—57^'.

U. UNIE,
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U
UNIE (de) van utrecht : als een voorname hrait

befchouwd ^ waaruit (^onder gods gunftige Voor-

zienigheid^ NEERLANDS voorfpoid eu luister is

voortgevloeid : en op welke gronden de hoop op des-

zelfs vooitdurenden welftand is gevestigd: in eene

Vergadering van Heeren Directeuren , gehouden

den 23. van Louwmaand 1779. (zynde juist die

dag , op welken de gedachtenis dier Vereeniging

voor de tvveedemaal vereeuwigde ,) voorgelezen :

door den praeftderenden Heer Mr. j. winckel-

MAN. VUL Deel^ Hift. voorbericht^ hl. 87—92.

De UNIE van utrecht nader overwo-

gen ^ by diezelfde gelegenheid: door j. w. te

water, toen tweeden Sekretaris van het Genoot-

fchap. VUL Deel, Hift. voorbericht, hl. 93— 131.

In deze Redevoering word een zaakryk verflag ge-

geven van de aanleidende gelegenheid tot , en de om-

ftandigheden in welken , deze belangny'ke unie is

gefloten : den inhoud van dezelve : en van de on-

derteckenaars , zoo van het ontwerp ; als van d*

Unie zelve.

V.

VADERtANDSCHE gedichten Zie Gedichten,

VAL-
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VALLENDE ZIEKTE. Ee» geneesmiddel tegen

dezelve, ter beproeving voorgefield : door j. oos-

TERDYK SCHACHT. ///. Decl , hl. Q.7I— I0O.. Dit

middel word, na ecne .inleiding, opgegeven: als

beftaande uit zooveel faccharum fatumi , als drie-

malen op de puur van een mes liggen knn; en

twee lood fpiritus nitri: welkmenglel eenigen tyd

moet flilftaan. By 't gebruik moet het flesje wél

worden omgefchudt: de lyder neemt drie dagen

achter eikanderen daarvan alle morgen zes droppels,

met wat wyn, vleeschnat, of ander vocht; doch

niet op den vierden dag: maar dan een purgeer-

middel van de pillen de fuccino cratonis. Men
begint dit middel des daags na den aanval, en

gaat daarmede vier weken voort.

Eene vallende ziekte , door koud

water genezen. De Schryver van dit bericht, j. b.

DE BEUNiE , vi^'st (na een korte beichryving van

deze ziekte ) aan , van hoeveel aanbelang het , ter

genezing derzelve , zy , de oorzaken naar te {peu-

ren, waaruit dezelve ont liaan is: — en dan geeft hy

h£t geval op van een' jongeling van 12. jaren, in

wien de atonia de waarfchynelykc oorzaak van dit

allertreurigfte toeval was; en hoe hy, in eenen

korten tyd , alleen door het gebruik van het koude

bad herfteld zy : — terwyl hy , in het voorbygaan

,

ook de genezing van dit ongemak, met anthelmin-

tica , in verfcheidene kindereu, aanteekent. f^,

Dsel, bl, 587—óoo,

VE-
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VENUS overgang over de zon : den 3. van Zomer-

maand 1769. te PHILADRLPHIA Waargenomen : .ge-

trokken uit eene verhandeling van den Heer

evving: door p. boddaert. III. Deel^ hl. 617

—

647. De geleerde Schryver meldt, na eene korte

inleiding , de aanleidende gelegerdieid , die hem

aangefpoord heeft, om dit uittrekfel te maken, en

het der Maatfcliappy aan te bieden ; met byvoe-

ging: dat hy alle de waarnemingen, omtrent de

verfchikichten , in haar geheel heeft opgegeven ,

als zynde de zaak, waarop het meest aankomt,

om den afftand der zon te bepalen ; terwyl hy , zoo

van de evenredigheden, als van de waarnemin-

gen , alleen de uitkomften der rekeningen heeft

aangeteekend.

VERBAND van verstand en wil. Zie Pfycholo-

gifche en moralifche aanmerkingen over dit onder-

werp»

VERSTROPPING van het darmnet. Waanje-

ming van eene verfiropp.ing van het n£T rondom

den darm , ontdekt na den dood van een ' lyder ,

op welken men de hreukfnede had verricht : door

GYSBERT DE WITT. /. Deel, hl. 60$—Ó20. JMa

dat de geleerde Schryver den ftaat des lyders ; en

de middelen , ter zyner redding , hoewel vruchte-

loos , aangewendt , heeft opgegeven : befchryft hy

dé gewone operatie , met de gevolgen derzelve , tot

aan den dood des lyders. Hierop bericht hy,

boe men by de opening van het lyk eene verflrop-

ping.
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jDing, rondom deri darni, van het net ontdekte §

't welke aan het buikvlies was vastgegroeid ,• eri

dus de uithaling van den darm , door den verwy-

derden ring, byhet leven van deii lyder,- onniogc-

]yk had gemaakt. In zulke gevallen is het eenigé

middel ter redding, om de gemaakte wonde, doof

infnyding tot in den buik, te verlengen; teneinde

de vasthechting te ontdekken , en los te maken : 't

gene zonder merkelyk gevatir kan gefchieden :

wanneer de verftropping gemakkelyk kan ontdekt

en weggenomen worden,

VE.STINGBOUW. Ferhandeling over esne nteiiwe

manier om kleine zeshoeken te verjierken; en in

dezelven eene behoorlyke verdediging te verkrygsn i

door ALBERT LiEFTiNCK. //. Deel, bl. 127— 160.

De SchrA'ver wyst de ongerymdheid aan , om eené

algemeene verfi:erkingsw^^/zo^(? in te voeren , die

op alle gevallen toepasfelyk zoude zyn: hl. 127.

—

'

dan befchryft hy zyne nieuwe manier , om kleine

' ZESHOEKEN te verfterkcn : bl. 138. — eindelyk

verdedigt hy dezelve , door het oplosfen van eenige

zwarigheden, bl. 147— lóo.

Verhandeling over de gOüdynen dei-

vestingen: door A. lieftinck. II. Deel., bl. 601

—612. waarin de Schryver, na de opgave van de

aanleidende gelegenheid , eene definitie geeft van

eene gordyn ; waaruit hy afleidt , dat eene vesting

des te meer eene vesting is, naar mate zy meer
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gordynen heeft aan htiren omkring; en dat, der-
halven

, de volkomenheid van eene vesting hierin

gelegen is , dat zy uit enkele gordynen en bedekte
fianpien ht?i^^i: — zulk eene uitgedachte vesting
word belchreven , en in phat afgebeeldt.

MERSCHAAR Chooge). Zie Zeelands vierfc/iaar,

VOEDING der vrucht in de baarmoeder. Dit ftuk
^v<.rd overwogen in de Verhandeling over eene be^
ruchte proefneming van den Geneesheer w. noort-
vvYic

:
— hieruit ontdekkingen , die der ontleedkan^

de onlangs veel lichts hebben bygezet , opeenenieu^
ive wys opgelost: door adrIaan van solingen.
IX. DeeU bl. 392—422. Na eene korte inleiding

over de verfchillende gedachten omtrent de voe-
ding der vrucht in de baarmoeder: bl. 392. Word
de proefneming van Doctor noortwvr op eene
bevruchte baarmoeder, die degemeenfchap vander-
zeJvcr vaten met die der nageboorte volkomen fchynt
te bcwyzen, voorgemeld. ^/. J95. Dan word, door
proefnemingen van den Heer alex. mouro , en r.
FORSTEN, dè raisflag., die by gemelde proefne-
ming plaats zoude gehad hébben, aangewezen, hl.

400. En daarop word , uit de nadere ontdekkin-
gen Van den Heer g. hunter , dit (luk verder be-
vestigd; en daaruit afgeleidt, dat de proefneming
van den Heer noortwvr niets afdoe, ter beto-
ging

, in het verfchilfluk over den gemeenlchappc-
lyken omloop des bloeds van de moeder met de
vrucht, bl. 407—422.

XIl. DEELS II.. STUK. % VOOR«
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TOORJAARSZIEKTEN. Zie Febns catorrhaku

VOORTGANG der wetenschappen in keder-

LAND , federt het begin der achttiende eeuw. Zie

de Redevoering van den praefiderenden Heer Di-

recteur ^ Mr. J. winckelman: gedaan ter opening

van de tweede algemeene Vergadering des Ge-

nootfc]iaps, Hiftor. bericht vóór het IL Deel: bl.

2— 14.

VOORTTEELING van geoi-ganifeerde lichamen.

- Zie Tarwteelt.

VRIENDSCHAPSPLICHT in het euangelte aan-

bevolen. Zie Ettangelie»

VROEDKUNDE. Zie Ontleed- en Froedkundige

waarneming.

vROEDKUNDïGiï verhandeling over de

wyze , om een kind in de lyfmoeder te keeren , étt

hy de voeten af té halen: door d. ii. gallandat.

I.Deël, Z»/. 403—421. waarinde geleerde -(^«c/^?^/-

,

fia eene gepaste inleiding, bl. 403. de gemakkelyk-

fte en veiligfle wyze : om kinderen , welken zich in

eene kwade geftake voor den mond der lyfmoeder

aanbieden, te keeren; en byde voeten af te halen:

Voorftelt. Hierop word het gewicht van dit on-

derwerp aangewezen: bl. 405. — dan de gewone

handelwys der vroedvrouwen in zulke gevallen aan-

getoond. ,&/. 406.— eh daarop onderfcheid gemaakt

ttïs-
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tusfchen de keering , als eene voorbereiding ; en de

afhaling zelve. bl. 410. Van de wyze, op welke

de verfchikking of voorbereiding moet gefchieden,

word gehandeld, bï. 411.— van de afhaling zelve,

bh 415. waaruit andere gevallen genoalikelyk wor-

den verdaan, hl. 418—^421.

VROEDKUNDIGE waartiemtfjg vantwee^

Ungen , die het water en de vliezen gemeen had-

den : door JACOBUS DE PUVT. IX. Deel^ bl. 423

—430. Door deze waarneming ziet men eene uit-

zondering op den regel , die algemeen van de

vroedkundigen is aangenomen:— dat twee-of drie-

lingen , gedurende de zwangerheid , ieder hun by-

zonder water en vliezen hebben; tenware zy te-

gennatuurlyk aan eikanderen gevvasfen zyn. En
hieruit leidt de kundige Schryver twee aanmerkin-

gen af: vooreerst : dat deze waarneming diene ter

opheldering van de verlosfingen, gen. XXV": a4

—25. en XXXVIII: 37—40. gemeldt: — ten

tweeden: om in foortgelyke gevallen omzichtig-

heid te gebruiken by de verlosfing. De nageboor-

te der tweelingen word in Plaat afgebeeldt.

VROEDKUNDIGE Waarneming : door

ADRIAAN VAN SOLINGJEN. X Deel, bl. 575 603.

Deze waarneming behelst een bericht van eene

wonderlyke wys , op welke de natuur zich , in eene

mocilyke verlosfing, door eene plaatfelyke ader-

lating geredt heeft : — wanneer nanjelyk de kwade

I 2 plaat-



Ï32 V R o E D K Ü N D Ë.

plnatfing van het hoofd des kinds eene gewekUgR

drukking , en eene daaruit ontftane tnflammatoi-

re opzetting der uitwendige dcelen veroor^;lakt

had: zoodaiiig, dat dezen eene byzondcr grocre ..

hoogroode ^ en fterk gefpanne zwelling vertoon-

den: — redde zich do natuur, die te lang aanzicli-

zclve was overgelaten , door eene gunftige poging

,

die zoo verbazend als gelukkig was; — op eene

wys , waarvan men by vroegere noch latere vroedki'.n-

dige Ichryvers geen voorbeeld vindt : — eene open-

barrting der uitwendige declen verwekte eene plaat»

felyke aderlating : die eerst met een' vloed , en

vervolgens druppelsgewys , eene sanmcrkelyke hoe-

veelheid blocds deed ontlasten ,• waardoor , met

toereiking der vereischte hulp, de refolutie der ge-

fpanne deelen, en de geboorte van een levend

welgefchapen kind werd te weeg gebracht. Deze

Verhandeling geeft tevens de middelen op, waar-

door de kwade plaatfing van het hoofd , met der-

zelvcr fchroomelyke gevolgen , behoord had voor-

gekomen of verbeterd te zyn : — en is met aantee-

keningen voorzien : waaronder twee de gewichtig-

flen zyn. De eerfie handelt over.de fchadelykheid

en nutteloosheid der zoogenaamde voorbereidingen,

die de beroemde levret op zyne fcholen zoo

fterk heeft aangeprezen ; — de tweede behelst eene

aankondiging der verbetering van den forceps a axe

ambulant, door den Heer coutouly; waardoor

de tang, zonder /;/7;-/?//(?//y;»«^ der bladen, in kwa-

jykgeftelde bekkens kan worden ingebracht.

— Zie



VROEDK. WAARNEM. WANSCHAP. 133

Zie verder Nageboorte, Wee'én en

m}y^e^ff,

W,

WAARNEMINGEN omirent de luchtsgesteld-
HEID, WEDER, en WIND; mitsgaders nariteeke-

ningen der ziekten , in iedere maand voorgeval-'

len te vlissinge , in het jaar 1768. door a. m\^l^

LER. /. Deel, bl. 620—651,

-^ -r^ geïyke waarnemingen: (doch zonder

byvoeging der ziekten:) door denzele'den:
over het jaar \^e^. II. Deel, ^/. 631— 643.— 1770- ///. Deel^ bl 651—062.
over d? jaren 1771— i773.'^/t ^^^/, W, 629^664,

omtrent den gevallen'' regen .*<? zie-

rikzee: in de jaren 1770. cii 1771. door jou bas-
ter. ///. Deel, bl,649—6so.

*: omtrent de luchts- en werrsge^
STELTENis; en gevallen'' regen: //; de jaren

1772— 1774. te zierikzee: door denzelfd£n.
IK Deel, bU 670—675.

WANSCHAPENHEID, marnemiiig omtrent een

\ 3 ,
eers.p\.
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eerstgeboren kind, waarvan de ing-rtvanden {de

nieren ,
pisleiders , en waterblaas uitgezonderd) zich

buiten den buik bevonden : door sajmüel de wind.

ƒ, Deel, bl. S9~—594* Na eene naauwkeurige

befchryving van het geval , meldt de geleerde Schry-

ver , dat men , na de geboorte van het kind
, geen'

anderen blyk van leven daarin ontdekte, clan dat

het hart, zonder de minlle vertraging, ruim een

half uur by aanhoudendheid zich beweegde : de in-

gebhizene lucht ging niet in de longen ; maar in dq

ingevk'anden : de beweging , allengskens verminde-

rende , hield eindelyk geheel op. Daar alle pogin-

gen, om de ouders over te halen, dat men het

kind mocht openen , vruchteloos waren , konde

geen nader onderzoek daaromtrent werkftellig wor-

den ffemaakt.o

— — Eenc alïerzonderlingfte wanfiallige

MENSCHENVRUCHT, uaauwkeurig befchreven ; en

in eene plaat afgeteekend : door j. LE roy. ///.

Deely hl, 520—528.

Waarneming van twee wanfchapene

KINDEREN : doOt II. MIR.AND0LLE VAN GHERT.

IX, Deel, hl. 2.70—274. Deze wangedrochten

(die, belialven het hoofd, wclgefchapenc kinderen

waren) worden befchreven ; en van een diergelyk

,

door den gel. arts zelve in 't jaar 1767. gezien,

'f welke eenigszins naar een' aap geleek ,
gewag

gcr-za^kü, DészeHs moeder was,, gedurende hare

z\van=
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zvvangerheicl , door den fprong yan eeneu aap op

haar lichaam zeer verfchrikt: terwyl de moeder

van de twee eerstgemelde khideren ; in 't eerjie

' geval , door het zien van een' zeehond , was ontf

fteld geweest ; maar iets foortgelyks had in het ««!•

4ere geval geene plaats gehad.

WATER, Keer'tng van hetzelve. Zie Keering,

WATERBLAZEN door den afgang gelost. Zie

Geneeskunde*

WEE'EN EN NAWEE'EN. De weecn en NAWEEër*

der barende en kraamvrouwen^ in hunnen aard

^

oorzaken, en uitwerkingen hefchouwd: door j. du
PONT. FI. Deel, bl. 401—516. Na eenc korte

inleiding, ^/. 401. ftelt. de Schryver voor, wat

vereischt worde, om een recht denkbeeld van dit

onderwerp zich te maken : bl. 405. en geeft dan

de orde zyner behandeling op. bl. 407. Het eerfte

hoofdltuk handelt over de ware weeën. Dezen

worden bcfchreven : en wel de barensweeën ; zoo

de voarfpellenden ; als de waren : bl, 409. —•. dan

de naweeën , zoo vóór als na het afkomen der -na-

geboorte: bl, 420. — hierop \yorden derzelver ei-

genlyke oorzaken aangetoond ; bl. 427. waarna de

uitwerking, nuttigheid, en noodzakelykheid , zoo

der weeën als der naweeën word voorgefteld. bl. 448.

Deze en gene bedenking tegen het bygebrachte op-

gelost zynde, bh, 460. word onderzocht, hoc de-

I 4 zei-
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2clvcn best te beftiereii en te bepalen : op dat de

Imerten verkort en verminderd, en de verlosfing

bevorderd worde : bl. 46a. waarna word aangewe-

zen , lioe dezelven kunnen aangewakkerd ; en lün-

derpalcn , die fomwylen wederftand bieden , wegge-

ruimd worden : hl. 479.— tcvwyl de valfche weeën

het ondcrwei'p des t^'eeden hoofdftuks uitmaken

:

na welker bepaling dezelven worden verdeeld ,

met opzicht tot den tyd , Vv'aarin zy voorvallen

;

en in lumnen loop en aard belchreven: hl. 490.

Óan derzeiver oorzaken aangewezen; bl. 500. ge-

ïyk ook hunne uitwerkingen en nadeelen : bl. 504.

en eindelyk hoe men dezelven op het fpoedigst,,

veiligst, en gemakkelykst , kan tegengaan, en doen

verdwyjicii. bl. 508—51Ó.

WERKTUIG. E£n verbeterd werktuig tot de

"

herftelling van den ontwrichten fchouder : befchre^

ren door b. hussem. IX. D^el^ achter de Frys-

verhandelingen : bl. 33—84. De ervaren Sciiry-

ver geeft eeret bericht van de werktuigen , en der-

zeiver verbeteringen , van welken de vroegere en^

latere heelmeesters zich bediend hebben , om. den

ontwrichten fchouder te heritellen. bl, 32. Docli

de ondervinding leerde, dat dezelven in vele ge-

vallen niet voldeden ; en ter belediging van andere

ledematen dienden : hj. 40. aanleiding hievuit ont-

leend , ovn een verbeterd werktuig uit te den-

ken : bl. 42. de grootfte zwarigheid die zich hier

ópdoc^; M 43. ca dan, om «n klaard?c denk-

.
.

"-' '•' -'^ " '' '' '' '
beeld
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. ^celd van de herftelling te g^ven , eeue aainvyzing,

waar , in de meeste ontvvriditingeu , het hoofd

des opperarmbeeng zich bcvinde ; of de. berfreliing

doenlyk zy; en wat hiertoe verejscht worde? bl.

48. Hierop volgt de befchryving van het v/ërk-

TuiG zelve. b'. 64. Deszelfa goedkeuring door

deskundigen , en door het coUegi.utn chirurgicmn

te AMSTERDAM. ^/. 67. Een twaalftal proeven^

met dit werktuig genomen, die eene gewensch-

te uitwerking hebben gehad: bh 68. — waarna

de manier , om daarmede te werken , word voor-

gcileld ; CU wat; v^ervolgens diene in acht genomeii

te worden ? bL 75. liet werktuig zelve , mcis

hetgene daartoe behoort , is in eene plaat afgebeeldt.

WESPENNESTJE. Natuurkundige waarneming,

van een zonderling wespennestje : door l. bomme.

F^IL Deel, achter de Pr^ysverhandeling geplaatst ;,

hl. 213—526. P.it nestje, door eene wesp ver-

yaardigd , volgens de waarneming van den vinder,

VS'as vastgehecht aan een' balk op de boven fl:e ver-

. dieping van het huis: wordende alhier naauwkeu-

r;g beichyeven , en afgeb.eeldt in plaat vertoond.

WETTEN VAN. PET ZEEUWSCHE GENOOTSCHAP.

Zie Qenoptfchap (zeEUW^CH_).

\VILLIGEN BAST (witte), De ware detfgd van

deszelfs flankwerend vermogen , uitwendig bs-

k^Q^fd^ invi^ifey Jiinkende, en kankerve/zweriMgeoj:^
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door g;erard greeve. IX. Deel, bl. 247—253.

Van hoeveel belang het zy , om aan lyderen, wel-

ker gebreken ongeneeslyk zyn , dezelven zoo draag-

lyk te maken , als mogelyk is ? merkt de geleerde

Schryyer vooraf aan : dan ftaaft hy , door eene

proef, het ftankwerende vermogen van den witten

WILLIGEN bast in kankerverzweringen ; en geeft,

eindelyk de wyze van tpebereiding en het gebruik

pp.

WOONSDRECHT, hildernisse , eyi borchvliet.

DerzelveroudJieid en lotgevallen : V, Deel^ hl. 31.

"\VYK te DUURSTEDE. Het vicus batavodurum

van XACITUS. Zie Dorefiadum der Batavieren

YVOOR. Bqfchryvifig van een zonderling ftuk

yVOOR ; en aanmerkingen , betrekkelyk tot de na-

tuurlyke hijiorie van den Olifant: door D. 11.

GALLANDAT. IX. Deel, hl. 35 1—39 1. De kun-

dige Schryver geeft , na eene korte inleiding over

den olifant 5 bl. 351, eene befchryving van een

ftuk yvopf , in 't welke een yzeren kogel befloteii

'Vvas: bl. 353. dit geeft aanleiding tot het maken

van eenige aanmerkingen over de verfchillende

^eugd, verdeeling, gebreken, prys, en zwaarte

der



der oüfantstanden. bL 556. P? I^pste^ komen

yan de kust yan Guiné. bh 3(55. Hierop ftelt de

fchryver zyne gedachteri voor, over bet gegraven

yvoor, ende groote tanden ^o beenderen, in 4ö

noordclyke dcelen yan Etiropa én ^imerika opge-

dolven; bevyeert, met hunter, tegen oe buf-

FON , d'aubenton ^ GMELiN , SLOANË , dat de-

zelven niet yan olifanten zyn; ^/. 366. en wyst d^n

yvaarfchynlyken corrprong .dezer misvatting aan;

bl. 371. /hy verfcbilt echter ook van den eerstge-

noemd.eii fchryver , als welke die :tanden toefclu'yft

aan een onbdiend dier, yvaarvan :iiet gedacht zou-

de, uitgeftorven ayn : terwyl by dezelven houdt

voor tanden yan een grqot zeedier, raisfchien de

^lAMJMOLTTH van Siberië^ dat betzelfde is me: het

zeepaard ; en 't gene men den .waterolifant

raag noemen. bL 374. Dan verhaalt by., boe het

infiinct van den olifant gelegenheid gegeven b^bbe

tot bet gebruik van zekere gom , (zeer veel gely-

kenia hebbende naar dt.Arabifche gom ,') tegen he-

yige buikpynen en buikloopen: bl. 381. gelyk ook

tot zeker zout, naar aluin eenigszins fmakende;

als een middel tegen het vergift: bl. 383. Dat 'er

meer foortgelyke geneesmiddelen , en- tegengiften,

:^oor beesten zyn ontdekt-; vyord verder geftaafd

:

bl. 3850 En , na een kort bericht yan bet balfa-

mujn animae^ hL 387. word deze verhandeling

befloten, met een verhaal van het gebruik, dat de

Negers van den drek d^r olifanten maken; bh

389—3£^i»
^

Z. ZANa-
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ZANDVLIET. De oudheid., ftiching , en lotge-

vallen dezer Heerhkheid. Zie V, Deel, hl, 04

—a8.

ZEEDYKEN. I« antwoord op de vraag: "Wel-

5, ken zyn de redenen der meenigvuldige vallen

,, of GRONDBRAKEN in de zeedyken ; voornamelyk

,, die der Provincie zeeland?— Op welke wyze

\,, Iqinnen deaelven best voorkomen ; — of, daaf

j, zynde, fpoedigst en minst kostbaar, herlleld

,, worden"? door bastiaan nebbens. ///. Deel,

bl. 3^-60. VooBaf merkt de Schryvcr, na eene

korte inleiding , aan : dat hy , de vraag drieledig

zynde, dezelve ook alzoo zal behandelen, bl. 3.

in het eerfie lid verklaart hy, eerst, wat men door.

vallen of grondbraken te verftaan hebbe? hh 7.

dan geeft hy de omftandigheden op, welken met,

in , hy, en omtrent dezelven
,

gewoonlyk pLiats

hebben: zoo ten opzichte van de vallen zelven;

:il5 ten aanzien der plaatfeu en jltuotien , waar de-

zelven gebeuren: bl. 8. waaruit hy dan de meest

waarfchynlyke redenen van dezelven afleidt : in 't

gemeen ; hh 10. en van die in de Provincie zee-

land in 't byzonder. hl. 30, Dit geeft tevens

aanleiding ter behandeling vaji het tweede lid der

vraag: hoe die vallen best kunnen voorgekomen

\vorden ? hU 40. waarop hy overgaat lot het laatfie
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iid der vraag : de hertelling van dezelven op de

fpoedigfte en minst kostbare wyze: wanneer na-

melyk een dyk gedeeltelyk is weggevallen : 't gene

hier eigenlyk alleen fchynt bedoeld te worden : bL

46—60.

Ile ANTWOORD Op dezelfde vraag: door

BARTUOLDUS RENOu. III. Decl ^ hl. 61—98. De

Schryver behandelt ook de drie leden der vniag

ieder afzonderlyk : en , zonder op de ondcrfcheidenë

berderen van het aardryk te letten , leidt hy de re-

denen, vaii de meenigvuldige grondbraktn alleen

af, uit eqne befpiegelende befchomving van de

waterloopkunde : bh 6i. — terwyl hy, op diezelf-

de grondbeginfelen , door het regelmatig leiden der

ttroonien, aitnwyst: hoe men die vallen best kan

voorkomen : bl. 75. — eindelyk fielt hy voor , hoe

dezelven op de minstkostbare wys kunnen herfteld

worden: bl. 90—98. terwyl hy eene plaat ter na-

dere opheldering daarby heeft gevoegd.

•—'

Ille ANTWOORD Op dezelfde vraag: dooi*

CORNELIS DE KANTER. III. Deel ^ bl. 99 129.

In dit antwoord worden eerst vier oorzaken, als

de redenen van de meenigvuldige vallen , opgege-

ven : bl. 99. — dan word , uit overweging van ieder

derzelven, aangewezen: hoe moeilyk het zy, de

grondbraken voor te komen; en wat men, met

eenigen grond van waarfchynlykheid , het best

hebbeaante wenden? bl. 104. «— eindelyk worden

eeni-
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èënige redenen vöorgerteld, waarom geen vaste

regel kan worden voorgefchreven : hoe men de

vallen^ daar zynde , fpoedigst en minst kostbaar

kan herftellen? b'l. ii7« Zoo echter de nööd vor-^

dert, dat cène gemaakte b^es fpoedig worde her-

fteld, word de beste manier, volgens de gedach-

ten van den i'chryvcr ^ voorgeftelfl : bl. lao—

iap.

ZEEDUIZENDBEEN : of nereïs pelagica. Zie

Zednfecten: onder hei Ferdere bericht^ aangaande

verfcheidene derzelven»

ZEEINSECT. Bei-icht wegens een zonderling

ZEF.INSECT, gevonden aan eenige zeewieren^ ge-

vischt op het flrand van het Eiland Walcheren;

door LEEKDERD BOMJiE bcfchreven , en in ecne

plaat naauwkeurig geteekend. /. Deel^ bl. 394—^^

402. Dit infect word, wegens dcszelfs franijc ge-

daante , het gekuifde of gekroonde zeeslakje ge-

noemd : het is tot kruipen en zwemmen gefchiht.

hl. 394. Deszelfs eijerftok is niet minder be-

fchouwcnswaardig, dan het diertje zelf. hl. 397.

By deze gelegenheid word tevens een kort bericht

gegeven van de dierplanten of polypen : die ook

op fFalcberen , en aan deszelfs ilranden
,

gevon-

denworden: benevens eenige nieuwe waarnemin-

gen omtrent dezelven; vooral aangaande de wyze,

op welke zy de fpyzcn naar zich lokken, bl. 398

•—402.

— ZEE-
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ZEEINSECTEN j 'gevonden dan het

zeewier op het ftrand van Walcheren: befch're-

ven door l. bomme. ///. Deel, hl. 283—318. eu

in eeiie plaat afgeteekend. Na dat de Sclifyver ise-

nige aanmerkingen ovei: gods werkeil , zoo in het

groote , als in het kleine , heeft laten voorafgaan
;

hl. 283. ftelt hy eerst voor zyne nadere waarnemin-

gen omtrent de zeeslakjes; (zie I. Deel, hl,

394—402.) vdn welken hy vjf ondcrfcheidcnc

foorten, door hem ontdekt, befchryft: hl. 289.

dan dié der zeeraderdiertjes ; van welken hy

twee foorten waargenomen heeft : hh 305. en ein-

delyk eene eijertros ; en eerst uitgekomen zee-

IvAtje: hl. 311—318.

Verder hericht aangaande verfcheide-

ne derzelven, zoo in de wateren van zeeland,

als aan de flranden van het Eiland Walcheren :

•waargenomen door l. bomme. VI. Deel , hl. 357

—400. En wel de steenworm, steenmossel,

of pholade : die (na eene korte opgave , wat van

anderen omtrent denzelven reeds is geboekt ,) zoo

in zyne gefteldlieid , als wyze van werken , be-

fchreven word. hl. 358. Hierop ftelt de Schryver

zyne ontdekkingen voor omtrent den zeeduizend-

been , of nere'is pelagiea ; en den zeerüps , of

ZEEPISSEBED. bl. 376. Van deze infecten moet

men de roodglinfterende nere'ide , of den zée-

duizendbeen , by onzen fchryver genoemd, wél

onderfcheiden : als die , vooral wegens het byzon-

de-
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dere maakfel van deszelfs kop, verfchik van alle

andere bekende duizeildbeenen : hl. 379. De dui^

zendbeenen ^ ten onrechte door funimigcn geliuu-

den voor vernielers van het hout: als liebbende

noch eene fchulpachtige boor
^ gêlyk de p;uil-

wormen; noch eene fcluilp, gelyk Aa pholaden ^

als een werktuig gefchikt tot boren: moeicen mis-

fchien eerder als vernielers van deze vcrderfelykei

diertjes befchöuvvd v/orden. bl. 388. In een na-

fchrift vindt men een kort bericht van een' yvor/n,

behoorende tot het gedacht der pholadèn^ die niet

in (leen , maar flechts in flj4 en derry zicii inboort.

bl. 394—^396. Dit infect , gelyk ook de vorigen ,

zyn in eene Plaat afgcbecldt, met eene bygevoegde

Verklaring, bl. 397—400.

ZEEKATJE , en eijertros. Zie Zeeinfccten,

ZEELAND (oudheden van). Zie Oudheden^

ZEELANDS Hooge of Grafclyke vier-

schaar. Verhandeling over de opkomst^ het ge-

zag ., en den ondergang ^ der aloude hooge of

GRAFELYKE vlerfcJiaar in zeeland : door Mr.

L. P. VAN DE SPIEGEL. //. Deel., bl. 69— 120.

Na eene korte inleiding , bl. 69. merki; de Schry-

Ver aan , dat de Frankifche Vorften onder andereu

ZEELAND hebben beheerscht : en gelyk hunne wet-

ten en gewoonten ; zoo ook hunne rechtsple-

ging , hier hebben ingevoerd : wordende de hoog-
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pe rechi'splcging in eèné plecihtige jaafh'kfchê

vergadering gehouden. M. 70. Dezen zyn hier-

in dooi' de Graven gevolgd, bl. 72^ Het blééf

échter een gèfchil in zeeland , wieri dë hoog-

ll:è ixthtsplegende macht toekwhni , tot öp het

jaar 1256. ivanrieer dezelve aan Grave Fto-

RENS te leen is gegeven, ht. 73^ Dé oprich-

ting van eeri zittend gerechtshof is tvaarfchyn-

iyk gefchiedt in het jaar i2^ói hl. 77! Enj
ofpjhdötl de hooge vierfchaar ondcrfcheidèn Word

in bewestén- tn heoostenfcheïde : was zy ech-

ter ééne en dezelfde j eii werd in zaken van be-

lang tot één gerechtshof fdamgevoegd. bi. 80.

De Voorzitter daarin Wals de Graaf zelf, of èyn

Stedehouder., bl, 82. Het getal der Leden : 44
hewesien-^ en 24 beoostènfchelde; is naderhand

op 12 verminderd : 7 bewestén-^ èn 5 beoos'

ienfcheldeï andere Èdelcii , eli dé Schepenen der

ftedéri^ konden échter in de vierfchaar ook zit-

ting nemen, bh 85. De Graaf was gehoüderi^

by hét vonnisfen in de hooge vierfchaar i^ aaii

de meerderheid der flemmen zich te onderwer-

pen. bJ. 87. De tyd vSn derzelvef zitting be-

paald: bli, 89. de plaats waar: bl. 90. de za-

ken waarover in dezelve ^gévönnisd Werd. bh 92.

Derzelver gezag ftrékte zich uit tot het uitleg-

gen der wetten ; zelfs tot het maken van niéu-

wen : bh 95. ook tot de kladhteii over dêri Griiafi

bh g-^. Tot dezelve móésten de zakeri in ö/*

jiél gebracht wórden, bh 9^. Vairi hét gevi-^'^d^

^li. DB&X.S II. STUK. H <^(^
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de^er hooge vierflhaar ,was geen appél , zoo

de Graaf by dezelve tegenwoordig was ; maar

wel, in andere gevallen , aan den Graaf eu

zynen Rade» hl. looi Van dezen R.aad word

gehandeld bl. loi. van deszelfs gezag en rechts-

gebied, b/. 103. Hoe het toenen^ende gezag

der Graven , en de daaruit voortvloeijcnde ge-

negenheid , om Dezelven te believen
,

gediend

hebbe tot den ondergang van die aanzienelyke

vierfchaar; waardoor de Graaf tn zyn Raad,

en dees (in geval van des Graafs uitlandigiieid;;

alleen , de gewone rechters in appèl geworden

zyn. bl. 106. Hierin vindt men den grond,

. waarop het i/o/ 1'«« holland en zreland (ge-

fteld, gclyk zeer waarfchynlyk is, dat dit oor-

fpronkelyk de oude Grafelyke rand zy i) thans

nog de gewone rechter in appèl is van Zceuw-

fché z^ktn. bl. 107. De Graven hebben, ver-

volgens , alles aangevvendt tot vernietiging van

bet rechtsgebied der. hooge vicrfchaar; en om

dat aan het Hof toe te voegen, bl. 109. De

byzondere dagvaarten der edelen en steden ,

hebben medegewerkt tot vermindering van het

gezag der hooge vierfchaar. hl. 11 1. Het 2:cld-

faam houden van dezelve; en het uitflellen van

vonnisfcn over zware misdaden; heeft veroor-

zaakt, dat de (leden ook dit gedeelte van derzel-

ver gezag, voor zoo ver het hare ingezetenen be-

trof, hebben aan zich getrokken, bl. 113. Hier-

uit outftond groote moeilykheid iü. het houden der

r?b yj' Im^



^E^LAND. ZEEPOLYPEN. 147

hoogt vierfchaar : en dit gaf aanleiding , dat eerst

aan alle fteden, en naderhand aan middelburg

alleen, privilegie gegeven werd, tot het ftrafferi

Vaii 2Virare misdaden hewestenfchelde : bl. 11 (5. en

aan zierikzee beoostenfchehle. hl. 119. Latere

yeraudeiingen en gefchillen buiten des Schryvers

beflek zynde : M^yst hy verder aan : waarom het

gewysde , in lyfftrafFelyke zaken , by de (leden van

ZEELAND , aan geen hoogfer beroep onderworpen

Ëy? hl. 120. De Graven echtet hebben, met hun-»

ne edele mannen , zoo lang zy hier verkeerd heb-

ben , te recht gezeten, hl. 122. Nu was de j^r^ii^

dictie van de hocge vierfchaar ^ uitgezonderd ovet

de leenen , geheel vernietigd: — hl. 123. daii

ook dit recht , (by de verandering der regering ,

en hec vertrek van de meeste Edelen uit zee*^

l^AND ,) eerst aan de Gecvmmiiteerde Raden i eu

naderhand aan httHofvan holland en zeeland,
toevertrouwd zynde ; -— werd het overdragen eri

teksten der leenen aart byzondere collegiën aanbe»

volen. hl. 125—126.

ZEEPOLYPEN. IFaarnemïng omtrent derzetye^

gefieldheid en groeijing: door l. bomme. IL
jp-eel^ hl, 277—302. j^a eenige aaniiierkingea

ovet d^ irifecten in 't gemeen ^ en de /i?/j/)^« iii

't byzonder; hl. 277. >€pa?lt dè Scbryver ^ch
tot xyNZQ. foorten : de CaroUna tuhularia laryngi

fimilis i en de fraaijie inkarndatpoljpeH ï die hy

,

Volgens zyjïö gedane waarijfisaiipgefl, f^sj 'iii der-*
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zelver gefteldheid befchryfr , l-ii in cetie plaat af-

teekent: bl. 281. dan fielt hy derzelver trapswyze

groeijing, jtls zynde nog niet waargenomen , wat

uitvoeriger voor. bl. 29 [-^302.

ZEERADERDIERTJES. Zie Zeeïnfecten.

ZEERUPS: 0/ zrepissebed. Z\& Zeeinfecten: tn

wel in het Verdere bericht aan^uaHcle rerfcheidsne

derzehetii

ZEESLAKJE. Zie Zeeinfect: N? i. en 2.

ZEEUWSCH GENOOTSCHAP der wetenschappen

te VLI3SINGEN. Zic GenootfchappeUi

ZEEVARENDEN. Hoe best te zorgen voor der-

zelvcr gezondheid i ten aanzieii van hunne huis'

vesting^ kleeding ^ fpyi ., en drank? Zie Schepen t

derzelver bouwing , betrekkelyk de gezondheid enz.

ZEEWORM. Waarneming van eenen Oostindi-

fchen ZEEWORM : door martinus slabuer.

/. Deel^ bl. 387—393'. Dit dier, dat tevens in

plaat naauwkeurig is afgeteekend, heeft (volgens

deszelfs befchiyving ) veel gelykheid ntet onze

paahvormen : en fchynt ^ door eene dubbele rei

van vierendertig harde gouden tanden , hetzelfde

te verrichten; als de paalworraen door de twee

fchulpen j uit welken derzelver kop beftaat.

•- — Zie
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^-r — Zie Zeeinfectsn : in het fierdere be*

richt aangaande verfcheid&ne derzelven»

ZIELKUNDE, m Pfychohgle. '"-":.

ZIELS ONSTOFLYKHEID Cn ONSTERPLYKHEID. Kort

vertaog over dit onderwerp: door g. j, nahuis.

ƒ. Dêel^ hl. 510-^45. Dit vertoog is ingericht

tegen den Baron de bielfeld : die verldaart , dat

de orjfierfiykheid der ztEi, onmogelyk betoogd kun-

ne worden : devvyl men het over derzelver natuur

nog niet eens is ; en men den aart van een wezen

door en door moet kiennen, om te beflisfen, of

het onfterflyk zy, dan niet? De Schryver ftelt

eerst eenige gewichtige aanmerkingen voor: bl.

510, dan ViQ'st hy aan : dat men , uit de reden en

ondervinding , zooveel van onze ziel kent , om
derzelver onstoflykheid met genoegfame overre-

ding daaruit te betogen : bl. 528. wanneer het niet

moeilyk is , om ook hare onsterflykheid te be-

wyzen: hl. 54i^545«

ZINIvINOSKOORTSEN. Zie Febres catarrhaks.,

ZWAARTEKRACHT (algeïvierne). Hoe dez^l.

ve te bcCchouwen zy ? Zie Natuurkundige gC'

volgen: i\% antwoord : IF. Deel, bl. 158—214.

.«: 3 RE-
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