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DER

T I T E L P L A A T:

De WYSHEiD, fier gezeten op haar Throou,
Befchouvvt men in minrrve's Wapenrusting

;

öóch , warscli van fabeldichf en vvalfche Goón ,

Schept re in hoos boek Iiaar grootftc zielsverlusting.

Twie Zutten, die 'tgcvvclffel van h;iar Kerk
Aan (i'eeiien kant bouwkiinftig onderfchraagen

,

V'ertoonen 't zEEi! wscH en vlissings wapenmeik.
En WILLEMS beeld, wicn 't werk wordt opgedragen,

Doorluchtig Hor.fd van onze Maatfihappy,
Die, fclifjon noch in heur zwakke en 'cinjjlbe jaaren,

Hcrn d'Kerfteling heur's srbcids , vUig en bly

,

Voor clc xiogen brangt , met lust >oin voort te vaaren.
De T.'fe! met den foergrotul , ryk bedekt

BlCt Tckenfchcts van Ktimt en fTetenfchalirien,

E:i *t rcrgczUh; , cjat ginder d'aaQdaclu wek^
Tor zyile van Gordyn en tempekrappcn

,

Gwnigcn, tl.^t de tveetzueht, vlyt en lust,
Door de iïer g^fpoord, aan Zeclands verfte paaien,

In onze f-'est noclï niet zyn iiitgebliischt:

Men tracht door nut 'er niede CQrt' Prys te haaien.
Handhaving van den Gacfsdienst an Rct Recht

,

€ci:eet!.ehulp , tot fteiin van 't menscblyk leeven

,

^
h I>fat«iirlfaek , docr Gods hand ons voorgelegd,

t firaHuiFboek , door Z3')m: Alniagt zelf berchrevca ,
Dé aieetiiinst , in haar takken ruim verlpreid ,

De Schildei-^uust , zoo fix in kleur en trekken.
De Pjiihi-.uzyk , die harten opwaarts leidt,

Haar Zuster , die de dofheid zelf kan wekken,
't Vermogen ora door 't belder Sptegelglns

llec Stüirenheir aan 't menschlyk oog te Idemmen,
Of doorbehn?p vao Örandboog en Kompas,

Op verren tocht een dolle zee te temmen;
IJifioriikfitTst , die 't oude in 't nieuw herfchept.

Die munt snftfcn van vroeger eeuw doet tuigen.
Die honing zelfs uit bittren alzem lept.

En uit vcrgilc v»eet artzeny te zuigen.
En wat zich meer liet fchetzen op de print,

Zyn becldfpraak van hot doel, waarheen wy trachten»
!s ': '.vcrk gering? Wie deugd en wysheid mint,

;
Heeft cindclyk" op zyn' arbeid vrucht te wachten,

Dii5 huwt m'in 't ryk van onzen Waterleeifw
De Scheepvntii dy met de oefening der verilanden.
Der biaaven gunst zal by dco noesten Zeeuw

JPen yverglücd uosii fterkcr doca &aibrauden.

j. J.BRAm;
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^ D ^ewyl alles , het geen , be-

%%^W^ treklyk op de Gefchiede-

pis, van het Zeeuwjch Genootjchap

der Weten/:happen, te T^lisfingen

^

tot heden toe, kan gezegd wor-

den, te vinden is, in de Hijïori-

Jche T^oorrede ,
geplaatst voor het

Eerjle Stuk des Twaalfden Deels,

het geen, byna ter gelyker tyd,

met dit, zal worden uitgegeeven,

hebben wy thans niets anders te

KUL DEEL, ^ 3 doen,
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doen, dan een woord van des-»

^elfs Inhoud te zeggen.

Men vindt daar in, twee Prys-

sntwoorden: het een van den Heer
Kdyfer^ op de Vraag, o\'er het

flichten van een liospitaal voor
onvermoogende en oude Zee lie-

den ; het ander , van den Heer
Muller, op die, over den WhJeU
coun , welke door het Genootr
fchap , was voorgemeld , op het

edelmoedig verzoek, en ten kos-

ten, van zyne Excellentie, deq
Hoog Edelen Welgeboren Heere
W. C IL Baron njan Lynden tot

Blitterswyk , Repraerenieerendèri

den Heere Frinfe Erf-Stadhouder,

als Eerden Edelen van Zeeland,
enz. enz.

Daar na volgen : eene Verhan-
deling , over de Engelen der ze-

ven Gemeenten, Üpenb. J. 20.,

gefchreeven, door wylenden Wet
terw, Heere Z^uidhoek ^oan La-

ren ^
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rm, efenenMan, wiens onverwagt
efilerverij de Gemeente van Rol^

terdam betreurt, en het Genoot-
fchap heett belet, Hem dat tee-

ken van hoogachting te geeven,
welk hetj aan zyne Geleerdheid,

vooral in de Taal- en Oudheid-
kunde, fchuldig was; — Het oh-

derzoek, over eene fchynÜrydig-

heid, tusfchen zekere Verhaalen

van Matihaem , vergeleeken , met
die van Marcus en Lucas ^ bene-

vens een Toegift over Alpheus ert

Kleöpas, van den Heer 'j Grave-
zande ; — Bedenkingen , over eea
Algemeen Grondbeginzel , waar
uit alie de V'oorfchriften , van het

!Natuurlyk Recht , kunnen wor-
den afgeleid , door den Heer
Jioyaards-, — Eene Verhandeling,

over den Invloed der Zintuigen,

Op de Wysbegeerte, door den
Heer van Solingen; — Dts/ertalio

y

4§ Aè'ré. JZelandico , G. Windiii
^ 4 .

^ vep*



vertaald door den veel belooven-i

den Jongeling Lebnard Confiantyn

de treytag', — Waarneeming
eener verJtropte Dye-breuk , in

eene hoog zwangere Vrouw, in

eenen Brief aan den Heere M. S,

du Pui, befchreeven dour den
kundigen Geneesheer J. van Ere-

da\ benevens het antwoord op
dien Brief, door den eerst genoem^
den Heer \ en eindelyk eene Ver-

handeling , over een Zogpomp
,

van den Heer GaUandat.

Het Genootichsp wenfcht, dat

de Nuttigheid en de Verfcheiden-

heid, van den Inhoud deezes

Deels, onze Geëerde Landsgenoot

ten behaagen, en het zich, daar

door, hunne achting, meer er^

meer, waardig maaken moge.

VlhRugen , den .8

van Sln^tmaaiid- des 'Jaars

C

'

MDCCLXXXVI.

GEPvR.ARDüS laUPEHS.
Secretaris.
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Antwoord
OP DE

V R AA G^

VOORHETJAAR

Mdcclxxxiv^
opgegeeven:

iFetk is het best gefchikie en minst kostbaar onH
werp, tot hetjiichten van een bekwaam g&*
bouw, onderden naam van Hospitaal o/Man^
huis vóor onvermogende en oude Zeelieden?,

'Aan het welk de gouden eerprys, door het
Zeeuwfche Genootfchap der Wetenfchappen,
den een en dertigften van Oogstmaand des jaara

Ï785» is toegeweezen.
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ANT WOORD
OP DE

VRAAG:
PT'etk is het best gefchikte en minst kostbaar oni*

werp , tot het Juichten van een bekwaam ge-*

bouw, onder den naam van Hospitaal ofMan*

buis voor onvermogende en oude Zeelieden ?^

D o o ft.

CO NU AD KATZER.

\Jfm de voorgeftelde Vraag in orde
te beantwoorden , zuilen de volgende
hoofdzaaken afzonderlyk moeten be-

handeld en Overwogen worden.
ï. Het project van zulk een ge-

bouw ^^ toereikend groot voor honderd
menfchen, moet duidelyk en in orde
op de voetmaat geteekend worden,
met alle de aantooningen, zoo om een
volkomen begrip van het zelve te gee-

ven; als ook op dat die teekeningerx

-^IIL DEELi A 3 ^OÜl



^ G. KAYZER ANTWOORD OVER

zouden kunnen dienen , om daar na^i

te werken, en juiste beramingèh te

maaken; als mede zal eene plaats moe-
ten aangeweezen worden, waar zulk
een gebouw, met zyn aanbehooren, ge-
voeglyk zoude konnen gedicht worden.

II. 'Er moet eene bepaalinge van
opzienderen en beftuurderen , gelyk
mede van de nodige bedienden, ge-
maakt worden.

III. De befchryving en begrooting
van het vereischte huisraad en bedde-
goed is nodig.

IV. De bepaalinge van de kleedin-
ge , met de pryzen van dien : zoo by
den eerflen aankoop, als 't jaarlykfche
onderhoud van dezelve.

V. Eene opgave van het levens on-
derhoud, en vandefom, daartoe jaar-

lyks gerequireerd.

VI. Eene fchikking, omtrent het
verzorgen en bekwaam toedienen van
genees- en heelmiddelen; als mede de
begrootinge, hoe veel dit articul in
den eerflen aanleg, en vervolgens jaar-

lyks wel zoude beloopen.
VIL Gepaste bepaalingen worden

vereischt, omtrent eenen perioon, die
.de Godsdienst-oeffeningen zou moe-

ten
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ten verrigten; gelyk ook onderwys in

de Goddelyke waarheden geeven, en
verdere regulativen, dien aangaande.

VIII. De begrooting van de fom-

men , welke 'er zouden vereischt wor-
den, tot 4e eerfle oprichting van zulk

een gellicht.

IX. De beraming van den onder-

houd van het gebouw; het loon der

bedienden ; en de verzorginge der zee-

lieden in alle hunne behoeften.

X. Confideratien omtrent de even^"

redighèid, die 'er zoude plaats heb-

ben, in de vermeerdering van gebouw,
onderhoud en verdere behoeften: in-

dien het getal tot twee, drie, vier ofte

meer honderd menfchen mogte op-

klimmen.
XI. Eindelyk zal 'er een berede-

neerd plan moeten opgegeeven wor-
den, om aan te toonen, op wat wyze
men de nodige Fondfen, zoo tot de
eerfte oprichting van zulk een gefticht,

met alle het geene daar toe vereischt

wordt ; als verder 's jaarlyks , tot het
volkomen in fland houden van het zel-

ve , zoude kunnen vinden.

Ter uitwerking van het geen wy in

4e eerfte plaats voorftelden , dienen

As wy.
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wy eerst de plaats, om zulk een. ge-
bouw te flichten, te bepaalen. Deeze
zoude (onzes erachtens) moeten zyn in

den Eilande van Walcheren: als zyn-
de de zetel des beftuurs van het groot-
fle deel van Zeelands zeevaart, en leg-

gende het naast aan de beste Reede
van die Provintie; niet te zeer afgele-

gen van de Hoofdilad: op dat 'er uit

het Hooge Collegie ter Admiraliteit,
uit de Vergaderingen der Oost- en
Westindifche, als mede van de andere
Maatfchappyen , een oog van waak-
zaamheid, voorzorge en liefde op het
zelve zou kunnen geworpen worden

;

en dus dicht onder de befchermende
vleugels der brave Leden, van die zoo
aanzienelyke, als nutte Vergaderin-
gen; aan een publicque weg, om den
Vreemden te doen zien, dat alhier ook
verdienflen, van allerlei flag, hoe ge-
ring fopityds by veelen geacht, of-

fchoon in zich zelven wezentlyk zeer
groot, niet onbeloond gelaaten, maar
den nyveren Zeeman, met een.hefdaa-
dig onderhoud, befchonken worde; en
^evens om het vertoon van zulk een ge-
bouw te doen fcrekken , tot aanmoedi-
ging ew troost der \^el geringe, maar
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iioogst nuttige Leden van de burgerly^

ke Maatfchappye, die, met zoo veel

moeds, ons Liand befchermen of ry-

Jken welvaart in deszelfs havens voe-
ren.

Verder zou dit gebouw het gevoe-»"

gelykfte aan een lleenweg geplaatst

worden, om het tranfport van alle

noodwendigheden, in alle faizoenen,

gemakkelyk te maaken; en om uit de
naa by gelegene fteden , fpoedigeri

byftand, in dringenden ijood, te kun-
nen erlangen.

Ieder begrypt lichtelyk, waarom wy
den ouden Zeeman eene frisfe buiten-

lucht , liever als eene met fchadelyke

dampen bezwangerde llads lucht, wil-

len laaten inademen , zonder hem eg-

ter te naa aan zee te brengen: want
voor zwakheden aan bejaarden ge-

meen, voor waggelende zieken, zou
wederom de al te koude zeelucht, of-

fchoon voor heen hun clement, op
den duur, omftreelis hun ftii verblyf,

fchadelyk kunnen zyn.

Om nu bepaaldelyk eene plaatze uit

te kiezen, die de voorfchrevene ver-

eischten heeft. Hellen wy die, bewes-
ten d^niteenenryweg, van Middelburg
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naar Vlisfingen, tusfchen den grooten

Abeele en Oostzouburg. Wy hebberi

liiet onderzogt , of aldaar een ftuk

lands van de nodige grootte gevonden
•wordt; noch eenige meetingen gedaan,
om de juiste ligginge van het terraih

op het papier te brengen: alleenlyk

hebben wy hier die plaatfen, by het
maaken van het volgende ontwerp , in

gedagten gehouden. Mogelyk zou
men, tot genoegen der bewoonderen
(dewyl het waar is , dat een oud voerman
gaarn het klappen van de fweep hoort)

,

het beter oordeelen, dat de ligginge

nader aan zee bepaald was , 200 maar
het voorrecht van het aangenaame, om
van tyd tot tyd een zeegezigt te kun-
nen hebben, konde opweegen tegen
het fchadelyice van de koude zeelucht,
en welligt ook tegen het inconvenient
van de zandverfluivinge op huis en
tuin ; dan zou men mogelyk mede het
verdschte, en daar toe wel gelegen
^errain , even buiten oud Vlisfingen

,

^cunnen kiezen; dan wy houden ons
liefst aan het eerst gemelde. Doch wel-
y.e plaats men ook verkiezen mag; zoo
jzouden wy, om een gebouw van ge^
|iQegfaame yitg^flrektheid , met eene
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goede moefery en eene ordentelyke
wandelinge, óm dezelve te hebben

j;

pok om by verdere vergrootinge, niet

te bekrompen uit te koomen, volftrekt

niet minder nodig reekenen, als agt
gemeten land : lag het zelve in zyn
vierkant, zoó zou zulks best met de
inrichtinge ftrooken ; edoch dit is juist

geen noodwendig vereischte: dewyl
men zulk een aanleg naar alle terraihen

kan fchikken; en dit geene de minfte
veranderinge, in het gebouw als ge-
bouw zelve, kan te wege brengen^
Wy bepaalen ons dan veilig aan eene
vierkante oppervlakte. Wy leggeri .

rondsom dit land eene ringfloot, ter

breedte van anderhalve bloifche roe-
de , van bovenboord tot boven-
boord , ter diepte van agt voeten^
hebbende wederzyds eene glooijingê
van veertien duim, op den voet, tot
vier voeten diepte ; en voorts tien

duim op den voet voor de overige; dee-
ze (loot of gracht dient, om het terrain

van rondsom af te fluiten ; en de uitge-
gravene aarde , om het zelve te verhoo-
gen, 'er een efFene oppervlakte en we-
derzydfche zagte hellinge aan te gee-
yen; moetende daar door hetgeheel<^
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terrain twee voeten, boven het win-»

terwater ^ gebragt, en vervolgens ge-
ploegd en geëgt worden. Dan zoude
daar rondsom eene cingel-laan, van
linden-olmen, met fcheerhaagen van
olme veeren, kunnen geplant worden,
en aan de flootskanten een elsfe plant-

poen, tot bemanteling. Voorts zou-
den wy 'er een moestuin op aanleg-
gen, zoo als dit en al het bovengemel-
de op het algemeen plan, Fig. I. is

aangeweezen , verdeelt in perken

,

omringt met rabatten in palm; op de
hoeken derzelve hooge, en verder,
van distantie tot distantie, laage fruit-

boomen ; de paden een voet dik be-
zand, met grof kelderzand : dat wy
denken op de plaatfe zelve, uit de
kelders of regenbakken te zullen kun-
nen gefchoten worden.
Het Corps de LogiSy volgens onzen

aanleg, plaatfen wy, op eene distantie

van circa vyf roeden, van den binnen
flootkant, bewesten den voorfchreven
ryweg, flaande van vooren noord-
oost; en hebbende de principaale ver-
trekken in het zuid-oosten en zuid- wes-
ten, of tegen de warme iuchtflreek ge-
lieerd: zoo als deeze iland, in de noor-

de-



^EN OÜO ZEELIEDEN HOSPITAAL. I ï

«lelyke landen, door Vitrumus , lib. 6.

cap, 7 , het gezondfte geacht wordt

;

gelyk v/y ook , volgens de flelling van
dien Autheur, lik, i. cap, 4, onder het
jioordelyke gedeelte, de fpyskelder^
gebragt hebben.

Dit Corps de LQgis moet, ter ver-
kryglnge van. de nodige inwendige
ruimte, zoo als nader blyken zal, in

zyne breedte honderd vyf en twintig,

en in zyne diepte vier en tagtig voeten
buitenwerks , groot zyn; en dan noch
vinden wy ons genoodzaakt , een
vleugel van zeven en zeventig voeten
breed, en twee en dertig voeten diep,

wederzyds aan het zelve te bouwen;
zonder welke wy geene genoegzaame
ruimte zouden hebben.
Deeze vleugeis geeven ook aan on-

ze inrichtinge dit voordeel, dat wy,
zonder bovenmaatige kosten, een ge-
bouw van twee honderd vyf en veertig

voeten breedte hebben; en die bewee-
ginge in ons plan zullen erlangen, die

de goede fmaak te dikwerf verwaar-
loosd vindt. Wy bergen ook agter die

vleugels, onze plaatfen tot gerief voor
de keuken enz., v/asplaatfen , doorgan-
gen, en verdere onontbeerlyke jiiim-
^ tens:
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tens : die wy laaten omheinen mefc

houten heiningen, en bevloeren met
moppe khnkert, in bastaard tras; ge-
lyk wy het voorplein tot den agterkant,

der te noemene fteenen paaien , met
getrokken klinkert in zand, zouden
beftraaten. Langs het voorplein doen
wy fchutbalien ftellen, van Èscaufynfe
fteenen-paalen, met yzere roeden door
dezelve; deeze fchutbalien doen wy
fluiten, in de wederzydfe pylaaren van
eene gemetzelde, en met de reeds ge-
melde fteenen bekJeede poort : waar
toe wy eene. eenvoudige , volgens Fig,

VII. geteekende ordonnantie, zouden
verkiezen ; boven op deeze poore
ziet men een beeldwerk , vertoonen-
de een rustend Zeeman, met de at-

tributen van Oorlog en Koopvaardye

;

daar onder eene, op de verordeniii-

ge van het gefticht , toepasfelyke
infcriptie, in de nederduitfche taal;

boven den inpost van den boog, ftel-

len wy een yzeren raamwerk, en
voorts twee eenvoudige yzeren hek-
ken, tot affluitinge van het geheel
terrain. Tot eene bafis van de gemelde
poort, en aan de overzyde van de
üoöt, bouwen wy fteenen landhoof=f

den^
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den, van bekwaame grootte en zwaar-
te, van vlakke moppen klinkert, in

fterken tras; en over deeze landhoof-
den leggen wy eene houten bruggez
alles volgens die bepaalingen, als Fig,

VIL voornoemd, afgeteekend is.

Tot dus verre ons generaal plan tot

een Hospitaal opgenomen hebbende >

kunnen wy het Grondplan of de bene-
den verdiepinge, Fig. II. voorgefleld,

voor ons neem en, om het gebouw,
zoo naa mogelyk^ te bepaalen, en van
de inrichtinge de vereisehte rekenfchap
te geeven : dewyl , naar den aanleg
van het zelve , de overige plans haare
byzondere fchikkingen krygen.

Drie treden, voor het midden van
het Corps de Logis opgaande, komt
men in een voorhuis, dat zeventien
voeten breed, en groote dertig voe-
ten , tot aan de capitaale trap , lang is.

De floeptreden zyn, gelyk alle andere
buitentrappen, van Escaufynfe fteen.

Het voorhuis en portaal onder den
grooten trap, tot tegen de eetzaal; als

mede alle verdere doorgangen, moe-
ten met vlakke moppen klinkert, in
bastaard tras, bevloerd worden. De
aanleg van den grooten trap, blykc

uit
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uit de teekeningen, Fig.n. en Fig« Vf*'

de treden hebben een voet breedte
^

naar vooren een weinig afiiellende, en
eene laage gemakkelyke optrede ; zy
zyn van bordes tot bordes in onëvene
getallen; en zoo gefchikt, dat de klim-

mer vyfmaal rusten kan, eer hy op de
eerfte verdiepinge is; deeze beklimt

men met vier en dertig, en de zolder

met drie en festig treden. Deeze trap

^iet men vlak in het midden van het
voorhuis; men gaat denzeiven van we-
derzyden op , en komt telkens boven
de middentrap te zaamen; deeze or-

donnantie geeft gelegentheid , om des
noods, by forme van tusfchen-verdiö-

pinge, noch plaats boven de door-
gangen en kleine vertrekken, te kun-
nen vinden. Onder het eerfte portaal

is een ingang of keldertrap, voor de
westkelder. De befchrevene groote
trap, is getimmerd van eiken hout, op
een goed gemetzeld fundament: de
eerfte trede van Escaufynfe fteen ; de
bordesfen zyn met blaauwe fteenen

bevioerd; de leuning is van eene digte

eiken lambrifeeringe; de treden zyn
van onderen belat, en glad beplakt;

gelyk ook de bordesfen; de kuip>
voor
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Voor den keldertrap voornoemd, als

ttiede tot onder de quartierboomen
van den ondertrap, is gemetseld.
Onder de bordesfen nu van deezen

trap, vindt men wederzyds eenen
doorgang , naar de groote eetzaal

:

deeze zaal is zeven en vyftig voeten
lang, en negen en twintig en een halve
voet breed; wordt verlicht door vyf
raamen ; en verwarmd door twee groo-
te kagchels; en is bevloerd met vlakke
moppen klinkert, in bastaard tras; de
dorpels van alle deuren, op deeze eer-

fte grond, zyn van Escaufynfe fleen;
in deeze zaal kunnen in de breedte twee
tafels envier banken gezet worden, zoo
dat 'er zeven voeten doorgang in hec
midden tusfchen dezelve , en drie voe-
ten drieduimen langs de glazen en over-
flaandezyde; en aan wederzyden in de
lengte zes voeten doorgang blyven. JRe-
kend men nu voor ieder perfoon agtien-

duimen plaats, zoo zullen 'er honderd
en twintig perfoonen aan deeze twee-
tafels kunnen zitten.

De deur, ter regterzyde aan de gla-
zen, uit deeze zaal pasfeerende, komt
men in een keuken van negen en twin-
tig en een halve voet in het vierkant.
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bevloerd even als Het vóorfchreve'fil:

vertrek: door twee raamen ten noof-
den en twee ten westen verlicht; heb-
bende eene ruime haardfteedé, voor-
zien met koperen , op fornuifen ge-

inetzelde, ketels: twee voor de mond-
kost, en een örh watef heet te maa-
ken; twee vaste aanregtbanken , zyn
onder genoemde glasraamen geplaatst^

waar van de voeten met kasfen^^ tot

óUerleie berging, gelegendheid gee-

ven ; ook heeft mèn in deeze keuken
een regen- en welwatei'pömp; voorts

heeft dezelve gemeenfchap met eene
buiteri afgezonderde plaats, waar op
men een afdak , om onder te werken j

en een fecreet voor de bedienden van
dit vak, vindt; gelyk mede eene deu-
re, om in den moestuin te koomen.

In den gang, loopende langs evenge-*

melde keuken enz., zal men drie deu-
ren vinden uitkoomen- de eerde*», vlak
over de keukendeüi^, leidt in de klei-

ne eetzaal: deeze is negen en twintig

en een halve voet langy en een en
twintig en een halve Voet breed ; uit-

ziende op eene opene en omheinde
plaatfe, in welkers midden een gazon
legt; en deeze eetzaal, waar in wy

ce-



ftÊN OUD ZEELIEDEN HOSPITAAL: 17

•een houtenen vloer zouden verkiezen ;

is gefchU^ voor de Opperbedienden
van het huis. De tweede deur by in

gemelden ganguitkoomende, is die van
3en trap naar den noordkelder; en de
derde deur c , daar aan volgende, is

van een vertrekje, dat wy het brood-
kamertje zullen noemen: het zelve is

voorzien met eene groote kas > en ee^-

nige losfe planken boorden ; heeft een
glas, in het trapportaal uitkoomende;
en een dito, in eenen doorgang naarde
laatstgedagte eetzaal; dit laatfte is een
opfchuivend raam , en voor het zelve

,

in den doorgang > ftaat eene vaste tafel;

dit kamertje heeft mede een houten
vloer > en noch van binnen eene vaste
tafel, langs het even genoemde raam;
wy destineeren dit vertrekje tot ber-
ginge van het brood, de boter en de
kaas, diedagelyks gebruikt wordt; en
tot de uitdeeliiig daar van, op gezet-
te tyden.
Als men uit dit kamertje, ter linker--

kant onder het trapportaal, ^^n Q\^Qti.

om den grooten trap heen gaat, koomC'
men aan de overzyde, in den door^^

gang, naar de gemeene zaal* deeze:
zaal heeft eene ruimte van agten veer-;

XIU, DEBL, B tig
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tig en een halve voet in de;,langte, en
negen en twintig en een hal^^e voet in

de breedte; is bevloerd als de eetzaal;

insgelyks met twee kagchels ver-

warmd; heeft eenen uitgang naar ee-

ne, daar aanleggende, omheinde ope-

ne plaats , en ziet op dezelve uit met
drie lichten, gelyk met twee op de
moestuin. Wy hebben, wegens de
groote ruimte, die dit vertrek weg-
neemt, fterk in overweginge geno-
men, of wy het gebruik van hetzel-

ve, niet met dat, van de groote eet-

zaal, konden combineeren; dan het

wegruimen van de reeds befchrevenc
immenfe tafels en banken op de ee-

tenstyden , en de benodigde plaats

voor eenig werk, dat de bewooners
zouden kunnen verrigten, tot hun
voordeel en dienst van de Maatfchap-
pye, zyn daar tegen onoplosbaare
zwaarigheden.
Op de zoo even genoemde plaatfe

ftaat een regen- en weiwaterpomp , tot

algemeen gebruik; aan het einde van
deeze plaats is een afdak, waar onder
een van rondsom dubbeld afgefchoten,
zoo geiaamd, badkamertje, met een
fchoorlleen voorzien, en vier boven

den
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den man gefielde lichten; ook een hou-
ten vloer. Dit badkamertje dient, om
des noods de lieden, die eerst in het
huis koomen , te vifiteeren , en te zui-
veren; de oude plunje te laaten uittrek-
ken, en fchoone niéuwe van het huis
aan te doen. Nevens dit badkamertje
is een gemeen fecreet, en aan de an-
dere zyde, een uitgang naar den tuin.
Wanneer men nu weder de gemee-

ne zaal en doorgang voor dezelve pas-
feert, vindt men, even ter regterhand
omflaande, onder het trapportaal, den
ingang naar de fecreeten : zynde drie
gemeene, van vier plaatfen ieder, ea
een byzonder voor deOpperbedienden
van het huis. Dqqzg fecreetert Haan
op eénen zeer grooten put,, met ge-
puncteerde kruislinien aangetoond, en
fcheppen licht en lucht door het midden

,

oflantaarnplat. NeVens deezen ingang,
tot de fecreeten, ontmoet men in hec
voorhuis weder eenen doorgang^; in
deezen doorgang is een fecreet, tot
dienst van het vertrek, aan het einde
van denzelven doorgang ; en dit vertrek
is gedestineerd voor eene Regentenka-
mer : deeze kamer is negen en twintig en
een halve voet in zyn vierkant groot;

B 2 2iet



30 C. KAVS^R ANTM^OORD OVER

ziet met twee lichten op eene binnen-'

plaats, in welkers midden een parter-

re, en met een licht naar den Vlisfmg^
fchen weg; hier dient een houten
vloer; een gladde marmere fchoor-

fleenmantel, boven dezelve eene een-
vouwige betimmering ; op de weder-
zydfe pilasters de wapens der eerlle

Donateurs, of Donatrices; en boven,
in het midden, tusfchen de twee pilas-

ters, een medaillon, aan een feston-

nade, hier op een kenmerk van het
Zeeuwfche Genootfchap, als eerfte

Ontwerpers van het plan ; en op het
middenpaneel eene losfe lyst, daar in

de naamlyst der Regenten en Regen-
tesfen; aan de overzyde van de fchoor-
ileen zyn twee vaste kasfen getimmerd,
waarin particuliere aanteekeningen ,

Haaien van het goed tot kleedinge
enz., boeken van voorgaande jaaren,

rekeningen, quitantien enz., kunnen
geborgen worden; en noch een kleine

kas , waarin de inftructien voor de op-
Eerbedienden, en de reglementen van
et huis, gelyk ook een loquet voor

loopende zaaken , plaatfe vinden ;

voorts is dit vertrek van onder gelam-

trifeerd , met een eenvoudig gefchilderd

doek
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doek behangen, en van boven glad

beplakt, met eene boven het behang-
fel omgaande eenvoudige plaklyst.

Nevens den even vermelden doorgang

dy treft men in het voorhuis eene deur
e aan , hier mede koomt men in de
zoogenaamde. Boekhouders kamer:
dit is een vertrek van negentien voeten,

in zyn vierkant, heeft mede een plan-

ken vloer, een eenvoudige betimmer-
de fchoorfleen en mantel ; voorts ziet

het met twee lichten op den Vlisfmgfen

weg. Over de deur van deeze kamer,
is eene deur/, hier gaat men mede in

het falet, of ordinaire woonvertrek
van den Vader en Moeder ; dit is vol-

maakt als het zoo -even befchrevene

,

van den Boekhouder, ingericht, en is

ook van dezelve grootte. Hier aan is

noch een vertrek van vyftien voeten
breed en negentien voeten lang, dit is

mede volkomen gelyk aan het vorige
ingericht, en ziet met een licht naar den
Vlisfmgfen weg , is gedestineerd tot een
flaapkamervoor denVader en Moeder,
heeft eene deur , om in den vleugel te

koomen, alwaar vertrekken zyn, die

dikwerf door de Moeder dienen be-
zogt te worden. Deeze pasfagie is,

i B 3 door
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door het vertrek , tot het generaale
comptoir gefchikt, genomen, edoch
met een hoog hek afgeiloten : het ge-

neraal comptoir is met een fteenen

vloer, even ais de gemeene zaaien be-

vloerd, en kan bezogt worden door
de evengemelde deur, en uit de kleine

eetzaal : deeze laatfte pasfagie is voor
den Boekhouder , de eerfte voor den
Vader, en dan is 'er noch een toegang
tot het comptoir, door de voordeur
van den noordelyken vleugel, en gang
van denzelven, zynde deeze toegang
zeer gereed voor werklieden, die hun-
nen loon moeten ontfangen, leveran-
ciers en anderen, die zaaken met het
comptoir hebben ; dus moet 'er in het
gen-^elde hek eene deur zyn , en een
ppfchuivend raam , met een toog of
toonbank daar voor ; van binnen dit

hek is nodig een groote fcliryflesfenaar

en een loquet kas. Het befchreven
vertrek fchept licht van de noordelyke
plaats ; alle de vertrekken op dit

grondplan of Re^ de Cbnusfeëy hebben
eene verdiepinge van zestien en een
halve voet, gerekend uit den boven-
Jcant va'n den vloer tot aan den onderkant
V^n (de zwaarfle ballcen, en twee dui-

nien
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men meer tot aan den onderkant van
die balken, welke boven het voorhuis,

kleine vertrekken, en de noch te be-
fchryven vleugels koomen.
De ilraks gemelde voordeur, van

den noordelyken vleugel, ingaande,
koomt men in eenen gang , hier vindt

men aanftonds ter regterzyde de deur,
van de by ons gefielde linnenkamer;
dit is een vertrek van agtien en een
halve voet breed, en een en twintig

voeten lang, met eenen ordinairen,

meermaalen bepaalde ileenen vloer

bevloerd, en met eenen gemetzelden
en effen bepleisterden fchoorlleen, van
onder met eenen blaauwen, effen glad
geileepenen, Ileenen mantel voorzien;
dit vertrek heeft een hoog licht ten
oosten, en een laag of ordinair licht

ten zuiden ; 'er zyn vast getimmerde
grooce kasfen tot berginge van het lin-

nen enz., van het huis; het opdoen
van de wasch, het naai en verflelwerk

^efchiedt ter deezer plaatfe.

Nevens de deur van dit vertrek is

die van het washuis; dit heeft eene
goede ruimte, van zes en tv/intig voe-
ten in de langte, en een en twintig

in de breedte; in het zelve ligt een
B 4 nieer^
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meermaalen gemelde ordinaire lleenen

vloer; ook is -er een ruime fchoor-

fleen, en een, in een fornuis vast ge-

metzelde, koperen ketel, met eene
kraan , om water heet te maaken ; als

mede een regen- en weiwaterpomp j

de dag koomt door twee hooge lichten

ten oosten.

Het derde vertrek van deezen vleu-

gel, is gefchikt tot de bakkerye; hier

koomt men in, door eene deur, vlak
aan het einde van den gang, en door
eene deur in het washuis; deeze bakke-
rye is lang agt en twintig en een halve
voet, en breed zes en twintig voeten,
met eenen fteenen vloer bevloerd ; heeft
eenen grooten haard, en wederzyds
dezelve eenen grooten bak-oven, van
zes voeten diameter, die den rook als

hy geftookt wordt, met eene byzonde-
re pyp, in den fchouwboezem brengt;
aan den eenen kant, koomt deeze bak-
kerye met eene deur aan de noord-
plaats, en een licht boven die deur
uit, en aan de andere zyde, fchept zy
haar licht , door een hoog raam ; zy
kan van water bediend worden, ofvan
gemelde plaats, of uit het washuis; de
gangyan deezen noordelyken vleugel,

heeft
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heeft zyn lieht van boven de deur, ei^

van een zylicht, aan genoemde plaatfe

uitkoomende; deeze vleugel heeft zyn
degagement door den gang g, langs de
jioordplaatfe en de deuren b b, en tot
dienst , het fecreet aan het einde van
deezen gang.

Aan den anderen kant van het Corps
de Logis , heeft men de zuidvleugel:
treden wy deezen door de voordeur,
ten noorden, in, zoo vinden wy eenen
gang, gelyk aan dien van den noord-
vleugel, en de eerfte deur, ter linker-

zyde, leidt ons in de zoogenaamde
Apothecars kamer: een vertrek van
een en twintig voeten lang, en ag-
tieaen een halve voet breed, in alles

ingericht, gelyk de Boekhouders ka-
mer, voorheen befchreven; dit ver-
trek heeft een laag raam ten noorden,
en een hoog raam ten oosten, waar
door het zyn licht fchept; allernaast

aan di^ vertrek vindt men de Apo-
theek , dertien en een halve voet
breed , en een en twintig en een
halve voet lang * met eenen fteenen
vloer bevloerd; hebbende eenen ruimen
fchóuwboezem, en onder den zelven
een fornuis /, met -zeven ftookgaten;

B5 4it
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dit vertrek fchept zyn licht door een
hoog raam ten oosten , men vindt het
zelve ingericht met eene groote vaste

kas , met boorden en laaden , een toon-

bank en houten vloer, tusfchen de kas
en dezelve; de toonbank, met een ka-

pel, en een arm voor fchaalen; alles

ingericht, zoo als een Apothecars
winkel van zulk een klein beftek ver-

eischt ; de groote vyzel op een blok,

gemerkt ky en verder toebehooren;
men heeft hier ook een byzonder fe-

creet voor den Apothecar, fcheppen-
de licht en lucht van buiten.

Aan het einde van deezen gang ziet

men eene deur , deeze leidt in eene
zaal van vyf en dertig en een halve
voet langte, en agt en twintig en een
halve voet breedte , gefchikt tot ee-

ne infirmerie of ziekenzaal; hier vin-

den wy eenen planken vloer, een fchoor-
fteen, zoo als die van de linnenkamer
befchreven is; een fècreet van vyf
plaatfen, fcheppende lucht en licht van
puiten; in deeze zaal kan, met drie hoo-
ge lichten ten oosten, en drie daar over
ftaande een westen, doorgaande versfe

lucht gebragt worden , zonder trek of
tocht beneden in het vertrek te veroor-

zaa-
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zaaleen ; 'er kunnen in deeze infirmerie

twaalf aparte flaapplaatren, ieder voor
een perfoon, met genoegfaame ruim-
te, om 'er van rondsom by te koo-
men, geplaatst worden ; deeze flaap-

plaatfen zagen wy gaarne, dat befton-
den uit losfe kribben, die geheel uit

elkander kunnen genomen worden;
en dat zy een overdek hadden , uit

yzere roeden te famen gefield, waar
over en om gemeen grys linnen, of
eenig ander foort van goed, dat zich
laat bewasfchen, en met lisfen aan ge-
melde roeden vastgeilrikt wordt, laa-

tende aan de eene zyde de opening
als gordynen. Deeze zaal heeft door
een gang /, gemeenfchap met de ge-
meene plaatfe, ten zuiden van het ge-
bouw, en kan de fchoorfteen in het
badkamertje, en de pomp op die plaat-

fe, gebruiken; ook geeven de deuren
172 m degagement, en gelegentheid om
fommige zieken, desnoods, op het
midden van den dag, versfche lucht te
laaten fcheppen.

Het grondplan Fig. II. thans geheel
overzien hebbende, laat ons nu het
plan van de kelders, Fig. IV. befchou-
.,wen: hier alen wy eenen aanleg van
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genoegfaame ruimte, beflaande by-»'

kans de helft: van het terrain, van 't

geheele Corps de Logh; alle waterdigc
gewerkt , en met kruisgewelven op py-
laaren overwelfd , hebbende twee toe-^

gangen , de een van buiten op de
plaats voor de keuken, en de andere
op de noordelyke binnenplaats; ook
twee toegangen binnenshuis, als een
onder den grooten trap , en een in den
gang , naar of langs de keuken ; het
eerst genoemde of westelyke gedeelte
is gefchikt, tot berginge van de brand-
ftoffen , en het andere of noordelyke
gedeelte, is in tweeën gedeeld en afge-

llooten , door latwerk van dubbelde
latten en regels of ribben geformeerd

,

en verordend , om te dienen tot eenen
bier- en provifie kelder ; deeze kelders
hebben licht en luchtgaten, of kelder-
venfters, ten westen en noorden, met
vallen voorzien , om des winters te
kunnen digtmaaken.
De teekeninge No. IV. (a) is de be-

ne-

(a) De teekening No. IV. gelyk mede die van No.
VI. en No. VIL, van welke in het vervolg gefprc-
kcn wordt, worden in 't origineel ontwerp, aan 't

Zeeuwsch Genootlchap overgezonden, wel gevott'
cien , doch deeze zyn , ter vennydinge van kosten

,
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neden balkgrond, of verdeeling en
fchikking van de zolderbalken , bo-
ven de vertrekken op het grondplan,
Fig. II. aangeweezen; hier ziet men
aangetoond de lateien en reveelingen

;

ook de bepaaling van de zwaarte der
balken, naar haare langte ingericht;
het is naaf deezen balkgrond , dat de
yerdeeling van de flaapvertrekken

,

in zoo verre de fcheidingen, niet met
de ondermuuren opgaan, gefchikt is;
deeze fcheidingen zouden wy verkie-
zen van greine ribben, wederzyds be-
lat , en met een taaijen mortel volge-
raapt, dus niet te zwaar, 't zy dezelve
over langs op balken koomen, of over
dwars van den balkgrond, wanneer 'er
opmerkingen genomen worden, die
een goed Conftructeur niet uit het oog
verliest; over deezen balkgrond, zou-
den wy doorgaande, en dus tot de
vloeren van alle de boven vertrekken
en gangen, greine plaaten leggen, die
met mesfen en groeven in den ande-
ren gewerkt zyn, waar op kaf ge-
ilrooid , en eene laage klei wel befla-

gen^

weggelaaten: als dienende' niet zoo zeer .tot een rc-Tf
begrip van het Plan , dan wel lot de coaftnictic en
de beraminge van het gebouw.
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gen, gelyk die van de pottebakkers,
een halven duim dik gelegd ; vervol-
gens op deeze laage blaauwe plavui-

zen , in ordinairen kalkmortel , gebragt
worden. De verdeeling der vertrek-

ken, op deeze of eerfte verdiepinge,

hebben wy op het plan Fig. lil. aan-

geweezen.
Dit plan voor ons neemende, zien

wy een zestiental kamers, welke alle,

door ruime en wel verlichte gangen,
kunnen bezogt worden; deeze gangen
ii d d d ont^a.ngQn haar licht uit het mid-
denlle van het gebouw, dat met een
plat overdekt is, waar op drie lantaar-

nen ftaan ; als mede twee licht- en
luchtkokers gg^ boven de fecreeten,
zoo als, tot klaarder begrip, de door-
fnydinge, waar van hier naa zal ge-
fproken worden, aantoont. Menkoomt
langs den grooten trap boven by aa;
b is een portaal, waar op teffens de
toegang is tot een gemeen fecreet; c is

een groot portaal tot degagement

;

van deeze beide portaalen koomt men
door de bogen ^ ^ in de gangen

; ƒ is

een licht boven den man; de vertrek-
ken zyn van een tot zestien genom-
merd.

No. I
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No. I heeft
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dering boven de eerfte verdiepingej^

of de grond van den döorgaanden zol-

der, boven het Corps de Logis, gelyk
mede om de conflructie van het dak of
kapwerp, aan te wyzen. Men kan op
het zelve de ruimte van deezen zolder
zien, en hoe dezelve zeer gefchifct is

tot veelerhande gebruiken' van het ge-
fticht : als het droogen vari gewasfchen
lynwaat, het bergen van allen droo-
gen voorraad : 't zy tot kleeding ,

mondbehoeften , werk of materiaal

van de inwoonders enz.; waarom wy
deezen zolder, door zestien dakvert-

fters, (waar van 'er vier van vooren,
vier van agteren, twee ten wederzy-
êiQn van het dak, en vier op het mid-
den of lantaarnplat , uitkoomen ;) licht

en lucht verfchaffen; terwyl wy op de
noord- en zuidplaats nedergaande, ter

wederzyden van den zolder, een fuffi-

fant windas zoude brengen. Het dak
zouden wy befchoten verkiezen, als

digter, warmer en zindelyker; voorts
het zelve dekken met beste blaauwe
pannen, (om de zwaare kosten van
fchaalie of leiwerk te ontgaan) gelyk
ook den nok, hoek en keelkepers,
gooten en plat met lood*

De
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De affcheidingen of aflluitingen kun-

nen , naar bevind van zaaken, of met
latten, of met digte befchjtten

,
ge-

maakt worden ; de leidingen van de
fchoorflecnpypen hebben wy zoo in-

gericht, dat op ieder hoek van heC

dak, fymmetricq, een pyp uitkoomt.

De kappen van de beide vleugels,'

^yn mede op deeze wyze ingericht:

gelykmen uit de teekeninge, No. Vlf,

kan nagaan, het geen ten meesten
nutte verflrekt; zonder bovenmaatige
kosten naa zich te (Iepen , kunnen-
de het gebruik wederom betrekkinge
hebben, op de verrichtingen, die on-
der dezelve gefchieden.

Op de teekeninge Fig. VI, ziet

mén de doorfnyding van het ge-
bouw, waar in dat geene aangetoond
wordt , het welk nodig was , om de
gedagten van de conftructie, voor den
werkman open te leggen; en Fig. V.
eene ftandteekening , die de uiter-

lyke gedaante van het gebouw voor
oogen fielt: zoo dat deeze teekenin-
gen alle met den anderen, en met de
voorenfhaande befchryvinge , vergelee-

ken, eene klaare bevatting (gelyk wy
ons vleien) van het gebouw, (volgens
^ni, DSEL, C on-
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onze gedagten tot het voorgefleld eiiï-

de voldoende) zullen opleveren.

Daar zulk een gefticht geenc gerin-

ge quantiteit water nodig heeft, heb-

ben wy gedagt , op ieder* plaats ,

een regenbak en welput te moeten
aanleggen : deeze regenbakken zou-
don ieder agtien honderd cubicq voe-
ten, of drie honderd en zestien ton-

nen water inhouden , gelyk uit de
grootte, met gehippelde linien aange-

weezen , en de bepaalde gemiddelde
hoogte van vyf voeten , is af te nee-

men. Dat nu twee zulke groote bak-
ken, door het hemelwater, op de uit-

geftrektheid, van de door ons bepaalde
,

daken , van het Corps de Logis en de
vleugels vallende, kunnen gevuld wor-
den, is biykbaar: want door natuur-

kundige waarneemingen heeft men be-

vonden, dat 'er 's jaarlyks, het mid-
deltal gereekend, agtien duimen water
valt; daar nu ons werk te famen, eene
oppervlakte van 131 80 vierkante voe-

ten heeft, zoo valr 'er dus op die op-
pervlakte 19770 cubicq voet water, of

3954 tonnen , dat is circa 1 1 tonnen al-

le dag; dus overvloedig tot gebruik,

,^n meer dan die bakken kunnen zwel-

gen;
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gen; waarom 'er een goed verlaat aan

ieder, in de rioolen, die wederzyds
door de timmers loopen, en van de-

zelve in de ringfloot geleid ::yn, moec
gemaakt worden ; dienende dus de
overmaat van water, om het vuile, in

die rioolen loopende, te kunnen weg-
fpoelen, en te beletten, dat eenige

flank uit dezelve kan opflaan.

De welputten voornoemd, moeten
zoo diep gegraven worden, dat 'er by
de droogile tyden , altoos drie voeten
water in dezelve blyft: zy zullen bin-

nen wérks drie voeten diameter heb-
bén, en op een eiken raam van 4 en
1 2 duim met een tweefleenfen muur op-

getrokken, en van boven met een vier

duims Escaufynfe fleen gedekt wor-
den. Het water , uit deeze regenUak-
ken en welputten, wordt door vier

pompen gediftribueerd : waar van 'er

eene in de keuken, eene op de noord-
plaats, eene in het washuis, en eene
op de zuidplaats flaat; op ieder van de
twee regenbakken dient een kraag ge-

metzeld, en gelyk met den grond een
dekfteen meteen opftaanden rand, waar
op een koperen dekfel gelegd wordt:
om in cas va» braivij aan wed^rzydea

C 2 van



3^ C. KAYSER ANTWOORD OVER

van den timmer, en digt by de hand
water te hebben. Wy zouden ook
nodig oordeelen , dat 'er onder een
van beide de afdaken, meermaalen ver-

meld, een brandfpuitje llond: hiertoe
was best een zuig- en perspoir.p , in

eenen koperen bak , op wielen , met
2yne zuigbuis van 20 voeten lang , en
100 voeten flange.

Ook dient 'er op het lantaarn- of
middenplat, aan een fuffilante yzeren
flelling, eene genoegfaam groote klok
gehangen te worden, welke men be-

neden en boven in de trapsportaalen

kan luiden: 't zy ter aankondiging der
fchaftyden , of tot een fein in tyd van
nood. Ook zoude het goed zyn, bo-
ven het midc'en van het gebouw, ee-

nen welgemaakten afleider te plaatfen.

II. Het tweede iluk, dat wy ons, by
den aanvang van dit antwoord, ter be-
werkinge voorftelden , was: de .bepaa-

linge van üpzienderen en Befluurderen ;

mitsgaders van de r.odiu,e bcdicr.den.

Tot üpzienderen of Regenten van
dit Hospitaal, meenen wy, onze
aandacht te moeten vestigen , op veel-

vermogende, weldenkende en kundi-

ge Heeren, zitting hebbende in de
re-
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refpectlve Vergaderingen, waarin ten

besten van Zeelands befcherminge en
koophandel ter zee , beraadllaagd

wordt.
Men zoude dus daar toe kunnen ver-

zoeken , eenen der Raaden ter Admira-
liteit in Zeeland; eenen der Bewindheb-
beren der Oostindifche Compagnie, ter

Kamer Zeeland; eenen der Bewindheb-
beren der Westindifche Compagnie,
ter Kamer Zeeland; eenen der Direc-

teuren van de Commercie Compagnie,
te Middelburg; en eenen der Directeu-

ren van de Sociëteit ter Navigatie op
Esfequebo en annexe Rivieren , te

Middelburg: aan welke twee laatstge-

melde Heeren, de Ampten van Secre-
taris en Thefauricr of Ontfanger, zou-
den kunnen opgedraagen worden.
Daar de huishoudelyke directie, me-

de geen gering deel, van het opzigt,

waar voor wy thans moeten zorgen,
nodig heeft, zoo zouden wy denken,
dat tot dezelve, vier insgelyks veel
vermogende, weldenkende en kundi-
ge Vrouwen, moesten aangezogt wor-
den, als Regentesfen van dit huis.

Tot hei. beftuur,, oordeelen wy , dat
men best deedt, weinige, maar braa-

C 3 ve.
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ve, welbekende, órdentelyke burger*
lieden te neemen, van den Hervorm-
den Godsdienst, welke, geduurende
hun reeds verftreken leeftyd, blyken
van een goed caracter in de faamenle-
vinge gegeeven hebben, uitmuntende
in orde en beiluur van hunne eigene
^aaken, kundig in die, waar toe men
dezelve voordraagt. Zoo zoude men
tot Vader en Moeder moeten hebben,
twee bedaagde, gehuuwde lieden,

2:onder kinderen ; de Vader zou , bui-

ten bovengemelde quaiiteiten, het lee-?

zen, fchryven, cyfferen en boekhou-
den , ordentciyk moeten veritaan

;

kundigheid hebben , om directie te

voeren , en een behoorlyk ontzag te

houden; de MoeKier zal, behalven het
reeds voorgeflelde , in allen opzigte
eene goede huishoudfter moeten zyn

,

kundiglieid hebben van het bereiden
van fpyzen, op de minst kostbaarile

wyze ; van de qualiteit en prys der
eetwaren; van alle huisfelyke bezighe-
den: het linnen-naaijen verilaan; ken-
nisfe hebben van den aart en eigen-

icha])pen van alle het nodige, tot

voorraad voor kleedinge, huisraad^

len en toebehooren ; een voqr-
koQ-
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koomen hebben , om zich van de huis*

genooten en bedienden te doen refpec-

teeren, van bekende vlyt en naarftig-

heid, in alle haare handelingen : beide
lieden van beproefde trouwe en eer*

lykheid.

Dan zou het ons dunken goed te zyn

,

dat 'er aangefteld wierde , een eenigzints

bedaagd, ongehuuwd, deftig en braaf
man : hebbende volledige bekwaam-
heid, om de zuivere hervormde Lee-
re, klaar en duidelyk, te kunnen on-
derwyzen; en genoegzaame gaven,
OQi Gods woord, by wyze van Leer-
redenen, te verklaaren, voor te ftel-

len, en gepaste gebeden te doen; een
perfoon, die zyne leer en geloof, in

gansch zynen handel en wandel, on-
gedwongen vertoont; die dus in ftaat

is, om zoo wel, door daaden, als

door woorden , te {lichten , en ande-
ren ten voorbeelde te verflrekken.
Deeze zelve perfoon, zou teffens ook
als Boekhouder kunnen fungeeren: en
dus volkomen in flaat moeten zyn,
Qm net en in orde boek te houden,
betaahngen aan leveranciers te doen;
jiiel; een woord, om hetcqmptoir van

C 4
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het;
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het hu's, in eene juiste orde te kunnen
dirigeeren.

Noch zoude men nodig hebben,
een braaf en eerlyk man, mede onge-
huuw'd , hebbende die vereischtens

,

welke vvy hier vooren in het gemeen
hebben opgegeeven , en bovendien dq
pijarr?n^cof)/e vo\komen verllaande: be-

kwaamheid hebbende, om als Medi'
cynmeester en Chirurgyn te kunnen
fungeeren. In tieeze drie quahteiten

^ou hy, voor s'Lands en Compagnies
1 doctoren en Chirurgyns, een JDchoor-

lyk examen, te.i overftaan van Hee-
ren Regenten, moeten doen; en in de
behandeJinge van zieken, door onder-
vinding , reeds ervaaren weezen; met
goede getuisfchrilten van zyne voor-
zigtigheid en kunde voorzien. Deeze
perioon zou nochtans, in gevallen van
aanuelegenthcid , met evengemelde
Heeren Doctoren en Chirurgyns moe-
ten raadpleegen.

Ziet daar het befluur van dit ganfche
gedicht, gefield in handen van vier

perfoonen : hier uit dus kan men af-

neemen , hoe veel , van eene goede
keufe in deezen, (die noch op particu-

lie-
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iif*re*protectie, noch op aanbevelinge,
maar op wezentlyke verdienften ge-
vestigd' is), aihingt.

Wy vertrouwen, dat, byaldien men
in dezelve* wel üaagt, alle het geene^,
het welke in de onderfcheidene depar-
tementen te verrigten is, beter zal ge-
dain worden, dan met een dubbel ge-
tal van zoogenaamde geholpen lieden.

Voorts kan men , by verdere uit-

breidinge van het gebouw, door eene
grooter hoeveelheid inwOonderen

,

^en meest bezwaardeil, eenen adfiflent

ot adfiftente toevoegen.
Voor de bedieninge achten wy no-

dig, twee liiinenmeiden: het linnen-
maijen verdaande, en met de wasch
kunnende omgaan; drie keukenmei-
den, bekwaam in zoo verre het de
menage van die huis vordert; waar van
'er eene, het broodbakken wel moet
verdaan, om op zekere dagen, met
behulp van eene van de andere mei-
den, de bakkerye te ku'inen waarnee-
men; en drie werkmeiden, bekwaani
om alle het voorkoomende huiswerk te
kunnen doen.
Meerder bedienden achten wy onno-

<^igj( om dat 'er uit de huisgenoten
C 5 kun-
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kunnen verkoren worden, tot het ver^

rigten van deeze en geene bepaalde
huisfelyke bezigheden: als, by voor-

beeld, het omzetten van tarwe; het
fchoonmaaken van groentens; het aan-

brengen van wa.ter; het oppasfen van
gieken ; het aandraagen van Ipyzen

;

het fnyd^n van brood; het fmeeren
van boterhammen, en het geen ver-

der tot hulpe van de bedienden , zou
kunnen verftrekken. Ook zou 'er één
tot hulpe van den Vader, één tot hul-

pe van den Boekhouder, en één tot

hulpe van den Apothecar kunnen ge-

fchikt worden : ieder van welken men,
op deeze of geene wyze, zoude kun-
nen beloonen, en dus teieveriger, tot

de vereischte handlangingen, maaken.
Noch zou 'er verdere directie kun-

nen gehouden worden, die de bedie-

ning gemakkelyk maakte : als , by
voorbeeld, dat ieder paar perfoonen,
daar toe in ftaat zynde , beurtelings

hun eigen bed moesten fchudden

,

luchten en opmaaken ; de waterpot
beneden brengen , fpoelen en we^
der boven bezorgen; by eenen zwak^
ken zou men, ter zyner hulpe, eenen
noch tamelyk fterken kienen voegen.
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j-Q dezelve flaapllcde; en welke dier-

gelyke fchikkingen meer zyn.

Wy zullen, kortheidshalven, in gee-

ne verdere details, tot dit ftuk betrek-

kelyk, treden; of voor ieder der drie

byzondere officien, inftructien niaa-

ken; daar doch.de inhoud derzelve,

uit de voorheen gemaakte, en noch
tê maaken bepaalingen , van zelve

voortvloeit: en uit de omilandigheden,

in zulk een gedicht voorvallende , va:n

een ieder, die ooit eenige van dien

aart gezien heeft, ligt kunnen opge-
maakt worden; ook heeft zulks geen
den minften invloed op de hoofdzaake*

lyke inriclitinge van dit ontwerp.

III. Het derde ftuk , dat wy als

noodzaakelyk, ter beantwoordingevan
de Vraage des Genootfchaps , opga-
ven, was: de befcbryvinge en begrootinge

^an bet vereicbte huisraad en beddegoed.

Om dit deel, zoo naauwkeurig als

mogelyk is, af te handelen, zullen wy
best doen , het gebouw , volgens de
leidinge, der reeds door ons gedaane,
JDefchryvinge van het zelve, van ver-

trek tot vertrek, met onze gedagten
te doorloopen ; voor een ieder der

yertrekken het noodwendige huisraad

9P
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op te noemen ; en de te faamen ge*

trokkcne beraamingen, van elk, vol*

gens onze gemaakte pryslysten, (kort-

heids-halven) in ééne femme op te

geeven.
Beginnen wy dan met de befchou-

winge van de groote eetzaal: hier

worden vereischt vier tafels, ieder van

22^ voet langte , en 4 voet breedte;

zestien banken, beflaande te fa^men,
in langte , tweemaal de voornoemde
tafels; twee yzere kagchels, van drie

-voeten vierkant, gemaakt uit gegote-

ne piaaten ingefmeedde yzere randen;

eene tang, fchop en pook. Hier voor
te faam en «C 59 ^ ^ : o.

In de keuken^ en tot dienst van de gan-

fche huishoudlnge : zullen 'er m.oeten

zyn, twee kopere fornuisketels, inhou-

dende ieder 200 ftoop, wyd en diep

33 duim, te faamen 460 1^' zwaar, te-

gen 17 fluivers per g^; een dito for-

nuisketel, met eene kraan, inhoudende

90 iloop, wyd en diep 26 duim, 140

^ zwaar, 15 fluivers per ^ ; twee yze-

re faufeketels; twee lange yzere gaf-

fels; twee lange keukentangen; twee
groote asfcfchoppen; een koperen wa-

terketel; een koffyketel; eenbyi; een
kap-
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kapmes; twee koekpannen; een roos-

ter; eene ketting; een treeft; twaalf
yzerdraade kandelaars ; zestien blekke
lantaarens ; twee falade emmers ; zes
blakers; drievuilnisblekken; eenkaars-
fenbak; eenzwavelbak; eenkruiddoos;
een mortier; twee wastobben, metyze*
ren hoepen; zes emmers, met yzeren
hoepen ; twee groote houten lepels ; een
genoeglaam getal borflelmaakers goed;
twee tinnen trekpotten; vyfen twintig

diepe tinnen bakken of kommen ; hon-
derd en vyftig tinnen lepels; twintig

tinnen bierkannen; twintig tinnen kroe-
fen; honderd en vyftig ftaalen vorken;
tien dozyn mesfen ; honderd en vyftig

roode aarden borden; twaalf groote
aarde fchotels; twee dozyn aarden bor-

den; twee dozyn theegoed; tien hou-
tene broodbakken; eene tafel; twaalf
ftoelen; twaalf ftoven , met de testen,

en een kapblok. Voor alle het boven
vermelde ö^ 1 72

:

1 4 : 4.

In de kleine eetzaal dient gevonden
te worden: eene tafel; twaalf floelen

;

een haardyzer; eene tang_, fchop en
pook. Hier voor <^ 8 : o : o.

In de gemeene zaal: vyftig zitbanken,
van 4 voet lang; vyf en twintig tafels,

voor
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voor vier perfoonen ieder; een groote

kagchel, gelyk als die van de eetzaal;

eene tang , fchop en pook. Dit te iaa-

men bepaald op c^ 39 : 3 : o.

In de Regentenkamer dienen te zyn:
matten op de vloer; eene tafel, met
een groen lakens kleed; een inktkoo-

ker; een dozyn geboende floelen, met
trypen kusfens; een koolyzer; tang,

fchop en pook. Hier voor ^^ 3 6 : i o : o.

Wy ftellen , dat de Boekhouder

,

gelyk mede de Vader en Moeder,
hunne eigene meubels zullen moeten
inbrengen, waarom wy de, voor hun
bepaalde, vertrekken voorbygaan.

In het generaal comptoïr moet zyn

:

een lesfenaar, voor twee perfoonen;
een houten voetbank, daar in twee
met blek beflaagen ftooven ; twee
comptoir ftoclen en eene loquetkas.

Deeze te faamen e^ 15:0:0.

In de linnenkamer wordt vereischt:

eene wastafel, 4 voet breet en 10

voet lang; eene groote persfe; zes

floelen; eene tang en fchop ; zes ilryk-

yzers. Te faamen «^12:16:0.

In bet washuis , een vast gemetzelde
koperen ketel, met eene kraan, gelyk
a;^n de kleinite voor de keuken be-

paald;
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paald ; zes wastobbens , me,t yzeren
hoepen; zes emmers, met yzeren hoe-
pen ; de nodige fchragen en planken ,

om de tobbes op te zetten ; twee zit-

banken; eene groote tang en fchop.

Dit alles c<.28:i3:o.

In de bakketye moeten zyn : twee bak-
troggen; eene tafel; twee zitbanken;
twee houten emmers , met yzeren hoe-
pen; een ketel, om water te kooken;
eene groote tang en fchop; twee flook^

haaken; twee fchuifplanken ; tweewis-
fers ; eene ketting. Hier voor cJ^ 1 6 : i : o*

In de Apothecars kamer ilellen wy,
dat de meubelen, door den bewooner
zelve, bezorgd zullen worden.
De betimmering van de Apotheek,

en verdere daar in benodigde inilru-

meiïten, zullen wy, in de behandelin-
ge van het zesde, door ons opgegee-
ven deel , plaatfe geeven.

In de infirmerie ftdlen wy nodig:
twaalf kribben, met overdekken, zoo
als reets bevooren nader is befchre-

ven ; twaalf fmalle bedden , met de
peuluwen; twaalf overtrekken ; twaalf
beddekleden; vier en twintig dekens;
agt en veertig lakens; vier en twintig

;goopen; twaalf iloelen; eeij ket^l oni
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water te koken; eene taricr, fchop cH
ketting; twaalf roode aarde waterpot-^

ten. Hier toe gerekend 4 183: 15:0.

Op alle de Jlaapvertrekken^bo^en het

Corps de Logis, ten minflen zoo veel'er

nodig zyn , voor het bepaalde getal gebuis-

'veiten en de bedienden: vier en vyftig

flaapkribben; vier en vyftig bedden ert

peuluwen, ieder voor twee menfchen
gefcii'kt; vier en vyftig overtrekken^
vier en vyftig beddekleden; honderd
en agt dekens ; twee honderd en zes-

tien lakens ; twee honderd en zestien

floopen ; vier en vyftig paar csjante

gordynen voor de nisfen; vier en vyf-

tig 3;itbanken ; vier en vyftig roode
aarde waterpotten. Dit met elkander

berekend od 0^942:6:0.
Wy hebben alle bovengemelde

meubelen gefteld , van goede quali-

teit; edoch zoo min in prys, als maar
eenigfints, met dat vereischte, en de
gefchiktheid tot nodig gebruik , over
een te brengen was. Men voege hier

noch by, voor groove doeken, tot de
gemeene tafel; en in de keuken, voor
vatendoeken ; dweilen ; bezems en
noch verdere onaangeroerde kleinig-

heden , de lonime van «4 20 : o : o.

Al-
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Al hét voorfchreven goed, dient

in een klad- en grootboek, wel in or-

de geboekt te worden , met byvoegin-
ge van de inkoop-pryfen ; terwyl de
van tyd tot tyd nodige vernieuwing,

of herftelling van dien, op eenelyfte,

ter tafel van Fleeren Regenten moet
overgelegd worden, ten einde de no-

dige orders daar toe gegeeven, en de
onkosten daar van in uitgave geleden

worden» Dit gefielde kladboek zou
onder den Vader en Moeder , en het

grootboek in het generaale comptoir
moeten berusten, Wy zullen de uit-

werkinge van dit articul befluiten, met
het te faamentrekken van alle de op-
genoemde posten: als voor

. de groote eetzaal - - - ^ 59 : 6 : o

.de keuken _ . - 172:14: 4
de kleine eetzaal - - ^ 8:0:0
de gcmeene zaal - - - 39 : 3 : o

de llcgcntcn kamer - - -, 36:10: o
het generaale comptoir - - - 15: o:, o
de linnen kamer - - - 11'. 16: o
het waschhnis - - - 2^:13: o

de bakkery - - - 16: i : o

,.de infirmery - - - - 183:15: o
dcflaapvertrekk. üOvenhetCo?/i^^(?Zp^/f 942: 6: o

de laatfte post - - " - 20: o: o

Dus bedraagt de totaale Somrae van al .. /- '- •••

het nodige huisraad en bedflegoed
^
- ^^1534: 4: o

Voordeflytagie, ofhetonderhoud'sjaarsjÊl 112: o: o

IV. Wy gaven ten vierden , -als no-

^n, PEEL, D dig^
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óïg, tot de beantwoordinge van de
Vraage des Genootfchaps op: de bé-

paaling van de kleedinge, met de pryzen
van dien: zoo in den eerjlen aankoop ^ als

4en jaarlykfen onderhoud van dezelve^

Zeker is het, dat men dient te zor-

.gen, dat de gehuisveste onvermogen-
de of oude Zeeman, een bekwaame,
warme, en nochtans, zoo minalsmogc-
lykis, kostbaare kleeding-e heeft, rvleii

zal derhalven, omtrent dit articul zul-

ke fchikkingen moeten maaken, welke
200 ten aanzien van den eerden aan-

leg, als op den duur voor derzelver

onderhoud , tot het algemeene oog-
merk, medewerken. Best zal men die

kleedye inrichten, naa den gewoonen
dragt der zeevaarenden: want hy, die

zulk een gewaad van zyne jeugd af ge-

draagen heeft, zou ongemakkelyk, en
als niet te huis zyn, in een ander foort

van kleedinge; ook kan hier uit geen
groot onderfcheid, in de kosten ge-

booren worden. Men geeve dan aan
dezelve het nodige, en niets meer.
Dit in het oog houdende, ftellen wy,
dat ieder perfoon dient te hebben, alle

drie jaaren een fcbansloper , van de ge-

ringde,, foort: hy, die de Icvenswyze
de^
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der zeelieden kent, weet hoe onont-
beerlyk dit overkleed voor hun zy; al-

Ie twee jaaren een blaauw vries, zoo ge^

naamdy baaytje, mede van het geringde
. foort ; alle tweejaaren een gemeenefcbip-
pers hoed of muts ; alle twee jaaren drie

bembden, van gering, doch deugdzaam
flerk linnen; alle jaaren een carfaaye,

met tierentaay gevoerden^ broek', alle twee
jaaren eene gemeene roode baayen, met
linnen belegde , borstroé; allejaaren twee
paargemeenefaayette kousfen_., en twee paaf
Jcboenen; eerst drie, en voorts alie jaa-

ren een bonte neusdoek; eerst drie, en

morts alle jaaren een roode of blaauwe
vries bonte doek, om den bals; eerst twee,

en voorts alle jaaren eene gemeene dub-^^

belde wollen flaapmuts.

Wat nu de prys van gemelde ftuk-

ken betreft, die hebben \yy berekend,
als vx)Igt:

.

voor iüi.1cr fchaiislooper - - - j^a: o: o
" baaytjo - - - I : o : o
— :börstrok - - - 0:13: 8

broek _ - _ 0:15: 1

hcmbd - - - o: 7:10
paar kousfen - - - 0:3:6
paar fchoencn - - - 0:8:4

-—^ —r— vries bonte halsdoely - - o: a:. p—'- '—— bonte neusdoek - - 0:1:4
' boed of muts - - - o: 3: o
dubbelde wollen flaapmuts - o; 3: o

D 2 bo-
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bovenflaande pryzen zyn zoo min ge-

fteld, als maar immers, met het voor-

deel van den inkoop der ftofFen , in het

groot; en de aanbeftedinge van de
maakloonen, te verkrygen zyn: ver-

onderlleld, dat men altoos, in zyn
foort, deugdzaam goed neemt.

De ingekogte ftoffen , by voorbeeld

,

voor drie of vier jaaren, zouden in ee-

ne nette orde, in kasfen in de linnen-

kamer, en het omfiagtige op de zol-

der, kunnen geborgen worden, on-

'der de bewaaringe van den Vader en

Moeder. En ten einde alles behoor-

lyk zoude kunnen verantwoord wor-
den, zou 'er een klad- en grootboek,
van den inkoop en uitfnydinge der

ftofFen, moeten gehouden worden; als

lilede een klad- en grootboek van de
• werkloonen der kleedinge ; insgelyks

een klad- en grootboek van den flaat

der kleederen van een ieder, met
naam en toenaam , en aanteekcning

van dag en datum , wanneer elk ftuk

is uitgegeeven. Deeze kladboeken

zouden onder den Vader en Moeder,
en de grooteboeken in het generaale

comptoir van het Hospitaal, moeten

berusten: welke iaatlle, alle jaaren,

door
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door de Regentesfen , in eene byzon-
dere, daar toe vast bepaalde, compa-
ritie, zouden moeten opgenomen wor-
den; gelyk deeze Dames ook, by de
beraaminge van den inkoop ,der ftofFen,

in eene andere apart te beleggene faa-

menkomfte, dienden voor te zitten.

Misfchiien zou het , ter voorkoominge
van alle kwaade gevolgen, noch beter
zyn, dat de lleutels van de bewaar-
plaatfen of kasfen, voor deeze goede-
ren, onder de Regentesfen zelve be-
rusteden, en van haarent weege, ten
overftaan van den Boekhouder, alle

veertien dagen, d^ benodigde afleve-

ringe gefchicdde; die als dan direct, in

het voornoemde kladboek konde op-
gefchreven, en voorts overgenomen
worden; ook diende het te verflellene
goed, het verftelde, en het af te leg-
gene. goed mede, van wegens de Re-
gentesfen, of in derzelver praefentie,
geëxamineerd, en het afgekeurde di-

rect weggevoerd te worden.
Om nu de onkosten, die tot den

eerilen aankoop der kleederen 'm flof-

fen, en de maakloonen vereischt
wordt, op te maaken, noteeren wy
vQor ieder perfoon,

D 3 een
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'er ieder dag zal opgedist worden,
van maand tot maand gevarieerd, en
zoodanig ingericht, dat wy den ouden
Zeeman, niet alleen verzorgen van
nodig voedzel tot levens onderhoud,
maar tevens ook tot verkwikkinge

,

zoo nochtans, dat wy de vereischte

menage ook betrachten : want het
voorftel van het Genootfchap , is zoo
ingericht, dat 'er niet alleen een plan
moet worden opgegeeven, ter huis-

vesting, alimentatie, kleedinge en ver-

zorginge in dit gellicht, tot vertroo-
ilinge voor die geene, die reeds in het
geval zyn, datze zulks nodig hebben;
maar ook tot aanmoediging van noch
v/akkere Zeeluiden, om zich in hunne
onderfcheidene dienden zoo te gedraa-
gQiij dat zy, ter eeniger tyd, naar
dergelyk eene belooninge zouden kun-
nen ilaan: zoo volgt hier uit, dat 'er

wat meer beoogd wordt, dan eenvou-
dig den ouden Zeeman te bewaaren,
dat hy niet van honger en kommer
vergaa, (trouwens hier voor zorgen de
refpective Diakonien). Wy mogen
dus veihg beduiten : het edelmoedig
doelwit is, de begunfligde perfoonen
alhier een aangenaam leeven, in zoo

D 4 ver
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ver maar met de inrichtinge beftaan-

baar zy, te bezorgen.
Dit Reglement, is niet voor alle jaa-

ren even gefchikt, ja kan in allen op-
^igte, op denzelven voet niet gevolgd
worden , wegens de goede en flegte

gewasfen van ibmmige vruchten , duur-
te of goede koop, van andere eetwaa-
ren; wy kunnen derhalven maar ee-

jien ruuwen overflag van de onkosten,
voor de jaarlykfe mondbehoeften maa-
ken : ruuw mogen wy dien overflag

met regt noemen: dewyi de ondervin-
dinge van eenige jaaren, in zulk een
gellicht zelve naauwlyk toereikende
is, om eene naauwkeurige beraaminge
van de confumptie op te maaken, we-
gens veele, een ieder in het oog loo-

pende omftandigheden , die groote
veranderingen in dezelve kunnen te

weege brengen.
Zie hier dan een eenvoudig project'

reglement, zoo als wy denken, tot

ons oogmerk voldoende.

JA^
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J A N U A R Y.

1 8 15 22 Rundvleesch met broodfop.

2 9 16 23 Knollen en aardappelen.

3 10 17 24 Koek op de ketd.

4 II 18 25 Zoete appelen met fpek.

5 12 19 2Ö Witte kool met aardappelen,

6 13 20 27 Stokvisch met aardappelen.

7 14 2 ï 28 Gort.

29 Suurkool met aardappelen.

30 Ingelegde fnyboonen met witte boenen.

31 Aardappelen.

FEBRUARY

1 8 15 22 Rundvleesch met wortelen en aardappelen,

2 9 16 23 Graauwe erwten.

3 10 17 24 Gort.

4 1

1

1-8 25 Blaauwe erwten met fpe^k.

5 12 19 26 Witte boonen.

6 13 20 27 Roode kool.

7 14 21 28 Ingelegde liiyboonen met witte booneiï.

D 5 MAART,
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MAART.

j 8 15 22 Stokvisch met aardappelen.

2 9 16 23 Gort.

3 10 17 24 Witte boonen.

4 11 18 25 Rundvleeeeh met aardappelen en peeren.

5 12 19 26 Graauwe erwten.

6 13 20 27 Wortelen en aardappelen.

7 14 21 28 Blaauwe erwten met fpek.

29 Ingelegde fnyboonen met witte boonen.

30 Aardappelen.

31 Suurkool met aardappelen.

APRIL.

1 . 8 15 22 Pvuntlvlecsch met broodfop,

2 9 16 23 Wortelen en aardappelen.

3 10 17 24 Gort.

4 II 18 25 Suurkool en aardappelen met fpck.

5 12 19 26 Ingelegde fnyboonen met witte boonen.

6 13 20 27 Stokvisch met aardappelen.

7 14 21 28 Graauwe erwten.

29 Aardappelen.

30 Koek op de ketel.

MAY.
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Itf l^ ^4

1 8 15 22 R.iradvrécsc'b met broodfop.

2 9 16 23 Koek op de ketel.

3 10 17 24 Ingelegde fnybooneïi öfét Witte' Boöfieft»

4 II 18 25 Blaaiivve erwten met fpek. "

5 iq. 19 16 Witte boonen. '
•

6 13 20 27 Graauwe erwterii-'-cod, a:

7 14 21 28 Stokvisch met atirdappcfen.

29 Uyenfoppe.

30 Blaauwe erwten',

31 Gort.

J Ü N V. ^

1 8 15 22 Schaapenvlecsch met zeeceraal.

2 9 16 23 Gort.

3 10 17 24 Witte boonen.

4 II 18 25 Blaauwe erwten met ipek.

5 12 19 26 Kruisbesfen-bry.

6 13 20 27 Graauwe erwten.

7 14 21 28 Witte boonen. •

29 Soep van kalfsvleesali;,*=> 'f^f ^'

30 Zeecoraal. -
i-"' ..n" ,,

A^
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J u L y.

1 8 15 22 Schaapenvleesch met peulen.

2 9 16 23 Gort.

3 10 17 24 Graauwe ei-wten.

411 18 25 Groote boonen met fpek.

5 12 19 2Ó Zeecoraal.

6 13 20 27 Witte boonen.

^ 14 21 28 Kruisbesfen-bry.

29 Dop erwten.

30 Roomfe of groote boonen.

31 Peulen,

AUGUSTUS.

1 8 15 22 Rundvleesch met broodfop.

2 9 16 23 Roomfe boonen.

3 10 17 24 Peulen.

4 II 18 25 Blaauwe cnvten met fpek.

5 12 19 26 Snyboonen.

6 13 20 27 Gort.

^ 14 21 28 Witte boonen.

29 Dop erwten.

30 Roomfe boonen.

31 Peulen.

SEP-
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SEPTEMBER.

I 8 15 22 Schaapenvleesch met fnyboonen.

a 9 ló 23 Suikerboontjes.

3 10 17 24 Kool.

4 II 18 25 Rundvleesch met Gort.

5 12 19 26 Koek op de ketel.

6 13 20 27 Knollen.

7 14 21 28 Wortelen.

29 Snyboonen.

30 Suikerboontjes.

o C T* o B E R,

18 15 22 Stokvisch met aardappelen,

2 9 16 23 Witte kool.

3 10 17 24 Suikerboontjes.

4 II 18 25 Aardappelen met fpek.

5 12 19 26 Wortelen en aardappelen.

6 13 20 27 Knollen en aardappelen,

7 14 21 28 Rundvleesch met gort."""

29 Snyboonen. 'ji-jrfsi

30 Suikerboontjes.

31 Koek op de ketel.

NOf
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-N O V E M BE Ts,

I 8 15 2a Witte kool*

a 9 16 23 Witte booneu.

3 lo 17 24 Graauwe envtcn.

4 II 18 25 lUiiKivlcesch ir.ct hmodio^.

5 12 19 26 Gort.

(> 13 20 27 Wortelen en aardappelen.

7 14 21 28 Knollen en aardappelen.

29 Koek op de ketel.

30 Aardappelen,
.

D E C E.M B E R.

1 8 15 22 Ingelegde fnybooneu met witte booncn,

2 9 16 23 Kool met aardappelen.

f,
10 17 24 Wortelen en aardapijclen.

4 II 18 25 Zoete appelen met Ipek.

5 12 19 26 Suurkool met aardappelen.

6 13 20 27 Knollen eu aardappelen.

7 14 21 28 Ilundvieesch met Gort.

29 Ingelegde zeecoraal.

30 Stokvisch met aardappelen.'

31 Ingelegde fnybooneu met witte boonen.

Z09
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Zoo wy nu, volgens dit Reglement,
opmaaken, hoe veelmaalen van elk
der opgenoemde fpyzen, 'er gefchaft
wordt; zoo wy, volgens gisfinge, uit

het dagelyks beloop van zyn eigene
huishouding, en proportie-flellinge van
perfoonen, reekenen, hoe veel ieder
van elke fpy^e nodig heeft; zoo wy
de fpyzen, volgens den gewooneh
prys ftellen, verkrygen wy de volgen-
de lyst van confumptie, voor honderd
gehuisvesten, agt bedienden en vier,

opperbedienden; of honderd en twaalf
perfoonen, in een geheel jaar: -

Anrciappeleii

Knollen -

Wortelen
Zoete appelen
j'cercn

Roode kool
Witte kool
Siiyboonen
Peulen
Roomfe boonen
Graauwc erwten
Blaauwe of groene erwten
Goit
Wijtte boonen
Stok\nsch

Suikerboontjcs

Koek op de ketel

Broodfoppe

- - dC
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55ai men in ons reglement bevinden,
enz.

Voorts moeten wy, boven en be-
fialven de opgenoemde fpyzen, ieder
man noch i\ ^ brood 's daags toedee-
len; reelcenen wy nu 371 Goesfche
5?;akken tarwe op het last > en het last

4700 gg zwaar te zyn, zoo zal ieder
sak 125,' ^ weegen; die 1251 gg, gee-
ven 147 gg brood; als wy nu voor de
2ak tarwe betaalen 23 5, voor den im-
post 7 IJ, en het maaiioon 3 fi en 8 §;
en de onkosten in de bakkcrye 3 fi en
4 §, zal het brood tegen li Huiver het
È koomen; en dus dit articul, voor 112
man, over een geheel jaar, bedraa-
gQn oC 766:10:0.
Zoo wy verder, aan ieder | g boter

in de week geeven, zal die uitdeelinge
(de boter gereekend tegen 6 duivers
het g) , beloopen ^217:18:0.
Gelyk die van de kaas, ieder op f gg

in de maand, a 3 Huivers het gg, zal
kosten 0^42:0:0.
Noch reekenen wy voor den dage-

lykfen drank , gefteld , dat door mal-
kander ieder man, t| vat of ton bier in
de week confumeert, en dus

Xllh DESL, E il3
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112 mjin 364 vat, ii (^1:0:0, is - (^364:0:0
accyns en billet, è. 23 ftuivers per vat, is 68: 2: o

0^432:2:0

De reeds opgenoemde posten te faa-

men getrokken, bevindt men, dat

de gantfche confumtie van fpys en
drank, in het jaar beloopt, de fomme
van ^2410:5:10: of 7 fluivers i| pen-
ning de man per dag; dit is het refultat

van eene getrouwe bereekeninge. De
fomme is zeker groot, dan, wat zou
het gevolg zyn, wanneer wy alles ten

miniten fielden, anders als dat de uit-

koomst niet aan de verwagtinge beant-

woorde, en de benodigde fommen de
opgaven verre overtroffen? Nochtans
bezeft een ieder ligtelyk de mogelyk-
heid van verminderinge: wanneer hy
in aanmerkinge neemt, dat alle tuin-

vruchten koopprys bereekend zyn,
daar wy eenen confiderabelen moes-
tuin hebben, die, wel is waar, veel

van bewerken zal kosten, edoch by
lange zoo veel niet, als de voordeden
vandenzelven, deconfumptie onkosten
zullen verligten ; en 'er mogelyk on-
der de oude Zeelieden zouden gevon-
den worden, die mede in deezen, de
lasten van het gefticht, eenigermaate

zou-
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souden kunnen fchraagen , in het op-
doen, planten, wieden van vruchten,
enz. Noch zouden 'er voordeelen te

vinden zyn, by den inkoop in het
groot van veele eetwaaren; ook heb-
ben wy van alles, de betaaling van
's Lands enStedelyke lasten vol uit ge-
reekend, daar 'er ten deezen opzigte,
met grond eenige verligtinge mag ver-

wagt worden. Hier koomt by, dat
deeze uitreekeningein eentyd is opge-
maakt, dat, volgens de toeflemminge
van een ieder, alles duur is. Dan alle

deeze vermelde voordeelen, kunnen
door een ieder by gisfinge opgemaakt,
en van onze geftelde fomme afgetrok-
ken worden, zoo dat wy geene zwaa-
righeid maaken, om den ingeflagen
weg te vervolgen. Wy moeten, eer
wy de verhandelinge van dit gedeelte
befluiten, noch eene gleuze maaken,
over het 'sjaarlyks gebruik van vuur
en licht.

Tot de bereekeninge van den brand,
in zulk een gedicht benodigd, kunnen
wy niet anders doen, dan met onze
gedagten den dagelykfen omloop, en
daar by vallende nodige verrigtingen,
als wasfchen en bakken naa te gaan,

E 2 ea
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en daar uit telïe quelle eene bepaaling
te maaken. Deeze is

20 last fponturf - - ^1^ 140 : o : o
I praniTi vricsfche turf - 38 ; 6 :

4000 takkebosfen - - 20 : o : ö
ao vademen hout - - 26 : i-:? : 4
12 hoed fmcekoolen - - 36 : o : 9

CJC260 : 19 : 4

Wat het licht betreft: hier toe sou-
den wy kaarsfen boven de olie ver-

kiezen, daar die minder fwalk geeven,
en het onderfcheid in den prys geen , of
zeer gering is. Om dit articul te be-
paalen, ftellen wy voor de vier donke-
re maanden, ieder avond 21 kaarsfen:

namelyk, 13 inde gemeene kamer, 2

in de keuken; Vader, Boekhouder,
Apothecar en linnenkamer , ieder i ; de
ziekenkamer en apotheek 3; koomt,
in de genoemde vier maanden, 2520;
voor de overige agt maanden , te faa-

men mede die fom, is, 6 in een gg ge-

reekend, in het geheel 840 ^, tegen
I fi het gg, <^ 42:0:0.

Deeze laatfte twee posten, gevoegd
by de fom voor fpys en drank be-
paald, koomt dit poinct van het le-

vens onderhoud , aan het gellicht

,

's jaariyks , opcC27i3:5:2, te ftaan.

VL
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VI. By het zesde fluk van ons op^

gegeeven, wordt gevorderd: eene fchik-

king omtrent bet verzorgen en bekwaam
toedienen van genees- en heelmiddelen', als

mede de aantooning , boe veel dit articul

in den eerflen aanlegt en vervolgens jaar-f,

lyks zou bekopen.

Om dit fluk met orde te behande-
len, dienen wy eerst eene onderftel-

ling te maaken, hoe veele zieken wy
het een jaar door het ander, onder het

bepaald getal oude of gebrekkige Zee-
lieden zullen hebben. Om deeze on-
derllelling, niet in vago te doen, heb-
ben wy verfcheidene informatien ge-

nomen, en daaruit by gevolg-trekkin-

ge opgemaakt, dat wy dit getal veilig

op twaalf kunnen reekenen. Deeze
zullen , ten minften kosten van het ger

fticht , van gepaste genees- en heel-

middelen kunnen voorzien worden,
door in het zelve een huis-apotheek
aan te leggen , en een bekwaam per-
foon, zoo tot de yoorfchryvinge ais

de bereidinge van de medicynen, in

het zelve voor vast aan te neemen.
Dit hebben wy bevoorens ook reeds
beoogd, toen wy de tot dit einde ge-
fchikte vertrek]r.en aanweezen en be-

E 3 fchre-
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fchreven; en de vereischteti van den
zoo even genoemden perfoon opga-
ven , waar toe wy ons kortheidshalven
nu refereeren.

Zulk eene huis-apotheek, als waar
van wy hier fpreeken, behoeft die uit-

gebreidheid niet te hebben, als eene
publicque ofneeringdoende: dewyl de
beftieringe van dezelve, maar van een
perfoon afhangt; en dus de veelheid
van byzondere fyllemata's , niet eene
groote menigte van verfchillende me-
dicamenten, die in uitwerkinge elkan-

der volmaakt gelyk zyn, noodwendig
maakt.
Ook kan 'er eene directie gehouden

v/orden , die tot merkelyke bezuini-

ging dient: als Foor eerst, dat de Apo-
thecar alle Chemicalia , Spiritualia en
Compofita , die maar eenigzins met
voordeel kunnen gemaakt worden,
2elve bereiden moet.

Ten tweeden y dat altoos de min kost-

baare ingrediënten, voor de kostbaare
(mits het effect hetzelve zy), geprefe*
reerd worden,

Ten derden f dat 'er, naar gelang,
men van fommige duure waaren, maar
weinig^ denkt nqdig te zullen hebben

,
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ook maar weinig opgedaan worde, om
geen verlegen goed te krygen.

Ten vierden, dat 'er van zulke medi-
cynen, die men voor de meest in

Zwang zynde kwaaien gebruikt, eene
behoorlyke hoeveelheid te gelyk toe-

bereid worde.
Ten Vyfden, dat 'er eene plaatze in

den tuin zy, alwaar een groot gedeelte

kruiden en gewasfen, die hier te lande

wel willen groeijen, als vlier, melisfe,

camillen, menthe, alfem, lepelblad,

thym, majolein en andere, gekweekt
worden, om, als zulks nodig is, versch

te gebruiken, of ook te droogen.
En eindelyk, Ten zesden, dat deeze

apotheek, alle vierendeel jaars, door
eene commisfie van des kundigen, be*

voorens opgegeeven, ten overftaan

van Heeren Regenten, geëxamineerd
worde, en dat de.Apothecar als dan
verpligt zy, eene lyst van de man-
keerende benodigheden te vercoo-

nen, en reekening te doen van de in-

gekogte en noch voor handen zynde
medicamenten: mits daar van in orde
boek hebbende gehouden, gelyk me-
de van alle de recepten, die geduuren-
de het verloopen vierendeel jaar zyn

E 4 klaar
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klaar gemaakt: op dat deeze commisfie
zoude kunnen nagaan, of hy aan de
yoorfchrevene poincten en zynen pligt

voldaan heeft.

\Vy hebben onze inrichtinge 200
gemaakt, dat de Apathecar zyn ver*

blyf nevens de apotheek heeft, waar
aan de ziekenzaal direct volgt: op dat

hy, als opperfle van dit departement,
óver alles, en zelfs des noods by
nacht, een waakend oog zou kunnen
houden, en toezien, of de infirmerye

behoorlyk van fchoon linnen voorzien,
gereinigd en gelucht worde; of de op-
pasfers der zieken hun plïgt waarnee-
men, in het toedienen van verkwik-
kingen of medicynen ; of zy zich, naa
yereischte, waakende houden, en wat
dergelyke zorgen meer zyn: ten einde
ook in dit opzigt, het menschiievend
oogmerk van deeze' infteüinge bereikt

worde.
Wy hebben, ter voldoeninge aan

het laatfte lid van dit iluk: de bereeke-
hinge namelyk, van de kosten van den
eerften aanleg van zulk eene apotheek,
drie beraamingen geformeerd: als voor
eerst, van de betirhmeringe van de-

zelve ; ten tweeden , van de nodige
' meu-
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meubels en gereedfchappen, die 'erin

vereischt worden; en ten derden, van
het proviandeeren van dezelve.

Onderde betimmeringe, begrypen
wy den toog of toonbank, met vyftien
laaden: elke laade in twaalf loquetten
verdeeld , met de daar toe behoorende
dekfels; 9 voeten lang, en 2 voeten
breed ; daar op capel , lesfenaar en
raamtje; eene chemiekas, 12 voeten
breed, met zyne onderhoorige kruid-
laaden, agt en veertig in getal; en de
boorden voor de waterflesfen , ufi"

guenta, firoopen, electuaria en pillen-

potten, met de daar bovenflaande
agtien fchuifdoofen; een voetbank,
winkeltrap , laddertje, pleisterkas, en
noch eenige boorden voor proviUe*
flesfen en doofen. Voor dit een en
ander, volgens de naauwkeurigfte be-
reekeninge, de fomme van «^58:6:8.
Voor nodige meubels en gereed-

fchappen tellen wy,, drie koperen mor-
tieren in foort, wegende te faamen 20

g, a 16 ftuivers hetgg; drie fchaalen in
foort, met de balanfen; een witte mar-
mere mortier; drie ferpentyn fleenen
|nortiertjes ; een klein fchaaltje met

Es zyn
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zyn medicinaal gewigt; een groote
yzere mortier, wegende 60 gg, van 2

fliiivers het gg, een flamper en blok
daar toe; drie kleine ftampers; zes

fluks fpatels; 10 ^ koper gewigt, te-

gen 12 Huivers het |g; zestien Broop-
potten, vier en twintig ung. en elect,

dito, dertig pill. en extract, dito;

twee en veertig witte pints tinct. ^nfpi»

ritual. flesfen, twee en dertig halve

pints dito; twee en dertig potjes dito,

veertien dito grooter foort; dertig olie-

flesjes ; zestien groene waterflesfen van
een (loop; twaalf pro vifie- potten; twin-

tig groene provifie-boddels, twintig di-

to poeder-flesfen, twaalf groote water-

flesfen en pullen; een ftel tinnen maa-
ten en trechters; twee en tagtig kope-
ren dekfels ; het vergulden en befchry-

ven van de flesfen, insgelyks van de
poeder- en waterfiesien; een kapmes
en bord, pillen-plank en winkelfchaar;

een koperen disteleerketel met zyn
helm, wegende te faamen 35 gg, tegin
18 Huivers het ÖËi c^" kleine dito ke-

tel, van 9 ^; een tinnen flang, van
30 gg; een decoctum ketel of pan,
van 3 g ; een koelvat met yzeren ban-

den ;
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den; een yzeren fornuis; drie roode
koperen bekkens, wegende te faamen
30 gg. Dit alles - - <65:o:o

Verdere gereedfchappen van
hout, {leen en aardewerk, yze-

ren potten, yzerwerk fot het

aanleggen van de fornuisfen,

en verdere kleinigheden; hier

voor by gisfinge - • 21:0:0

Deeze winkel kan door een kundig
en zuinig Apothecar, die, gelyk bo-
ven gemeld is, zyne zaaken verrigt,

geproviandeerd worden voor de fom-
me van e^ 200:0:0.

En zal volkomen in ftaat kunnen ge-

houden worden, om daar uit het be-
paald getal zieken te bedienen, voor
de fomme van honderd pondeavlaams
'sjaarlyks. Zoo dat dit articul in den
eerilen aanleg, het gefticht zal koo-
men te (taan op - •! X344-^*S
en 'sjaarlyks op - - 100:0:0

VII. Het zevende articul, dat wy
nu, volgens onze eerfte opgave, ver-

handelen moeten, is het maaken van
gepaste bezaaiingen omtrent eenperjoon^

die
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die de Godsdienst-oeffemngen zou moeten

verrigten ; gelyk ook onderwys in de God-
delyke waarbeden geeven y en verdere re»

gulativen dien aangaande.

Daar het de zucht van ieder redelyk
Burger, waar Vaderlander en Gods-
dienflig Christen is, dat de verbeterin-

ge van zeden zich tot de geringfte

foort van menfchen mogte uitftrckken

!

Hoe veel te meer moeten wy veron-

d.erllellen , dat zulks de wensch zy van
hun, die, uit edelmoedige zorge, voor
ongelukkigen , zulk eene vraage, als

waar van wy thans het antwoord be-

werken, hebben opgegeeven: welke
zelfs in die opgave, in algemeene be-

woordingen, dit (luk niet onaangeroerd
laaten,

Wy zeiden, verbeteringc van ze-

den: want die brengt voort eene bete-

re en ligtere bevattinge van den Gods-
dienst, en dus is dit het flip, waar van
begonnen dient te worden. Vestigen
wy onze gedagten op de opvoedinge,
die verre de meeste van onze te huis-

vestene, ongetwyffeld , zullen gehad
hebben; op den gewoonen leeftrant,

en handelinge van hun , wier ziel zoo
flerk fchynt bedeeld te worden, uit de

woest-
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woestheid van het element, dat zy be^
bouwen: wat andere verwagtinge kun-
nen wy genoegfaam hebben , als dee-

ze, dat zy, ruuw en onbefchaafd ^

naauwlyks de geringfte zedelyke, ik

laat itaan, Godsdienflige pligcen zul-

len kennen.
Dus dient voor eerst, door den da-

gelykfchen ommegang, met eene ftiile

bedaardheid , allengskens hun woe*
ilen aart verzagt; van tyd tot tyd,
door gemeenzaame gefprekken , hun-
ne verpligtingen voorgefteld, en de
Godsdienst beminnelyk gemaakt te

worden: ten einde zy zelve begeerte
krygen , om verder onderweezen te

zyn. Dan dient aan hun, op eene def-

tige wyze, en met klem van redenen,
vertoond te worden : hoe ellendig de
Haat hier naamaals van hun zal zyn,
die , op deeze Wereld , buiten de Za-
ligende kennisfe van God en zyne Ge-
meenfchap leeven; hoe zy, daar zy
hunne beste dagen hebben laaten ver-
loopen, zonder God of zyn Gebod te

kennen • integendeel die in eene onge-
bondene levenswyze doorbragten

:

thans te meer verpligt zyn^ om, in

haa^
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haaren noch overigen leeftyd, alle

vermogens intefpannen, om de nodi-

ge kennisfe der waarheden te krygen,
en door eene harteiyke bekeeringe

,

en vuurige fmeekingen, by een barm-
hartig God, om vergevinge van zon-
den aan te houden; ten einde 2y noch
eens, offchoon hier als geringe leden

in de faamenleevinge aangezien , naa
deezen echter onder de voornaame
mogen gereekend worden , van die

niaatfchappye , alwaar de deugd alleen

geteld wordt.

Men dient hen te vertoonen , wat
oorregten zy in deezen, boven zoo
veelen anderen genieten; dat het een
van de grootfte oogmerken van het ge-

fticht is, om van hun betere menfchen,
ja zelfs opregte Christenen te maaken;
en wat dergelyke flofFen meer zyn,
die aan hun, by wyze van een gemeen-
zaam verkeer, onder het oog gebragt,
en uitgebreid kunnen worden.
Ter bereikinge van deeze en andere

oogmerken, hebben wy bladz. 39 en

40 , de vereischten van een perfoon
opgegeeven, waar aan wy ons hier

houden. ^Wanneer het zoo een per-

foon
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foon gelukt, (gelyk het te wenfchen
en te verwagten is) op de harten van
fommigen met vrucht te werken; zoo
zullen deeze wederom, door hunnen
voorbeeldigen ommegang, hunne me-
de huisgenooten kunnen opwekken, en
'er zal dus een braave en Godvrugti-
ge leeftrant, in het ganfche gefticht,

plaats grypen.
Hier toe moeten mede ingericht

zyn, de bepaalde gebeden voor, en
dankzeggingen na de maaltyden; de
voorleezingen van Gods woord onder
dezelve; de catechifatien; en verklaa-
ringen van de H. Schrift, op gezette
tyden , by welke de Vader en Moe-
der, en verder alle de huisgenooten
zullen moeten asfifteeren; en vooral
zorgen, dat de Godsdienst-oeffenin-
gen, niet flegts als uit gewoonte, maar
met gepasten eerbied verrigt; en gee-
ne oogluikingen , omtrent de ver-
waarloozinge van die voornaame plig-

ten, immer gedoogd worden.
Hier toe dienen de vastgeflelde wet-

ten, tegen den kwaadwilligen, of on-
achtzaamen; tegen flegte handelingen;
bejegeningen; oneerbiedigheid onder
de Godsdienflige-oefFeningen ; vloe-

ken.
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ken; lasteren enz.; fliptelyk naage-
koomen te worden.
En op dat de dagelykfche handelin-

gen, deugden en gebreken der gehuis-

vesten , ook den Regenten bekend
worden; zoo zoude, de by ons genaam»
de Boekhouder, een gedrag-lyst moe-
ten houden, waar op alles, het geen
dien aangaande aan te merken was

,

kortelyk genoteerd wierde; en deeze
lyst zoude, op de gellelde vergader-

dagen, ter tafel van die Heeren moe-
ten gebragt worden , om llraffen , of
aanmoedigingen, te bepaalen.

Zyn leertrant vooral zal klaar en
eenvoudig, naar de vatbaarheid van
zyne leerlingen , ingericht moeten
2yn ; ook zal hy hen , zoo 'er gevon=
den wierden, die niet leezen konden^
hier eerst het nodige onderwys in die-

nen te geeven.
Zyne predikatien zullen, na eene

korte en duidelyke verklaaring, van
de eigene betekenis der, tot een on-
derwerp genomen zynde, woorden uit

de H. Schrift, meer zedekundige ver-

toogen, in eenen gemeenzaamen llyl,

dan verhevene zinfpeelingen en be~

fpiegelingen behelzen; zoo ook zullen

de
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de gebeden en dankzeggingen, voor
zyne hoorderen verflaanbaar , kragtig

en gepast zyn moeten.
Hy zal zich, naar vereisch van om-

ftandigheden , in de ziekenzaal laaten

vinden; en aldaar voor den ongeluk-
kigen lyder bidden, hem vertroosten
en vermaanen.
Tweemaal ter* TVeekè, te weéten

'vS woensdags en vrydags , zal hy cate-

chifatie houden, en zondags eens pre-
diken.

Hy zal zich ook met die géene van
de huisgenooten, welke daar toe de
meeste gefchiktheid hebben j moeten
oeffenen, inhet Pfalmgezang: tenein-
de dit deel van den Godsdienst mede
behoorlyk, op eene eerbiedige en
ftichtelyke wyze, verrigt, en, door be-
hulp van fommigen , de overige geleid

worden: om een welftemmend ge-
zang, in de plaats van een verward
gefchreeuw, voor en na de predika-

tie, voort te kunnen breng-en.

En eindelyk, op dat Heeren Re-
genten zouden kunnen ove^'tuigd zyn,
dat, in alle het voorfchrevene, hunne
reglementen en ordres wel wierden
naargekoomen, ware het misfchien niec

^UI. DEELi ï? on-
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ondienftig, dat zy zich nu en dan, on-
verwagts, by deeze en andere pligt-

waarneemingen, vertegenwoordigen.

VIII. Het agtfte poinct, betreffen-

de: de begrootinge van defommen , welke

Vr zouden vereiscbt worden , tot de eerjle

oprlcbting van zulk een gefticbtf dat wy
ons , ter beantwoording van de Vraa-

ge des Genootfchaps , als een der
voornaamften hebben voorgefleld ,

kunnen wy zeer uitgebreid, maar ook,

kort verhandelen.

Uit de teekeningen , onder Fig. IV. en
No. 4, 6, 7, blykthet aan een ieder des

kundig , dat het ons te doen geweest zy

,

eene zuivere begrooting van de gebou-
wen te hebben: want anders waren die

volftrekt onnodig; en wy hadden bui-

ten dezelve wel eene gleuze , zoo als 'er

veele gemaakt worden, kunnen daar-

llellen; wy hadden ons ook de moeite
kunnen fpaaren, om eene exacte hout-

lyst, en eene lyst van de werkloonen
tot het timmerwerk, te formeeren; het
onderfcheiden metfelwerk by de fchag-

ten uittemeeten ; gelyk mede het aar-

dewerk, om daar naa de bereekenin-
gen te maaken ; wy hadden mede niec

nodig geha.dt, gedetailleerde lysten

van
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van het fteenhouwers , fmids , maille-

niers, loodgieters, fchilders en glazen-

maakers werk, te vervaardigen.

Vonden wy nu fmaak, in eeneii

grooten omzwaay, en eene langwylige
Verhandeling te fchryven • zoo zou-
den wy flegts de moeite behoeven te

neemen, alle voornoemde lysten, die

met elkander een 40 bladzyden kon-
den beilaan, alhier naa te fchryven:
dan daar deeze beantwoording, we-
gens de meenigvuldigheid van zaaken^
welke 'er in voorkoomen , noch ryke-
lyk omflagtig zal zyn, zullen wy, zoo
veele van de v^oorhanden zynde ingre-

diënten, uitfchieten, als maar immer,
behoudens de duidelykheid en volle-

dige befchryvinge, kan gefchieden; op
dat nochtans een ieder, met behulp
van onze teekeningen, onze calculatie

zoude kunnen naagaan: zullen wy,
hier eenige bepaalingen, tot meerder
licht omtrent dezelve, laaten vooraf-

gaan.

Tot de paaien, onder de houten
fonde eringen van de gebouwen, zyn
beftemd greine mastboom :n, van agc

en zeven duimen overkruis op de kop

;

hier op zyn, met pen en gat, geiegd-

F 2 dQii'
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dennen ribben, van zes a agt, en vyf
a zeven duimen, vierkant bezaagd, en
over deeze zyn twee duims denne
planken vastgemaakt; en op die plan-

ken, daar het nodig is, drie- en vier-

duims Ituitribben, van hetzelve hout,
gebragr.

Alle het metfelwerk is gefield van
Geiderfche mopfteenen: de fundamen-
ten, binnenmuuren , buitenkasfen van
fecreeten en regenbakken, masfiven
van metfelwerk, tot aanrafeeringe van
de gewelven , enz. ; als ook de fchoor-

fteenpypen binnensdaks, zyn alle van
beste roode moppen in ordinaire mor-
tel, gefield.

De buitenmuuren, en al het metfel-

werk aan de lucht blootdaande, de ge-

welven van de kelders enz., zyn van
hardgraauwe moppen, in bastaard tras

bepaald; de kelders, regenbakken,
welputten, fecreetputten, met derzel-

ver leidingen en werken van dien aart,

zyn, naar den eisch van waterdigc
werk , met beste vlakke moppetras-
klinkert, in fierken tras, verordend.

Al het timmerwerk, als balken, ko-
zynen, kapwerp, zolderplaatenen dee-
len, muurplaaten, dakdeelen, alle be-

fchot-
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fchotten en timmeringen, xyn van best

greinen hout gereekend; de raamen
van de lichten, paneelen in blinden

enz., van best wagenfchot; de ftylen

van de heiningen, brug over de gragt

enz.. Van Brabants eiken; en de rib-

ben onder de vloeren, van Wezels
dito, beftemd.
De Architraafrondsom het Corps de

Logis ; de treden en plinten van bui-

ten, tegen de gebouwen; alle de on-
derdorpels der lichtkozynen , en de
dorpels van de deurkozynen , op de
I^ez de Chausfeë; alle de ftoepen; alle

de neuten; de poort aan den weg; en
dekftukken, op de landhoofden, zyn
gelyk het verdere vereischte werk van
dien aart, van Kscausfynfe, anders ge-
zegd blaauwe arduinfteen, geordon-
neerd. Noch hebben wy het yzer,
best; de verwe en het glas, middel-
foortig, edoch best in foort, en naar
vereisch van het werk, deugdzaame
materialen; het lood in de gooten en
op de platten best, van 8 ^ de vier-

kante voet; op de nokken, hoek en
keelkepers, als ook tot de bekleedln-
ge van de dakveniters , van 6 [gde
vierkante voet bepaald. Voorts is 'er

F ^ niets
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niets aan deeze gebouwen , of het h
van de beste bouwllofFen in foort, en
wgI eenvoudig, maar teffens meesterlyk

en naa de kunst bewerkt , opgemaakt.
Alle bouwfloffen en werkloonen

voorfchreven , hebben wy gereekend,
200 als die hier , in de Provincie van
Zeeland, betaald worden, zonder te

zien op de voordeelen, die 'er by het
ontbieden der onderfcheidene materia-

len, en het aanbefteeden van de werk-
loonen ; ofte wel by het aanbefteeden
van beide , volgens een wel geconcipi-

eerd beftek, te vinden zouden zyn.

Wy onderftellen, dat 'er, op de
door ons genoemde plaats, agtgemee-
ten land te koop zouden zyn; en wel
voor dertig ponden ylaams, het ge-
met: dit zou dus uitmaaken eene fom-
jne van - - - e^ 240:0:0
Het delven van den ring-

floot, van kelders, regen-
bakken, fecreet-putten, fun-

deering fleuven, en verder
aarde en tuiniers werk, mot
de leverantie van het plant-

foen, 2 f. - - 480:0:0

^Transport. «^ 720:0:0
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Transport. «^ 720:0:0
Al de, tot ons project,

op de teekeningen, en by
de onderfcheidene befchry-

vingen, bepaalde metfel-

werken, - - - 9554:0:0
Al de timmerwerken , - 6353:0:0
Al de fteenhouwers wer-

ken, - - - . 6l6:o:o
Al de loodgieters wer-

ken, - - . 1677:0:0
Al de fmids- en maille-

niers-werken , - - 879:0:0
Al het fchilderwerk , - 200 : o : o
Al het glazemaakers

%yerk, - - - i5o:o-:ö

^^20149:0:0

Zoo dat deeze timmeringe geheel
en al, in orde klaar, en, gelyk men
gewoon is te noemen, de fleutei op de
deur , zal kosten , eene groote twintig

'duizen ponden vlaams. M>^
—^

Vraagt iemand: ware het niötïttb-

gelyk, eene min kostbaare inrichtinge

te maaken ? Zoo moeten wy , voluit

Ja antv/oorden. Maar voegt men 'er

by: of die inrichtinge dan denStichte-
-ren, ja ds Provincie, eer zal aan-

,
' F 4 doenj
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xioen; en in allen opzigte aan het oog-
merk beantwoorden ? Zoo moeten
wy, met grond, bet tegengeflelde be-
weeren.
Wat dooh is het algemeen oogmerk

van de Bouwkunde ? Wat anders, dan
voor eerst, verfcheidene bouwftofFen
op, en in elkander, te brengen, zoo-
danig, dat zy zich, geduurende den
langst mogelyken tyd, onwrikbaar in

denzelvden ftaat houden. En ten twee'

den , de verbmding van die bouwftof-
fen zoo te fchikken , dat de ruimte

,

die zy omvatten, volmaakt bedekt en
digt zy. Ten derden, dat die omvatte
ruimte volkomen gefchikt en voldoen-
de zy, tot het gebruik, dat men van
dezelve wilde maaken. Ten merden ^

dat de uiterlyke gedaante daar van de
inwendige verordening bekend maa-
Jce.

Men toetze eenvoudig ons plan aan
de opgenoemde regels, welke het ge-
zond vernuft moet toeflemmen; en
oordeele, of wy ergens in de paaien
zyn tq buiten gegaan: want zoo ras

een gebouw, grooter in zyn geheel,
en zwaarder in zyne deelen is, dan de
ïioodzaakelykheid tot het beoogd? ge-

bruiki
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l^ruilf, en de regels van fterkte het
vereifchen, js het even zoo gebrekkig,
als wanneer het te klein en te ligt ge-

bouwd is : hoewel het eerfte defect

rnin fchadclyke gevolgen heeft, dau
het laatfte.

Dat 'er nu geene onnodige plaatfen,

of vertrekken , in óns gebouw gebragt
zyn , is uit de befchryvinge van het
izelve openbaar, en dus genoegfaam
bewezen; edoch dat het zelve, vol-

gens de ftriklte regels van de kunst, is

aangelegd, kunnen wy niet toonen,
ronder daar toe in eene byzondere
•Yerhandeling te treden. Men vergee-
ye ons deezen kleinen uitflap.

Weder tot de bepaaiingen van de
vereischte fommen, voor den eerden
aanleg, koomende, zoo hebben wy
om dit ftuk aftedoen, verder niet an-
ders nodig , dan by de gemelde fom-
men, die de gebouwen zullen kosten,

te voegen de fommen, voor den eer-

flen aankoop van het benodigde huis-

raad, en de kleedye; als mede de
kosten tot de inrichting van de apo-
theek, hier vooren reeds opgegeeven.
pn gevolgelyk

V S dö
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de gebouwen - - - c|^ 20149: o: o
de apotheek . - - - 344: g: g
de kleedye - - - - 774 : 1

1

: 8
het huisraad - - - _ 1534: 4: .0

koomt veör de totaale Somme j^ 22802: 2: 4

IX. Het negende fluk : namelyk de

heraaminge 'Oan den onderhoud van het ge-

bouw ; het loon der bedienden; en de ver-

jiorginge der Zeelieden , in alle hunne be-

hoeften ^ hebben wy gefteld, om te die-

nen , ter bepaalinge van de fom der
jaarlykfe noodwendige uitgaven.

Hier koomt, in de eerfte plaats, in

aanmerkinge, de onderhoud van de
gebouwen: deeze zal in de eerfte jaa-

ren van weinig aanbelang zyn; maar
daar 'er doch altyd 's jaarlyks iets moet
gedaan worden: 't zy gooten fchoon-
maaken, lekken in dezelve reparee-

ren ; afgewaaide pannen weder fup-

pleeren; de pompen by fterke vorst

aflaaten, gebrekein aan dezelve herftel-

len; regenbakken fchoon of digt maa-
ken ; fecreeten ruimen ; fchooriteenen
veegen; om d^ drie jaaren, het aan
de lucht blootgeftelde hout overfchil-

deren; hier en daar eens een voeg in

metten, wat aanftryken; eenige ruiten

floppen , enz. \ en men ook voor het

ver-»
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vervolg dient Ce zorgen, zoo kunnen
wy Ket eene jaar, door het andere^
niet wel minder daar voor raekenen,
dan <^2S:oio,:\:-o! .

'
:

Toen wy van de Opperbedienden
van het huis fpraken, waren wy niet
fchaars in het opgeeven van nodige
hoedanigheden: wy fielden weinige
bedienden in getal, om dus in ftaat te
zyn, een goed beliaan aan ieder der-
^elve te geeven; dus is het hier onz^
zaak, om daar aan te voldoen, en
nochtans de menage, in zoo verre re-
delyk is, daar by te betrachten. De
Vader en Moeder kunnen lieden zyn,
uit de tweede clasfe van den burger-
flaat; en hebben geene byzondere be-»

gaafdheden nodig, maar alleenlyk zuK
ke, die men al niet zoo zelden aari-f

treft: zulke lieden ftellen wy, dat van
alles noch al ordentelyk voorzien zul*
len zyn, en dus als zy vrye inwoonin-
ge, vuur en licht, kost en drank heb-
ben, en daar en boven een fomme
van 0^66:13:4 genieten, denken wy,
dat wel beloond worden en goed kun-
nen leeven. . .

'.

Wat de zoo genaamde Boekhouder
t)etreft, daai: deeze een perjToon zal

moe-
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moeten zyn, die particuliere kundig-
heden en vereischten bezit, zoo zullen

wy, ten einde iemand, daar mede be-
gaafd, te kunnen uitlokken, de beloo*
ninge voor denzelven niet te gering
moeten ftellen : maar reekenen, dat wy
hem, boven de vryeinwooninge, vuur
en licht, kost en drank, alle jaaren
dienen toe te leggen 480:0:0.
Eene gelyke belooninge zouden wy

almede, om die zelve redenen , aan den
Apothecar moeten geeven <j^ 80:0:0.

-t: De huur van de Meiden hebben wy
eens,, door malkander, op agt ponden
.Vlaams gefield; noch aan ieder een
ryksdaalder voor een kermis, en eeii

ryksdaalder voor een nieuwe jaars gift:

zoo geeft dit te faamen een fomme van
1^71 :i :4, 's Jaars.

Voegen wy nu by de hier boven be-
paalde fommen, van onderhoud der
gebouwen, jaarwedden en meiden-
huur, de voorheen reeds opgegeeve-
ne jaariykfe kosten, voor de genees-
middelen, leevensbehoeften, huisraad
en kleedye, zoo krygen wy de totaale

gomme van dit articul, als volgt:

het



^ 25:
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vooral behoeden voor zelfs verveellft-
ge, en hen, zoo veel het hunne ge-
breken of infirmiteiten toelaaten, aan-
fpooren tot het doen van eenig nuttio-

werk; maar zulks willen v/y trachten
te verkrygen, door belooningen, en
niet door dwang; en hier toe de voor-
noemde verkwikkingen doen dienen.
Een ieder zal, naa maate hy ieverig
is, in het doen van het een of ander
werk, (hoe genaamd ook, als het maar
ftrekt, ten voordeele van het geilichc
en nut van de maatfchappye,) zyn
aandeel in dezelve genieten; en dit

zou op deeze wyze kunnen zyn; de
gemelde werken, zullen wy eens ftel-

len dat beftaan
, (buiten de dienften

van het huis, bladz. 42 aangegeeven),
in het breiden en floppen van netten

,

voor de visfcheryen; in het reparee-
ren en toeftellen van eenige touwwer-
ken, of andere deelen der tuigagie
van de fchepen; het pluizen van werk;
het weeven of maaken van eenig grof
goed, of wat het ook weezen'mag;
het oeffenen van eenig ambacht, dat
deeze of geene verftaat, en waar voor
gelegenheid is, om in het huis gedaan
te kunnen worden. Van alle het geene

daar



EEN OÜD ZEELIEDEN HOSPITAAL, g^

daar door verdient wordt, zal f aan
het huis, en } aan den werkman koo-
men, gerepartitiëerd naar de quantiteifi

en de waarde van het werk, dat ieder
verrigt. De bovengemelde | parten,
zal geëmployeerd worden , zoo veel
vereischt wordt, tot den aankoop van
gedagte verkwikkingen, om die, in
eene gepaste hoeveelheid, en naar ee-
ne goede fchikking, uit te deelen,
aan een ieder naar verdiende, en aan
den zwakken, of geheel gebrekkigen,
naar men oordeelt hem nut te zyn. Het
overige | part zal converteeren in re-
élen eigendom van den werkman, en
dus tot een zaklluiver voor hem die-
nen.

Van dit departement zal mede een
€xact klad- en groot-boek, waarin ie-

der, met naam en toenaam, het geene
zyn werk is, en hoe veel hy daar mede
verdient, bekend flaat; als mede twee
dito. boeken, van ontfangst en uitgave
moeten gehouden worden: en zullen
de kladboeken onder den Vader, ge-
lyk de grooteboeken op het generaale
comptoir berusten.

X. Het tiende ftuk moet behelzen:
dg conjideratien omtrent d€ evenredigheid,

die
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die Vr zoude plaats hebben ^ in de oer'^

tneerderinge van gebouw , onderhoud eri

alle noodwendigheden , indien het getal tot

twee, drie, vier ofte meer honderd men-^

fchen, mogte opklimmen.

Wy zouden van gedagten zyn, dat,

door dezelve Opperbedienden, het

gedicht m orde zoude kunnen gediri-

geerd worden, of fchoon ook het ge-

tal van gehuisvesten , tot twee hon-
derd aangroeide; de eetzaal, de keu-
ken, de apotheek, de linnenkamer,
het waschhuis en de bakkerye , zullen

mede daar toe noch genoegfaam ruim
zyn: maar deeze eerile bykoomende
honderd vorderen flaapplaatfen, vooi"

gezonden en zwakken; een werk- of
gemeen- vertrek ; en verdere kleine

dependances. Hier toe zou een ge-»

bouw, van vier en vyftig voeten lang-

"'te, en agt en twintig voeten breedte,
binnensmuurs , toereikende zyn : het
welke wy, by wel overdagte gleuze,
(gefield dat het zelve eene Rez de

Chausfeë , en eene laage Etage daar
boven , dient te hebben) , zouden
fchatten, met alle zyne vereischten,

voor vyftien honderd en vyf en feven-

tig ponden Vlaams, te kunnen gezet

>vor:
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l^orden. Noch zal dit eerfte honderd
nodig hebben huisraad en beddegoed,
en een viertal meer bedienden. Dus
hier voor koomt

,

het benodigde gebomv . - (^J-575' o:
het benodigde huisraad en beddegoed - 1200: o: o
de kleedye - - . - 774:11: 8
het loon van vier bedienden - - 35:10: 8
het Icevens-onderhoud - - aooo: o: o
de genees- en heel-middelen - - 60: o: o
het onderhodd van het gebouw - - 6: o: o

De totaale Sonime voor het eerfte Jaar c^5ó5i: a: 4
de flytage of onderhoud van huisraad

en beddegoed - - -
cj^ 80: o: o

de klcédye - - - . 442:10: o
het loon van vier bedienden - - 35:10: 8
het levens-onderhoud - - 2000: o: o
de genees- en heekniddelen - - 60: o: o
het onderhoud van het gebouw - - 6: o: o

De totaale Somme voor de andere Jaaren J^ 2624: o: S

Het tweede bykoomende honderd
Jzou vorderen, dat 'er een tweede Va-
der, Moeder, Boekhouder en Apo-
thecar aangefleld wierde; dat 'er een
viertarmeerder bedienden genomen,
en het benodigde huisraad en bedde-
goed aangefchaft wierde.
Ook zuilen, door het vermeerderen

van het getal gehuisvesten , met die
derde, of tweede bykoomende hon-
derd, de voorheen gemelde vertrek-

je//. DEEL, G ken.
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ken, de apotheek uitgezonderd, tê

klein worden , en 'er zal dus naa rato

meerder inhoud van gebouw moeten
zyn: zoo dat wy daarom, volgens on-

ze calculatie, een gebouw zullen moe-
ten zetten, een derde grooter van fu-

perficiëele inwendige ruimte, als het
accesfoire gebouw hier vooren opge-
geeven ; het welk zoo kan ingericht

"worden, dat het ook maar een derde
meer, als dat gedagte gebouw; enby
gevolg één en twintig honderd ponden
Vlaams zal kosten. Om nu de fomme
te bepaalen, die dit honderd, in aan-

merkinge van het hier boven genoem-
de, het eerfle en volgende jaaren zal

kosten: zoo hebben wy,
by de bovengemelde fomme van - c^5(j5i: 2:4;

tcvoegcn, het imcerder voor het gebouw, 5^5: 0:0
voer deszelfs onderhoud , - - - 2: 0:0
betloonvandcntweedenVridercnMoeder, 40: 0:0
ïiat van den tweeden Boekhouder, - - 30: 0:0
dat van den tweeden Apothecar, - 30: 0:0

Summa totalis voor het eerfle Jaar ^^6278; 2:4.

En by de fomme van - - cjt2624: 0:8
te voegen , voor meerder onderhoud , - 2: 0:0
letloon van den twcedenVadercnMoedcr, 40'. 0:0
dat van den tweeden Boekhouder , - 30: 0:0
cat van den tweeden Apothecar, - 30: 0:0

Totaal voor de volgende Jaaren ^^2726: 0:8

Als
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Als wy nu verder onze gedagteii
laaten gaan, omtrent de ruimte, door
dit laatfte gebouw gewonnen , zoo
koomt het ons voor, dat wy nu weder
een derde bykoomende honderd zou-
den kunnen fchikken, ten pryze van
het eerfte bykoomende honderd.
Maar dewyl een vierde bykoomende
honderd, wederom eenen grooterea
fuperficiè'elen inhoud van gebouw zou
vorderen; gelyk mede vereifchen zou,
dat de drie com^misfien voornoemd,
vermeerderd wierden, enz.; zoo ver-
meenen wy, dit vierde honderd we-
der te moeten reekenen, op den voet
van het voorgaande tweede bykoo-
mende honderd. Dus zal het geilicht,

met 200 man 'sjaars, 500 man

kosteiic^ 6314 — 10 — 6 c^ 14390 _ ia — 6

300 m^n 600 man

c^ 9040 — ïi — 2 ^^17014— 13— 2

400 man 700 man .

C&11ÓÖ4 — II — 10 ^19740 — 13 _ lö

Meerdere bepaalingen voor dit arti-
cul optegeeven, zou, zonder veel
omflag, niet doenlyk weezen. Wy

G 2 zou-
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zouden voor alle voorgeflelde geval-
len , gebouwen moeten teekenen;
deeze in eene goede orde j en met hen
eerfle gebouw faamengcbragt , moe-
ten ordonneeren, zoo dat daar uit een
wel ingericht geheel ontftont : het
welk men, m.et op het generaale plan
een vlugtig oog te liaan, zal bevinden
niet moeilyk te zyn : daar wy , by den
eeriten aanleg , of het ontwerpen van
het generaale plan, reeds op de mo-
gelykheid van eene vergrootinge

,

Ey het vervolg, zyn bedagt geweest.
ïjeeze teekeningen zouden gedetail-
leerd, beraamd en befchreven moeten
worden. Noch zal een ieder ligtelyk
bezefFen, dat 'er verfcheidenc ver-
fchikkingen, in de huisfelyke admini-
ftratie enz. , by eene flerke vermeer-
deringe van inwoonders , nodig zou-
den zyn. Dan daar deeze zaaken, in
ons gefteld tarif, weinige of geene ver-
anderinge zullen geeven, zoo achten
wy dit articul, om die redenen, en
kortheidshalven, voor genoegzaam af-

gehandeld.

. XI. Thans koomen wy tot de be-
werking van ons laatile of elfde ftuk,

iiamelyk: een beredeneerd plan, om aan

f6^
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ie toonen f op wat wyze, men de nodige

Fonfen: zoo tot de eerjie oprichtinge van
^ulk een gejiicbt, met alle het geene daar
toe vereischt wordt; als 'sjaarlyks, tot

het volkomen in Jland houden van het zei*

ve, zoude kunnen vinden.

Daar wy, als een gebooren Neder^
lander, de natuurlyke geneigdheid tot;

ons Vaderland en otize Medeburge-
ren, ver boven den trek naar-,het uit-

heemfche gevoelen, zoo wenschten
wy van harten, omtrent het inzaame^
len van, de tot ons oogmerk voldoen-
de, fommen, geene de rainfte beden-
kinge te moeten maaken; maar in te-

gendeel met ruimte te kunnen ilellen,

dat, daar 'er meenigte van voorbeeld
den zyn , in naabuurige landen : dat
aanmerkelyke ftichtingen, niet alleen
door particuliere focieteiten , maar
zelfs door enkelde perfoonen zyn op-
gericht (b); daar 'er in ons land, mede

G 3 gee-»

(b) Ter flaavin.^e vnn het geene wy hier zcgf^en „
lazen wy noch onlangs by geval, de volgende 'ver-
haaien , in het elfde deel van de Esprit cL' 'jouniflux
van de maand September 1784. "La SociJtd Phila;:-

,; trophique, etablie h Paris, est compofe'é de ?,^par-

,3 ticuliers; et k hombre en augmente iouts les jours:
>, ii hmient chacun cent Uvres

,
pnr année. I'nlla
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geene twyffelagtige proeven van mild-?

daadigheid, aan noodiydenden voor
han-

5, 8800 livrcs, repartks deja fur des octogénaires et

„ des aveugies nés , c'est de qim rendre heitreufes 5

55 011 dn moins foula^er beaucoiip , 25 «; 30 perfon-

yf >7es paiivres et infirmes , Ie nombre de ces action-

5, nrJres de hic-a faifance 'tra qiiclque jours a 600, //•

5, fe propofent de fournir av9c 60000 livres aux be~

^^ foius de 250 inalheuretix ; c''est fans cofitredit

,

3, r/tnfi destine'é a hien faire , la plus refpecfable , Ia

5, plus füinte de Societés cependant on tiy admet ati~

,', cun membre gut ne foit digne de eet honueur. Les
y, Lyonnöïs el les Bordehis demnndeiit les Slatuts de
'5, eette Socielé ^ pour en établir une correspondante ^

55 h celle de Fart's.'"

JOURKAL ENCYCLOPEDIQUE.

• '^Une^ des plus iiilles des Nomhreufes fondatlons

j, charhables de eette Capitale^ et qui fc foutkniuut
5", uniqmment par la voïé de Soufcripiion est PEta-
5, blisfement , pour procurer les fecours gratuhs de
„ raccouchement aux Femmes mariées , et necesfteu

,^ fes ^ fans qii'elles fo'tcnt ohligées de recnurir (tux

9, Ilopitaux ; Partuée demiere eette re[peetabIe So--

9, cietê a delivrée quatre mille deux cent Femmes, et

9, depuis fan in/liiution en 1757. Soixante et dixfepi

5, mille , moyennant une guinée par annéc , chaqiie

9, fouscripteur peut recommander huit fujets a la

jj bien faifance de la Societé."

JMERCURE DE FRANCE.

Noch ftcrkcr voorbeeld van milddaadiiilieitl vinden
wy hier al mede aangehaald. '"Un ancien Capitainc de.

j, Faisfeau Suedois ^ retiré h Udevallax (a) en Nor-^
9, '^'ege^ a asfgv.é 600 mille dollars , pour faire con'

,, Jlruire et doter dans fa Ville ui.tale une Maifon
jij d\'ducation , en faveur des paiivres , des que Is
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handen 2yn(c); dat, zegik,ookopden
eeriten wenk, deeze gelegenheid om
wel te doen, zou aangegrepen wor-
den: van wel te doen aan menfchen;
die hunnen besten leeftyd verfleeten,

die manmoedig de grootfle gevaaren
getrotzeerd hebben, ter befcherming
van het land; of om ryke winflen te

bezorgen aan eene andere clasfe, die

flegts nodig had, de moeite te nee-
men van die te ontfangen, en de zor-

gen, om dezelve tot haar gemak eii

lust aantewenden; aan menlchen, die

met gering voedzel tot leevens-ondcr-

houd; kleine bezoldingen, in vergely-

kinge van hunne dienllen, zich ter

naauwernood, in de kragt van hun lee-

ven, aan het gevoel van ellende kun-
nen onttrekken^ die verminkt, door

G 4 ziek"^

,, Hoi (Ï2 Snede a èti informè de eet acte de h'.enr

91 füifi'ice^ il cl ordo-mié d''cn tet^naigncr fa fatisfac-

,, tion h ce di/^n9 citoyen , et de^x/ui ojfrir les mar-

,, ques de Lordre de Vafa , mais il h fuppUé fon

,, Souverain de Ie dispenfer do recevoir ctite decora'

,, tion^ de peur quen Pacceptant ^ il iie fut foiipcon::é

,, d^avoir d\ii!.tres vues ^ que cdU de foulager fes

5, compatriotes."

(c) Ten bewyzc van dit gezegde kunnen ftrekken,

de racer als toereikeiKk giften aan de, d(:)or den Wa--
tcrvloed des gcpaafeerJen Jaars 1704-, o-nsclaldüssc»
Wordt:i\ Landlicdea.
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ziekte of ouderdom verzwakt, met
zomtyds een klein overfchot van
maandgeld, worden heengezonden,
€n op Gods genade moeten omzwer-
ven; terwyl den, door hun toedoen
yerrykten, en dikwerf ongevoeligenj,

zoohyal, om zulke (door 's werelds
nevel voor hern bedekte) voorwerpen
denkt, behangen fchept, om zich te

laaten diets maaken, dat 'er geen oude
of verminkte arme Zeeman gevonden
wordt: het geene hy te Ügter gelooft,

daar de linie van zyn gezicht, naa
maate van den groei zyner fchatteU;,

zich meer boven den horizon des bur-
gerlyken leevens verheft. Gevaarlyk
verleide, anders misfchien noch wel
geplaatfte harten: kunt gy uw geene
verbeeldinge maaken van de verhoo-
len armoede? Kunt gy niet befefFen,

dat, terwyl gy den wellust met groo-
* te teugen indrinkt, 'er van uwe me-?

demenfchen met de al|erverfchrikke-

lykfte ellende worfcelen, naauwiyks
in Haat zynde, om zich, van alles ont-
popt ^ door ziekte en kommer afge-
mat, op hunne, akelig vervuilde, kafr

t)edden te kunnen omkeeren ; of dat

Jei' geyqn^eïi -gorden , die geene in-
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boorlingen zynde van een land, dat

2iy gediend hebben, buiten het zelve,

in ftede der blyken van uitgeöeffende
dankbaarheid, de duidelyke teekenen
van uitgemergelde flavernye, en kom-
mervolle nooddruft, omfleepen; en
zoo 'er geene barmhartige zielen hier

en daar gevonden wierden, die hun in

hunne nooden byftaan, jammerlyk
moeten omkoomen.
Was 'er ooit eene clasfe van men-

fchen in ons Nederland , die vooral de
zorgen van een ieder verdienden, zoo
is het zeker, die der Zeevaarende:
want daar de zeemacht, ten allen ty-
(de, met regt aangezien is, als de reg-

ter arm van deszelfs befcherminge

;

daar de koophandel deszelfs grootheid
veroorzaakt heeft; daar 'er, zonder de
zeevaart , geene als geringe vorderin-
gen in denzelven zouden gemaakt zyn,
zoo kunnen en moeten de Zeelieden
te regt befchouwdworden , als de voor-
naamfte raderen in het werktuig van
Nederlands bloei; en hoe byzonder
moet deeze laatfte aanmerkinge op
de Provintie van Zeeland toegepast
•gorden.

Inwoonders van deeze Provmtie

!

G S daar
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daar dan uw magt, uwe voorfpoed^
van den bloei der Zeevaart afhangt,

zoo vordert uw eigene welvaart zoo
wel, als de pligt van liefde tot uwen
evenmensch, en de zoo verhevene
deugd van dankbaarheid, dat gy denkt,

om den, in den dienst van dit Land,
afgevaaren of gebrekkig geworden
Zeeman, die de grootfle gevaaren,
tot voordeel of befcherming van het

zelve, getart heeft; dat gy dien, thans

onbekwaam tot eenig werk, waar door

hf zyn afgemat of verlemd geraamte,
de nodige onderileuning zoude kun-
nen verzorgen , dat gy dien ongeluk-
kigen liefderyke armen opent, en hem
de weinige, noch voor hem over zyn-
de jaaren, dat onderhoud en die rust

geeft, om welke hy, dikwerf zynen
ganfchen voorledenen leeftyd, te ver-

geefs gefv/oegd en gezucht heeft. Het
zy dan verre van ons^ dat wy eenige
twyffelingen zouden voeden: of 'er in

deeze Provintie een genoegzaam getal

lieden gevonden worden, die in wel-
denkendheid, edelmoedigheid en mild-
daadigheid, voor hunne medelandge-
nooten, ik zwyge, van voor den uic-

landeren, niet zouden moeten wvken.
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Neemen wy veel eer zulks voor een
vaste en onloochenbaare flelling aan;

en wy zullen aileeniyk doen opmer-
ken: welke eene geringe fom, voor
zulk eenen edelen daad, met vruchc
kon befceed worden, wanneer de be-
goedde ingezetenen, de handen in el-

kander wilden flaan, en een ieder het
^yne toebrengen, tot oprichting en
onderileuning, van dit zoo nuttig ge-

flicht.

Voor eerst y van tyd tot tyd zien wy,'

dat deeze en geene onderneemingen
mede rykelyk, door de contributien

van de bemiddelden, in deeze Provin-

tie, onderfteund worden, hoewel het

nut van die onderneemingen, het

minst wederkeerig, tot Zeeland vloeit:

dit is eene rede, die wy by de voor-
gaande voegen, om ons vertrouwen te

Herken, dat, tot deeze belooning,
aanmoediging en uitlokking van Zee-
lieden, zich menigvuldige bevorde-
raars zullen opdoen, en greetige deel-

neemers van alle kanten zullen opkoo^
jnen.

Als wy nu het getal van de Inwoon-
4ers, der ftemhebbende Steden, van
l^eeze Provintie, fchatten op 50000

;

ei?
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en Hellen, dat | van dat getal beftaafc

uit Zeevaarende, Handwerks-lieden

,

of geringe Burgers, met haare huisge-

zinnen; zoo zal het andere derde deel,

beftaande uit welbemiddelde Inwoon-
ders, 't zy Regenten of Burgeren, op-
leveren eene clasfe, in flaat om deel
te neemen in ons plan , van 1 6666 le-

den. Laat ons nu eens onderflellen

,

dat een vierde van die clasfe, edel-

moedigheid genoeg bezitten zal, om
een gering deeltje van hunnen over-
vloed, aan zulk een nuttig etablisfe-

ment te fchenken, (men verflaa door
dat vierde deel, alleenlyk de Chefs
van de huisgezinnen : want daar wy

,

door den anderen, ieder huis op vier

perfoonen reekenen, moeten wy flegts

liet vierde deel neemen); zoo verkry-
«gen wy eene clasfe van 4166 contribu-
anten ; deeze verdeelen wy weder in

tweeën; en Hellen, dat de eerfle helft

het dubbeld van de andere, in gelykc
proportie van mildheid, zal kunnen
geeven; dat wy nu die eerfte helft eens
bepaalden op vier ryksdaalders 's jaars,

en dus de tweede op twee: welk eene
beuzeling voor die clasfe van Ingezete-
jtien, die wy beoogen! Hoe dikwerf

word^
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Wordt zy verdubbeld befteedt, aan

voorwerpen, die wy te gering achten,

öm hier te noemen

!

Dit zou dan uit de eerde clasfe - » £^3680:0:0
en uit de tweede inaaken - - 1840:0:0
of in het geheel , een post van Jaarlykfe

contributie, gi'oot - - - J^ 5520:0:0

Ten tweeden ) voorts zouden wy
voorflaan, om op de Comptoiren van
de Admiraliteit, Oostindifche Com-
pagnie , Westindifche Compagnie

,

Commercie Compagnie, Sociëteit ter

Navigatie op Eslequebo en Demera-
rye , als mede op de particuliere Com-
mercie Comptoiren, collecte-bosfen te

ileilen, met bygevoegde vertoogen
van aanbeveelinge, om in dezelve,
onder differente titels te fourneeren;
het zy met boetens door de Bedienden
van die Comptoiren; door onderfchei-

dene Hellingen, onder elkander te hef-

fen; het zy met gaven: by voorbeeld,
dat de Commercie Comptoiren, im-
portante winften doende, in die geluk-

kige epoques, mede den ongelukki-

gen of ouden Zeeman , niet zouden
vergeeten; ook konden die geene, wel-

,. ke eenige ampten of bezoldingen, van
die Comptoiren ontfingen, totmilddaa-

dig-
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digheid genoopt, of zelfs eene geringd

contributie opgelegd worden: die alle

haare haatelykheid zouden vsrliezen^

als converteerende in giften aan onge-
lukkigen, enz. enz.

Laaten v/y het getal van alle die

Comptoiren eens bepaalen op vyf en
twintig, over de gehecle Provintie; en
ftellen, dat ieder derzelve, door mal-

kander genomen, maar opbrengt de
geringe ibmme van twintig ponden
Vlaams 'sjaars, zoo zal dit fons alle

jaaren opleveren eene fomme van

.^ 500 : o : o.

Dan zou men ten derden, uit de
maandgelden der Zeevaarende, mede
eene vaste jaarlykle revenue kunnen
vinden , zonder nochtans dezelve ee-

nigermaate te bezwaaren: want ge-

fbeld, dat wy eens ^ per Cent, of 5
duiten van de gulden, daar toe bepaal-

den: wat zou het doch een Matroos
kunnen fcheelen, om, een maand ga-

gie, of 12 gulden ontfangende, daar

7^ iluiver van aan zyne ongelukkige
maats te geeven? Oiji-xle hoogere ran-

gen by de Zeevaart, behoeven wy
ons noch minder te bekommeren. Om
nu te weeten, hoe veel wy uit èit f,

per
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pQT Cent , van de gagies der Zeevaa-
rende, op alle Comptoiren in te hou-
den, het eene jaar door het andere,
gouden kunnen trekken: hebben wy
eerst bereekend de gagies van de Offi-

cieren en Matroofen , per maand , van
een fchip van 60, 36 en 20 ftukken;

hier uit hebben wy getrokken gemid-
delde fommen, en bevonden,

die voor de gagies der Officieren - ƒ1075:0:0
en voor die der Gcmeenen - - 3444:0:0

Dus de geheclc Soranic per nïaand ƒ4519:0:0

Als wy nu eens onderfteHen, dat 'er

van de Admiraliteit in Zeeland, het

eene jaar door het andere, maar één

fchip in equipagie gehouden wordt,
krygen wy onze eerfle post van gagie,

door de hier gemelde fomme, met 12

te vermenigvuldigen, ƒ53228:0:0.
Wy hebben ten tweeden, een cal-

cula gemaakt, over de gemiddelde ga-

gies van een Oostindisch Compagnies
Schip, en bevonden, de gagies der

Officieren van het zelve te bedraagen,
in de twaalf maanden de Sommc van - fhiagzioio
die van de bcvaaren Matroozcn - 3(5oo:o«:'0

die van de Gemeenen - - , ^7000: o:

o

ƒ41 892 :p;p

ZOQ
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Zoo wy nu eens mogen Hellen, daf!

'er van jaar tot jaar zes fchepen , voor
de Kamer Zeeland, geftaadig in equi-

page zyn ; zoo profluëert daar uit

een tweede post van gagies, ter fom-*

me van ƒ251 352:0:0.

Als wy verder reekenen, dat 'er tot

de vaart voor de andere Compagnien,
Sociëteiten en Commercie Comptoi-
ren, in deeze Provintie, dertig fche-

pen, hét geheele jaar door, in equipa-

gie gehouden worden; en dat, de
groote door de kleine gefupputeerd,

ieder fchip, 's jaars aan gagie kost

ƒ5000:0:0. zoo ontflaat hier uit onze
derde post van gagie. Deeze drie pos-

ten maaken te zaamen eene fomme van

ƒ454580:0:0. Hier van is het ^\ deel, of
de door ons gezogte fomme^ 2367:1 2:0.

Wy maaken verder geene zwarig-

heid, om vastelyk te beiluiten, dat d©
pogingen , om zulk een nuttig etablis-

fement tot fland te brengen, door
's Lands Hooge Magten zullen onder-
lleund worden ; het zy met het verlee-

nen van vrydommen van lasten; het
toelaaten en zelfs appuiëeren van de
reeds opgegeevene middelen; of met
het heraamen van noch andere, bete-

re»
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re, of medewerkende, mogelyk te
vinden, uit geringe belastingen op
dingen , die alleen tot de luxe of over-

daad betrekking hebben. Was *er

niet eêne ferme, voor den verkoop
van fpeelkaarten , aan te leggen, en"
die, onder eenen verzegelden omflag,

daar uit, voor een verhoogden prysj -.

te doen debiteeren ^

Was 'er niet eéne impofitie op de^
jagthonden te flatueeren? En wat defj

ipeculatie al meer zou kunnen opleve-
'

ren, van middelen, die misfchien tot.'

geen de minfte last zouden flrekken.

Zullen wy ook niet mogen verwag-
ten , dat 'er zich , onder de ryk be-

middelden , Donateurs of Donatrices

van dit gefticht zullen opdoen ?

Veelligt worden 'er andere reeds op-,5^

gerichte Fonfen genoopt, om , daar zy'
j^

het zelfde buteeren, zich met dit Fons
te veréénigen. En daar het Locaale nut,

van alle kanten uit dee^e inrichtinge

Ipruit, deswegens daar naede eene ge- .

meene zaak te maaken; Ik zegge het:
Locaale nut: want de bouw zelve, doet,,

die niet de geimpendeerde penningen
'^\^

uit de handen der bemiddelden, over-
gaan in eene mindere en meer behóèf-

XlIU DEEL, H ti-
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dge clasfe? Circuleert niet een gröOfi

gedeelte van de jaarlykfe inkoomftert
weder , onder eene geringere verdee-
linge, in de faamenleevinge ? En ein-

delyk zal dit geflicht, eene meenigte
Zeevaarende in deeze Provintie lok-

kende, niet eenen gelukkigen invloed

óp alles maaken ? Hoe zal dan niet een
ieder contribuant, by het aanfchou-
wen van het zelve, een zeker genoe-
gen gevoelen, van de hand geleend
té hebben, aan een zoo nuttig werk;
en eene gerustheid bevinden , van zich

althans aan geene ondankbaarheid of
onverfchilligheid, omtrent het lot van
zynen evenmensch, te hebben fchul-

dig gemaakt.
Verfcheidene fchikkingen zouden 'ef

noch te maaken zynt als by voorbeeld,
het generaale plan in het oog houden-
de, eerst het Corps de Logis; en voorts,
naar maate het getal der te huisvestene
vermeerderde, de vleugels, en verde-
re dependances aan te befteeden : om
niet in de noodzaakelykheid te verval-
len, van negotiatien van aanbelang te

entameeren, en dus te handelen naar
gelang van het accres der revenuen.
Het profpectus van contributie zoo

in
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5

!n te richten, dateen ieder contribuant

zich voor een zeker termyn van jaaren

tngageérde, ten einde een eigen Fons
te krygen.
Bedagt te zyn, om hoe eer hoe be-

ter de kennisfe van zulk eene inrichtin-

ge algemeen te maaken ; en middelen
te beraamén, om op allerleie wyzen
de Inwoonders van deeze Provintie

aan te zetten, van daar toe mede te

werken: waaromtrent de regtmaatigc
invloed der Bedienaaren van Gods
woord, van groot gewigt zoude kun-
nen zyn, en wat dies meer zy. Wel-
ke fcnikkingen, zoo wel als de regle-

menten, inllrücties en bepaalingen van
zulk een gefticht, als wy befchreven
hebben, wy reekenen min of meer te

zyn, buiten de fpheer van de eenvou-
dige beantwoordinge van de Vraage
des Genootfchaps. En dus houden
wy onzen taak hier mede voor afge-

daan«

U2 ANT:
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ANTWOORD
o P D E

y R A A G E;
DOOR HET ZEEUWSiCHE GENOOTSCHAP3

VOOR HET JAAR

MDCCLXXXV^
voorgesteld:

Qm opegeeven het different der fchadelyke Wisféls
cours, welke in ieder der zes Veréénigde Provin-
ciën, met relatie tot de Provincie van Holland^
in ordinaire tyden gemeenlek plaats heeft; voorts
cantewyzen de fundamenteeIe oorzaaken, door wel-
ke deeze Wisfelfchade in de Provincie van Zeeland
grooter zou zyn, dan in de vyf andere Provinciën:
gefield zynde, dat de zilveren Dukaat in Zeeland
tot geen hoogeren prys gangbaar ware, dan in de.
overige Provinciën; verders te hetoogen , of en
welks redenen de Provincie van Zeeland heeft , o„i
hedugt te zyn, dat aldaar eerder en meerder ge<
hrek aan fiandpenuingen en andere gangbaare fpe-
den zoude exfleeren, dan in de vyfandere Provin-
cien, en hoe zulk defect best zou konnen voors-a-^
koomen ^vorden.

Aan het wdk de gouden ccrprys, door het Zecim^che
Geuootichap dcrWeetenfchappeii, den een en der-
tigflcn van Oogstmaand des jaars 1735, is toes^
weezen, ^

'





'Bkdz, li^

ANTWOORD
DOOR DEN HEER.

JOACHIM FREDRIK MULLER i

Lid van het Utrechtsch Provinciaal Gemotfchap ^

te Amfteldam^

€1 ^k €1

JFelix qul poiuit rerum cogmsc^re caufas^

VIRGILIUS.

INLEIDING.
JU/e eerfte beginfelen van Koophan-
del, gefchiedden by alle Volken, door
middel van ruilinge; en naar maate heC
eene land meer voortbrengfels uitle-

verde dan het andere , verhief zich het-

zelve in vermogen boven het laatlle:

met dit onderlcheid nogthans, dat
^omtyds een dor en onvrugtbaar land,

door induftrie zyner Ingezeetcnen, an-

deren, welke overvloed van landspro-

4ucten hadden, evenaarde of o^er-

H 4 trof.
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trof. — In het eerfte geval ,' baalde de
rneerderheid'der voortbrengfels , van
het eene land, den Evenaar van de
Balans tegen de minderheid van het
tweede over, ten ware de laatften

vernuft en naarftigheid by hunne min-
dere landsproducten op de fchaal wis-

ten te leggen.

Na de vinding van de Geldfpeciën,
verkreeg de Koophandel eene gantsch
andere gedaante. De ruiling kon met
veel meer gemak niet alleen , m.aar

ook met meer evenredigheid, ten op-
zigte van de waarde der goederen

,

gefchieden, aangezien de waarde van
gemunt geld aan geene ryzing en daa-

hv,g was blootgefteld. — Van toen af

begon mén den rykdom van een land
uit een ander oogpunt te befchouwen;
en \n het beflisien daar van wierd niet

alleen op de meerderheid van eigene
landsproducten , maar ook op den
overvloed van gouden en zilveren

plaaten gezien.

Eindelyk wierden de Commerciëe-
rende landen van Europa van tyd tot

tyd overtuigd, dat de Negotie op alle

Jiunne binnenlandfche plaatzen, niet

met eyepgeljit voordeel kon gehancj-

haafci
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haafd worden, üit dien hoofde ver^
kpps men ftapelplaatzen aan Zee of
bekwaame Rivieren, waar zy hunne
Jbinneniandfche Voortbr^ngfels opfloe-

gen, om aan andere Natiën, door
middebvan de Scheepvaart, verhan-
deld te kunnen worden. — Dit bragt
voor de Commerciëerende, en Zee-
vaart, hebbende Natiën eengroot g&r^

riefaan: immers hadden zy. üegts één,'

twee of drie lieden aantedoen, om
van alle ruwe fJtofFen zo wel als voort-
brengfels van vernuft, van een uitgef
ilr,ekt land, hunne gading uittezoekenj
peeze nu beter geregelde Negotie

op een vasten voet gebragt zynde,'
kreegen de. meeste handeldryvende
.Volken gelegenheid , door middel van
de Scheepvaart, hunnen handel, met
een gunftiger vooruitzigt van voor-
deel, naar alle bekende landen uitte-

breiden. Men leerde derzelver ver-
fchillende Geldfpeciën, en haare in-;

nerlyke waarde kennen; men vei;ge-i

leek dezelven by zyne inlandfche, om
'er de gelykheid van waarde uit op te

konnen maaken ; en om hier van te

)Deter verzekerd te zyn, lïoeg meij
gouden Ducaaten , welken den naam
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van Negotie-Munt kreegen, en derzel-»

ver innerlyke waarde wierdt by alle

handeldryvende Natiën wel dr^i be-
kend; of dezelve kwamen met hunne
inlandfche Ducaaten overeen.
Dan sedert de Spanjaarden America

ontdekt, en het goud en zilver van
daar zo zeer in Europa vermenigvul-
digd hebben, is derzelver waarde
merkelyk verminderd, en men begon
den overlast daar van wel haast in alle

landen te befpeuren. — 'Er waren nu
ongelyk meer fpeciën van doen, om
dezelfde goederen te koopen, die
ïnen eertyds voor een kleine fom kon
bekoomen. Men was derhalven flegts

ryker in fchyn , en verre dat die over-
vloed van geld den Koophander meer
gerief aangebragt zou hebben, maakte
dit het werk zelfs moeilyker.
Naar maate de Koophandel zich vai>

tyd tot tyd uitbreidde, was men ook
op meerder middelen bedagt , die den-
xelven nog gerieftyker konden maa-
ken. — Hier toe vond men de Wis^
felbrieven het gefchikst te zyn. — Der-
feelver uitvinding was wel van vroegere
Eeuwen, doch het gebruik daar van
hadt men nooit pp den Koophandel
/^-' toe-
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toepasfelyk gemaakt. Nimmer was de
gelegenheid zo fchoon geweest, om
de Wisfelbrieven tot betaaling van
Koopmanfchappen in andere landen te

gebruiken, dan toen men aan Zee of
bevaarbaare Rivieren ftapelplaatzen

hadt verkoozen, met welker Hande-,
laaren of Factoors men door een lang-

duurig verkeer was bekend geworden;
en zedert men, door de Ducaaten, de
innerlyke waarde der Geldfpeciën va.n

ieder land hadt leeren kennen. Dit
laatfte was de toets, waarna men de
Wisfelcours reguleerde , om elkanders

pretenfien op de regte waarde per^

Wisfel over te draagen. \
^^^^

Het is van deeze wyze fchikking der
Kooplieden, (hoe zeer dezelve ook
van veelen misbruikt moge worden)
dat men den rykdom of mindere wel-
vaart van een land niet alleen, maar
ook derzelver betere of flegtere Geld-
fpecie op de Balans van de Wisfelcour§
kan afmeeten. — Het oprigten van
Wisfelbanken in zommige groote han-
öeldryvende fteden, (in welke men
zyn Geldfpeciën tot fyn Zilver redu-

ceerde, en Het different, tusfchen

Courant- en Bankgeld, d^n naam van
^^^

^ VM
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TAgio of Opgeld gaf) maakte het ren
guleeren der Wisfelcourfen naar alle

landen zo gemakkelyk en juist, dat
ieder Koopman, in welk land ook, de
regte waarde van zyne pretenfie, door
middel van een Wisfel, kon overkry-
gen, behalven het different der Wis-
felcours, dat uit eenen activen of pas-
fiven handel voortvloeit : want een land,

dat veel van buiten ontvangt , zonder
dat het naar evenredigheid aan andere
Natiën van zyne eigene producten, of
voortbrengfels van vlyt en nyverheid
kan uitleveren, moet vroeg of laat

onder dien last van behoefte bezwy-
ken ; en hi)?r toe kan de verhoogende
prys op de Geldfpeciën niets ten voor-
aeele aanbrengen, terwyl door het
reguleeren der Wisfelcours , de flegts

in fchyn beftaande meerdere waarde,
der Geldfpeciën, voor delngezeetenen
wordt weggenomen.

Het voorflel van de Wel Edele
MAATSCHAPPY is zodanig ingerigt, dat
wy ons, in het beantwoorden van het-
2elve, tot deeze vier Hoofd^aaken die-

per\ te bepgalen:

ï. OiA
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L Om het onderfcheid der Wisfel-
fchade van ieder der iz.es Veréé-
nigde Provinciën , met relatie tot

die van Holland > optegeeven.
IL De fundamenteele oorzaaken aan-

tewyzen, waarom de Wisfclfcha-
de in Zeeland grooter, dan in de
vyf andere Provinciën zou zyn

,

indien de zilvere Ducaat niet hoo-
ger in prys gangbaar ware, dan in

de overige Provinciën.

III. De redenen aantetoonen, welke
Zeeland zou kunnen gehad heb-
ben, om meer d^n de vyf an-
dere Provinciën voor gebrek aan
Standpenningen bedugt te zyn.

IV. Een middel aantewyzen , waar
door dit defect op de beste wyze
zou kunnen vQorgekoomen wor-
den.

k

L

Om het onderfcheid der Wisfelfchadó
van ieder det zes Verêénigde Provin-
eiën, met relatie tof die van Holland ^

pptegeeiien.

Pe Binnenlandfche Negotie der ze-

yeA



i26 j, F. MüLiiER Antwoord

ven Veréénigde Provinciën is , üi§

hoofde van dérzelver menigvuldige
gerieflykheden , om Goederen en
Contanten even gemakkelyk en veilig

van de eene naar de andere Provincie

te kunnen verzenden, van dien aart>

dat het nadeel der Wisfelcours nooit

grooter kan wezen, dan de Vragteri

en Rifico van het contant geld be-

loopt. — Immers zyn de gelegenhe-

den, om die verzending te doen, zo
menigvuldig en verfchillende van aart,

dat ons geen land ter Weereld bekend
is, waar dit alles te gelyk gevonden
wordt, en tevens even geregeld op
gezette tydert kan gefchieden, als in

ons Gemeenebest.
Het fchynt nogthans vreemd, dat

de Provincie Holland , met relatie tot

de zes overige Provinciën, alleen ac-

tief en de andere pasfief zouden han-
delen. — Immers 'hebben veele der
laatften niet flegts meerdere Landspro-
ducten dan de Provincie Holland,
maar ook Fabrieken en Trafieken,

waar uit ze hunne behoeften kunnen
vervullen, en nog aan anderen, zelfs

aan Holland, mededeelen. — Hier

juit moest volgen, dat, indien één of
meer



OVER DE EÖALE GELDSPECpiN. 1 27

ineer dier Provinciën aan Holland
jaarlyks uitleveren ƒ100 1 — en daar
voor uit Holland weer trekken ƒ99 : —
de Wisfelcours , ten minften wanneer
dit plaats had, ten voordeele van één
of meer dier Provinciën, en tot nadeel
van Holland moest koomen. — Deeze
meerdere uitlevering heeft nu en dan
öók in de daad plaats > ten minften in

eenige Provinciën, en nogthans zal 'er

geen voorbeeld getoond kunnen wor-
den, dat de endere Provinciën de
Wisfelcours met voordeel op die van
Holland hebben kunnen reguleeren.
De reden hier van is zeer klaar. De

Inlandfche producten, en het voordeel
uit de Fabrieken^ doet eenige dier
Provinciën nu en dan op Holland win-
nen, dat voor haar ten voordeele op
de Wisfelcours behoorde te koomen:
maar de omftandigheden, waarin zyzich
bevinden , in het verkrygen der ruwe
materiaalen, is oorzaak, dat de balans
altoos weer ten haaren nadeele over-
llaat. Deeze ruwe ftofFen moeten zy
of uit Holland trekken, waar door ze
weer agteruit koomen, boven het geen
zy op Holland gewonnen hadden ; of
20 zy ze direct van buitenlands ontbqr

dea
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den hebben, moet de betaaling daaf-
van toch doorgaans in Holland ge-
fchieden.

Dit is een gevolg van het aanleggen
der Stapelplaatzen, toen de Negotie
en Scheepvaart meer bepaalder op
zekere plaatzen begon gedreeven te

worden, zonder dat men meer van
kust tot kust, en land tot land voer,
om zyne Koopmanfchappen uittevei-

len , en anderen in de plaats van de
Inwoonders te koopen. Doch voor-
naamleek had dit by zulke fteden

plaats, die in den handel cenen fpoe-

digen opkoomst en voortduurenden
bloei boven andere gebuurige fteden

gemaakt hebben. -— Getuige hier van
de groote koopfbad jimfteldam y die

haaren bloei van Negotie op de puin-

hoopen van die van Antwerpen gefligt

heeft, welke laatfte in de eerfte begin-

felen van eene geregelde Scheepvaart
en Koophandel met de buitenlanders

was bekend geworden , en dus de
Wisfelcours, tusfchen hunne Geldfpe-
ciè'n en die van andere Commerciëe-
rende landen, hadden gereguleerd,
welke reductie van vreemde Geldfpe-
«ciënnog heden in veele der buitenland-

fche
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ft:he .Wisfels te Amfteldam plaats

heeft.

Hoe hoog deeze laatfte ftad in Han-
del en Scheepvaart ook zy toegeno-

men, heeft zy deeze kenmerken van
haaren afkomst toch nooit kunnen uit^

wisfchen; gelyk het reguleeren der
WisfelcöQrs op Engeland, Vrankryk;
Spanje, Koningsbergen, Dantzig enz.;

tioch altoos in Ponden Vlaamsch,
Schellingen en Grooten gefchiedt, om
geene andere voorbeelden optehaa-

ien. ^— Daar en tegen zyn 'er weer
andere plaatzen en landen, van laate-

ren datum, die hunne goederen uit

Spanje, Rusland enz., in Amlleldam-
fche Wisfels moeten betaalen, om dat

de Geldfpecie van deeze laatfte be-

kend en gereguleerd is; gelyk die van
Hamburg, Bremen en meest alle han-
deldryvende fteden van Duitschland,
in Wisfels van die plaatzen betrokken
worden , welke te Amfteldam in Hol-
•lands Banco of Courantgeld betaalbaar

Om het juiste Different der Wisfel-
cours van de vyf Provinciën , met re-

latie tot die van Holland, optegeeven,
is niet wel doenelyk : alzoo in geen der

iCllL DEEL, I Vy,
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ryf Provinciën eene geregelde Wis-
felcours op Holland gevonden wordt,
noch van deeze op de eerde Provin-
cie. Dit heeft alleen plaats tusfchen

de Provincie Hollanden Zeeland, en
wel om den meerderen Koophandel,
en om het different der Geldfpecièn ^

dat tusfchen deeze twee Provinciën
exteert.

Uit Vriesland en Groningen krygt
men zomtyds Wisfels, of hever As-
fignatien, ten laste vaningezeetenen in

Holland: welke pretenfien veelal

fpruiten uit Graanen, Koolzaad enz.,

dat die Provinciën naar Holland ter

markt gevoerd hebben; doch het is

maar zeldzaam, dat die Handelaars
Wisfelbrieven op Holland met voor-
deel kunnen remitteeren, dat noch-
tans in zulk geval plaats diende te

hebben, cm dat Wisfels ten hunnen
laste in Holland doorgaans met \ per
Cent verlies ontvangen worden, van
menfchen welke op die plaatzen Cor-
respondentie hebben, en van het iu-

casfeeren van zoodanige briefjes hun
werk maaken: een blyk, dat de ver-

negotiëering der Wisfels van de vyf

provinciën in Holland niet kan gefchie-

den.
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den, immers niet geregeld. — Doch
wanneer de Wisfel op een van die

Provinciën aanmerkelyk groot is, dat

zeer zelden gebeurt, in dat geval kan
men met | of ^ per Cent verlies laaten

ontvangen. — In de handeldryvende
fleden van Gelderland en Overysfel
heeft dit zelfde plaats. Het verlies der
WisfelcoLirs is ook in die twee Provin-
cie» geè'venredigd aan de vragt der
contante Penningen. Maar de Inge-
zeetenen der Provincie van Utrecht
daar en tegen, als eene Landprovincie
zynde, houden te Amfleldam Cas-
fiers, door welke zy hunne Asfignaties

op Ingezeetenen aldaar laaten ontvan-
gen , en aan wie zy hunne buitenland-
iche geaccepteerde Wisfeis ter betaa-
ling verwyzen.
Wanneer wy nu de vragt der Geld-

fpeciên, met het verlies op de Wisfei-
cours , tegen elkander vergelyken ,

dan zal dit al vry wel geêvenredigd
wezen. — Op Vriesland, Groningen,
Gelderland en Overysfel, i^ de vragt
van Contanten van Amfleldam en te-

rug, beneden ƒ1000, | a j
per Cent,

maar boven de ƒ1000, i per Mille. —
yoor deezen prys kan men ook Con-

I 2 tan-

I
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tanten van Amfteldam naar Zeeland
zenden , en van daar ontvangen : maar
het fchadelyke different der Wisfel-
cours op die Provincie, welke uit het
tegenwoordige verfchil der Geldfpecie
ontftaat, wordt daar door niet wegge-
nomen. —• De vyf eerstgenoemde Pro-
vinciën zouden, door het verlies der
Wisfelcours, niet anders op haare Ne-
gotie met Holland lyden , dan het geen
zy aan Vragt voor de Contanten zou-
den moeten betaalen, als zy de Contan-
ten in Natura overzonden, welk laatile

ook doorgaans plaats heeft: om dat
dit op alle plaatzen zeer gemakkelyk
en zonder rifico kan gefchieden, ter-

wyl met de Wisfel altoos eenige refi-

co verzeld gaat, hoe folide men den
Trekker ook moge houden.
De Provincie Zeeland daar en tegen

kan flegts in één geval met minder
fchade, en in het tweede met voor-
deel Contanten van of naar Holland
zenden , in vergelyking der Wisfel-
cours , welke op dien tyd plaats heeft.—
Het geval, om van Holland naar Zee-
land Contanten met minder fchade
dan ordinair te zenden, bepaalt zich

tot den tyd der Verkoopinge van de
Oost-
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Öost-Indifche Compagnie aldaar, als

wanneer het niet zelden gebeurt , dat

men in Zeeland geen genoegzaame
fomma van Papier op Holland tot eene
maatige Cours kan kwyt raaken, noch
in Holland bekoomen, om naar Zee-
land te zenden , waar door de zooge^-

naamde ZeeuwfcheRyksdaalders zom-
tyds in Holland verre boven de ordi-

naire Cours ryzen. — Dit weeten de
Jöodfche Geld-wisfelaars te Amlleldam
zich doorgaans wel ten nutte te maa-
ken, met het opzaamelen van dezilve-
re Ducaaten, om op dien tyd daarme^
de aan de Markt te koomen, waar door
ze meestal eene zoete Interesfc behaa-
len : het welk dan ook de reden is , dat
in de Wisfelcours nooit, of immers
zeer zelden, een merkelyk difFerenc

ten voordeele der Ingezeetenen van
Zeeland kan koomen. — Het geval,
om met voordeel uit Zeeland Contan-
ten naar een der zes andere Provinciën
te zenden, bepaalt zich tot het betaa-
len der Interesfen van Zeeuwfche
Obiigatien, Tienden enz., om dat dan
^e zilvere Ducaat tot 53 Huivers naar
buiten gezonden wordt i aan houders
van Zeeuwfche Effecten of eigenaars

1 3 van
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van Landeryen : maar is het fchadely-

ke different dier Geldfpecie niet oor-

zaak, dat de Zeeiiwfche Effecten bui-

ten Zeeland, weinig gezogt worden?
En is dit derhalven wel de moeite
waard, ais een wezentlyk voordeel al-

hier te worden opgegeeven?
Aan het algemeen gerief, om Con-

tanten binnens iands prompt en zon-
der eenige rifico te kunnen verzend-en,

is dan hoofdzaakelyk toe te fchryven,

dat de handeldryvende ïngezeetenen
der vyf overige Provinciën veelal

zwaarigheid maaken in het koopen
van Wisfels of Asfignaties van hunne
Medeburgers, om hun Geld daar door
in Holland overtcmaaken. Doorc^aans
zyn ze in deeze wyze van handelen
onkundig , en vreezen dus in groote
moeijelykheden ingewikkeld te zullen

worden , indien zoodanige V/isfel niet

pronipt betaald, maar niet protest te-

rug gezonden wierde. Deeze vrees,

by verre het grootfte gedeelte dier

Commerciëerende ïngezeetenen , is

oorzaak, dat de Trekkers hunne Wis-
fels niet dan met moeite kunnen ily-:

ten.

De gewoonte, welke by veelen

der.
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'der Hollandfche Kooplieden is door-

gedrongen, dat zy aan hunne Corres-

pondenten in andere Provinciën de

Vragt van het Geld niet in Reekening

brengen, heeft medegewerkt, om het

overmaaken der wederzydfche Preten.

fien door Wisfels van de vyf Provm^

ciën op Holland te ftremmen, of ten

minden zeer in onbruik te houden. —
Dan hun verlies is gering; nimmer

kan het boven | of i per Cent beloo.

pen, hoe klein de fom ook wezen mo-

ge; en zooheteenaanzienlyker post is,

die twee, drie of meer duizend Gul-

dens bedraagt, is de Vragt niet duur^

der dan de ordinaire Wisfel-Courtagie

van I per Mille. En hoe dikwils ge-

beurt het niet, dat zy in perfoon naar

Holland gaan, om nieuwe inkoopen te

doen, en by die gelegenheid het geld •

van eenen voorigen inkoop medenee-

mcn, waar door zy het zelve zeer

goedkoop , en dikwils Franco over-

krygen, als de fom niet zeer groot is.

De Provincie Zeeland daar en tegen

eene m.eer uitgeilrekter Negotie met

die van Holland onderhoudende, dan

wel de andere vyf Provinciën, was

meer in de gelegenheid, tot gemak
I 4 vau
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van haaren Koophandel op Holland;
zich van de Wislels te bedienen , tot

overmaaking van wederzydfche pre-

tenfien. — Het verlies , dat op de
Wisfelcours van Zeeland op Holland,
en van daar weer terug voor de
Zeeuwfche Ingezeetenen valt, is thans

altoos geèVenredigd naar de Cours der

zoogenaamde Zeeuwfche Rvk-sdaal-

ders, welke op dien tyd in Holland
plaatsheeft. Indien men 400 Zeeuwfche
Ryksdaalders in Amfteldam tegen 51I
ftuivers kan koopen , en dezelve met
Vragt en Onkosten voor jj of i per
Cent naar Zeeland overzenden, zal

de V/isfel disconto doorgaans 2} of 23

per Cent zyn. In Rotterdam en Dor-
drecht, daar ze algemeen voor 52 flui-

yers rouileeren, is de Wisfelfchade
ook weer minder voor de Ingezeetenen
van Zeeland.
Dan hoe klein of groot de disconto

der Wisfel ook wezen moge, het zal

altoos bezwaarlyk genoeg zyn voor de
handeldryvende Ingezeetenen van die

Provincie. Alle goederen, welke van
buiten ingevoerd worden, moeten zy
met opgeld koópen, om dat de fcha-

de 21 of 2| per Cent op de Wisfel of
Geldt
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Geldfpecie beloopt; voor alle Produc-
ten , welke zy uit hunne Provincie naar
Holland of elders zenden, ontvangen
zy mede zoo veel minder prys , dan hun-?

ne Geldfpecie of Wisfel verliest by de
andere Provinciën; en hoe zeker het
in Zeeland fchyne te zyn, dat die Ne-
gotie-penning 53 ftuivers waarde heb-
be, zal de prys van Leevensmiddelen ,

Manufactuuren tot kleeding, Eigen-
dommen en Landeryen, toch altoos

getaüxeerd en gekogt worden, naajr

die mindere waarde der fpecie, in ver-

gelyking van die der andere Provin-
ciën: dat is, men zal 'er meer ftuivers

voor moeten betaalen, dan dat de ziU
vere Ducaat, gelyk in de overige Pro-»,

vinciën , in prys gangbaar ware.
De Souverain heeft wel de magt

de Specie van zyn land op een zekereii

prys te bepaalen ; maar het voordeel
van den Souverain en deszelfs onder-
daanen zal nooit grooter wezen , dan
dat de Specie van het land maar even
onder dat gehalt en waarde zy, dat ze
óp eenmaatigen prys van het zilver niet

met voordeel kan verfmolten , maar
altoos met winst kan aangemunt wor-
den. Wel is waar, de Souverain zal

l5
^
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8 , lo en meer per Cent by het munten
van zyne Geldlpecie winnen, wanneer
hy dezelve in gehalte of gewigt zoo veel
vermindert en den prys als vooren
laat: doch dit is flegts voor ééns, en
zelfs maar in fchyn, om dat deszelfs

onderdaanen daar door belet worden,
200 veel vertier in den koophandel te

doen, ais de gelegenheid hun daar toe
wel aan de hand geeft : dus verliest de
Souverein , geduurende al dien tyd daC

deeze munt fpecie inhetlandblyftroul-
leeren , ook het meerder voordcel , dat

uit een bloeijenden binnen- en buiten-

landfchen handel voor hem anders zou
ontdaan. De onderdaanen daar en
tegen verliezen altoos by dit foort van
mindere fpecie , welkers gangbaare
waarde boven het gehalt of gewigt is,

zoo dikwiis zy binnenlandfche produc-
ten naar buiten zenden of buitenland-

fche inkoope doen.
De Stad Dantzig kan ons tot een

voorbeeld flrekken : derzelver geldfpe-

cie was tot denjaare 1757, in gehalte

en waarde, dat m^n aldaar, om een

Pondvlaams in Holland te behebben,
.280 a 290 gro'Jen pools betaalde, maar
sedert zy derzelver fpecien in gehalte

ver-
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verminderd , doch in waarde gelaaten^

heeft, moet men thans 380 a 400 gros-^

fen pools voor een Pondvl. op Hol-
land betaalen, welke Verandering van
geldfpecie voor de handeldryvende
Ingezeetenen van die Stad in het by-
zonder, en voor de andere Inwoon-
ders in het gemeen, geen gering nadeel

heefc aangebragt.

Alle producten en koopmanfchap-
pen wierden by hen duurder naar de
mindere waarde van hunne nieuwe
geldfpecie, terwyl de buitenlanders

'er niets meer voor betaalden. Hunne
inkoope in Poolen, waar de dantziger

muntfpecie gangbaar is , moet tot

hooger prys gefchieden , terwyl dat

zelfde geld weer door de Poolen in

Dantzig wordt gebragt, en aldaar op
den bepaalden prys uitgegeeven.

Het zelfde heeft ook plaats gehad
met de verminderde geldfpecie van
den Koning van Pruisfen , in de Jaaren

1758 en 1759. Voor dien tyd betaalde

men te Amfteldam voor een Ryks-
daalder te Breslau 35 a 3Ó duivers

Bankgeld , en 1762 was diezelfde

Ryksdaalders reeds op 21 iluivers
''

Bank"
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Bankgeld gevallen. De koophandel
van beiden leedt hier door veel.

Hier uit volgt dan , dat geen Sou-'

verain den prys der geldfpecie wille-

keurig kan verhoogen , zonder zich

zelven en deszelfs onderdaanen te be-

nadeelen. Hoe weinig of veel het
different ook wezen moge, de Wis-
felcours zal dat gewaande voordeel
onmiddelyk doen verdwynen: deeze
is de juifle balans, welke op het min-
lle verfchil overflaat. Nochtans kunnen
'er omftandigheden wezen , waar door
een land voor een korten tyd op de
"wisfelcours kan verliezen of winnen.
Dit hangt af van een meer of minderen
trek van geld , dan 'er goederen uit- of
ingezonden worden. Dus zal de wis-

felcours van een land 5, 6 en 8 per
Cent kunnen daalen , wanneer de
Vorst drie of vier Miilioenen buiten

s'lands negotiè'ert, en die per wisfel

laat overkoomen ; of een land , dat

s'jaars tien Miilioenen aan producten
en vQortbrengfels van nyverhcid uit-

levert, en daartegen maar negen Mii-

lioenen van buiten nodig heeft te trek-

ken, zal de wisfelcours altoos in zyn
voor-
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voordeel hebben: maar in den loop

van reëele en gelyke negotie moet de
wisfelcours nooit 5 per Cent kunnen
verfchillen.

Hier mede meenen wy nu genoeg
aangetoond te hebben, dat indien 'er

eene geregelde wisfelcours tusfchen

de vyf Provinciën en Holland plaats

had , de fchade in ordinaire tyden
daarop nooit grooter dan | | of | per
Cent, en zelfs i per Mille zou wezen,
naar maate de fomma groot of klein

is , welke overgemaakt zou moeten
worden , om dat voor dien zelfden

prys de Contanten van die Provinciën

van Holland en vah daar te rug ge-

zonden kunnen worden.
Dit gering verlies vloeit voort uit de

gelykheid der geldfpecie, welke in die

zes Provinciën gevonden wordt; als

ook uit het weinige verfchil , dat 'er

tusfchen de eene en andere Provincie

in onderlinge Commercie gevonden
wordt : want offchoon Holland aan
deeze vyf Provinciën buitenlandfche

voortbrengfels levert , zoo zenden dee-

.ze weer eigene producten en werken
van nyverheid aan die van Holland^
,en 200 het mogeiyk ware 3 om net tè

.wee:
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weeten, wat ieder der vyf Provinciën

aan Holland zond , en van daar te

rug trok , dan geloove ik, dat het

verfchil misfchien ten voordeele der

vyf Provinciën zou overilaan of ten

ininflen zeer ^elyk ftaan in de Balans

met die van Holland; terwyl de Pro-

vincie van Zeeland (alles gelyk ge-

Iteld zynde omtrent de geldfpecie),

in het leveren van Producten en Koop-
manfchappen buiten allen twyffel mer-
kelyk op Holland wint , waarover
wy in de derde Afdeelïng breeder zullen

Ipreeken. — Thans gaan wy over om

II.

Defundamenteele oorzaaken aaniewy-

zen , waarom de PFisfelfcbade in Zee-
land grooter dan in de vyf andere Prov'in'

ci'én zou zyn, indien" de Zilvere Dticaat

niet booger in prys gangbaar ware dan

in de overige Provinciën.

Uit myne breedvoerige, en 'loo ik

inyniet gantsch bedrieg, zeer bondi-
ge redeneering in de eerfle afdeeling

gehouden , is reeds bewee^en , dat

£et geene iu deeze tweede afdeeling

ge-
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geëischt wordt, niet exteert. — Indien
3e 2;ilvere Ducaat in gehalte en gewigt
in Zee]and met de overige Provinciën
gelyk Haat niet alleen, maar ook tot
geen hoogeren prys gangbaar is, zal
de wisfelfchade voor de Ingezeetenen
van Zeeland gewis niet grooter , maar
veel eer minder wezen, dan die in de
andere Provinciën : wel is waar , dat
Zeeland altoos ongelyk meer by Hol-
land ten agteren is , dan de overige
Provinciën : om dat de meeste van
haare buitenlandfche wisfels , zedert
de verhooging, in Holland, moeten
betaald worden : (a) maar dit ontftaat

uiteene ruimere negotie, waar op der-
2:elver Ingezeetenen voordeel behaa-
len, en dus daar van wel eene wisfel-

provifie aan die van Holland kunnen
betaalen, indien de fchadelyke discon-
to, uit de muntfpecie voortvloeijende,
maar mogt weggenomen worden.
Deeze, voor de Commerciëerende

Ingezeetenen van Zeeland zoo zeer
gewenschte verandering , zou hun

noch

(a) Uit de ordonnantie van de Wisfelbank , artikel V.
Wykt, dat men ten rainftcn vóór de verhooging der
Ryksdaaldcrs , in Zeeland algemeen naar buiten-lalK^
wsll-ldc eji betrokken wierd.
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fioch een voordeel boven de vyf ande-

re Provinciën aanbrengen , door de
jaarlykfche verkoopingen van de Oost-
Indifche Compagnie aldaar; want kort

vóór, en na de verkoopingen zouden
zy altoos op Holland met noch een ex-

tra voordeel kunnen Vv^isfelen , oni

dat op dien tyd voor ongelyk meer-
dere fommen aan goederen uit Zee-
land naar Holland worden gevoerd^
dan zy van daar trekt, waardoor de
Wisfelcours op Holland grootelyks

ten voordeele van Zeeland moet koo-^

men , en dus tot betaaling van bui-*

tenlandfche ontvangene goederen voor
de Zeeuwfche Ingezeetenen merkelyk
zou foulageeren. Wanneer men m.yn
antwoord , op 't eerfte Lid van het voor-

flel der Wel Edele Maatfchappy, op^

lettend nagaat, zal men met my moe-
ten toeftaan , dat op dit gedeelte van het

voordel niets anders gezegd kan worden;
en derhalven zullen wy overgaan, om

IIL

De redenen aametoonen , welke Zee-
land zou kunnen gehad hebben , om meer
dan de vyf andere Provinciën voor ge-

brek aan ftandpenningen bedugt te zyn.

Üic
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Uit dit voordel fchynt te blyken,
dat de Wel Edele Maatfchappy van
denkbeeld is, als of de Provincie Zee-
land deeze voorzorg, om den prys der
zilvere Ducaaten, boven derzelver ge-

"wigt, te verhoogen , alleen zoude ge-
bruikt hebben, om het gebrek aan in-

landfche flandpenningen voor te koo-
men: doch het zy my geoorloofd, dat
ik hier omtrent van gevoelen verfchil-

le, en zegge, dat dit zelfs de voor-
naamfte rede niet geweeft zy.

Gebrek aan genoegzaame Contan-
ten , om door de handen der Ingezee-
tenen te roulleeren kan nooit anders?

plaats hebben, dan wanneer dat land
meer van buiten lands tot zyne be-
hoefte moet trekken , dan het aan an-
dere Natiën van eigene lands produc-
ten of werken van nyverheid kan uitle-

veren. Waar dit plaats heeft , mag
men als zeker vooronderftellen , dat
zoodanig land vroeg of laat moet ver-

armen , ten ware het door industrie

dat verlies wist te vergoeden. — In-

dien de Souverain, wiens Onderdaa-
nen eenen pasfiven handel voeren ,

mogt goedvinden, den prys der geld-

(pecie te verhoogen, om voor tQ koo-
^iiL i>s^u K men
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tnen, dat de Contanten niet buiten-
lands gevoerd wierden , zou hy hier door
zyn oogmerk wel bereiken ; maar niet

dan met verlies van een gedeelte zy-
ner inkoomften, en tot groot nadeel
van alle zyne Handeldryvende inge-

^eetenen : want zoo dra 'er geen voor-
deel in zoodanig land voor de buiten-

landers meer te behaalen is, fchorten

%y den onderlingen Koophandel; ten
minften in zooverre, dat zy met voor-
deel kunnen blyven handelen, en de
als dan reeds uitgevoerde fpecie zal

'er niet. eerder weer inkoomen , dan
dat zy aan de Buitenlanders daar voc*
goederen in betaaling kunnen gee-
ven.

Maar indien de Souverain van eene
pasfief handelende natie, met de ver-

hooging der geldfpecie , ook tevens
de Luxe onder de Ingezeetenen kan
verbannen , zoo dat derzelver be-
hoefte niet grooter is , dan hunne
lands producten en werken van ny-
verheid opbrengen, om daar door te
doen balanceeren , dat het geen van
buitenlands inkoomt niet grooter is,

dan het geen zy aan vreemden kun-
nen leveren, dan zal men misfchien
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Op het voorbeeld van Zweeden dien

aangaande winnen : doch hief toe

wordt eene despotieke Alleenheer*

iching vereischt, waar voor wy'vry-
gebooren Nederlanders met rede den
grootflen a&eer hebben.

Uit het boven beredeneerde hebben
wy gezien, dat eert land gebrek aan
Standpenningen kan krygen , het welk
van' buiten meer moet ontvangen, dan
het aan anderen kan leveren > en dat

in dit geval de Souverain wel eens in

verzoeking gebragt kan worden j de
Muntfpecie , boven de ordinaire waar-

de, in prys te verhoogen: maar v/elke

redenen kan de Provincie Zeeland
meer dan de vyf overige Provinciën

toch gehad hebben ^ orti dien flap te

doen? Is het gefchiedt uit vreeze voor
gebrek aan Contanten in de Provin-

cie? Dan zoude men daar uit moeten
befluiten, dat Zeeland met Holland ee-

nen pasüven handel dreef: doch hier

van meenen wy het tegendeel te kun-

nen aantoonen ; en wanneer men my
dit zal toegeflemd hebben, vinde ik

gcene .Zwaarigheid te zeggen , dat het

onmogelyk geweest zou zyn, noch

immer gebeuren kan, dat Zeeland

K. 2 V001?
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.voor gebrek aan Standpenningen t«

dugten zou gehadt hebben, meer dan
de vyf overige Provinciën.

De .oorzaak, welke aanleiding tot de
eerlle verhooging in 1672, van de zil'

fvere Ducaaten in Zeeland gegeeven
heeft,- moet veel eer toegefchreeven
worden aan de vrees, welke men in

Zeeland gehad, of hever daadelyk on-

dervonden heeft, dat die Provincie

overflroomd wierdt van vreemde fpe-

ciè'n van minder gehalten als in onze
Unie gangbaar waren. — De locaale

fituatie van Zeeland fchynt dit myn
gevoelen te begunlligen : als zynde
zeer naby Braband gelegen, met wel-

ker Ingezeetenen Zeeland eenen aan-

merkelyken Koophandel dryft. Het
eindeloos getal van Placaaten, door
de Heeren Staaten der Provincie van
Zeeland, waarin reeds by het vesti-

gen van de Unie by aanhoudenheid
vreemde Muntfpeciën Billioen verklaard

worden (b), zetten myn gevoelen ten
deezen opzigte nog meer klem by.

Men

(b) Men zie onder anderen de Placaaten van 30
Jdnuary 1582, en 13 Augustus 1585, toen de Ryks-
daalder in de Nederlanden uoch algemeen 4S Huivers

was. •
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Men zie flegts het Groot Placaat-

Boek in, en men zal verwonderd flaan

over de menigvuldige Placaaten , wel-

ke tegen vreemde Muntfpeciën , van
minder gehalte en gewigt, door de

Staaten Generaal van de Veréénigde
Provinciën, geftatuëerd zyn. Dan dee-

ze zyn nog gering in getal tegen die

Placaaten ,"^welke de Provinciën Hol-
land en Zeeland by aanhoudenheid te-

gen het roulleeren van vreemde Geld-

fpeciën gefield hebben. — Deeze twee
Provinciën waren ook de voornaamfte

in Zeevaart en Koophandel, tegen

de vyf and-ere, en derhalven meer
blootg(?fl:eld voor den invoer van
vreemde Munt. — Daar nu Holland
eene veel uitgeftrekter Negotie naar

alle gewesten der weereld heeft^ dan
Zeeland, zou men daar uit moeten
beiluiten , dat de toevloed van vreemd
Geld in Holland ook het meest moest
geweest zyn, en uit dien hoofde ook
de meeste Placaaten daar tegen gefta-

tuëerd hebben : maar juist het tegen-

deel is waar. -* 'Er worden wel vyf
Placaaten tegen vreemd en (legt Geld
>ian de Heeren Staaten van Zeeland

K 3, ger.
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gevonden, tegen één Placaat in Hol-
land. — Zoo dit myne ftelling niet

volkonien bewyst, het zal nochtans
myn gevoelen zeer begunstigden. —

.

Maar , het geen noch meer in royn
voordeei Ipreekt =, is , dat ilc geen Pla-

caat gevonden heb van de vyf andere
Provinciën in haar privé tegen Geld-
fpecié'n van minder waarde; daar toch
vier van deeze aan andere landen
grensfen, met welker Ingezeetenen zy
over en weer handelen , en dus buiten

twyffel Geld van hunner vreemde buu-
ren moeten ontvangen; en dit in die

Provinciën laaten circulceren. De re-

denen, waarom dit in de vier Provin-
ciën minder invloed dan in Zeeland
gehad heeft, zullen wy flraks nader
opgeeven.
De aanhoudende klagten over deri

toevloed van vreemde Speciën , waar
toe de Provincie Zeeland , als het
grootfte belang daar by hebbende, ge^
wis het meest zal gedaan hebben, deed
de Heeren Staaten Generaal van de
Veréénigde Nederlanden, in den Jaare

1619 refolveeren, om den Nederlands

fchen Kyhdaalder , finaal en 'ZOnder />rfl*
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1

iiiJie^Jn 'gehalte engewlgt op 50 ftuivers

te regulerenXe); terwyi voor dien tyd
geen Nederlandfche Ryksdaalder in

gehalte, en gewigt hooger dan tot 48
iluivers in ons Gemeenebest bekend
was. -^ Hier door nieende men het
kwaad te zullen overwinnen: maar in

den Jaare 1 62 2 wierden , door de Hee-
ren Staaten van Zeeland, reeds weer
op nieuw veele foorten van vreemde
Muntfpeciën Billioen verklaard (d).

Een blyk dat deeze voorzorg in Zee-»

land minder dan in Holland ten goede
iiadt gewerkt. Ja op verfcheiden ty^

den heeft men in Zeeland een wezent"
lyk gebrek (e) aan Inlandfche Stand-
penningen gehad, zoo dat men zich

wel voor cenen tyd daar door belem-
merd vond in de Negotie met Hol-
land, by welke gelegenheid alle in-

landfche Specie fcheen verdweenen te

wezen : doch dit duurde, flegts korten
tyd; het beloop van veele buitenland-

iche Inkoopen moet, door de Zeeuw^
K 4 fche

(^yyoXgtm ^lacaai vm 13 February 1619.

(cl) Volgens Placeat van 11 Atgiistus 1622.

(e) Dit "gebrek fchynt nochtans geen plaats gehad

te hebben j^daa na de verhpoghig der zilvere Ducaa-*
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fche Kooplieden , in HollanH betaald
worden (f); daar én tegen -.tre-kt Zee-
land door de jaarlykictie Vérkoópiri-

gen van de Oost-lndifchè Comp'ignie,
en v-OOF onderfcheidehe inlandfche

producten weer aanmerkelyke föm-
men uit Holland • maar wanneer deeze
•gevallen wat meer dan haar géwaohte
uit elkand'eren loópen, moét het'gety

van de inlandfche Geldfpecie in Zee-
Jiand op dien tyd noodzaakelyk laag

-ebben; het welk niet zqu gebeuren,
indien de Cours van de zoogenaamde
Zeeuwfche Ryksdaalders ,- met die van
-andere Provinciën

, gelyk ftond, waar
over v/y in de vierde Afdeeling bree-

der zullen -handelen. '

•
" De Geldfpecièn van de Oóstenr^/k-

fche en andere daaromtrent gelegen
landen, koomen al te na in gehalte en
waarde met die van onz^ Unie, dan
dat dezelvcn niet door infchikkelyk-

heid van fommige Kooplieden , orn.

een grooter debiet in hunne goederen
te maaken , met een minder different

zouden ontvangen geworden zyn, dan
het wezpntlyk yerlchil bedroeg, en

zoo

(f) Men zie hier van de redenen bl. 1:18' opgegeévei^^
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ZOO vervolgens dêez^ -mindere Specie

Ain- 'hunne Wferkliedeii , Lévéran ciers

,

'Bakkers V Slagters eiiz. ,; by kleine

fórrimaas tevens, in de Provincie weer
«ouden geflèeteri, en onder den man
gebragt hebben. -—^ En zou' izoodanige

handèlwyze- niet 'hebben kunnen aan-

leiding géeven , dat deeze vreemde
Speciën, van geringere waarde, op
gelyken prys, als die van dé Geünieer-
de Nederlanden , in Zeeland zouden
geroulleerd hebben? Zouden hier door
niet alle Kooplitedcn, zonder onder-
fcheid, in de nóodzaakelykheid ge-

bragt zyn geworden, dit voorbeeld te

volgen, en die vreemde Speciën door
feen algemeene circulatie als te natura-

iifeeren? — Maar welke nadeelen
moesten voor de ]ngezeetenen van de
Provincie Zeeland hier uit ontdaan?
Oewis deeze.^-dat de Kooplieden van
Holland dit verfchil der Geldfpecie
door de Wisfelcours weldra reguleer-

den; Zeeland moest de fchaden van
dit different draagen , zonder eenige
vergoeding te kunnen vinden, zelfs

niet met het uitzenden van die fchado-
lyke Specie. Om het verlies op de
^isfelcours te ontwyken, was het no-

K 5 dig
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dtg xie Hollandfche Wisfels met in-

landfche Contanten te betaalen, of de
Contanten in natura naar Holland te

eenden. Alles werkte mede , om de
vreemde Geldfpeciën der gebuuren
van Zeeland in die Provincie te ver-

meerderen j de inlandfche Specie wierd
alleen aangezien als een foort van
Bankgeld, waar mede men HoUand-
fche Wisfels betaalde, die men op
Holland kogt, of van daar op Zeeland
getrokken waren. •.; rr-j/jtit.:!

,
i-^:

Het 2K)u nochtans met dk alles niet

mogelyk geweest 2;yn, Zeeland ten

eenemaal van inlandfche Standpennin-
gen uitteputten, maar wel in zoo ver-

re te doen verminderen, dat daar van
op wekere tyden een groot gedeelte in

de andere Provinciën bleef roulleeren,

die niet weer terug konden keeren y
voor dat Zeeland goederen daar voor
in de plaats kon geeven ; en in dient

tusfchentyd moest Zeeland zekerlyk

van vreemde Muntfpeciën overftroomd

worden. Maar deeze terugkeering kon
niet misfen, onvermydelyk te moeten
volgen, door de jaarlykfche Verkoo-
pingen van de Oost-Indifche Compag"

ï4q -in -gie^land, waar vau^ijplland we!

r 'i het



het grootfle gedeelte koopt, het welk
dit verlies weer merkelyk vergoedde.

YoQ^g hiex by de verzendingen van
Zeeuwfche Producten naar Holland,
als Tarwe, Koolzaad, Meekrap, Vlas
enz., dat alles medewerkte, om de ha^
lans weer rykelyk,.ten vooideele van
2eeknd, over te haaien. «: ;

Wanneer wy een overflag maaken;
en nagaan , wat Holland jaarlyks aan
Zeeland moet betaalen, voor hetgeei:
de eerde by de Oost-Indi/che Com-
pagnie der laatfte koopt ; daar by voe-
gende de fommen , welken jaarlyks
voor inlandfche Producten van Zee-
land naar Holland getrokken worden,
en dan daar tegen overflelt, wat Zee-
land uit Holland gewoon is jaarlyks te

trekken; dan zal men bevinden, dat
Zeeland op Holland actief handelt.
Doch niet tegenftaande alle deeze
voordeden , moest Zeeland over-
ftroomd worden van vreemde Geld-
fpeciën , om dat ze uit de Oostenryk-
fche en de verdere daar aan grenzende
landen , minder Lands producten en
andere Koopmanfchappen trekt, dan
aan. dezelve levert. Ook verdwynen
i^en deel inlandfche Standpenningen

,

door:



Ï5Ö J. F. MULLER ANTWOORD

door in Bfaband te bleven foullee-

ren. — Maar indien Zeeland op Hol-
land actief handelt , van waar koomt
het dan, dat Zeeland op de balans van
Contanten by Holland agter uit raakt?

U'd ontftaat door de Wisfel : om dat

Zeeland voor ^yne buitenlandfche in-

koope betrokken wordt in Wisfels , die

in. Holland moeten betaald worden,
immers voor het grootfte gedeelte, en
vooral van zulken , die in Bankgeld
getrokken, of daarin betaald moeten
W-orden,

-Laaten wy nu de Provinciën Gelder-
land, ©verysfel. Vriesland en Gronin-
gen befchouwen , welke mede tegen
vreemde landen aangrenzen , waarin
andere Geldfpeciên gevonden worden.
Volgens myne boven gemaakte voor-
onderftelling zouden deeze Provinciën
evenzeer moeten blootgelleld wezen,
aan een te grooten invoer van vreem-
de Geldfpeciên als Zeeland, zonder
dat dit nochtans plaats heeft: dan hier

voor zyn twee natuurlyke redenen,
welke dat in decze vier Provinciën

meer dan in Zeeland onmogeiyk maa^
leen.'-' -

I. De Geldfpeciên van die aangrens
zen-
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^ende landen verfchillen 200 veel in

gehalte en waarde met die van onze
Unie, dat ze by ons niet gangbaar
kunnen worden , dan met groot ver*

lies, tegen het geen waar voor zy ia

hun land rouUeeren, en uit dien hoof-

4e altoos wederkeeren, ter plaatfe

waar ze het meest gewaardeerd wor-
den. — Van daar dat die foorten van
vreemde Geldfpeciën nooit diep in on-

ze Provinciën indringen, maar zich-

doorga.ans bepaalen op de plaatfen van
de grenzen, waar het different het
kleinst is, en de gelegenheid overvloe-

diger, om in hun land tot de gefielde

waarde te kunnen uitgegeeven worden.
2. Geene van de bovengenoemde

vier Provinciën heeft eenigen Koop-
handel van belang met de Ingezeete-

nen van de aangrenzende landen. —
De weinige Negotie , welke tusfchen

de vier Provinciën met bunne vreemde
Nabuuren plaats heeft , gefchiedt al-

toos pasfief van onzen kant, en actief

van de vreemden: wanneer de laatften

voor 20 ftuivers uit de vier Provinciën

trekken, dan leveren zy aan hunne
Lands producten ten minsten voor 22
jluivers, zoo niet meer in de plaats, en
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dus winnen zy altoos op.de Nederkrl-
den; dit is de rede, dat hunne Geld-
fpeciën in die Provinciën niet kunnen
blyven, wyl men zyne vreemde Buu-
ren altoos met huntie eigene Munt be-

taald, en noch inlandfche Specie by
moet geeven , om den onderlingen

Koophandel, hoe klein ook, te veref-

fenen.
• Groot kan deeze hunne Commer-

cie, met derzelver vreemde Buuren,
nooit worden, om dat deeze Jaatflen

hunne behoeften meestal direct uit

Holland ontbieden , waar door voor
die vier Provinciën de gelegenheid
wordt afgefneeden, om actief met der-

zelver vreemde Buuren te konnen han-
delen. Immers is 'er in geene van die

Provinciën eene genoegzaame buiten-

landfche Negotie; zy zyn genoodzaakt
hunne behoeften daar van zelfs uit Bol-
land te trekken , welke weg voor dié

vreemde Buuren even gemakkelyk
openftaat niet alleen, maar de gelegen-

heden daar toe ook daadelyk hebben,
en dus niet in de noodzaakelykheid
koomen, zoodanige goederen uit de
binnenlandfche Provinciën te trekken.

Indien 'er eene gegronde vrees voor
ge-
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gebrek aan Standpenningen plaats kon
hebben , zou het zeker in deeze vier

genoemde Provinciën moeten weezen.
Deeze immers handelen met haare
vreemde Buuren pasfief, en rnoeten
dus het meerder ontvangene met Con-
tanten betaalen, en by die gelegenheid
altoos zich van het vreemde Geki eerst

ontdoen. Zeeland daar en tegen , ge-
lyk de menigvuldige Placaaten van die

Provincie aantoonen, wierdt over-
ftroomd van vreemde Muntfpeciên

,

welke tot hooger prys onder de Inge-
zeetenen van Zeeland circuleerden,
dan hunne gehalten en waarde bedroe-
gen, en dus door den Souverain, de
Heeren Staaten van Zeeland, aanhou-
dend Billioen verklaard wierden, om de
fchade hunner Ingezeetenen daar door
voortekoomen. — Maar kon deeze
evervloed van vreemde Geldipeciè'n

in Zeeland wel exteeren, indien deeze
Provincie met haare Buuren, welke
die Contanten van mindere gehalten
en waarde invoerden, eenen pasfiven
handel dreef? Zullen de handeldry-
vende Ingezeetenen van Zeeland, niet

altoos eerst dat vreemde Geld tot be-
taaling hunner inkoope; in die landen

ge:
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gedaan, hefteed hebben, eer ze tot de
inlandfche Contanten overgegaan zyn?
En moet hier uit niet volgen , dat de
Provincie Zeeland , ten minften vóór
de verhooging van den zilveren Du-
caat, eenen actieven handel met die

aangrenzende Buuren gedreeven heb-

be? — Ik maake geene zv/aarigheid,

dit met ja te beantwoorden. Worde
nu die active handel in Zeeland thans

niet meer gevonden, (en welk door-

zigtig Koopman zou dit durven bewee-
ren) dan is 'er zeer veel grond, om te

vooronderftellen , dat, hoe menigvul-

dige oorzaaken daar voor ook mogen
opgegeeven worden , de verhooging
der Zeeuwfche Geldipecie hier by ee-

ne voornaame rolle gefpeeld hebbe,
200 niet de eenigfte oorzaak geweest
zy.

Het is dan ten hoogften waarfchyne-
lyk, dat men in Zeeland die voor-
zorg, om de Provinciaale Muntflag in

evaluatie te verhoogen
, gebruikt heb-

be, om den fchadelyken overvloed
van vreemde Muntfpeciên uit de Pro-
vincie te weeren. — En wie zou kun-
nen twyfFelen , dat dit oogmerk niec

.volkomen bereikt zy ? Waren de ge-

vol-
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Volgen van een anderen kant minder
nadeelig geweest voor de Commerci-
eerende Ingezeetenen, nimmer zoude
de Staatkunde gepaster middel hebben
kunnen uitdenken, om haar doelwic
te bereiken.

'Er blyft nochtans deeze zwaarig-
heid in myne opgegeevene redenen,
welke de Provincie van Zeeland tot
dien flap hebben kunnen moveeren,
namelyk: indien Zeeland de nadeelige
gevolgen, na de eerfle Verhooging
van 50 op 51 ftuivers reeds heeft kun-»

nen befpeuren; wat heefc dan aanlei-

ding tot eene tweede Verhooging op
52 ftuivers kunnen geeven? En dit ^elf-»

de moet gevraagd worden, waarom
men in Zeeland den zilveren Ducaat
eindelyk zelfs op 53 Huivers verhoogd
hebbe.
De eerfte verhooging, welke vol-

gens Placaat of IVaarfchouwinge in dato
II September 1672, voorgevallen is,

door den Souverain toegefchreeven
aan bet goed Alloy en Swaerte van den
fiheren Ducaet , die in de Graeffelyke
Munte jegenwoordigh gemaakt wordt i en
'Voor defen aldaer ge-munt jyn, — Hier
uit zou men moeten befluiten, dat de
XiiL. DEEL, h Fro-
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Provincie Zeeland alleen op het oog;

gehad hadt, deezen inlandfchen Nego-
tie penning voor den uitvoer te beveili-

gen. Doch men dient wel in opmer-
king te houden, het geen wy reeds
hier boven gezegd hebben, dat de ver-

mindering van inlandfche Standpen-
ningen flegts een gevolg was van den
grooten toevloed van vreemde Specie,

waar mede men geene Wisfels kon
betaalen, noch totïle gangbaare Cours
in de Bank brengen; en die door de
ftrengftePlacaaten, en herhaalde Billi-

oen-verklaaring niet uit de Provincie
konden gehouden worden.
Dan deeze Verhooging op 51 dui-

vers gaf in de andere Provinciën, en
voornaamlyk in Holland, reeds vroeg
aanleiding tot klagten. — Deeze kil)-

belingen fchynen zich echter alleen on-
der de wederzydfche handeldryvende
Ingezeetenen bepaald te hebben. Im-
mers heb ik niets, ongeacht alle mo-
gelyke nafpooringen, voor het jaar

1716, dien aangaande kunnen vinden.
Het was dan in dit jaar, dat de lieden
Breda, Rotterdam en Dordrecht, op
het herhaald geroep hunner Commer-
ciëerende Inwoonders, by de Staaten

Ge-

i
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heraal klaagden > dat hunne Ingezeete-*

nen in deProvincie Zeeland > voor goe-

deren, aldaar ten verkoop invoeren-

de, den zilveren Ducaat tot 51 duivers

Inoesten ontvangen, en uit dien hoof^

de ook meenden, denzelven tot dien

prys onder hunne Medeburgeren te

kunnen en te mogen uitgeeven> waar
over menigvuldige gefchillen en ver-

hinderingen in den Koophandel dier

Inwoonders ontllonden, met verzoek,

dat Hun Hoog Mogende dien aangaan*

de Vöorzieninge geliefden te doen.

Dit was van dat gevolg, dat deeze
zaak den 28 April 171 6, by Hun Hoog
Mogende Commisforiaal wierdt ge-^

maakt, om dien aangaande het Advys
van den Generaale Muntmeester inte*

neemenj ten einde Hün Hoog Mogen-
de te dienen van bericht. — Hier van
fchynt echter geen Rapport gedaan te

\vezen; ten minften wordt dit in de
Registers niet gevonden. — Onder-
tusfchen wierdt den 2i July daaraan-

volgende^ door een Placaat van Hun
Hoog Mogende > de Heeren Staaten

Generaal, verboden, den zoogenaam-
den Zeeuwfchen Ryksdaalder in de

Provincie van Holland hooger dan toe

]L 3 $Q
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50 Huivers uittegeeven, of te ontvan-

gen.

Deeze eerfle flap van Verhooging
fteunt op Staatkundige redeneeringen,

om een kwaad tegentegaan, dat door
geene andere middelen fcheen geiluit

te konnen worden. — Immers zeggen
de Heeren Staaten van Zeeland in

hunne Placaaten, voor de eerfte Ver-
hooging tegen vreemde Muntfpeciën
geftatuêerd by herhaaling: dat de Pro-

vincie Zeeland vervult is met vreemde
en llegtere foorten van Gelde , tot

groote fchade van derzelver Ingezee-
tenen. — Hier uit biykt, dat met de
Verhooging niet zoo zeer beoogd
wierdt, om de inlandfche Standpen-
ningen voor den uitvoer te beveiligen,

als wel voornaamiyk om den toevloed

van vreemde Muntfpeciën uit de Pro-
vincie te weeren, en daar door de
fchade der Jngezeetenen te verhoedert.

Doch deeze V'erhooging kon onmo-
gelyk v^n een goed gevolg wezen,
met relatie tot de buitenlandfche Geld-
fpeciën. Deeze waren meer dan 2 per
Cent minder in gehalte , dan die van
onze Unie, en het geen Zeeland door

dien verhoogden prys by de Braband-
fche
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fche en andere Geldfpeciè'n mogt win-

nen, wierdt door eene nadeeliger Wis-
feicours op Holland weer rykelyk ver-

looren.

Wegens de tweede Verhooging, op
52 ftuivers, volgens Placaat in dato 2

October 1747, zeggen de Heeren Staa-

ten van Zeeland de volgende motiven
gehad te hebben: — dat door het ver-

zenden van inlandfche Contanten voor
Koopman/chappen ; door het verfmelten

van dien; door de hooge prys van het
zilver, en door de Conjunctuuren van
Oorlog y de Provincie Zeeland van
Standpenningen beroofd wierdt.

De eerfle geallegueerde reden, we-
gens het verzenden van Contanr.en voor
Koopmanfchappen, geeft onvvcerfprec-

kelyk te kennen, dat men op dien tyd
reeds befpeurd heeft p^srief te hande-
len, -r- Zou een land nadeel kunnen
hebben, dat ƒ950 aan Contanten voor
Goederen naar het Noorden zond, in-

dien het dezelve in Vrankryk of elders

weer tot /igdó kon verhanclelen? Hoe
,veel men te dugten hadt, voor liet ver^

fmelien, toen de ziivere Ducaat reeds
op 51 Huivers was, kan ik wegens ge-
brek aan kennis van de toenpiaalige

L 3 om-
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omftandigheden, niet bepaalen. -^ D&
hooge prys van het zilver daar en tegen

,

en den fchadeiyken invloed op de Con^
tanten, wegens de nadeelige Conjunc-

tuuren van den Oorlog, zyn van zulk

gewigt, dat wy wel durven verzeker

ren, dat het te dier tyd onmogelyk
was, op het gewoone voordeel tot 51

ftuivers aantemunten niet alleen, maar
dat ook de inlandfche Standpenningen,
uit hoofde van het daar omilreeks zyn-
de Franfche Leger, menigvuldig uit

de Provincie Zeeland zullen gevoerd
,wezen.

Dan het is aanmerkelyk, dat de Pro=
vincie Zeeland, in haare menigvuldige
Placaaten, voor de Verhooging van
den zilveren Ducaat , nooit over ge-
brek aan Standpenningen klaagt, maar
wel van overvoerd te wezen van
vreemde, en mindere foorten yan
IVIunten, dan de haare; terwyl men,
na de Verhooging, wel dra gebrek aan
inlandfche Standpenningen kreeg. —
Dit jnoest ook natuurlyk volgen , zoo
lang hunne buitenlandfche Negotie,
voor welker goederen zy voor een
groot gedeelte op Holland' betrokken:
gierden

j^
4^zeifde W^ef. --? Immers,
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was het van toen af voor de Ingezee-
tenen van Zeeland noodzaakelyk, wil-

den zy op den voorigen voet met de
Ingezeetenen van Holland gelyk bly-

ven , dat zy nu 2 per Cent meer winst
op hunne buitenlandfche Commercie
maakten, dan wel eer, toen de zilve-

re Ducaat met die van de andere Pro-
vinciën noch gelyk in prys was. —
Door de tweede Verhooging zou het
verlies voor de Kooplieden noch groo-
ter geweest zyn, indien men in Hol-
land, door het terug zenden van die

Specie, naar Zeeland niet eenig fou-

laas gekreegen hadt, waarom men de
Wisfelfchade naar die vergoeding mo-,

dereerde.

Het different dat door de Verhoo-
ging, of liever het nadeel dat door de
Wisfelcours, en het verlies op de
Contanten, welke men naar Holland
zond, veroorzaakt wierdt, bleef zoo
lang in laatstgemelde Provincie, tot

dat Zeeland Producten daar voor le-

verde. De Ingezeetenen van Zeeland
wonnen nu werkelyk 2 per Cent min-
der op hunne Negotie , of zoo veel

het different der Wisfelfchade be-
droeg, dan voormaals.

L 4 Laa-
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Laaten wy de buitenlandfche Com*
inercie van Zeeland, voor welke de
ïngezeetenen op Holland betrokken
Worden, en de Negotie, die zy mec
Holland en de andere Provinciën

voert, eens bepaalen op twintig Milli-

oenen guldens. — Laaten wy fteilen,

dat de ïchade op de Wisfel, na het jaar

*747j geweest zy één half per Cent-
en het verliep der handeldryvende ïn-

gezeetenen zal Jaarlyks een Tonne
Gouds geweest zyn. — Deeze fomma
bleef zoo lang in Holland , tot Zee-
land daar voor goederen zond. — Wil
inen dit verlies niet ten laste van de
Negotie brengen, men reekene dan,
dat Zeeland, na de tweede Verhoo-
ging der zilverè Dücaaten, reeds hon-
derd duizend guldens minder aan Pro-
ducten opleverde. -— Hoe veel is nu
niet de fcliade, daar het different op de
Wislel 2\ per' Cent verhes bedraagt?
En zou men de zaak wel vergrooten,
indien men ftelde, dat de handeldry-
vende ïngezeetenen van Zeeland, in

plaats van 20, wel 5oMinioenen op ge-

melde wyze pmzetteden?— Ik geloof
Been.' •

' Deeze verandering in den prys óet
^. -' ..

•
' Munt-
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Munripecie kon niet nalaaten aan de
Commercie een gevoeligen neep toe

te brengen. Een voorbeeld, naar de
tegenwoordige Wisfelfchade geree-

kelid, zal dit nader ophelderen.

Een Koopman te Dordrecht krygt
Commisfie , orn zekere goederen inte-

koopen, welke, en te Amfteldam, en
te Middelburg, ten opzigte van de
tjualiteit en condities , de onkosten
van tranfport enz. gelyk ftaande, even
goed te bekoomen zyn: dan zal deprys
voor die goederen, te Amfteldam op
ƒ100, gelyk ftaan met die te Middel-
burg op ƒ 97' of ƒ98 , om dien Koop-
man te Dordrecht te doen zeggen, het

is my onverfchillig van waar ik de goe-

deren ontbiede. — Gaat hy naar Mid^,

delburg, dan betaald hy met zooge-
naamde Zeeuwlche Ryksdaalders, tot

53 ftuivers, die hy tot dien prys uit

Zeeland heeft ontvangen, doch in

Holland niet boven 51I of 52 ftuivers

kan xiitgeeven. — Maar indien de prys
van die goederen te Amfteldam en
Middelburg gelyk ftaat, dan betaald

hy met zilvere Ducaaten tot 53 ftui-

vers, die hy in Holland tot 5i| of 52
ftuivers heeït ontvangen.

1^5 Het
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Het is dus voor den Koopman het
zelfde , of men , het different op de
goederen, dan wel op de Cours der
Geldfpecie wil gedecorteerd hebben,
maar Zeeland moet dat verlies, om
die Verhooging draagen, en hunne in-

landfche Standpenningen, voor dit dif-

ferent , zoo lang misfen , tot zy daar
voor goederen kan geeven.

De derde Verhooging op 53 Hui-

vers, volgens Placaat in dato 8 Maart
1762, door de Heeren Staaten van
Zeeland, is gefchied, om voortekoo-
men, "dat de Ryksdaalders niet als

„ een Negotie-penning buiten de Pro-

„ vincie gevoerd wierden ; dat zy we-

„ gens het goed allooi en zwaarte niet

„ mogten verfmolten worden; dat de
„ hooge prys van de Munt-materiaa-

yy len , en de Conjunctuuren des tyds

„ dit noodzaakelyk maakten".
De eerfte reden hebben wy op bl.

165, reeds beantwoord. De tweede
reden , wegens het verfmelten , op 52
fluivers, koomt ons byna onmogelyk
voor. Ondertusfchen kan de Souve-
,rain wel eens in omflandigheden we-
zen, dat Hy de ware reden van het

factum niet k^n, of niet goedvind aan
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de Ingezcetenen te neggen, en dan is

deeze geallegeerde reden voldoende.
M^ar indien de Souverain dit als de
waare reden wil aangemerkt hebben,
dan zeggen wy, dat Hy door men*
fchen , welke invloed op Deszelfs
Hooge deliberatien gehad hebben,
misleid is geworden. Want de zooge^-
naamde Zeeuwfche Ryksdaalders ver-
fchillen, noch in gehalte noch in ge-
wigt met de Hollandfche; derhalven
zouden eerst alle Hoiiandfche hebben
moecen verfmolten worden, eer men
aan de verhoogde Zeeuwfche Ryks-
daalders gedacht zou hebben. — De
derde reden is in dit Placaat ook zoo
voldoende niet, dan in dat van 1747.
Toen immers was de prys van Rece-
pisfen der Mexicaanen 15 fluivers, en
in 1762, maar 8 fluivers, voorzeker
niet duur. — Door de Conjunctuuren
des tyds, wordt misfchien op de ver-
flapping van Negotie gezien.

Dan wat 'er ook de reden van moge
geweest zyn : indien Zeeland de zaak
toen wel ingezien hadt, dap ben ik
verzekerd, dat men alle ongelegenhe-
den, zoo het gebrek aan Standpennin-
gen ^ als het verlies van Negotie^ om-

trent
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trent dien tyd zou hebben kunnen uit

den weg ruimen, alleen met den Ne-
.gotie-penning reeds Anno 1758, en
dus vier Jaaren voor de iaatfte Verhoo-
ging, op 50 ftuivers te reduceeren.

Men zou in Zeeland niet eens hebben
behoeven te Munten , en nochtans

^ou 'er overvloed van inlands Geld ge-

weest zyn. — Het kon niet uitblyven,

of de Negotie , welke toen in onze
.Unie zeer bloeide, maar na den Oor-
log tusfchen Engeland en Vrankryk
weer verminderde, moest ook in Zee-
land opgewakkerd zyn, en deeze ver*

meerdering van Koophandel, zou de
Provincie meer voordeel aangebragt

hebben , dan het geen door het Aan-
munten en Verhoogen met mogclyk-
heid ontdaan kon.

Indien wy het geval in Zeeland,
.wegens het verhoogen van den zoo-
genaamden Zeeuwfchen Ryksdaalder,
met een Staatkundig, en tevens met
een Commerciëerend oog befchou-

^wen, en naar het algemeen gevoelen
vooronderftellen , dat deeze Verhoo-
ging gefchicd zy, uit vreeze voor ge-

brek aan Standpenningen: dan moet
. daar^uit volgen, dat Zeeland, meer van
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buitenlands trekt, dan het aan Produc-

ten, Koophandel en Werken van ver-

nuft, kan opleveren. Maar zal, in ge-

val Zeeland eenen pasfiven handel

dryft, de vermindering van Stadpen-

ningen dan worden weggenomen ?

Geenzins?— De Verhooging zal dien

Negotie-penning in Zeeland wel doen
wederkeeren, om dat hy nergens an-

ders tot dien prys kan uitgegeeven

worden; nochtans in geen ander ge-

val , dan dat de Zeeuwfche Ingezeete-

nen de waarde daar van in goederen
voldoen.

Derhalven kan men niet zeggen,
dat de Verhooging der Geldfpecie het

middel geweest zy , waar door het ge-

brek aan Standpenningen in Zeeland
paaien gefield is. Handelt die Provin-

cie met Holland en buitenlands pasfiefj

zal het Geld toch uitgevoerd v/orden
j>

al wierdt de zilvere Ducaat op 60 dui-

vers verhoogt: handelt zy daar en te-

gen actief, of flegts pari , dan is het
onmogelyk, dat een reëel gebrek aau
Standpenningen exteeren kan.

Ik houde my verzekerd, dat deeze
redeneermg noch van den Staakundi-

gen, noch van den Koopman in twyf-

fei
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fel getrokken zal worden 3 — Dus is

dan de zoogenaamde Ryksdaalder in

Zeeland verhoogd , niet 200 zeer uit

vreeze voor gebrek aan Contanten
^

maar veel eer tot weering van vreem-
de en flegtere Muntfpeciën , gelyk ik

hier boven gezegd, en, zoo ik my niet

gantfchelyk bedriege, met zeer veel

•waarfchynelykheid aangetoond heb.

Ik heb alle moeite aangewend, om
op te fpooren, of Zeeland ook reeds
tusfchen 1716, en 1747, met Holland
fchadelyk gewisfeld hebbe, maar nie-

mand der oudfte Kooplieden en Wis-
felaars, welk ik hier over heb geraad-

pleegd , konden zich iets daar van
herinneren» De flads Prys-couranten

,

waarin de pryzen van alle Koopman-
fchappen niet alleen , maar ook de
Wisfelcourfen vermeld ftaan, en alle

Maandagen te Amfteldam worden uit-

gegeeven, heb ik van 1743, tot 1784,
hier over nagezien. Maar tot myne
groote verwondering vond ik dat in

dezelven geen Wisfelcours op Zee-
landvoor 1747, bekend ftond, en van
1 747, tot 1 762, was de Wisfelfchade van
Amfteldam op Zeeland llegst |, tI, i en
eindelyk | a \ per Cent; doch na dien

tyd
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tyd begint het verlies grooter te wor-
den; eerst i, i|a if per Cent, maar
weldra op 2, 2^ a 2| te loopen.

Uit dit hifloriëele, hoe onvolmaakt
ook, meen ik echter te mogen befliii*

ten, dat Zeeland actief gehandeld heb-
be, zoo lang 'er geen Wisfelfchade
tusfchen haar en Holland plaats hadt

,

als kunnende altoos dat geene uit den
handel en induftrie foutineeren, wat
zy op de eerfte verhoogde fpecie ver-
loor. En offchoon na het berugte Ac-
tie-jaar 1720, in die Provincie nu en
dan gebrek aan Stadpenningen geweest
zy, hadt zy dit toch- met de andere
Provinciën gemeen, en kan dus niet
als een bewys worden bygebragt, dat
zy toen reeds meer pasfief, dan andere
Provinciën, gehandeld zou hebben.
Maar de tweede Verhooging van

den Negotie-penning, in het jaar 1 747

,

moet aan de Commercie van Zeeland
een aanmerkelyk nadeel toegebragc
hebben. Immers is het niet eerder,
dan na de tweede Verhooging, dat de
Negotianten van Zeeland rnet fchade
op Holland wisfeldén. — Dit verlies

wierdt llt)e langer hoe grooter, en de
Commercie, tusfchen 1747, en 1756,

was
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was door gantsch Europa in die jaareüS

niet zeer voordeelig, zoo dat Zeeland
eindelyk onder dien last bezweek. Dé
voordeelen uit den Koophandel en
Werken van nyverheid waren niet toe-»

teikende, dat verlies op de WisfeU
fchade goed te maaken; waarom men
ook van dien tyd af meer gebrek aan
Standpenningen begon te befpeuren.

Een fpreekend bewys, dat men federt,

de tweede Verhooging eerst regt blyk-

baar pasfief hadt gehandeld. Voor
dien tyd hadt men in Zeeland het ver-

lies op de verhoogde Muntfpecie, door
een meer bloeijenden Koophandel

>

kunnen floppen, maar federt moest
men aan Holland dat different vergoe-

den, zonder naar evenredigheid meer
voordeelen behaald te hebben.
De Verhooging in het jaar 1762, op

53 Huivers, leide den grond, om de
Negotie van Zeeland gantsch en al

den bodem in te liaan. Misfchien zou
'er noch maar ééne Augmentatie tot 54
Huivers noodig wezen, om den Han-
del binnen kort te doen ophouden*
Immers is de Wisfelfchade, na 1762,
doorgaans gebleeven op 2^ tot 2| per

Cent; en welke nadeden de Koop-
han-
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handel van Zeeland daar door geleden
heeft, en noch lydt> meen ik, klaar'

genoeg getoond te hebben*

I V.

Om .het gebrek aan Standpennihgén
Hjoortekoomen niet alleen , maar ook de
ovennaat van vreemde Geldfpeciën, vari

minder gehalte of waarde, uit de Pro*,

vincle Zeelandy te weeren,

In de voorige Afdeelingeü hebben
V/y reeds hier en daar, als van ter zy-
den , over dit Artikel gefprooken

:

maar thans zullen wy meer opzettelyk
daar van dienen te handelen. — Wy
fielden, dat de Geldfpeciên wel nooit
zoo naby de innerlyke waarde gemunc
inoesten worden, dat dezelven, op'
een middelbaaren prys van het zilver,

met voordeel te verfmelten , of naar
buitenlands te voeren zyn , zonder
vooraf een behoorlyke winst aan den
Souverain en ïngezeetenen tevens toe-

gebragt te hebben; en dat men, by
een laagen prys van het zilver, altoos

met voordeel kon blyven aanmunten»

.

;cm, DEEL, M Noch-
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Nochtans fielden wy dit voordeel al^

tyd conditioneel, dat het niet moest
voortvloeijen uit de vermindering van

het gehalt of gewigt; noch door ver-

hooging van prys boven de courante

waarde, maar alleen uit den laagen

prys van het zilver.

Een Souverain, die voor zyne On-
derdaanen Guldens laat munten, en

met dien Standpenning aan dezelven

twintig Jluivers aan zilver geeft , han-

delt,even Onftaatkundig, als die Land-
beftierder, welke met een Gulden
maar vyftien of minder fluivers waar-

de aan zyne Onderdaanen in de hand
geeft. — In het eerfle geval verliest

de Souverain alléén; en in het tweede,

de Ingezeetenen en de Souverain te-

vens : om dat hier uit eene verminde-

ring in den bloei des Koophandels
noodzaakelyk moet voortvloeijen.

Dan hoe zeer het voor de tngezee-

tenenvan Zeeland in het algemeen, ea
voor derzelver Commerciëerende Le-
den in het byzonder te wenfchen ware,

dat deeze hinderpaal, tot uitbreiding

en bloei van de Negotie in Zeeland,

hoe eerder hoe beter wierde weggeno-
men
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men, zou men echter het middel tet

verbetering thans niet moeten zoeken
in het aanmunten van nieuwe Standpen-
ningen, om die van de tegenwoordige
rouUeerende zilvere Ducaaten te ver-

vangen : neen maar het munten moet in

geen ander geval ondernomen wor-
den, dan dat zulks met voordeel, op
e^n zeer laagen prys van het zilver , kan
gefchieden. En oifchoon zulk eene ge-

legenheid veèle jaaren mogt uitblyyen j

Zal Zeeland evenwel geen gebrek aan
Standpenningen hebben, indien maar
de zoogenaamde Zeeuwfche Ryksdaal"

ders uit de circulatie gebragt worden;
zonder dat men in Zeeland, of buiten

die Provincie, verpligt is, dezelve op
een bepaalden prys te moeten ontvan-
gem^^rrj £,£»£;• _ .^ i3ri:

Indien de Heeren Staaten van Zèe-,

land mogten goedvinden, den zilve-

ren Ducaat weer op den ordinairen

prys, met dien der andere Provinciën,

te verminderen, kan zulks op verfchil-

kndewyzen gefchieden: waarvan de
twee eerst te noemene regtflreeks te-

gen elkander ftrydige gevolgen voor
de Provincie Zeeland, zullen hebben.

}a 1 I. De
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I. De Souverain kan dien Negotie'

penning reduceeren^ zonder vooraf daar

van te waarfchouwen.

Dit zou voor de Ingezeetenen van
Zeeland gewis het minde verlies aan-

brengen: vooral indien het Placaat

van Verminderinge in de maand Sep-

tember ofOctober afgekondigt wierde,

namelyk vyf of zes weeken voor de na-

jaars Verkooping van de Oost-Indifche

Compagnie: om dat op dien tyd de
Contanten van Zeeland het meest in

andere Provinciën roulleeren; en dan
juist met het meeste voordeel van de
handeldryvende Ingezeetenen der an-

dere Provinciën naar Zeeland terug

gezonden kunnen worden. Maar nim.-

mer zou dan ook in Zeeland meerder
gebrek aan Standpenningen geweest
zyn , dan in dit geval. Van Holland
en andere Provinciën zou op den ge-

noemden tyd niet ingevoerd worden;
en uit Zeeland zou men allen voorraad

met verhaasting wegzenden, om, wa-
re het mogelyk, dezelve noch met op-

geld in Holland te flyten, eer de Re-
ductie aldaar bekend wierdt: voor-

onderflellende , dat pien in Zeeland
daar
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daar van de lucht kreeg, voor en aleer
de flag neerkwam. — Dit alles zou me-
dewerken, dat Zeeland, voor een zeke^
ren tyd, volftrekt gebrek aan nodige
Contanten zou hebben. Maar wie kan
voorzien, welke ongelegenheden voor
ÓÏQ Provincie, geduurende dien Geld-
mangel, zouden ontftaan? Daarom gee-
ven wy het maar alleen op , als een mo-
gelyk middel, zonder op de uitvoering
daar van aantedringen ; daarenboven
^ou het beleedigend wezen, te vooron-
derllellen, dat de Souverain, de Hee-
rcn Staaten van Zeeland, zich van die
middel, ten nadeele van anderen, zou-
den willen bedienen.

^
2. De bekendmaaking van de Reduc-

tie kan eenigen lyd voor^gefcbieden.

In dit geval zullen de Ingezeetenen
van Zeeland het verlies grootendeels
alleen moeten draagen; en die Provin-
cie zal op dien tyd van Contanten als
overftroomd worden. Alle Provinciën
zullen hunnen voorraad tegen dien tyd
naar Zeeland zenden, oni'ze noch te-
gen de gangbaare Cours te flyten : al
ware het, dat zy op dien tyd geen

M 3 Yons
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fons daar voor in handen mogten
hebben; of dat zy juist, met die over-
zending van Contanten, inkoope van
goederen gouden beoogen. -— Noch-
tans zou de tusjche?nyd , van de be-

kendmaaking tot de Vermindering,
niet te lang dienen te wezen: aange-
zien het niet kan uitblyven , dat als de
aanflaande Reductie in Holland be-
kend wierdt, men op het laatst van
dien tusfchentyd in Holland bezwaar-
lyk Wisfels op Zeeland zou kunnen
kwytraaken ; of Contanten zou willen

ontvangen: v/aarop men binnen kort
zou moeten verliezen , indien men
voor dien tyd geene gelegenheid hadt,
dezelve te ilyten; het welk aanleiding

zou kunnen geeven, tot ftremming van
den wederzydfchen Koophandel; en
hoe kort dit ook moge duuren, zou
het voor de Commercie van Zeeland
toch zeer nadeelig kunnen wezen.
Dan welken van deeze twee wegen

de Souyerain van Zeeland ook moge
inÜaan , het nadeel zal toch altoos op
de Commxerciëerende Leden van den
Staat voornaamlyk neerkoomen. Uit

^ien hoofde zal hieromtrent een mid-

;nveg moeten gevonden worden.
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öm voortekoomen, dat de nuttigde Le-
den van Staat, door dit verlies, in

hunnen werkzaamen yver verfiaau-

wen. — Daar de Bank de voordeelen

van de Verhooginge genooten heeft,

fchynt het billyk, dat deeze de be-

voegde 20U wezen, dien winst weer
te restituëeren. — Maar als wy over-

weegen, dat verfcheiden te faamenloo-

pende omftandigheden medegewerkt
zullen hebben, die dit voordeel, daar

door behaald, weer hébben doen ver-

dwynen, zou het van deeze publieke

inrichting , en tevens voor zeer veele

Particulieren der Provincie van Zee-
land , van nadeelige gevolgen kunnen
wezen, wanneer men de Bank voor dit

verhes alleen wilde laaten opdraaijen.

Beter en zekerder zouden de uitkoom-

ften van deeze veranderinge wezen, in-

dien de Provincie Zeeland dit verlies

geliefde overteneemen. — De, ten dee-

zen opzigte, te lydene fchade zal veei

geringer wezen ? dan men in den eerften

opflag zou gelooven, gelyk wy gemak-
kelyk nader zouden kunnen aantoonen,

3. De fcbadelyke innyjoedy door den

Verhoogden mheren Ducaat op de Wii-
M 4 i^h
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felcours ontflaande , hdn weggenomen wof^
den, door denzeïven uU de wandeling té

orengen : dat is , ora hem op een onbepaal-

den prys, zoo wel binnen ais buiten de Pro-
mncie van Zeeland, te laaten rouUeeren,

;LOndep weer nieuwe aantemumen.

Indien de Ingezeetenen van Zeeland
niet verpligt zyn, dien Negotie-pen-

ning tot een bepaalden prys te moeten
ontvangen, dan zal dezelve wel dra het

voorwerp van Koopmanfchap worden,
en , nevens andere producten van
Koophandel, ook in Zeeland aan ry-

zing en daaling onderhevig zyn. —
Ieder buitengewoone daaling zal een
deel derzelven in de kroes, of naar

buitenlands doen verdwynen; tcrwyi
de heele, ten minden de geranden, en
veelen van de ongerandcn , welke hun
gewigt houden , binnen zeer weinige
jaaren, op acceptabele pryzen , uit onze
Unie, naar de Oost-zee, of elders ver-

voerd zullen worden. — Dit zou mis-
fchien het minst omflagtige middel we-
zen , om den zilveren Ducaat uit de
wandeling te brengen: alleenlyk zal

het nodig wezen, de gevolgenvan dien
kortelyk in overweeging te neemen.
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Het kan niet misfen , dat, wanneer
de Souverain van Zeeland deszelfs In-

gezeetenen van de verpligtinge ontflaat,

om den zilveren Ducaat tot 53 ftuivers

te moeten ontvangen , de prys daar
van in Zeeland wel dra op 52, en zelfs

op 5ii Huiver zal daalen. In dit geval
zouden de temporaire bezitters van
deezen Negotie-penning de fchade

,

door de daaling ontflaan, ieder zonder
onderfcheid, binnen en buiten de Pro-
vincie Zeeland, moeten draagen; en
dit zou gewis het minst drukkende
voor de bezitters wezen, om dat men
vooronderilellen mag, dat de zilvere

Ducaat vry evenredig onder de Inge-
zeetenen binnen en buiten Zeeland zal

verdeeld wezen, en dus ieder juist

naar zyn meer of minder vermogen in

die daaling te draagen hebben.
Dan hier omtrent zal men in opmer-

king moeten houden, dat, wanneer
men uit Holland dien Negotie-penning
niet meer met voordeel naar Zeeland
zal kunnen terug zenden, de prys
daar van wel dra op 51 Huivers, en
fuccesfive op 50 Huivers, zal daalen.

In gevolge van dien zal ook de prys in

Zeeland agter uit loopen, het wel|c

M 5 aan-
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aaokiding moet geeven, dat misfchien

in twaalf maanden tyd de zilvere Du-
caat in Zeeland op den ordinairen en
vasten prys , met dien van andere Pro-

vinciën, zal gebracht worden, en uit

dien hoofde het verlies voor de bezit-

ters dier Munt grooter wezen, dan

men in den beginne verwagt hadt. —
Ondertusfchen zullen een groot deel,

ten minflen de gerande heele zilvere

Ducaaten, «en voorwerp van Negotie

blyven, welke misfchien op een prys

van 51, 5 1 1 of 5 1 1 ftuiver uit onze Unie

zullen verdwynen, waar door dus ruim
één zesde of één vyfde gedeelte van den
voorraad met minder verlies zal gellee-

ten worden; terwyl de ongeranden,

en vooral die haar gewigt niet houden,
onder de Hollandfche Ryksdaalders

zullen vermengd , en als een inland-

fche Standpenning, op gelyken prys,

als de Hollandfche Ryksdaalders, aan-

gemerkt worden.
Men zou vooral op het oog moeten

houden, om by het bekendmaaken
van de veranderinge , met de zooge-

naamde Zeeuwfche Ryksdaalders , ook
tevens den prys van de vreemde Geld-

fpeciën te reduceeren, welke thans in,
^

Zee:
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Zeeland gangbaar zyn, of als danwafft-
fchynlyk gangbaar mogten worden.
En om hier in zeker te gaan, zou men
by het Placaat van verminderinge eene
lyst kunnen voegen, waarop de vreem-
de Speciën genoemd, en de als dan
bepaalde prys gefpecificeerd ftondt.
Hoofdzaakelyk moeten die vreemde
Muntfoorten genoemd worden, daar
Zeeland het meest voor te vreezen
heeft, om 'er, tot nadeel der Ingezee-
tenen, van overvoerd te zullen wor-
den.

By de vermindering van derzelver
waarde, dient men in het oog te hou-
den , dat de prys maar even zoo verre
verlaagd wordt, dat die Speciën in hun
eigen land met eenig voordeel kunnen
wederkeeren, om den onderlingen
Koophandel niet te ftremmen. — Hoe
klein het different ook wezen moge,
het Geld zal toch altoos weer naar die
plaats gezonden worden, waar het
jneest gewaardeerd wordt.

Voorts moet men verdagt wezen;
om het Evenwigt in de Wisfekours met
die van Holland te herflellen. Mis-
fchien zoude hier toe veel kunnen con-
tribuëeren, indien men konde goedvin-

den,
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den , de directie van de Casbank , 200 als

deeze in Art. I. van de Ordonnantie be-
fchreeven wordt, eenigzins te verande-
ren. •— In dit eerfte Articul wordt aan
alle Ingezeetenen toegeftaan, in de Bank
te mogen brengen al zulke Penningen ,

Speciën enz., als zy zullen goedvin-
den. — Onder deeze Muntfpeciën heeft

men, volgens Art. VII, te verflaan,

dat de Inbrenger vryheid heeft 5 per
Cent dubbelde Stuivers, en 25 per Cent
Schellingen te mogen voegen. — En
offchoon het uit de Ordonnantie niet

blykt, of zoodanige Paijementen op
reekening van Zwaar-Bankgeld , of op
reekening van Cas-Bankgeld aangeno-
men worden: meenen wy nochtans te

durven {tellen, dat dit alleen voor de
Casbank mag gefchieden.

De verandering zou dan hoofdzaake-
lyk hier in beftaan : dat men , na de Re-
ductie van de Ryksdaalders, in de Cas-

bank geene andere Muntfpeciën moest
aanneemen, dan Drie Guldens, Daal-
ders, Guldens, Goudguldens en zelfs

Zeste-halven: om dat deeze laatflen,

over het algemeen, meest inlandfche
^yn ; en doorgaans zoo Courant als

Goudguldens in den Koophandel aan-

ge-
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gemerkt worden. — Onder de ScheUin-'

gen vindt men veele vreemden, en noch
meer die kwaalyk geflempeld zyn, en
uit dien hoofde niet gefchikt voor de
Bank, waar men de Specie alleen op
het gewigt ontvangt, zonder in ftaat te

weezen ieder ftuk naauwkeurig nate-

zien , of het behoorlyk geflempeld is.

En de dubbelde Stuwers zyn van dien

aart, dat zy onder het kleine Paijement
forteeren: en dus 'niet gefchikt tot be-

taaling van een Wisfel.

Alle Wisfelbrieven, die van Zeeuw-
fche Koopheden op Holland of elders,
of van daar op Zeeland getrokken
worden, zouden met de bovenge-
noemde Speciën in de Casbank betaald

moeten worden. — Kon de Souverain
van Zeeland , of de Hooge Regeering
der Stad Middelburg , dit in Practyk
brengen, het different der Wisfelcours
zou, na de Reductie, wel haast pari

loopen: en voor, of even na de Oost-
Indifche Compagnies Verkoopingen

,

tusfchen Holland en Zeeland, "dikwils

ten voordeele der laatfte loopen.
De betaaling van een Wisfelbrief, of

ander Bankpostje zou konnen gefchie-

den op de Heeren Commisfarisfen van
de
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de Casbank , welke Quitantie op ver-

tooning, op de bepaalde dagen en uu-
ren, prompt moest voldaan worden;
ten ware de houder daar van goed-
vondt, deezc post op zyne Reekening
in de Casbank te laaten llellen: in welk
geval hy dezelve aan de Heeren Com-
misfarisfen zou kunnen endosfeeren.

Om den loop van de Casbank, met die

van het zwaare Bankgeld gelyk te ftei-

len, dat men nameiyk, by het inbren-

gen van zekere fomma , een Recepis ont-

vangt, en op dit Recepis ook alleen be-

voegt is , over dat Geld v/eer te konnen
disponeeren, zou het gebruik daar van
zeer vertraagen, en den Kooplieden
ook geen wezentlyk gerief aanbrengen.

Dit was ook de reden, waarom wy be-

paalden, dat in de Casbank niet anders

dan grof zilver Geld moest ontvangen
worden, ten einde het naar goedvinden
vanden eigenaar kongedisponeerd wor-
den , en weer voor eenigen tyd door de
handen roulleeren. Voor zwaar Bank-
geld daarentegen , kan men volgens

Art. ÏII. van de Ordonnantie, ontvan-
gen Billioenen, Speciën, Goud en Zil-

ver in Baaren of Staven: om dat men
door middel van de Esfai, wel alle

Spe-^
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Speciën Zonder onderfcheid op dé reg-

te waarde kan ontvangen; maar niet

wel anders, dan op het ontvangene
Recepis, daar over weer disponee-
ren. — Dan dit onderwerp is te uitge-

llrekt, om hier in het kort verhandeld
te worden: ook zal men altoos best
doen , over de byzondere fchikkingen
met kundige Kooplieden te raadplee-

gen.

Myn voordel, omtrent de fchikking
van de Casbank, is nochtans aan eene
zwaarigheid onderhevig, dat, by het
afgeeven van Quitanties op dé Bank,
niet dan met de grootfte omzigtigheid
zal voorgekoomen kunnen worden. —
Indien de handel opwakkert, en dat
'er een algemeen Cfediet onder de
Kooplieden heerscht, zal, door het in
betaaling geeven dier quitantieö, aliigt
GGTi Papierhandel ontOcsLSin , dat voor de
Commercie van Zeeland in het alget
meen, en voor het behoud der Con-
tanten in het byzonder zeer nadeelig
zou wezen. Want dit zou aanleiding
geeven tot over disponeeren : men
zou ƒ2000 en meer disponeeren , als

men ƒ1000 in de Casbank hadt: op de
yooronderftelling, dat ds Quitantie

zoo
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200 fpoedig niet zal ontvangen wói**

den, of men zal tegen dien tyd dÏQ

fomma wel op reekening hebben.
Hier door zou men veel konnen om-
zetten , zonder de Contanten daar toe

wezentlyk te bezitten; maar juist dit

:Zou aanleiding geeven , dat de Contan-
ten buiten de Provincie gezonden
wierden*
Het is voor ieder Inwoonder het

voordeeligst, dat die Quitantiè'n, na
een zekeren bepaalden tyd , tegen
Geld verwisfeld worden. — Een Ar-
ticul in de Ordonnantie, dat geen Qui-
tantie op de Casbank langer dan veer-

tien dagen mag loopen , kan hier toe
ten beste werken. — Na de veertien

dagen moest zoodanige verloopene
Quitantie met verlies van i per Cent,
-— na de vier weeken met 2 per Cent,
en na de zes weeken met 5 per Cent
betaalbaar zyn: alle welke boetens ten

voordeele der Casbank behoorden te

koomen. Het beste middel tot voor-
kooming van overdisponeeringe zou
misfchien wezen, dat, als de Boek-
houders in de Bank ontdekten , dat ie-

mand gedisponeerd had over ƒ1000.
Pp eenen tyd toen hy maar ƒ900 in de

Cas-
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C^sbank hadt> hier voor eene bepaal-

de boete moest betaalen, waar van de
helft voor den ontdekker diende afge-

flaan te worden. Dit alles moet noch-
tans alleen di:rneri tot opheldering van
iiiyne gedachten en niet tot een voor-
beeld van navolging.

Omtrent de Wisfelcours öp Bra*
band moet men in het oog houden;
dat , als derzelvei' Geldfpeciën

, (in

Zeeland roülleerende) i per Certt ge-

teduceerd zyn, beneden het gehalt en
tvadrde, tegens het pari van het in-

landsch Geld, de Wisfelcours geregu-
leerd dient te worden, zoo naby als

mogelyk met die van Amfteldam, om
den Koophandel tusfchen Zeeland en
Braband te favorifeeren. — Maar op
de Contanten, van de Oostenrykfchc
Nederlanden , behoort Zeeland naauw-
keurig toetezien, dat dezelven in de
Provincie niet anders roulleeren , dan
ten fflinflen met i per Cent onder der-
zelver reëele waatde: dat is, wanneer
het pari van het different der Wisfel-
cours van Holland op Gent, Antwer-
pen, Brusfel of andere Brabandfche
plaatzen ^ 5 per Cent ten nadeele der
laatften iSj dan moet Zeeland^ dceze
xui. Ds^L. N zelf-
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zelfde Cours op Braband maakende ^

derzelver Contanten , welk in die Pro-
vincie ingevoerd worden, niet hooger
laaten rouUeeren , dan plus minus 6
per Cent onder den prys van de pari

liaande Wisfelcours, het welk i per

Cent minder is , dan zy tegen onze
Muntfpeciën behoorden te zyn.

Dit kleine different zal het vreem-
de Geld geftadig naar zyn land doen
wederkeeren, en de Ingezeetenen van
Zeeland, van den overvloed dier min-
dere Specie ontlasten, zonder den we-
derzydfchen Koophandel te benadee-
len.

In den "Wisfelhandel daarentegen

heeft men niets te vreezen, om van
vreemd Geld overflroomd te worden,
en uit dien hoofde moet men daarom-
trent alle mogelyke faciliteit gebrui-

ken, die den onderlingen Koophandel
tusfchen Zeeland en Braband kan doen
bloeijen. — Immers kan het Wisfelen,

dat door de Kooplieden van de eene
op de andere plaats gefchiedt, niet;

worden aangemerkt , als eene betaahn[
'

met Contanten voor den inkoop van^

zekere goederen, maar veel eer als

eene overdragt van pretenüen, welke
uit
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iiït het Trocqueeren van goederen ont-

flaan zyn> van Kooplieden in onder-
fcheidene plaatzen of landen wöonen-
de, waar door dus ieder, zoo wel de
Trekker van den Neemer, als de
Houder van den Acceptant, metzyne
dgene Muntfpeciè'n betaald wordt.

Alle Wisfelhandel, welke meer be-
draagt dan de onderlinge ruiling van
goederen, is Windhandel, welke zich

wel een tyd lang kan maintineeren

,

indien men altoos de gunftige gelegen-
heid van het ryzen en daalen der Wis-
ielcourfefi weet waarteneemen. Het
is nochtans onmogelyk, dat dezelve
op den duur befland zy. — Ieder ver-

lies, door een overhoop raakend huis,

waar aan men gefideerd heeft, hoe ge-
ting ook naar de verbaazende fommen

,

waar voor men rifico loopt, is noch
Veel te groot tegen het kleine voor-
deel, dat de Wisfelruitery door elkan-
der opdiept : daarentegen het wisfelea

op reëele goederen rustende, aan min-
der nadeel onderhevig is , als voor
veel kleiner fommen rifico loopende,
en nochtans, n?iar evenredigheid daar
van , veel grooter vooruitzigt van
voordeel op de goederen geeft.

N 2 Ik
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Ik heb hier boven gezegd, dat doof
de Verhooging der zilveren Ducaaten ^

de Commercie van Zeeland merkelyk
is benadeeld > tot vermindering van
welvaart voor Land en Ingezeetenen.
Hier uit moet derhalven noodzaakelyk
voortvloeijen, dat na de Reductie van
dezelven de gelegenheid voor de
Kooplieden zeer moet verbeteren,
niet llegts om van het fchadelyk diffe-

rent der Wisfelcours op Holland ont-

heven te worden, en hunnen Koop-
handel weer te konnen uitbreiden,

maar ook om door de Buitenlanders,
gelyk voormaalen, direct betrokken
te worden , zonder dat zy daar voor
aan de Hollandfche Kooplieden eerst

eene provifie voor de Acceptatie , van
Wisfels ten hunnen laste, behoeven
te betaalen.

Doch dit bepaalt zich alleen tot

Wisfels, welke in Courant- of Casgeld
getrokken worden: want de Buitenlan-

ders kunnen de Bankposten niet wel
anders, dan direct op Amfteidam te

trekken, in hun Geld reguleeren, of
in de Wisfels te bepaalen, dat dezelve
aldaar betaalbaar zullen wezen. Daar
en boven zou het voor een Trekker

bui:
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buitenslands moeilyk, zoo niet onmo-
gelyk vallen, om een Wisfel in Bank-

geld afcegeeven, die niet in Amfcel-

dam betaalbaar ware.

Indien de Ingezeetenen van Zeeland
^00 gelukkig mogten wezen, dat de
zilveren Ducaat met de andere Provin-

ciën gelyk gefteld wierde , of van an-

dere Hollandfche Muntfpeciën in een
genoegzaamen voorraad voorzien, en
daar door gelegenheid kreegen, hun-
ne Negotie uittebreiden, dan zou dit

voorrecht, om in eigene Wisfels te

remitteeren, en ook direct betrokken

te worden, niet uitblyven. — Door
den onderlingen en meer uitgellrekten

Koophandel met Buitenlanders, zuilen

fommige Kooplieden te eifchen, en
andere te betaalen hebben; en wan-
neer de Geidfpecie met die van Hol-
land gelyk in prys flaat, zal het voor
de Kooplieden in andere landen zeer

onverfchiilig wezen , of zy op Hol-
land, dan of zy op Zeeland trekken,
als 'er maar Afneemers op Zeeland ge-

vonden worden, en door de Verhoog-
de Geidfpecie in Zeeland geen belem-
mering overblyft, om de Wis,felcCiursi

te reguleeren.

N z Wel-
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Welke eene verbaazende fomma zal

daar door in Zeeland blyven rouÜee-
ren, die nu telkens eerst naar Holland
dient te gaan , of waar voor men eenige
goederen moet zenden, uit welker ver-

koop die Wisfels in Holland, betaald
moeten worden ! — Men ftelie de In-

gezeetenen van Zeeland door dit gunst-
bewys flegts in ftaat, om de Commer-
cie, door het vooruitzigt van een billyk;

voordeel, bioeijende te kunnen maa-
ken, en de ervaaring zal doen zien,
dat in Zeeland, zoo wel ais in Hol-
land, fchrandere en onderneemcnde
Kooplieden zullen gevonden worden,
die zich van de voordoende gelegen-
heid, tot hun voordeel weeten te be-
dienen, en daar door de inkoomllen
van den lande zoo wel, als hanne ei-

gene bezittingen wekten te vermeerde-
ren.

De Fabrieken, Trafieken, Ambag-
ten, en alle Werken van vernuft, zul-

len een nieuw leeven bekoomen ; men
zal, zoo niet tegen alle Provinciën,
ten minflen tegen Holland gelyk kun-
pen werken; het zekere vooruitzigt,
en de daadelyke ondervinding , om
Yoordecl te konnen doen, zal dex\

geest
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geest der Ingezeetenen van Zeeland
tot onderneemingen opwekken, en tot

nyverheid aanzetten. — De inlandfche

Standpenningen, welke men dan on-

der zulke naauwe bepaaling niet meer
^alverftaan, zullen uit alle Provinciën

toe- en afvloeijen. Ieder overgang uit

de hand van den eenen tot den ande-

ren Koopman, Fabriekant of Winke*
lier, zal een zeker voordeel aan zynen
eerllen bezitter nalaaten.

Deeze meer uitgebreide Koophan**
del; dit grootere vertier in de Werken
van vlyt en nyverheid, verfchaffen aan
duizenden van de kleine Gemeente
een beftaan; en deeze befteeden hun-
ne winften, ten minften voor drie vier-

de gedeelten, weer aan de Confum-
tie; en naar maate de Scheepvaart,
Koophandel en Fabrieken bloeijender

worden, zal het getal der Inwoonders,
en tevens hunne winften vermeerde^
ren , het welk aanleiding zal geeven ,

dat zy tot hun dagelyks beftaan meer
icunnen, en ook daadelyk meer zullen

befteeden. — En is 'er wel eene belas^

ting, v/elke zekerder en ruimer Inkoom^
ften in 's Lands Schatkist levert, dan
4ie uit de Confumtie geheeven wordt?

, N 4 Dq
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De vermeerdering van het getal der
Jnwoonders kan by een bloedenden
Handel en Fabrieken niet uitblyven. In

een land , waar de welvaart heerscht

,

en waar elk huisgezin, dat naarftig in

^yn beroep werkt, naar zyne omftan-

dighcden een beilaan kan vinden, zal

men w Idra befpeuren, dat vreemden
van buiten inkoomende , in die wel-

vaart zullen tragten te deelen. -^-Dee-
2e dau Ingezeetenen en Burgers gewor-^'

den zynde, doen niet flegts het vertier

van den Winkelier, en het werk van
den Ambagtsman bloeijen, maar ver^

meerderen ook de Circuleering der
Contanten, van welke vermangeling,
hoe klein of groot ook, het Land tel-

kens zyn voordeel geniet.

Hier mede meen ik aan het oog-
merk van het Wei Edel Genootfchap
voldaan te hebben. Misfchien zou 'er

noch meer, ter zaake dienende, heb-
ben kunnen bygevoegd worden, in-

dien ik toegang gehad hadde, tot de
Registers van de Provinciaale Refolu-
tiën van Zeeland: maar nu heb ik een
ongebaand, en tevens duister pad
moeten bewandelen, waarop ik alleen

wier.dc vQorgehcht, door eene oordeel-
' '

kun-
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kundige befchomving van- den 'Koop-
handel, door eene hiftorifche kennis
van ons Vaderland, en door devver-
gelyking van- den^.fame^loQp,van ge-
beurtenisfeh/ om daar uit wettige ge-
volgen te kunnen afleid^Hi- - .- -. , ,-

j

' Ik lluite derhatven , mèt'^de Staat-

kundige les .van den Hee^e david
HUME : jfile 'Regenten , zégt hy , die de
Welvaart van bet Land waarlyk ter har"

te neemen , moeteH 'de vermeerdering der
Ingezeetpien y en:den bloei.vm Manufac^
tuuren en Fabrieièn , dooi alle bedenke-

lyke middelen tragten voorttezetten , en,

pet alle zorgvuldigheid te behouden^

FeJix qiii potuit rerum cognoscere causfas^

VIRGILIUS,

!i

4VL ^Hé.w m

- \- -

^Tr^bfro

N s' ÏESi
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VERHANDELINQ
OVER.

DE ENGELEN
DER ZEVEN GEMEENTEN,

O P E N a I: t 20,

P o o R

yOHANNES ZUIDHOEK FAN LAREN^
Predikant te Kotterdam*

<5 I.

JoLóe eenvouwdig en verftaanbaar
;»

by den eerften opflag , de benoeming
van ENGELEN DER GEMEENTEN is , is

*er nochthans geen klein onderfcheid

van gedachten: — welke Perfoonen

daar dooi: bedoeld zyn? — En vooral,

waarom zy dus genoemd worden ? —
Dit te onderzoeken; en, zoo na mo-
gelyk, te bepaalen, is het oogmerk
deezer Verhandeling.
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§2,

Eer ik myn eigen gedachten voor-
flel, en ontvouwe, zal ik de vryheid
neemen , qm die van anderen vporaf
ter poets te brengen.

. Zeker geleerd rrian (a) was van oor-
deel , dat na de dood der Aposte-
len, derzelver opvolgers, in het be-
fluur der gemeenten, zich opzettelyk
onthouden hebben van den eernaam
APOSTEL , zich liever willende noemen
'AyysXoi^ gezanten, booden; en dat

derhalven de 'AyyeXoi twv £}iy.?^7]7icov
^

zulken zyn, die door de eigenlyk ge-
zegde Apostels, aan die gemeenten g^-

zonden waren, om het Euangclie te pre-
diken, en de kerken te regeeren. —
Maar men zou hier konnen vraagen : -i-*^

waar uit blykthet, dat de op de Apos-
telen naast volgende Leeraars, den
jiaam 'Atcc-toAo?, verwisfeld hebbed

met

(a) T. BRUNO , in yudklo de Canonihus Jipost. in
J>atr. Jp. Vol, II. Part. 2. pag. 186, 187, ediU
Vlerici.
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met dien van 'AyysXog ? — Verfchillen

ook deeze beide benoemingen, in het
gebruik, wel zoo veel van eikande-
ren, dat de eerfte een meer uitmun-
tende tytel is , dan de laatlle ? — Het
tegendeel zal in het vervolg (§ 14. en
25,) duidlyk blyken. — Daar te boven
worden wy door de natuurlyke be-
teeknis der woorden opgeleid,, om
niet zoo zeer te denken aan zoodaani-
g€n, die gezonden waren aan, maar
i>an de Gemeenten. En dus is deezQ
opvatting niet verkieslyk.

Voornaame Uitleggers volgen hefe

fpoor , dat de Heer c. vitringa (b)

infloeg, Deez was van' oordeel, dat

de Engel der Gemeente eigenlyk was
derzelver Opziener; — en dat deeze
naam volkomen overeenftemde , met
dien, waar mee de Jooden zekeren
Bedienaar van de Synagoge pleegen
te benoemen, die der ganfche faame-

ning

(b) c. VITRINGA de Synagog. Vet. pag. ^12 ei a/i-

l>i. j. RHENFERD Oj). PhiloL pag. 488 fe^jq- F*

BURMANNi Exercit. Academieac , Fart. i. p^g\ -7

etc.
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mng in den openbaaren Godsdienst
voorgaat ; en daarom van puds reeds
den naam droeg van n^^' nh'^, de ^fi
gevaardigde der Vergaadefing, als we-
zende gelast, om van haaren wege het
plechtig gebed voor God uit te ftorten.

En zeker 'er is eene vry aanmerkely-
ke gelykheid tusfchen de letttrlyke be-
teeknis van beide eernaamen; ook is

'er eenige overeenkoomst tusfchen het
werk van Christen Opzieners, en dac
dier Afgevaardigden van de Synagoge^
Dit heeft c. schötgenius (c) na vi-

TRiNGA vry uitvoerig aangetoond, ^y
al het welke men noch zou konnen
voegen , dat gelyk die Engelen der Ge»
meente by johannes voorkoomen , als

vertoonende de gcheele Gemeente;
dus ook de mny n'Sr, by de Jooden de
ganfche Vergaadering verbeeldde

;

zoo dat, wen hy het fpoor byller was
in het heilig werk, de gemeente geoor-
deeld werd ook met hem te dwaa-
len (d). Met dit ai koomt my ook dee-
ze gedachten, met hoe veel geleerd-
heid fmaaklyk gemaakt, niet zoo bon-

dig

fc) SCHÖTGÈNII Horae Hehr. in Apocnlypf, JI: i.
(d) Codex Mischn. Berach. c. F. % 5. fo. 19 tom»

I. echt, SURENHUSII,
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dig voor, dat wy 'ei* in konnen berus-

ten. Het is zoo ! 'er is een overeen-

koomst in zommige opzichten tusfchca

zulk een Joodfcben bedienaar, en een
Christen Opziener; dan in andere op-

zichten verfchillen zy wyd van eikan-

deren. —- Dit te toonen is nu ons
werk niet. — 'Er koomt by, dat men
biilyk zou konnen vraagen, of in dien

tyd, wanneer d'Openbaaring in de we-
reld kwam, zulke Ajgevaardigden in

de Joodfche Synagogen noch wel be-

kend waren? De Heer vitkinga twy-

feit 'er wel niet aan; dan zyn zyne
bewyzen niet te jong, om zich daar op
te gronden? schötgen (e) brengt 'er

wel ouder by : maar ook deeze zyn te

jong. — En fchoon men uit dezelve al

toereikend konde bewyzen; dat zulke

Gelanigden der Fcrgaaderinge toen tei^

tyd plaats hadden in de Synagogen ^ dan
blyft 'er evenwel noch over, dat men
bewyze: — waarom johannes zyne
brieven aan de Opzicnen , juist onder
deezennaam, moest fchryven; — als

mede, dat men aantoone, of ten min-

den waarfchynlyk" maake , dat den
yoorgangeren in den Godsdienst als

zoo-

Ce) L. L.



ÖELEJÏ DER ^EVeN ÖËMËENÏEN. 3to?

feoodaanigen, by de eerfle Christenen,

de naam gegeeven werd van Engel

,

Gezant der Gemeente , of een dergely-
ken. Dan dewyl dit> 200 veel ik

weet> niet gedaan is, blyft de weg
noch open, om iets naders en meer ze-
kers op te gooren. — Zullen wy ech-
ter gelukkig hier in flaagen, wy moe-
ten, benevens de letterlyke beduide-
iiis der woorden, — ook de kerk-
gebruiken der eerfle Christenen ; — en
de betrekking, waarin deeze Engelen
der Gemeenten voorkoomen, —- niet

uit het oog verliezen*

Ö 4-

Deezenweg fchynt zekerongenoemd
Schryver (f) te hebben willen kiezen.
Hy verftond 'er door eigenlyke Ge*
zanten, Booden, welken deeze gemeen-
ten, en wel uit de Diakenen, aan jo
HANNES hadden afgevaardigd; — en
oordeelde, dat de brieven^ antwoor-
den zyn, op anderen, welken, dÏQ
Gemeenten, door deeze Booden, aan

den

(f) In D'tsfertat. de Presbyteror. N. T. origine,
fase. FI. Veror. et Ferifimiïium , § X/T, %ai e^x cilat^
F. STOSCH Jntiei. Th^at. ^ag. ^6u



Iö8 J. Z. VAN LAREN OVER hK M^^'

den Apostel , verzonden ' hadden. -^
Gedachten, die in het afgetrokken be^
fchouwd, al het een, en ander heeft^

dat haar aanpryst. — Zy drukt de na-^

tuurlyke beteeknis der woorden uit. -^

Zy heeft ook, in veelerlei opzicht de
Christen oudheid voor zich. — Deeze
levert ons bewyzen op, dat de Diake-

nen in de daad. Engelen of Gezanten
van den Bisfchop , en mitsdien van de
ganfche Gemeente , genoemd wier-

den (g). — Diakenen werden ook af-

gevaardigd, om de Martelaars te ver-

gezellen en op te pasfen. Diaken ,

RHEüs AGATHOPOUs, was de Reisge-
noot van ignatius, toen hy uit Syrië

naar Roome werd gebragt, om daar

het marteldom te ondergaan ; en by
deszelvs tocht door, en verblyf in

'Jlfie, flond hem de Diaken^ philo,
een Cïlicïèr , in zyne rampen by (h).—
De Gemeente van ephesus en smyr-
NA gaf, tot dat zelfde einde, den
Diaken burrhus mede, die Hem tot

op

d. i. De Diaken is de Gezant en Propheet van den
. Bisfchop^ CONSTIT. APOST. Lib. II.C. 30, /«PATR.
AfosT. Tom. I-P^S' -44'

(h) IGNATIl Èpist. ad PHILADELPH. % II. Patr,

Ap. Tom. IL pag. 33.
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op de grenfen van dat gewest, tot

Trods , begeleidde (i). — Wat meer
is! Het was door deeze Kerk-bedien-
den, dat de gemeenten, by hunne te-

Tiigkoomst, fchriftelyk bericht van de
Martelaars ontvongen. Zoo bezorg-
de iGNATius zyne brieven aan ^de op-
genoemde gemeenten, door den zoo
even gemelden burrhus , gelyk uit

zyn eigen getuigenis t. a. p. kenlyk
is. — Het was, al verder, gansch niet

ongewoon, dat de brieven der Apos-
telen en Apollolifche mannen ant-

woorden waren, op vraagen; of be-
zv,^aaren, hun door de gemeenten,
waar aan zy fchreeven , voorgefteld.

De eerfte Brief van paulus aan de Co'

rinthers; en die van clemens, den Ro-
meiJiy aan die zelfde gemeente (k),
zyn hier van blykbewyzen. — Dit al-

les pleit voor deeze gedachten. — Jam-
mer is het maar, dat de Apocalypd-
fche brieven geen voorkoomen hebben,
of blykbewyzen opleeveren, dat zy
antwoorden zyn op ontvangen berich-

jciii. DEEL, O ten;

(i) Idem Ep'ist, ad Ephef. ^ 2^ ad Smyrn. § 12.

et ad Philadelph. § ii. ^
(k) Sancti clementis , Episcopi Rom. Epht. pri-

ma ad Corinth. Patr, Apost, T. i. pag. 145.
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ten; — en, het geen vooral dient ondet*

het oog gehouden te worden, en door
den Ridder j. D. michaelis (1) op
zoortgelyk eene gedachten reeds aan-

gemerkt is: — dat deeze brieven baar-

blyklyk niet rechtflreeks aan de Ge-

meenten zelve gefchreeven zyn; noch
ook door derzelver Booden aan haar

bezorgd, gtlyk de gemelde gedach-

ten medebrengt: maar aan de Booden,

Gezanten, of Engelen der gemeenten
zelve. Weshalven wy ook in deeze

opvattinge , fchoon zy op zich zelven

veel voor zich heeft, niet ten vollen

iconnen berusten.

Maar wat dan? Alles wel inge2:ien,

en met eikanderen vergeleeken heb-

bende, zou ik door deeze 'Kyys)\oi TÓJy

èkkXwiuv verftaan, — "zekere, en by de

„ Gemeenten, en ^y johannes welbeken*

5, de perfoonen: — het zy Opzieners of

„ geachtte leden ,— die te boek ftonden en

y) verkooren waren — tot Gezanten, —
» om

(X) T. n. MicHAELTS Inleid, tot de Godl. Schriften

van hét N. V. II Deel, a Huk. bl. 1033.
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'5, om van haaren wege, — of by andere

yy Gemeenten te verrichten , het geen tot

5, aankweeking van onderlinge liefde en

5) vrede kondejlrekkeni — of om den ge^

„ bannen apostel te bezoeken ; — en diè

„ nu tot de hunnen weer waten te rug

„ gekoomen:^

Hoe zeer deeze meening gerügfteund
wordt door; en het voordeel heeft van
volkomen te rymen met alles, het geen
wy ö 5. aanmerkten, dat wy onder heC
oog moesten houden, zal uit het ver-
volg blyken.

«57.

Dat men om booden, ofgezanten
van de Gemeenten afgevaardigd , te
denken hebbe, laat, na ons inzien, de
eenvoudige beteekenis van het woord
'AyysXog niet toe te betwyfFelen. Het is

200! — Het Griekfche woord beduidt
zeer dikwils een' Hemel-boode : het zj
een' eigenlyk gezegden Engel, het zy
een' Aardfchen Godsgezant, van
'sHeeren wege, of op eene gewoone
of buitengewoone wyze, tot de men-
fchen gezonden. Dit is van anderen

,

uit gewyde en ongewyde fchryvers,

P 2 be-
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beweezen (m). Maar alle de plaatfea

wel ingezien zynde , zeggen zy niec

anders, dan dat Leeraars van Wys-
lieid en Deugd, als gezanten van

GodtQ achten zyn. Dan hier koomeu
zy telkens voor als Gezanten der ge-

meente. De Heer j. v. den honert
fchynt deeze zwaarigheid gevoeld, en
getracht te hebben, om die op te hef-

fen. Hy merkt aan (n) , dat gelyk de
Leeraars van 'sheeren wege afgezan-

ten waren, om aan de Gemeenten
zynen wil te verkondigen; zy tevens

Afgezanten waren van de Gemeenten
tot God, om van haaren wege, by
den throon der genade het noodige in

te fmeeken. De zaak is zeker. Maar
zy ligt in de eenvoudige beteekenis der

woorden niet opgeflooten. Deeze be-

paalt de aandacht by Zendelingen van

de Gemeenten 'j en doet ons hier aan
alleenig denken.

Het fpreekt, vervolgends , van zelve,

dat

(m) K Liter alias f. stosch, Aniiq. Thyalïr^

P^S:- 359-
(n) j. V. D. HONER.T Dhfevtat. Apocalypt. Disj.

V. %. 7.
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dat wy moeten denken aan Gezanten

van de Gemeenten, die en by johannes,
en by die Gemeenten wel bekend waren.

De Apostel verzwygt hunne naamen,
blyks genoeg, dat hy ze wel kende;
en dat de gemeenten ook wel wisten

,

welken hy bedoelde. Het is niet

dyysMj — ypci^o)/
^ fcbryf aan een' Ge''

zant; maar telkens tw dyysXco ^ aan

den Gezant , die bekend is met dien

naam, een' zekeren bepaalden gezant.

Ö 9.

Dan wat betreft de reden , waarom
wy meenen vryheid te hebben, om te

denken aan gezanten , die by die gemeen'^

ten verhoren waren en te boek (londen 9

als haare afgevaardigden , om elders , uit

haaren naam , eenig liefde-werk te ver^

richten: — deeze moeten wy wat uit-

voeriger, uit het huishoudelyk Kerk-
beftuur der vroeglle Christenheid,
naafpooren, en ontvouwen,

'S 10.

Ten dien einde merke men aan, dat

zoo lang de geest der üefde het Chris-

O q ten-
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tendom bezielde, en door onzaligen
twist en fcheuring niet verbannen
werd, zoo lang bleeven ook de Ge-
nieenten, hoe wyd van één gelegen,
door zynen zachten band naauw aan
eikanderen verknocht, en oefFendeu
onderling zusterlyke gemeenfchap. -^
Gemeenfchap, die de uitgeflrekile, de
gezegendfte gevolgen had. Want hier

door hadden de Gemeenten gelegen-
heid, om in elkanderens nooden te

voorzien , en elkanderens lasten te

helpen draagen: gelyk de Macedoniers
de Jerufalemjche geloofs-genooten ,

zoo overvloediglyk van hunnen ryk-
dom verkwikten (o), — Hier door
hield men een waakend oog op eikan-
deren; en zorgde, dat de zuiverheid
der Euangelie-Leer niet ontluisterde;

of de Gemeenten door woelzieke
menfchen niet beroerd werden. De
trouv/hartige waarfchouwing van de
Gallïfche Christenen, gericht aan hun-
ne broeders in Phrygie , tegen de
dweepige Montanisten, is daar van een
blinkend voorbeeld (p). — De Opzie-

ners

Cq) II coR. vni.

(p3 JiusÊBiüs KcrkeL Gefchiedenisf. V B. H. ,?,

yöl-

4
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ners der byzondere Gemeenten had-
den, door deeze onderlinge gemeen-
fchap, — waar door alle kerken, als

maar ééne kerk uitmaakten, — gele-

genheid, om niet alleen voor hun eigen
kudde te zorgen; maar, zonder noch-
thans heerfchappy , over 's Heeren
erfdeel te voeren, ook voor andere,
dikwils zeer ver afgelegen gemeenten.
Zoo handelde de Romeinfche clemens,
door zynen reeds gemelden brief, met
de jammerlyk gefcheurde gemeente
der Corintheren ; en de Smyrnafche
POLYCARPUS vermaande de Christen
inwooners der hoofdflad van Macedo^
nie, Philippi, door een uitmuntenden
brief, die noch voor handen is , tot ge-
loof, iydzaamheid, en de beoeffening
van allerlei deugd (q). -r- Troffen zwaa^
re flagen deeze of geene Gemeente,
men vervaardigde daar van berichten,
en zond ze by de andere rond. Aan
deeze gewoonte hebben wy dank te

weeten, dat fchoon gedenk-fluk van
O 4 on-

volgends de Ncderduitfche vcitaaling van den Heer
A. A. VAN DER MRERSCH , die ik in deeze \"erhande-
ling doorgaands gcbruike,

(q) Exfiat Patr. Aposi. Tom. IL pag. 186; en
voor een gedeelte vindt men dien by EL'sksius K. G.
in B. II. 36. bi. 15,0.
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onverwinbaare geloofs-kracht : dietl

aandoenlyken brief, welken de Smyr-
nafcbe gemeente aan de kerk van Pbi-
iomelie; of volgends eene andere uit-

gave, aan die van Philadelpbie , ja
aan alle de Gemeenten der heilige alge-

meene Kerk fchreef ; en waarin zy het
martel-lyden van haaren Bisfchop po-
LYCARPUS, en deszelvs onwankelbaar
geloof, zoo treffend afmaait (r). By
welken men ook voegen kan dien,

welke de Christen faameningen van
Vienne en JL/o«, aan haare Geloofs-
broeders in Jifie en Pbrygie^ toezon-
den; en waarin zy met een edele een-

voudigheid, nopens het geloof en de
lydzaamheid der heiligen van die

ftreek, zoo leevendig, zoo treffend

fpreeken (s). — En gelyk men, langs

dee-

0') Men treft dien Brief aan in de meer te melden

Patr. Apost. Tom. II. pag. 195; en hy eusebius
K. G. IV B. H. 5. bl. 190. Met dit ondcricheid , dac

hy by eusebiq-s voorkoomt -als gefchreeven aa;i de

gemeente xViwPhilovicUei doch op d'andcre plaats als

gericlit aan cTe P'nladelphiers. Doch dit is niet

moeilyk te vereflehen. Deeze brief was een rondgaan-

de brief: het kon dus zeer wel zyn, dat en euokbius
en de andere Uitgecver, twee onderf: heiden AlTchrif-

ten aan ondcrfcheiden gemeenten gefchreeven j voor

5;ich cehad hebben. . .

•

'

(s)''iius£Bius K. G. V B, II. I,
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deezen weg , deelde in élkanderen^'

lyden , en verdrukking ; was men ook
blyde met den biyden. Hier van zal

ons ftraks een flerk fpreekend bewys
van zeiVS in handen, kooijaen^

Men ziet hier uit, hoe gemeenfchap-
lyk de Kerk-gemeentens met eikande-
ren handelden: — dan men begrypt
te gelyk, dat om deeze onderlinge
gemeenfchap te onderhouden, den
dienst van menfchen, van kerk-ledén,
noodig was.

5 12:

Om brieven van bericht, aan de on-
derfcheiden kerken , te doen toekoo-
men, gebruikte men zomtyds ttsI^ol

^
Foetloopers (t), die men niet onvoege-
lyk zou kunnen vergelyken by die.
boodfchappers, welken, — zoo drukt
zich de Heer nieuwland (u) uit, —

O 5 on-

CO iGNATii Epist. ad POLYCARP. C. FIII. Patr,
Apost. Tom. Il.pag. 42.'.

£u)p.' NIEUWLAND Uttlegk. Fermaaklykh. 2 D.
bl. 524. Schoon de geletterde Kerk-Ieeraar daar
fpreckt van andere boodcn , dan hier bedoeld worden,
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onze tegenwoordige clasfen en kerke--

raaden pleegen te gebruiken,

S 13.

Doch om boodfchappen van gewigt
en aangelegenheid elders af te leggen;
en zaaken van belang by andere ge-
meentens ten uitvoer te brengen, be-
zigde men den dienst van braave man-
nen , die daar toe plechtig verhoren , en
by de gemeenten, werwaards men hen
afvaardigde, met alle hoogachting ont-
vangen werden.

ö 14.

Hier van ontmoeten wy, reeds in

de Apostolifche fchriften, de duchtig-
lle bewyzen. Zoo vinden wy, dat
door de Jerufalemfche Kerk-vergaade-
ring, met paulus enBARNABAs, ook
JUDAS en siLAS werden afgevaardigd,
om haare befluiten aan de gemeente te

Antiocbie, en vervolgends naar Syrië

en Cicilie over te brengen (v). En
willen wy zulke afgevaardigden na-
der leeren kennen ; het VIIL Hoofd-

deel

(v) HAND. XV. VS. £2 en volg.
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deel van paulus twetden brief, aan de
Corimbifcbe gemGcmté, vertoont -er ons
een zeer voldoende fchets van. D$
Kruisgezant maakt daar melding van
eenen — Broedery-r* die door de ge-
meenten van Macedonië verkooren was

,

(yeipoTovYj^ëi^ plechtig met opfteeking
aer handen verkoozen was, gelyk de
ouderlingen hand. XïV: 23.)— ver-
kooren om met paulus de liefdegaven
op te faamelen; — Hy zegt, dat deez
Broeder lof had in bet Euangelie,'^ en^
met noch een' anderen Broeder, die in
datzelfde liefdewerk verkeerde, eene
Eer van Christus was, — en dus bei-
den voorwerpen der liefde en hoog-
achting waren van de Gemeenten, zoo
te Covimhus, als in geheel ^r/->^7/^. -r-

Hy noemt dit tweetal braave Mannen
A7i:oü-TcXoL Twv kü?'rj(nu'j , APOSTELS, GE-
ZANTEN DER GEMEENTEN. Wie ^iefr
hier niet uit het aanmerklyk gGZSLg,—
het blinkend character, — het moêi-
lyk maar verheeven werk, — benee-
vens de uitgeftrekte hoogachting van
deeze Kerk-gezanten ? En vooral! wie
tast niet met handen de volkomen
^vereenkoomst van hunnen naam met

dien,.
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dien, welken wy aan het hoofd der
Apocalyptifche brieven telkens ge-

plaatst zien?

Zoo lang de Kerk door Apostoli-

fche Mannen befluurd werd, vooral

^0,0 lang de zalige eendragt de ge-

meenten aan eikanderen vastgefnoerd

hield, waren deeze gezanten nood-
zaaklyk; en men maakte op dezelfde

wyze van dien arbeid hunner liefde ge-

bruik. — Mogt, b. V. de Kerk van
^miocbie, in Syrië, ontheeven worden
yan de vervolging , waar onder zy
had moeten zuchten, door den wree-
den overmoed van Keizer trajaan>
of z'yner Landvoogden: terftond vaar-f

digden de nabuurige Gemeenten haa-

ré gezanten af, om de Antiochener

kerk met haare verademing geluk te

wenfchen (w). — Was de Corimhifche

gemeente door wargeesten gefcheurd;

en had zy raad en hulp by ci^emens
den Romein verzocht : de Kerk-voogd
^''' '"',-' zendt

•^tfw^DrW'gctuijTt de yf//?/(?c/;<?«(?;'BisrchópiGNATius

,

iu de Jiiccrgcmckle Epist. ad PhUadelph. C, X.
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zendt haar niet alleen den meergetnel-
den brief ter haarer onderrichting;
maar ook vier Broeders, om door raad
en daad de Kerk-beroertens te ftillen,

en den vrede te bevorderen (x). —
Zoo was ook iRENEüs, de beroemde
Ouderling van Lioti, de afgezant der
Godsvruchtige Bloedgetuigen, welken
zy, uit hunnen naam, den Romeinfchen
Bisfchop ELEUTERUS toczonden (y).

Ö i6.

Wat meer is , het einde der eerjle;

en het begin der tweede eeuw leevert

niet alleen de voorbeelden op van zul-

ke Kerk-gezanten ; maar 'er zyn be-
wyzen voor handen, dat zy ook toen
noch verkooren werden op eene zoo
llaatige en Godsvruchtige wyze, als

by den leeftyd der Apostelen. Het
verzoek van den ter dood gedoemden
iGNATiüs, waar mede hy zynen hals-

vriend, POLYCARPUS opwekte, om, uit

naam van de Smyrnafche gemeente , in na-

volging van andere Christen kerken, de

Cx) Eptst. prima ad Corlnth. C. LIX.
(y) EüSEEius K. G. , VB., H. 4, en aldaar de

Heer A. A. VAN der meersch.
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\AntiGcbi'érs met den vrede, (waar van wy
zoo even in § 15. fpraken) , geluk te wen"

Jcben , is hier van een waarborg. De
woorden, waar door hy dit verzoek
aanbindt , ontleend uit 's Mans brief

aan POLYCARPUS (z) , zyn overwaardig

verduischt hier te worden geleezen.

Men proeft 'er in, het deftig Gods-
vruchtige der Christenen van dien tyd

;

men kan 'er uit opmaaken , hoe plech-

tig de verkiezing van zulke Gezanten
toegong. Zie hier dezelve: "Vermids

5, de Gemeente in Syrisch Antiochie,

„ gelyk my getoond is, op uwe gebe-

„ den in vrede weer mag leeven. —
„ Betaamt het u, in Gode hoogst Za-

3, lige POLYCARPUS, een' Gode betaam-

„ lyke vergaadering te beleggen, en

„ iemant te verkiezen (j(S'.poToWi(;ciï)^

„ die geliefd is by de Gemeente, een*

yj werk-yverig man , en die met recht

„ een QsoSpo{j,o? , een Gods-boode, mag

,,
genoemd worden; en deezen te ver-

„ eeren met den lastpost, dat hy naar

,, Syrïe reize, om daar uwen yver voor

„ CHRISTUS eer te verbreiden". En
yraar in dat verbreiden van Christus

eer

(z) C. FIT,
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eer zou beftaan, konnen wy befluiten
uit den brief, welken hy aan de Smyr-^

nafcbe gemeente zelve fchreef, en haar
vermaant , om eenen "heiligen Man te

5, verkiezen, dien van eenen brief te

5, voorzien^ op dat hy met de Antiocbi'êrs

„ God zou verheerlyken , over den vre^

„ de , dien zy mogten genieten ; en dat

5, sy, op de gebeden der Smyrnafcbe ge^

), meente y de haven vanflille rust bereikt

„ hadden (a)'\ — Een dergelyke be-
de had die trouwhartige Ziele-zorger
ook aan de Gemeent van PhiladeU
phie (b). Schoon het nu wel kan zyn,
dat de hartlyke liefde, die ignatius
zynen jlntiochiërs toedroeg, en de in-

nige blydfchap, welke hy over derzel-
ver heuchlyk lot gevoelde, hem dit
verzoek te krachtiger zal hebben doen
aanklemmen ; en de bezending te
plechtiger hebben doen begeeren: is

het evenwel denkelyk, dat hy niets
ongewoons, of ongebruiklyks zal ge^
vergd hebben.

§ 17.

Uit dit alles blykt het middag-klaar,

dat
fa) iGNATii Epjst. C. XL
(b) £j,is^. ad Fhiladelph. C. X. L. L. pag. 53.
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dat en 2ulke plechtig gekooren Ge-
zanten, by onderfcheiden gelegenhe-
den, door de Gemeenten werden ge-

volmagtigd; — en dat dit menfchen
moesten zyn van bekende Godsvrucht,
beproefde trouwe, en uitfleekenden

yver. — Dan wat betreft de betrek-

king die zy op , en den rang dien zy
moesten hebben, onder de Gemeen-
ten, zouden zy gerechtigd zyn tot

dien post: hier omtrent fchynt, zoo
uit den aart der verkiezinge zelve, als

uit het gansch beloop van zaaken,
geen vaste bepaaling te zyn geweest.

Het is waar, de Heer bingham (c) is

van oordeel, "dat de Gezanten ofBjo-
„ den, die ter verrichting eener ge-

5, wichtige zaak van de eene plaats naar

„ de andere verzonden werden; meest
„ al Diakenen f o£ noch. laager foori van

„ Kerkelyken waren, welken de Bis-

„ fchop waardig keurde, om naar die

„ Gemeenten te worden afgevaar-

M digd". — Doch het fpyt my, dat 'er

geen bewyzen bygebracht worden, dat

Diakenen of nocb laager foort van Kerk'
lyken, daar tot meestal verkooren wer-

den.

CO Orïgincs Ecclcf. Tom. III. L. VIII. C. 7. S 15.



GELEN DER ZEVEN GEMEENTEN. 11$

den. Het {swsiav,deJmiocbeerjfcbeBiS'^

fchop zegt , in zynen brief aan de Pbi-

iadelphiërs , dat zy eenen i^iaaovog zou-

den verkiezen; dan uit vergelykinge

van de andere, reeds gemelde brie-

ven, blykt het, dat hy hier door niet

verflaat een' eigenlyk gezegden Dia-

ken; maar in het algemeen iemand, die

zich ten dienlle der gemeente liet ge-

bruiken: elders (d) genoemd Trpfo'bfDT)^^,

een Gezant of Afgeè:ant. Trouwens ^

dat niet altyd eigenlyk gezegde Diake-

nen y tot dat werk verkooren worden,
maar ook andere en aanzienlyker Ker-
kelyken , blykt uit ignatius brief aan

de Pbiladélpbiërs : want daar hy deezen
verzoekt, om zulk een' Gezant af te

vaardigen , laat hy als in éénen adem
daar op volgen, dat de Antiocbifche ge-

meente dergelyk eene eer ontvangen
had van haare Nabuuren, als waar van
fommige de Bisfcboppen, andere de
Ouderlingenen en Diakenen badden aj-

XIIU DEEL, 5 fL^^

(d) V. T. s.AiiTn //; mt. ad ignatii Epht. ad
PJiiladelph. C» X Patr, Apost. Tom. IL pag. 164;
editionis elegnnthfime ^ quam prodire jus fit r. rus-
vSEL, Oxon. 1746, in 8vo. Men vergely'ke hier ook
's mans algenieene bewoordingen , in zynen brief aan
POLYCARPus , en deszelfs Gemeente , § 16. aangehaald.
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gevaardigd. Men zou zelfs uit den
brief van polycarpus aan de PhUlp-
pers (e) byna opmaaken, of die Smyr-
fiafche Opziener het zich niet zou heb-
ben laaten welgevallen , om in eigen

perfoon aan het verzoek van ignatius
te voldoen, en uit naam van zyne ge-

meente naar Antiochie te reizen, zoo
de keus op hem bepaald werd. "gy,

„ en IGNATIUS, (dus fchryft hy ter

p aangehaalde plaats), hebt my ge-

,, fchreeven, of 'er ook iemand naar.Sy-

,, rie gong , om uwen brief derv/aards

y, te brengen? Het welk ik bezorgen

,^ zal, zoo ik 'er gelegenheid toe

„ heb ; want ik zal het of zelf doen

,

yy of laaten doen door hem, dien ik

„ zenden en uwent wege ook bevel

„ zal geeven." Zoo de gedachten van
den grooten vossius (f) doorgong, dat

POLYCARPUS de door ignatius ver-

zochte bezending bedoelde, dan was
het eene uitgemaakte zaak, dat 'er ook
Jiisfchoppeny tot dien post verkooren

wer-

(e) Den geheelen brief vindt men in de P^tr.

ylpost. Tom. II. Doch het gedeelte, d^t vy hier

a;i iiJmalen , is uit eusebius K. G. UI 13. II. 36,
bladz. 156.

(f) In iGNATii Epist, ad Smym> L, L. pag. 37.
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werden. Dan wyl het my niet over*

tuigend klaar is, dat hier dit verzoek
beoogd wordt, wil ik op deeze plaats

zoo zeer niet bouwen. Wy hebben
ze ook niet van nooden. Het blykt
toch van elders genoegzaam, dat be-
halven de Diakenen y ook anderen tod

het zendingwerk werden afgezonderd.

Wanneer men nu dit alles gadeflaat^

en overweegt, — dat 'KyysXoi twv sk-

yJ.YjO'Luv natuurlyk beduiden. Gemeente-

gezanten; — dat zulke Gezanten def-

tige, en tot dat werk plechtig verkoo-»,

ren Lidmaateii waren; — dat ook zul-

ke Gezanten in klein ^fie, en by de
Gemeentens, door den Heiland in zyne
Openbaaring, genoemd, in zwang wa-
ren: — dan mogen wy, op goeden
grond, ten minfle voor zeer waar-
fchynlyk houden , dat de Heer jesus

ook zulke Gezanten bedoelt.

ö 19.

Maar om welke Kerk-gezanten moet
men dan denken? — Daar de eerfte

P 2 Chris-
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Christenen die tot onderfcheiden werk
afzonderden : tot welk een' last waren
deeze afgevaardigd? — Dit verzwygt
de Heiland zonder twyffel, wyl zyn
Geheimfchryver jOHANNES, en de Ge-
meenten, aan welke hy fchreef, zeef

wel bevroeden zouden, wie men in

het oog had. Dan dit is daarom ons

zoo klaar niet. — Zou men denken
aan zulken, wier gewoon werk, ambts-
naam- en verrichting het was Kerk-
gezant te zyn, en genoemd te wor-
den? — De zoo algemeene, en te ge-

lyk bepaalende Naam van de Engel ^ de

Gezant der Gemeente, zou tot die op-
vatting zeer aanleidelyk zyn. Maar
waar vindt men voetftappen in de
Kerklyke oudheden , dat gelyk 'er Bis-

fcboppenf Ouderlingen enz. waren, 'er

dus ook vast-aanblyvende Bso^oo^oi , Ge'

zanten ) Gods-booden , waren?

ö 20.

Daar 'er dan geen Kerk-gezanten;
voor altoos , bekend zyn ; en wy even-
wel gewezen worden op zekere, en
by JOHANNES, en by de Gemeenten
welbekende Gezanten, mogen wy naar

ons
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óns inzien , allereenvoudigst onze aan-

dacht vestigen op zoodanigen, die van

te vooren aan johannes zelve, door dee-

ze Gemeenten y waren afgevaardigd» om
den Apoitel in zyne ballingfcbap te be-

zoeken , te verkwikken , en nu weer tot ds

bunnen waren terug gekeerd.

§ 21.

Ik zal eerst de gronden aanwyzeny
waar op deeze myne opvatting rust; —
en vervolgends eenige bedenkingen,
die welligt tegen haar zouden konnen
worden ingebragt, trachten uit den
weg te ruimen,

ö 22.

Myne gronden zyn deeze. — Het
was de gewoonte van de aloude Chris-

ten gemeenten, om de gevangen en
gebannen Broeders, vooral Leeraars , te

bezoeken en te verkwikken. — Het
was de gev/oonte, om, wanneer de
plaatfen afgelegen v/aren, dit te doen,
door, uit hun midden, verkooren Ge-
zanten. — 'Er zyn geen reden, om te

twyffelen, of de Afiatifche gemeenten,

,

P 3 zul-
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nullen dit liefdewerk aan den, op 't

barre Patmos, gebannen johannes,
op even zulk eene wyze hebben be-
wcczen. — Zulke verkooren Afge-
vaardigden, worden in de oudfte en
oorfprongelyke befcheiden, van het
eerfte Christendom, juist in datzelfde
licht geplaatst, als die perfoonen, wel-
ke doorgaands Engelen der Gemeemen
genoemd worden, en in de Openbaa'
r/«^ ï;^« JOHANNES voorkoomen,

Ö 23.

Laaten wy by elk deezer flukken
een weinig toeven. Het was, zeg ik,

de gewoonte van de aloude Christen

gemeenten, om gevangen en geban-
nen Broeders , vooral Leeraars te be-
zoeken, en te verkwikken. De vroeg-
lle Kerk-gefchiedenis leevert hier van
menig voorbeeld op. Liefde toch

,

hulpvaardige liefde, was als het Livery
van het eerfle Christendom. Men be-
toonde die aan eikanderen, vooral
aan de Leeraars, paulus geeft der
Gemeente van Galatie den lof, dat zy
h^ni. aannamen, als een' Engel gods;
ja als CHRISTUS jesus scljf zoo dat zy.
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was bet hun mogelyk geween, de oogen

!zouden uitgegraaven, en den jilpostel ^e-

geeven hebben, gal. IV: 14 en 15.

ö 24.

Deeze liefde bewees men niet maar
met plicht-plegingen; maar ook met
de flerkst-fpreekende bedryven* Men
voorzag de Euangelie-dienaars ryklyk
van het noodige. paulus nam zelfs van
fommige Gemeenten bezolding (g),
gelyk ook by laater tyd, de Arbeiders
in 's Heeren wyngaard , uit de liefde-

giften der Gemeenten, onderhoudea
werden (h).

S 25.

Stak de Zon der verdrukkinge JESUS

Leden; werden daar door de Qpzie-
ners het felst getroffen , hunne Broe--

ders waren niet als de ftoning der bc"

ken , die , ten tyde wanneer zy van hitte

vervlieten, uitgedelgd worden , job VI: 7.

Neen! de flroom der liefderyke Chris-,

P 4 ten

(g) n coR. X: 8.

(h; N. G. BEVEREGius iid Ciin. J^ost. Fair. Ap,
Tom. I. pag. 462.
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ten mildheid, bleefvoordvloeijen. Zy
gedachten der ge'uatigenen ^ als ofzy zelve

gevangen waren , en der geenen, diekwaa-

lyk gehandeld werden ^ als of zy dit zelve

cndcrgongen, heb. XIII: 3. paulus ,

die in alles overvloedig was, had ook
hier van ruime bevinding. Werd hy
door der Jooden bloeddorstige woei-
zucht, naar Roome vervoerd, en daar

twee jaaren opgehouden: — de lief-

deryke Philippers hadden gemeenfcbap
met zyne banden, en bezorgden hem
200 ryklyk van het noodige, dat hy
hun fchreef: ik heb alles omvangen ; ik heb

overvloed', ik ben vervuld geworden (i).—
Ja niet alleen paulus, maar ook ande-
re, zelfs lang, na dat die groote Kruis-

gezant, door den martel-dood, was
heengegaan, mogten, daar zy zucht-
ten onder den {lok des Dryvers, in

die zelfde Liefde van hunn^ Broede-
ren deelen. tertulliaan geeft ons
in zyn Verweerfchrip (k) een bericht,

hoe godsvruchtig en edelmoedig men
dit Godsdienstig werk in zynen tyd
behandelde, ''Elk (dys klinken de ver-

duisch-

(i) PHILIP. IV: 14.

(k) APGLOGE^f. C. XXXIX. pag. 324, edii. ha^
Y^RC^MPII,

"
•
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^, duischte woorden van dien Cartha^

5, ger Ouderling), fchenkt maandlyks

5, of wanneer hy wil, of zoo hy maar
„ wil en kan een' maatige almoes. —
„ Deeze almoefen zyn als wechgeleg-

„ de fchatten der liefddaadigheid, —
„ en worden hefteed , om de armen te

„ voeden. — Zyn 'er dan die tot de
„ Myn-werken gedoemd, of op eilanden

„ gebannen zyn y of in gevangenis/en kwy*

5, nen, zoo het maar ter zaake van den
„ Godsdienst is , worden zy voediler^

,^ lingen van hunne belydenis.''

Ö 26.

Dan een genegen hart en milde
hand was niet genoeg. Zou de geban-*
ïien of gevangen Christen het genot
daar van hebben, het moest aan hem
bezorgd, uitgedeeld, en tot zyn mees-?

te verkwikking worden aangelegd. En
door wien kon dit beter gefchieden,
dan doorKerk-genooten, die in liefde,

getrouwheid, moed en verftandige God-
zaligheid uitblonken; die de Gemeen-
ten verkooren en afvaardigden , om de
Tioodlydenden te bezoeken, en by heC
reukwerk hunner liefde-gaven te voe-

P 5 gm.i



S34 h ^' VAN LAREN OVER DE EN-

gen, den balfem der vertroostin^e?—
Zulken waren 'er ook by het vroegfle

Christendom. — Wat meer is, zy
droegen ook den eernaam van Gezant
ten der Gemeente. PAULUS Brieven le-

veren ons de bewyzen hier voor : epa-
PHRODiTUs, door welken de Apostel,
al dien overvloed van zyne Philippers

verkre^gen had, wordt door hem ge-

noemd hun 'A-KoaToXos , hun gezant en

de Bedienaar zyns nooddrufts (1). — an^
BRONicus , en junia of junias , van
welken de Kruisgezant, rom. XVI: 7,
fpreekt , beneevens anderen , fchynen
dien zelfden naam, om dezelfde of
foortgelyke reden te hebben gedraa-

gèn. Het is waar, 'er zyn vermaarde
uitleggers, die in alle de plaatfen,

waar van zulke 'Kirocro^oi. , Apostels of

Gezanten, gefproken wordt, om Leer-
aars denken, die op de Apostelen, ei-

genlyk dus genoemd, onmiddelyk
volgden, en van hun verkooren en
verordend waren, om in hunne plaats

tiet Euangelie te verkondigen. Dan
het is wat anders, een Apostel van
apostelen of van Christus te zyn; wat

an-

(1) PHILIP. Il; ::5.
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afideFS een Apostel der Gememte te
zyn.: Apostels der Gemeente worden
zonder twyffel bedoeld ter aangehaald
de plaats, in den Brief aan de Philip»
/ï^ry, enIIcoR. VIII: 22 en 23; — en
dus Gezanten, die verkooren waren,
om den gevangen ^aulus te bezoe-
ken , en , 200 met

; woorden als met
daaden, te verkwikken.

S 27.

Dit overdeftig gebruik ,om , door 200*
danige Afgevaardigden, Gods graag
getrouwe Dienaars, — voornaamlyk
zuiken, die door lyder^ en doen, een
goede reuk van Christus waren, -^
liefde en hopgachting te bewyzen,
had niet alleen plaats,, by het pas ont-
luikend Christendom ; maar men vindt
pok noch, in de tweede Eeuw, daar
van de treffendfte bewyzen. — igna-
Tius, die — fchoon hy de zelvs-ver-
loochening, en zucht tot het martel-
dom, welligt te verre dreef; en in zyn
fpreeken van den Heere jesus, mis-
fchien te veel blyken gaf, van een'
verhitte verbeeldings-kracht , en daar
door toonde, dat de verhevendfte

God^-
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Godsvrucht op Aarde bevlekt, en de
zuiverfte liefde-vlammen befmet zyn;
— iGNATius, zeg ik, die in heerfchen-

de gezindheid tot Christus en zynen
dienst, veel overeenkomst had met
PAULUS ; mogt ook , even gelyk de
Groote Tarfer^ zwoegende onder de
persfe der verdrukkinge , in de lief-

de der Gemeenten overvloedig deelen.

Want door woeste bezoldelingen van
Syrisch Antiochiey zynen Bisfchoppely-

ken Zetel, gebragt, of veel eer ge-

fleeptnaar Afie , om van daar naar

Roome te worden vervoerd, genoot
hy te Smyrna het voorrecht, niet al-

leen , om by zynen hals-vriend poly-
CARPUs, die met hem aan de voeten
,van j^posteljOHANNEs had gezeten (m);
—- maar ook van de ganfche jlfiatifche

Kerk, door haare Blsjcboppen^ Ouder-
tingen en Diakens, te worden opge-
wacht : ja wel op dat zy van den groo-

ten

(m) Dat lONATius, met poi,ycar.pus n.an de voe-

ten van jOHANNES gezeten heeft , vinden \vy in het

Matyr, ignatii , Cup. I. et UI. T. smith teckent

<^in not. ad.h. 1. Pair. Jpost. Tom. II. edit. r. ru-
SELLi /. 2S0.) v.'el aan, dat de Kerkelykc ichryvers

van dit Di'^cipelieihap niet gevvaacreii ; maar geeft daar

v^n te gelyk zulke reden , dat wy veel eer overgehaald

móeten worden , om liet getuignis dier Martel-gefchie-

denis te gelooven , dan te verwerpen.
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ten Man, eenige geestelyke gaven
mogten ontvangen , of, zoo als zeker
geleerd Man het opvat, om het Avond-
maal met Hem te houden (n); — maar
ook, om dezelven, naar lighaam en
geest, te verkwikken; — gelyk hy in

zync Brieven , aan de Gemeenten van
Ephefen , Magnejie, Tralies en andere,
met dankzegginge te kennen geeft, en
uit voorbeelden in het vervolg nader
blyken zal,

§ 28.

Zoo zien wy dan, dat het, en in

den tyd van jesus Apostelen y en ook
daar na , gansch geen ongewoone zaak
.was. Gezanten af te vaardigen, om,

(n) In het 200 even gemelde Martyrhtm ignaTH
Cap. III ^ vinden wy, dat de Kerken van Afie zich
fpoedden naar ignatius sncai; jj^epog nccpteiJiurog Xaa-ufft

^vsvixarms, om eenig deel van geestlykegaven van Hem
te ontvangen ; en even van te vooren werd' 'er ver-
haald, dat die Bloed-getuige , geestlyke gaven aan
POLYCARPUS had medegedeeld. Hier uit befliüt j.
CLERICUS, die, gelyk bekend is, ons een' fraaièn

Druk van de Patres Apostolici heeft bezorgd , in eene
aanteekening op de gemelde plaats, dat gelyk poly-
CARPUS met IGNATIUS het H. Avondmaal gehouden
heeft , de Aftatifche Kerk-gezanten tot dat zelfde oog-
merk gekoomen zyn. Of die opvatting (leek kan hou-
den j i§ ons werk niet , om te beflisfen.
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by de Kerk welverdiende Mannen ,

in hunne ongelegenheden by te flaan»— dat dit ook de gewoonte was by
die Gemeenten , waar van de Heiland
in zyne Openbaaringe fpreekt. — En is

het dan niet hoogst waarfchynlyk , dat

zy even liefddaadig zullen gehandeld
hebben omtrent johannes ? — Zou-
den zy in een volgende eeuw zoo veel
over gehad hebben voor een' Opzie-
ner, op welken zy geene andere dan
een' algemeene betrekking hadden :

wat moeten zy dan over gehad hebben
voor JOHANNES? — Die met geen min-
der recht ; ja om veel fterker reden

,

dan naderhand polycarpus, de Leer-
meester van Afie, dé Vader der Christe^

tenen (o) kon genoemd worden, — die

gebannen was, — gebannen op het aj-

gelegen en eenzaam Patmos , een van
de dorile en naaktfte Eilanden van den
Archipel, waar naauwlyks brood om

te

(o) Dit reekende men :ils de misdaad vzw den vroo-

men Man, waar op 'Jood en Heiden hem met zinloo-

ze woede ten branduapel eischttc. Zie den rond-
gaaiiden brief over het Marteldotn '^an polycarpus,
t. a. p. § 12. — En wil men wccten, met hoc veel

recht Apostel JOHANNES de Vader en Leeranr van Afie

kan genoemd worden, vcrgelyke men den Heer f. a.

LAMPE , Prolsg. in Contmc7Jt. adEuang. joiian./». 54.
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te eeten of water om te drinken is,

200 het niet van elders gebragt

wordt (p) ! — Hadden de Gemeenten
van Colosfus en Philippi paulus we!
eer, door haare Zendelingen, bezocht
en bezorgd: hebben wy niet arile reden
om te denken, dat de Afiatijche ge-

meenten haaren algemeenen Zielen-

hoeder, mede op zulk eene Gods-
vruchtige en deftige wyze zullen ver-

eerd hebben? — Zoo ja! dan krygt
onze gedachten eön m.eerder trap van
waarfchynlykheid, dat de 'KyysXoi tccv

£KKXy)7iojv , Gezanten der Gemeenten zyn
geweest, tot zulk een oogmerk afge-

vaardigd.

5 29:

Waarfchynlykheid! — die eene aan-

merkelyke fterkte krygt, wanneer wy
nagaan , dat zy juist in dat licht door

JOHANNES geplaatst worden, als wy dat

foort van Kerk-gezanten, uit de oudjie

Christen befebeiden keren kennen.

5 30.

(p) Men zie de getuigenisfcn vïin strabo en tli-
Kius aangehaald, genoegzaam door allen, die eenig-
zins opzertelyk van dit 'Eiland fpraken, en voege 'er

by de touRx%'efor.t Reize naar ds Levant , I. Deel
bladz. 17a.
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Het is toch, voor eerst , buiten te-

genfpraak, en wordt van allen toege-*

Itemd, dat zy, die men Engelen der

Gemeenten pleegt te noemen, uit de
bloem der Gemeente waren; — men-
fchen die ook in die betrekking der
hoogachting van hunne mede-leden,
waardig werden gekeurd. — Zooda-
nigen waren ook die Gezanten , wei-

ken door de Gemeenten werden afge-

vaardigd, ook tot gebonden en ver-

drukte Broeders en Opzieners. Dit

jöehoeft geen verder bewys. Het reeds

gezegde, is bewys genoeg, en de aart

der zaak bragt dit mede. — En ge-

lyk zy uit hoogachting werden verkoo-

ren, zoo werden zy ook, na het afleg-

gen van hunnen last-post, t'huiswaards

gekeerd, door de zendende gemeen-
ten, na derzelver eerwaardy, ook om
hunnes verrichten werks wil, met alle

hoogachting behandeld, paulus al-

thans begeerde , dat de Philippers

hunnen Gezant epaphroditus in den

Heere zouden ontvangen met alle blyd-

fchapy en dezulken in waarde houden (q).

ö 31.

(q) PHILIP. III: ao.
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Öet wordt ^ 4^^i'4;ö/g^«x> töégèftaail;
*— en wy vinden geene reden, om het
te betwyffelen , dat de perfoonen ^

aan welken de Apocalyptifche brieven
gefchreeven zyn, Opzieners der Ge-
meente waren. — Dan Leeraars ea
Opzieners, Hoofden der Gemeenten,
waren ook dee^e Kerk-gezanten : epa-»

ï»HRODijT was een Bedienaar van hec
Euangelie by de PhiUppers» ï>aülus
noemt Hem, phil. IV: 25, zynen Broe*

detf zynen Mede-arbeider ^ en Mede-ftry*
der. En zoo epaphras, de Gezanc
van de Christen-gemeente te Colosfus,

€en perfoon is, onderfcheiden van
EPAPHRODiTüS, gélyk meer dan waar-
fehynlyk is (r), was deez ook een voor-
naam Opziener aldaar. — Ook heb-
xiit, BBELé Q ben

(r) H. GROTlus , ad initium EuaHg. lucae , was
Van oordeel, dat de naam epaphras was faaiDge-
trokkeh lüt epapurödiIus : gelyk lücas , door
fnamentrekking , voor lucanus werd gezegd ; — en
dat dus epaphras en epaphroditus dezelfde per-
foon was. De lieer de ruiter, in tiot. ad Scipion,
Gentil. Comm. in Epist. ad Philemon. pag. 192 , heeft
deeze gedachten op nieuw trachten aan te binden ^ eti

fmaaklyk te maakeii, Doch welügt niet overtuigend
bondig. • *
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ben wy zoo even (§ 27.) gezien, dat
iGNATius, zoo wel door de Bisfchop-

pen f de voornaamfle Hoofden der
Gemeenten, als door anderen bezocht
.wierd,

S 32.

Al verder! — Wy vinden by jo*

HANNES telkens, maar van éénen Èn^
gel, één Gezant, gefprooken. Het is

waar, dit kon gefchieden, fchoon 'er

meer met Hem bedoeld werden. Hy
kon aan derzelver hoofd, en zy in

hem, als gerekend zyn geworden. —
Dan men blyve al by de letter van den
text, en denke om éénen bepaalden
perfoon : ook dit koomt zeer wel over-

een met de gewoonte der eerde Chris-

tenen, in het kiezen en zenden van
deeze Gezanten. Dus leezen wy niet,

dat de Philippers , meer dan hunnen
EPAPHRODiTUs, tot PAULUS, in dcszelfs

ba iden, hebben gezonden. — Dit was
ook in laater tyd niet buiten de ge-
woonte. Want fchoon deeze en gene
Gemeente, met den Sisfcbop, ook 0«-
dertin^en en Diakenen, tot ignatius
aonden, gelyk die van Magnejte aan

dcA



GELiBN ÖËR ZêVEN dfiMEÈNtÈN. ^4%

den Meander (s), en misfchien ook de
Ephejifche (t): — zoo waren 'et even-

/wel ook andere, die alleen den Bis*

Jchop afvaardigden, gelyk de Gemeen-
ten van Pbiladelpbie en Tralies, —
Hoewel men nu al met den Heer VE-
:NEMA (u) niet verkoos te befluiteii, dat

vermids *er maar één' Engel aan ieder

Gemeentie wordt gégeeven; deez daar-

om voor derzelver Bisfchop moet ge-

houden worden; kan en mag men
evenwel uit de gewoonte der Christen-

kerk , — om haare voornaamfte Op-
zieners, tot het achtbaar werk van ee-

nen Kerk-gezant te volmachtigen, —
hiet onwaarfchynlyk opmaaken, dat

pok de Afiatifche gemeenten, in haare
bezending aan den Apostel, deeze ge-
woonte zullen gevolgd hebben; — en
dat dus die zoogenoemde Engelen ^

^eerwel de Bisfchoppeny de Opzieners
der Gemeente konnen geweest zyn,
al waren zy tevens derzelver Gezanten^

(s) iGNATll Epist. ad magnes. C.II.Patr.Jpost,
Tom, II, pagi 17.

(t) Uit het begin van zynen brief aan de Ëphefers
^

2011 men haast opmaaken, dat zy hunnen onesimus
allcenlg aan icxatius hadden afs^ezonden

.; dan ver-
der kezende wordt dit zeer twylïelachtia;.

C") H. VENEWA Hht, Ëcdef, Tom^ lU. ^a?, aop.
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Eindelyk ! — De ^AyysXoL twv hyJXri^

(Tiuv koomen by johannes voor, als

in zich de ganfche Gemeente verbeel-

dende, en met dezelve uitmaakende
éénZedelykenperfoon. Het is bekend

,

dat fommige der uitleggeren van oor-

deel zyn, dat deeze Brieven aan de
Gemeenten; anderen, dat zy aan der-

zelver Engelen gefchreeven zyn (v).

Dan beide deeze gedachten konnen
zeer gemaklyk vereenigd worden

:

wanneer men noch den Engel of Ge-
zant y noch de Gemeente, te veel in het

afgetrokken befchouwt; maar beide in

onderlinge betrekking op, en als één

lighaam met eikanderen uitmaakende.

Dit koomt ook overeen, met de denk-
wyze van die tyden. Men befchouwde
toch, reeds van den morgenftond des
Christendoms , en Gemeenten , en
haare Opzieners in dat licht, en merk-
teze aan als één lighaam: waar van het
gevolg was, dat wanneer een Brief,

door een' Opziener, als zoodanigen ge-
ichree-:

(v) Fid. j.v.B.uoi^ERT Disfett. ^j)Oca/yj)i. Qjwi-
ta, $ XI. feci.
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fchreeven werd , die het voorkoomen
had, als ware hy van de Gemeente zel-

ve. Een der oiidfte Christen gefchrif-

ten, de Brief, reeds dikmaals gemeld,
dien clemens de Roomfche Bisfchop,

aan de Corimhers toezond, leevert hier

van een ftaal op. Hy begint niet alleen,

SKKXy)(7iix, Td Qsü TTCipoiiiiiQ'x Kopiv^ov. D&
GEMEENTE van GOD, die te Roome is^

aan Gods gemeente te korinthen ver*

gaaderd; — maar het opfchrift toont

noch duidelyker , dat clemens de
hand was, van de ganfche Romein-
fche Christen faamening. Dus luidt het.

Tis dyLü KXyj^JLevTog j tö Voiii'/jg STcia-y.o-jo'j

ë7ri(7To?,y] TTpog Kopiv^iiig A , s/. TTpo"

auTTü lYjg VcofJLdiu]^ siLKXYjCPixg ypoc(pBia-oi.

De eerfte brief aan de Korinthers van
den H, clemens , Bisfchop van roome ,

gefchreeven van wegen den persoon
DER gemeente VAN ROOME. — Uit
welke plaats zeker kan worden opge-
maakt, dat de Opzieners, als het ware,
de Gemeente vertoonden, en by an-

dere Gemeenten, door hunne Brieven
vertegenwoordigden. Waar uit weder-

0,3 keet



9,^6 J. Z. VAN LAREN OVER DE EN-

keerig voortvloeide, dat wanneer *er

Brieven aan de Opzieners , als zooda-
rjgen gefchreeven werden, dezelve
ook aan de Gemeenten hielden, waar
over zy gefield waren ; zoo dat die

met en in hun werden aangeiproken.
Ook hier van hebben wy, in de gryfte

gedenk-flukken , de fpreekendfte be-
wyzen.— De Brieven van paulus , aan
TiMOTHEUs en TiTUS, zyn 'er getuigen
van. Men vindt 'er de lesfen aan den
Opziener geduurig gevlochten in die,

welke meer de Gemeenten raakten.—
Van gelyken aart is de Brief van den
Heiligen iGNATius, aan den Bisfcbop

ï»OLYCABPUS. In de vyf eerfte afdee-

lingen, fpreekt hy baarblyklyk poly-
CAEPUS aan; in het vervolg, meest-al
de Gemeente van Smyrna, •— Deeze
zelfde gedaante hebben ook de ^po-
calyptifcbe brieven. De Engelen of Ge-
zanten , worden hier doorgaands be-
fchouwd en behandeld, als vervangen-
de de ganfche Gemeente in hunne
perlbonen, en die kenmerkende, door
hun gedrag en zedelyk beftaan; zoo
dat, hoewel deeze Brieven aan ben ge:

fphreeven xyn, en zy in' het minvoud
~

yor-

S
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worden aangefprooken , — het noch-
thans duidelyk is, dat ook de Gemeen",
te bedoeld worde.

ö 34.

. Ja maar ! — en dit moet vooral onze
aandacht niet ontglippen: — gelyk de
Opzieners in het algemeen, in dat oog-
punt zich plaatften en geplaatst wer-
den; — even zoo befchouwde men dq
Afgezanten der Gemeenten ^ ah de zen-
dende Gemeenten zelve, — Zoo fchryft

PAULUS van der PJjilipperen Jpostel of
Gezant y epahrodijt, philip. II: 30,
dat hy het gebrek van hunne bedie-
ning aan hem vervuld had, dat is, —
gelyk de Heer nAH^is deeze plaats
uitbreidde (w) , ^ "dat epaphras
„ PAULUS, in hunne plaats, had opge-
,_,

past; en , by gebrek van hunne perr

j, foneele tegenwoordigheid , aan hem
5, alle verkwikking en verligting had
^y beweezen, welke sy zelve aan hem
„ zouden beweezen hebben". — Die
zelfde Kruisgezam verklaart aan de
Kolosfers, kolos. I: 7, dat epaphras

Q. 4 was

(w) Over deeze plaats*
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was, een getrouw Dienaar, -— vtt^p'^

voor hen , in hunne plaats , en hen als

ware het vervangende. Niet min dui-

delyk worden deeze Kerk- gezanten

,

in de Brieven van ignatius, geduurig
vopraefteld , als verbeeldende in hun
peribon, en door hun bedryf, de gan-*

fche Gemeente. In de groetenisfen

,

waar mede hy zyne Brieven fluit

,

merkt hy hen aan als de Gemeenten
^elve. Dus eindigt hy dien , welken hy
aan de Gemeente van Tralies ichreef,

'AffTral^o^at 'ófJiag caio y^^wpYiQ y.. t. A.

Jk groete u uit Smyrna met de gebeen-
ten, DIE HIER BY MY ZYN , die my in

alterlei opzichten — hebben verkwikt. —

•

En wie waren die Gemeenten, die by*

hem waren ? iZonder twyfFel, verllaat

hy -er door, ^^ Afgezanten der Ge*
meenten, gelyk de geleerde t. smith,
recht ter fnede, op deeze plaats aan-
merkt (x).

Wat meer isJ — 'D^^'l^ Gezanten
werden door den Antiochener Bisfchop
befchouwd, als door hun bejlaan en be^

(x) In nol. ad ignatii Epist. ad trallian. Patr.

Apo^t. edit. RussELLii, Tom. IL pag. 185; Fide et-,

ijusdem Firi 05o(J)op8 Epist. ad imgNês. Cap. XF,
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'dryf, in huii* perfoonen, te vertoonen^

het beftaan en bedryf dier Gemeente, wier

jiJgevaardigden zy waren. Zoo fchryft

hy aan de Gemeente der Epheferen,

'ïïoyv nXYjbLav vfju-jii y a, t. >. Ik heb uwe

talryke Gemeente in onesimus uwen
BISSCHOP, in Gods naam, oravangen; en
laat daar op' deeze nadruklyke reden
volgen : kxi Kpby.og — cv f^simXctpiov ryjg

a(p vimv aycfTiT^i; 'ccTT'BXaSov y. t. A. 'Maar

5/ ook KROKUS , -—welken ik als een

„ uitdrukfet van uwe liefde , t'mywaards

,^ heb ontvangen en aangenomen, —
„ heeft my in alle opzichten verkwikt,

3, 200 als ik wenfche, dat de Vader
5, van jESus Christus hem verkwikke,

5^ te gelyk met onesimus en burrhus
yy en FRONTO, in welken ik u allen, ;zoa

j, veel de liefde betreft , heb mogen aan*

5, Jcbouwen (y)." onesimus was de
Ephejifche Bisfchop ; burrhus was 'er

Diaken. Wie de andere waren , wordt
niet gezegd. Allen waren zy j^fge*

vaardigeden. En in hun, als zoodani-
gen , befchoiTwde de ^postoUfche man
de ganfche Gemeente. Zoo was het
pok met andere Gezanten. Aan de

0.5 Ge:

(y) Epist. ad ephes, C. /. et II.
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Gemeente van Tralies fchreef hy:
Xlo?:jbiog o STncnioTrog vfüuV — ovToog (jlo(

(rvvsxapyi a. t. ^. "polybius, uw Bh-^

„ fchop, heeft my , gebonden in chris-

„ Tüs, mede zoo begroet, als oj ik

j, wme ganfche Gemeente in hem mocht

,, aanfchouwen ; en door hem ontvan-

„ gende de blyken dier goedhartig-

„ heid, welke na god is, hebbe ik

„ GOD verheerlykt , uw bevindende

,

,, gelyk ik ook gedacht had , navolgers

^ van GOD te zyn (z)." — pin zoo wa^
ren dan deeze Zendelingen, in hun be-

flaan , als het uitdrukfel van het zede-

lyk gedrag der Gemeente, door wel-

ke zy gezonden waren.
Een ieder nu, die de Brieven van

JOHANNES, in zyne Openbaaringe y m
oogenfchyn neemt , bemerkt ter-

ftond, dat — even als in de Kerk-ge-
zanten, de ganfche Gemeente pleeg

befchouwd te worden • — dus ook in

de perfoonen van de Engelen of Booden

der Gemeente, niet alleen de ganfche

Gemeente, van den Apostel wordt
aangefproken; maar ook derzelver ze-

delyke toeftand, als hi],n beilaan en
cha-;

(2) Epist. ad TRALLIAN.. C. /.,
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jcbaracter, befchouwd^ wordt; — en
dat dus , ook in dit aanmerkenswaar*
dig opzicht, beide met eikanderen yry
iiaauwkeurig pvereenkoomeny^iu jksw

Dit zyn de bewysdommen voor on-

ze gedachten, nopens de'^AyysXoi tuv

sKy.Xi^o-i'jjv y die wy opgaven § 20. —
Edoch! met hoe veele redenen van ge-
fchiedkundige waarfchynlykheid, dee-
ze opvatting ook gefchraagd wordt,
is 'er evenwel het een en ander, het
geen tegen dezelve zou konnen wor-
den aangevoerd. Wat my hier van is

voorgekoomen , — zal ik te berde
brengen, en trachten uit den weg te
ruimen.

S 36.
^

Men zou misfchien konnen twyiFe-
len, of de bron, waar uit wy voor
^en groot gedeelte onze bewyzen af-

leiden , wel zuiver is : of de Brieven
van iGNATius, en de gewoonten der
Christen-kerk, in zyn tyd, wel een
genoegzaamen grond opleeveren, om
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daar op iets, het geen ten tyde van
JOHANNES plaats had / te konnen bou-
wen? — iJe echtheid van de Brieven,

waar uit ik de opgegeeven berichten

ontleende, vodronderllel ik, als toe-

reikend door groote Mannen bewee-
zen. — Ik merke hier alleen maar aan,
dat het geen wy by ignatiüs vinden,
omtrent de Gemeenten van Epbe-

fus {2) , Smyrna en Phikdelphie , 200
naauw-

(a) EPHESus. De Heer r. schutte Heilige ^aar-
èoeken , ï. Deel , bl. 380 , meent , dat het ondericheid

der Ephefifche gemeente , ten tyde van johannes en
iGNATius , zoo aanmerklyk groot is , dat de Open-
'baarhig van johannes , lang voor ignatius tyd, en
\vel onder nero, moet gclchreeven zyn. En zeker

het geen die nu Zalige Geleerde , uit de Vide en IXde
Snede van ignatius Brief, daar aanhaalt, ftrookt

niet wel met het geen door johannes van deeze Ge-
meente getuigd wordt, ignatius zegt , ter dier

plaatfc , dat de Ephefers ttaar de wanrheid leefden ;
—

dat zy Steenen luaren van ''s F'aders Tempel ; — dat
hun Geloof hen naar boven leidde , en de Liefde hun
ten nrg naar god verfirekte. Hoe veel vcrfchilt dit

vnn dat verwyt , qpenp. II : 4 ? 'Er moet zeker in

dien tyd, tusfchen johannes en Acn Antiochencr
Bloedgetuige, ecne allergelukkigfte omkeering in dce-

3tc Gemeente hebben plaats gehad , in dit opzicht.

Dit mcene ik ook uit den Brief van ignatius zelfs

van ter zyde te konnen opmaaken ; en wel dat dit

iiiet lang voor hy dien fchreef, gebeurd is. — Reeds
'x^ het hoofd van zyncn Brief zegt hy van hun

:

T/I;fAV]Tfi!/ ovTzi; Qen awa^uirvp^Tuvrci sv. ^iii-uri &éa cMy-

'vm'^V* epyov TÉheiug az^^iiTi^ciTe , d. i. Zynik Navol-
......J gen
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naauwkeurig overeenkoomt , met het
geen johannes van die Gemeenten
bericht, dat men daar uit veilig zou
konnen befluiten , dat johannes niet

lang voor ignatius , zyne Brieven ge-
fchreeven hebbe. Wy vinden en zien

'er uit, dat die zelfde deugden en ge-

breken, verzoekingen en bewaaringen

,

in die Gemeenten plaats hadden, ten ty-

de van ignatius , die 'er gevonden wer-
den, toen JOHANNES aan haar fchreef:

immers zoo veel het onderfcheiden
tyd-gewricht toeliet, want ten tyde van

jo-

gers GODS, na dat Gy u weer oPCEWAKKEkD

,

AANGEVUURD HEBT , doer het Gods bloed hebt Gy hei
werk (van geloof en liefde") zyn volle befag gcgèeven.
Ily geeft dus niet duister te kennen, dat van te voo-
ren het vuur der liefde onder den asch lag , maar nu
weer ontvonkt v/as. Hy bevestigt dus het getuigenis
van JOHANNES veel eer , dan dat hy 'er van verfchilt,
AUcenig zegt Hy, dat 'er eene heilzaame omwending
was gekoomen , in hun zedelyk beftaan ; en wel zoo
hetfchynt binnen kort, zoo dat uit de ondcifcheiden
berichten van johannes en ignatius , niet wel

,

zoo het fchynt, kan beflooten worden , tot een
grooter afftand van tyd, waarin zy beide gegeeven
zyn. En was 'er in eenige opzichten eene verande-
ring ten goede gekoomen; veel goeds dat in deeze
Gemeente was geweest, was 'er gebleeven. De lof
dien johannes aau haar geeft , om haare onbezwee-
ken waarheid-liefde, zwaait ignatius haar ook toe.
Men vergelyke openb. II: a en 3 , met 's Mans ge-
tuigenis § 6 , 7 en 9 5 om hier van volkomen óvérw
tui^d te zyn.
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JOHANNES, waren zy onder de ver^

drukking, en toen ignatius aan haar
fchreef, waren zy hier van bevryd.
Men mag 'er dus billyk uit befluiten,

dat die zelfde Godsvruchtige gebrui-

ken, zoo ten tyde van ignatius, als

JOHANNES, hebben plaats gehad. En
dus blyft het gezag van den Antioché'

lier Bisfchop gaaf; en het bewys, af-

geleid uit zyn gefchryf, richtig : voor-
al daar dit gebruik, reeds in der Apos*
telen tyd, plaats had.

§ 37v

Het is zoo, — zal men misfchiert

heggen, in de ApostolifcheGefchriften,

vindt men gewaagd van Atico-toXoi. tccv

€ii}i?[rj(n'jóv , j^posteh der Gemeenten; maar

waar worden zy AyysXoi r, s. Engelen der

Gemeenten genoemd? Doch ik vertrou-

we, dat deeze zwaarigheid van geeri

groot gewigt zal zyn , zoö men onder
het oog houdt, dat het niet vreemd
is, dat JOHANNES aan zaaken fomtyds
andere naamen geeft, dan zy in de
Brieven der Apostelen draagen. Waar
vindt men, in de Apostolifchebrieven,

ds Esrjïe dag der weke, yiKvcnaKY} rjiJLspay

de
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de dag des heeren genoemd', en even-
wel is men van oordeel, — en niet

ponder reden, — dat deez dag dien
tiaam voert, openb. I: lo? En zoo
kon joHANNEs, die zelfde foort van
menfchen KyyeXoi noemen, die by
1>AULUS k-Ko^ToXoi waren. Het kan ook
^yn, dat de ingegeeste johan>ies rede-
nen gehad heeft, waarom hy hen met
deezen naam beftempelde. Te wee-
ten, om hen tedoenvoorkoomen, niet

llegts als AixKovoL Bedienaars , maar ook
als kyyêXoi Kundfchappers der Gemeen-
ten, welke beide hoedanigheden in

een Upso-^ëVTYjg , — gelyk zoodanig een
Gezant, door ignatius genoemd
wordt, — moesten faamenloopen (b).

Maar waar leest men, van zulk een
Gezantfchap aan johannes? — Ik er* .

ken , nergens !
— Maar zou men hier

uitbefluiten, derhalven is het nimmer
aanwezig geweest? Zou men dan niet

ts

(b) 0'Ss Tpfö-gfüT^?, eiVi «V ayyehoQ nai Stxnovig , d. h
Een Gezant is, eneen bedienaar, en een ko-^d-
SCiMPi'ER, jüL. poLux Onomast, Tem. IL p, pöi.
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te veel befluiten? — Dat johannes op
Patmos is geweest, is zeker; maar
zou men wel biilyk doen, om dit in

twyffel te trekken, om dat rp.en ner-

gens leest, hoe hy daar gekoomen is?

Hoe veel dingen worden in de ouds
gedenk-flukken der Kerk- en Wereld
gebeurtenisfen , flegts m het voorby-
gaan gemeld, om dat zy toen genoeg
bekend waren? Het is genoeg ter heu-

rer bevestiging, dat de duidelyke let-

ter der woorden , en de gewoonten
dier tyden 'er voor pleiten; en dat 'er

in het gansch beloop van zaaken niets

gevonden wordt, waar het tegen in-

loopt. Dit vleijen wy ons, dat in de
Voorgellelde gedachten niet ontbreekt.

§ 29'

Ja maar, — zou men konnen aan*

merken , PAULUS en ignatius fpreeken

van de verkwikkingen , welke zy naar

lighaam en geest, van de Gemeenten,
door derzelver Gezanten, ontvangen
hadden; maar dit doet johannes niet:

en immers is het te denken , dat zoo
hy even zoodanig een eer en liefde

van deeze Gemeenten genooten had,
by
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hy die niet minder dankbaar zou be-
andwóord hebben? En wie zegt ons,
dat de Kruisgezant dit niet gedaan
heeft, al vinden wy in het Boek tyner
Openbaaring daar van gecne voetllap-
pen ? Het oogmerk van dit gefchrift
was, op dat hy, volgens openb. lip,
zou fchryven, dat hy gezien had, en
het geen was , en het geen gefchieden zou
na deezen. Het kon zeer wel zyn, dat
hy reeds van te vooren in een' ande-
ren Brief> die , gelyk andere Hukken

,

niet meer aanwezig is, zyne erkente-
nis had betuigd : b. v. wanneer deeze
Gezanten weer t'huiswaards keerden,
gelyk iGNATiüs zyne Vermaan- en
Dank-brieven , den Gemeenten deed
toekoomen, door hen, welken hem
ter hulpe waren meegezonden.

Is het evenwel wel waarfchynlyk

,

'dat de Opzieners hunne Gemeenten
zouden verlaaten hebben, en naar Pat-
mos gereisd zyn, om Atx\ Apostel te
bezoeken en te verkwikken? — En
waarom niet? — Was Bisfchop poly-
CARPUS gereed, om, voor een wyle
Xxii, DEEL. K. zy-

I
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ne Gemeeente te verlaaten, en naar Sy-

rië te reizen, gelyk ons § 17. bleek,
fchoon het dertig dagen reizens van ei-

kanderen lag (c): zou het dan te verre

geweest 2yn , b. v. voor den Smyma-
yc^^w Bisfchop , om van daar naarPö?-
mos te reizen , het geen maar ruim 40
mylen verre was (d)?— Die Gemeen-
ten, welke hen afvaardigden, konden
te gelyk zulke fchikkingen maaken,
waar door derzelver tegenwoordigheid
voor een tyd kon gemist worden.

ö 41.

Dit zy dan al eens zoo, — zou men
konnen opwerpen; — het is niet on-
waarfchynlyk , dat wy hier aan zulke
Gezanten der gemeenten te denken
hebbe : maar waarom beval toch de
Heer jesus, dat johannes deeze Brie-

ven zoude fchryven aan de Opzieners,
aangemerkt als Gezanten ? Ik zou my
van deeze bedenking konnen afmaa->

ken,

(c) Ita j. vossius, ex euagrio /» Episf. de ig-

TCATIO, rt^ANDR. RIVET, iufcrta PcUr. ApQtt. Toni,

II. pag. 4/14 , edii. clerici, •

(d) .AI. TVDEMAiV, Voorrede voor r. ciiandlers
Reize door Griekenland .^ bl. 25.
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ken, met deeze ééne aanmerking: dat;

welke reden wy van deeze benoeminge
ook geeven; en wie wy daar door ver-

ftaan, de vraag altoos overblyft, —

^

waarom worden zy zoo genoemd ? Dan
de zaak verdient breeder te worden
onderzocht. — Wy konnen 'er niet

aan twyfFelen, of de hoogst wyze Hei-
land had de voldoendfte reden voor
deezen eernaam. — Het is ook nieC

moeilyk te flikken, welke zy konnen
geweest zyn, en in de daad waarfchyn-
lyk geweest zyn. Bedenken wy eens,
dat jOHANNES uit deeze Gezanten-: en
hun eigen toeftand, en dien der Ge-
meenten, zonder twyffel zal verno-
men hebben; en was het dan niet na-
'tüurlyk, dat hy aan hun, die hem dat
bericht gegeeven hadden, het beflaan
der Gemeenten onder het oog bragt,
en wat lot haar befchooren was, voor-
fpelde? Te meer, wanneer wy ons
herinneren, het geen ftraks beweezen

'

iS", dat in deeze Gezanten , als zoodani-
'gen, de Gemeenten en befchouwd, en
befchreeven pleegen te worden. —
Maar dit is hec noch niet al! — Zou
'de voornaame reden ,- waarom deeze
^* Ra Bne-
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Brieven aan de Opzieners, onder dé
benaaming van Gezanten , gefchreeven
werden, niet deeze zyn? Te weeten,
om dat de aanbiddelyke jesus zelf

hen wilde gebruiken, als JJgezamen
der Gemeenten ; wel niet in afgelegen

ftreeken, maar in de nabuurige Ge-
meenten van dat gewest. A\\ Let eens
op die luistervolle vertooning, waarin
de Hei]and verfchynt, openb. 1: 13 , en
16; en 11: i. Omllraald met gade-
looze Heerlykheid, hield Hy de zeven

.Sterren in zyne rechte handy — en wan-
delde tusfchen de zeven gouden Randelaa»

ren! — Wat teekent, dat houden van
de zeven Sterren in zyne rechte hand? —
Befchouwen wy dit gezigt , in het af-

getrokken en op zich zelven, dan zien

wy hier den Majestuêufen Eerc-ko-
ning zich afbeeldende, als die alle

Magt had in den Hemel en op Aarde,
over de lotgevallen der Wereld en
Kerke; althans zoo wy dit Beeldfpraa-

kig gezigt, uit de denkwyze der Oos-
terlingen willen verklaaren, die wan-
neer zy van god, als den Opperheer
der Wereld, den Gezagvoerer der

[Volken, fpreeken. Hem noemen,
dsn

1
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den Heer der zeven Sterren (e). — Dan
de Geest van Christus maakt deeze
zeven Sterren, die jesus in zyne hand
had, tot afbeeldfels der zeven Enge-
len der Gemeenten, En hoe eigenaar-
tig wordt hier door uitgeduid, dat

R 3 ^y;

(e) Waarfchynlyk met toefpeeling op het Zevenge-
flernte. Fid. d'hekbelot Biblioth. Oriënt. Tom. IL
Pfg- 359- Vergel. job IX: 3. amos V: 8. Hier van
daan is het waarfchynlyk , dat Keizer domitiaan op
fommige Penningen vertoond Moordt , als beftuurende
met beide handen zeven fterren , die hem omringen ,om daar door zyne gewaande Godheid te vertoonen..
Fid. E. L. VRiEJMOET ObC. MiSC. pag. 175. -—
Welligt zou men in het algemeen de Beeldfpraakige-
vSchilderyën , die in dit boek der Openbaaring vooir-
koomen , in haaren letter-zin beter konnen verdaan

,zoo men gelegenheid had , om zich met der Ooster-
lingen , vooral der Opper-Afiiianen*, verbloemden
Spreek- ftyl, te konnen gemeenzaam maaken? De ge-
j^^rde Reiziger c. nieubuhr QDefcription de VAra-
bie., edit.deCoppenhage,pag. 153), is van dit zelfde
oordeel , en heldert het met een merkwaardig voor-
beeld op. Hoe nu johannës , wiens llyl anders zeer
t^eiiyoudig is , aan zulk een' fchilderende en Opper-
Aüatifcheh fchryfltyl kwam , kan men eenigzins be-
vroeden

, zoo men met den Heer venema , Hist. Ec^
clef. Tom. III. pag. 285, voor niet onwaarfchynlvk
houdt, dat de Apostel eerst Opper-Afie doorreisd
heeft

, eer hy zich naar Neder-Afie begaf. — Intu^;-
Ichen mag men ook gelooyen , dnt de Godlyke wys-
heid haare reden zal gehad hebben , waarom zy de
verborgcnheden der toekoomende tvden , met znlk een*
dik fluiër bedekte, en gedoscbt in zulk een prachtiff
kleed

, aau den Geest van johanneu vertegenwoQr-
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2y niet alleen als Opzieners over , maar
ook als Gezanten van die Getne.' nten ,

in zyne hand waren , van zyne Bevel'

magt afhongen. Als Opzieners hon-
gen zy van hem af, als wczende ??n-

(TK^iJLSVoi vTïo e^ö , van GOD tot Opzie-

rers oanqefleld, gelyk ignatius van pO"
LYCARPUS getuigt (f); maar ook als Ge-
zanten, Zy wierden daarom genoemd
Qs-oSpotM^ , Q-oTTpEcr^vrai (g), Gods-BoO'

den , Gods- Dienaars , Dienaars van
Christus, voor, en in de plaats van de
gemeenten (h), welken Hy dus als

^oodanigen ook konde gebruiken. Ja,
zoo ik wel zie, geeft de Heer jesus

niet onduidlyk te kennen, dat hy ze in

zynen dienst 3;öf/^^ gebruiken. Wat
zegt het anders, dan dit, wanneer de
Heiland zich vertoont, met deeze
Sterren in zyne hand te wandelen,
iusfchen de zeven gouden Kandelaaren?
— De Kandelaars zyn de Gemeenten,
jn weliger midden jgsys tegenwoordig

was,

(f) iGNATïus in Infcript. Epist. ad polycarp. Z,
L. p':g. 39.

(g) Idem ad smyrn. C. XI ^ ubi vid. not. T. smith.
(h) Zoo 'noemt pauujs epaphras, colos. I: 7J'

eeü..b]yk, dat zy als Gezanten der Gemeenten, op^'
in dpn dienst yan ciiristus wargq.
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vas. «— En wat is 'er natuurlyker, dan
dat: JESüs wandelende , \

— met dk zeven

Sterren in zyne band, daar door te ken-
nen wil geeven, dat deeze Gezanten,
op zyn bellel en bevel, dat alles, het
welk aan ieder hunner zoo zoo zou be-
richt worden , niet flechts zouden me-
dedeelen aan die Gemeenten , waar op
zy de naaste betrekking hadden; maar
ook aan andere Gemeenten, welke zy
hier door zouden ftichten en verlich-

ten. Dat dit geen ongegronde gedach-
te is, blykt kenlyk uit de opwekking,
by het flot van eiken Brief herhaald

:

JDie ooren beeft om te hooren, die hoore,
wat de Geest, NB. niet tot de Gemeente

9

maar tot de Gemeenten zegt. Een dui-

delyke verklaaring, dat fchoon elke
Brief aan elke Gemeente, befchouwd
in haaren Gezant, te huis hoorde; even-
wel elke Brief ook by de andere Ge-
xneentens moest geleezen worden ; en
dat de Opzieners , aangemerkt als Ge-
zanten der Gemeente, hier voor had-
den zorg te draagen; ja, uit vergely-
Idng van jesus zinbeeldige verkJaa-
ring , zelve deeze Brieven rond te be-
zorgen. Een werk het geen hun ze-

ker in de hoedanigheid van Gezanten
R 4 der

-^'
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der Gemeenten, maar in dit geval van"

CHRISTUS wege, zonder twyfFel het

be^te vleide, en volkomen overeen-
koomt, met de gcileltenis der Kerke
in dien tyd. '

'Er waren dus voldoende reden,
waarom deeze brieven aan de Opzie-
Ders der Gemeenten, aangemerkt als

haare Gezanten gefchreeven werden:
wyl zy rondgaande Brieven waren

,

die ook by andere Gemeenten moe-
ilcn geleezen worden, gelyk door a^-?

deren reeds is opgemerkt (i).

§ 42.

Dus hebbe ik dan de 2:^^aarigheden,

die myne gedachten zoude konnen
fchyncn te drukken , opgeruimd , en
ter nadere toelichting verllrekt; — en
oordeele derhalven te mogen beflui-

ten : — en uit den eenvoudigen en
natuurlyken zin der uitdrukkinge (§ 7—9) ; -r- en 'uit de gewoonte der
vroegfte Christenheid (§ 10—19), —
dat zy, die doorgaands Engelen ge-

noemd worden , Gezanten der öemeen^
Un waren. — En wyi het de aloude

Chris-

(i) F. STOSCH A/ai^. T^yn*. pag, 65.
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Christen gewoonte, ook in ^j^e was,"—
' om gevangen en gebannen Leer-

aars, door hunne gaven en Gezanten
te verkwikken en te vertroosten (5 20—27) :

•— wyi Apostel johannes zy-
nen JJtdanen dierbaar was, en mede
verkwikking in zynen fland noodig
had, en waarfchynlyk op zulk eene
flaatige wyze verkreegen heeft (J 28);— wyl daar te boven , de Engelen der
Gemeenten, door johannes

, juist in dat
dag-Iicht geplaatst worden, als de op-
genoemde Gezanten, in de gryste be-
fcheiden voorkoomen (29—34) , — dat
•wy derhalven bepaaldeiyk mogen den-
ken, om Opzieners der Ajiatijche ge->

meenten-^ doeb aangemerkt , als wel eer
afgevaardigde Gezanten tot johaNnes,
op bet Eiland patmos ; welke de ver^
hi^erlykte ]^^\2S, om boogst wyze reden

^

met d'en zei'oen eernaam bleef benoemen ;
en aan bun beval te fchryven , als gezan-
ten DER GEMEENTEN.
En dit te bewyzen, althans waar-

fehynlyk te maaken, was de taak, die
ik my in deeze Verhandeling had
yoorgefteld,

R 5 ON-
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ONDERZOEK
OVER DE OPLOSSING DËR.

S C HIJ NSTR.IJDIGHE J D,

. TUSSCHEN DE EUANGELISCHE VERHAALEN

VAN

MAT THÉ US IX: i—25.

VERGELEEKEN MET

MARCUS II: 1—22. en LUC. V: 17—39'

DOOR

ADRIANUS 'SGRAVEZANDE,
Predikant te Middelburgs

en Lid van '^ Zeetiwsch Genootfchap.

éÜ

5. 1. lU'at het Genootfchap, niet

tnkel nieuwe nuttige uitvindingen gene-

gen is te ontfangen, maar ook de na-

dere opheldering en verbetering van
tude en bekende onderwerpen, niet ver-

fmaadt, is genoegzaam afteneemen,

uit de 8fte wet, die voor het eerjie deel

der
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der Verhandelingen , is te vinden (a);

Dit gaf mij vrijmoedigheid, dit ond'êr-

zoek op te ftellen in eenen tijd, dat

myne beurte ter voorleezing in *t Mid-
delburgsch Departement van 't Zeèuw-
fche Genootfchap inviel , wanneer ik

voor de tweede re?ze , 'm de geWbone
doorgaande Bijbeiverklaaringe', over
het negende hoofddeel van Matthéus f

voor mijne Gemeente moest prediken.

Ik overzag mijn ontwerp, dat ..ik,

reeds voor 23 jaaren, (toen mij dit

ftuk voor de eerlie reize ter verklaai^ing

was toebedeeld,) had t'faamengëfteld,

ter om iinoopm^ der zwaartgbeid, dfe^iii

het verband van Matth. 9: i—26, zich

voordoet , wanneer men daar -mede
de VQT]i2L2i\QT\ vers^eiijkt van Marcus 2:

I—22, en Luc. 5: 17— 39. Ik kreeg
lust de wijze van ophs/in^ey dien ik

toen gevolga had, en noch goedkeurde

^

aan het Genootfchap, eenigzms ontmk.-

keld, in eene voorleezinge te bevatten.
.:^D ,v.^©öeh

(a) Hiflorie van V Zeeuwfche Genootfch/rp 'der VfYe-
tenfchappen te Fl!

sfingen ^ aan hetHóoftl \i^n ''t-eerfie

deel. (hl. XV) "Dit Geiiootfchup zal .ook ontfangen

9, alle zoodanige itukken , die daaraan', van wiek het

,5 xy, worden toegezonden,, behelzende eanigCNiEü-
„ WE nuttige uitvindingen , 'of verbeteringen van óü-

19 PEN,"
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Doch ik achtte mij verpligt, om alvoo-
rens na te fpeuren, of iemand dtr
Schnjveren, die, in de iaatfte verluo-

pene 23 jaaren, hunnen arbeid befteed

nebben aan de overeenftemmv^ge der
Euangelisten , mij eenig meerder oï be-

ier licht ontftaaken in deeze duister-

heid , dan ik te voeren reeds meende
te hebben gehad.

Ö. 2. Onder deeze floeg ik daar toe
op, de H, Jaarboeken van mijnen Za-
ligen Vriend; den Wel Eerw. en zeer
Geleerden Heer rutg. schutte , waar
van de eerfte deelen waren uitgekoo-
men, in eenen tijd, dat ik langduung
krank en zwak was, en daar door toen
belet, dat werk met de vereischte aan-
dacht te doorleezen. Dan het zelve
nu met gezetheid inziende, ontdekte
ik voor eerst y dat zijn Wel Eerw. de
oplosfmg van deeze zwaarigheid de al-

lergewigiigfte bijna in de overeenftem-
minge der Euangelisten reekende. Ten
ónderen, dat Hij dezelve befchouwde,
als de fpily waar op een groot gedeelte

dier overeenftemminge draait: welke
gezegden mij te meer aanjpoorden , om
in mijnen toeleg voort te gaan. Doch
ik zag ten derden ^ dat gijn Wel Eerw.

por-
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oordeelde, dat de voorgaande fchrijvers;

in twee groote dwaalingen waren ver-
vallen , die hen en de geheele opmaaking
der Harmonie in de war hadden ge-
bragt. Terwijl ten vierden, zijn Wel
Eerw. eenen anderen, en nu nieuwen
weg (b) van oplosfinge heeft voorge-
draagen , die hem voorkwam van zoo
veel belang te zijn, dat hij bijna zijne

geheele Inleiding, voor 't ecrfie deel,
heeft gebruikt, om dezelve te ftaaven
en aan te prijzen; en bovendien zich
doorgaans in beide die Boekdeelen , die
de Harmonie betreffen, daar van, als

tGT). grond vSiTi fchikkinge, en richtjhoer
der tijdreekeninge, heeft bediend.

Ö. 3. Aangezien nu die nieuwe weg
geheel van mijne bevattinge verfchilde,
pragt dit mij in de noodzaak, om niec
alleen zijn Wel Eerw. gevoelen te be-
proeven, maar ook mijne wijze van
oplosfinge nader daar aan te toetffen.

Waar uit verfcheide bedenkingen zijn
gebooren , die mij hinderden met zijn

,W el Eerw. in te ftemmen,

5. 4.

(b) Nu nieuwen weg : om dat dezelve nïet vol-
flrekt nieuw is, maar alreeds door hieronymus is be-
wandeld. CHEJMNiTius in Hormon, T, I.^. 715.
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5. 4. Het fpeet mij zeer , dat mijne?

aandacht ten tijde der uitgave van het
eerde deel daar op niet had konnen
gehegt worden; wanneer ik niet zoude
verruimd hebben, in eene vriendelij-

ke briefwisfeling, aan den waardigen
Schrijver mijne bedenkingen tegen zijn

gevoelen voor te draagen: doch dee-

ze weg, toen door mijne ongeileld-

heid, en wwdoor zijn overlijden zijnde

afgefneeden , zal ik met behoudmge
van alle verfchuldigde achtinge voor
de waardige nagedachtenis van den
Overledenen , mijne aanmerkingen
over dit onderwerp , aan den waar-

heidlievenden Leezer, ter beproeving,

overgeeven.

§. 5. Om nu hier in met de meeste
duidelijkheid te werk te gaan, is het

vooraj nodig, de verhaalen der drie

'Êuangelisten nevens eikanderen ge-

plaatst , voor te {lellen , met aanwij-

isinge, waar in Marcu$ en Lucas meer,

of anders deeze gebeurtenisfen hebben
geboekt, dan Mattheus, door het druk-

ken van dat verfchil met qurfive lette-

ren.

Mat-
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i.]lndQ in heifchip

pe^fiart zijnde^ voer

%ii over endc kwam in

Endc ziet ,

zij bragten tot hem
een geraakten, op een

bcdae liggcnile.

a. Ende Jefiis haar
Gcloovc ziende, zei-

dc tot Jen geraakten,
Zoone zijt wc! ge-

moed , uwc zonden
zijn 11 vergeeven.

3- Endc ziet fom-
mige der Schrilige-
ïeerden zeiden in haar
ze/ven, deeze lastert

[God].

4. Endcjefuszjcn-
de haare gedachten

,

zeide : waarom over-
denkt gij iwand in
uwc henen ?

M11VC115 z: I—8.

1. Ellde Jiafowmi-
ge dagen IS hij weder-
om binnen Capcrnn-
um gekomen, ende het
wierdgehoord, dal hij
in huis was.

2. Ende terfland
vergaderden [daar]
vee/e , a/zoo dat ook
zelvs delplaatfenjom-
trent de deure \haar'\

niet Keer konden
vatten, en hij fprnk
het ivoord tot haar,

3. Ende daar kwa-
men Ifimmigen] tot

hem, brengende eenen
geraakten , die van
vier toedragen wierd.

4. Ende niet kannen-
de tot hem genaken

,

overmits de fchaare
,

ontdekten zij het dak
daar hij was : ende
[dat] opgebroken heb-
bende , lieten zij het
beddeken neder , daar
de geraakte oj> lag.

5- Ende Jefus haar
Geloove ziende, zei-

de tot den geraakten

,

Zoone
uwe zonden zijn u
vergeeven.

6. Eude fommigen
van de Schriftgeleer-

den aato/aWd/jr, en-
de overdacliten in hna-
re herten.

7. fl^at fprcekt dee-
ze aldus [Gods] las-

teringen? Wie kan de
zonden vergeeven dan
alleen Godl

8. Ende Jefus ter-

flond in zijnen geest

bekennende , dat zij

alzao in haar zelven

overdachten : zeide tot

haar, tx'at overdenkt
gij deeze dingen 'm

uwe herten ?

Lucas 5: 17

—

ii.

17. Ende het ge-
fchiedde in eenen dier
dagen ,dat hi\ leerde

,

ende daar zaten Pha-
rizeen enLeeraars der
lVet,dievanallevlik-
ken van Galileen en
üiudea, endejerufa-
lem gekoomen waren,
en de kracht des Mee-
ren was [daar], om
haar te geneezen.

18. Ende ziet [ee-
nige] Mannen brag-
ten op een bedde ee-
nen Mensch, die ge-
raakt was

,

ende zochten hem in

te brengen , en voor

hem te leggen.

19. Ende niet vin-

dende waar daar zij

hem inbrengen mag-
ten, overmits defchaa-
re , zoo klommen zij

op het dak, en lieten

hem door de tichelen

neder met het bedde-

ken in het midden
voor Jefus.

120. Ende liij zien-

de liaar Geloove, zei-

de tot hem

,

Mensch
uwe zonden zijn u
vergeeven.

al.EniledeSchrift-
gi.Ieerden ende Phari-
feen begonden te over-

denken , zeggende: wie
is deeze , die Gods las-

te ringen^rct?/*/? Wie
kan de zonden vergee-

ven, dan God alleen?

22. iï//T(3rJefus haa-
re overdenkingen be-

kennende: antwoord-

de en zeide tot haar,
wat overdenkt gij in

uwe hertco?

Matilicus 9: 5—9.

5. ir,intw3l ishg-

tehjker te zeggen : de

zonden zijn u vergee-

ven,
ofte te zeggen, (laat

op ende wandelt?

6. Doch op d.at gij

moogt weeten , dat de

Zoon lies Mcnfclien

magt heeft op ile Aar-

de, de Zonden te ver-

geeven, ((^di? zeide hij

tot den geraakten)

,

toat op, neemt uw
bedde op , en gaat

iieenen naar uw huis.

7. Ende hij opge-
Jlaan zijnde , guig
heeucn naar nijn huis.

8. De fchaare nu
[dat] ziende, hebben
haar verwonderd, en-
de God verlicerlijkt

,

die zoodanige magt
den Menfchen gegee-
ven hadde.

Marcus

9- \\'at is ligtelij.

ker, te zeggen «ƒ rfiu

geraakten, de zon-
den zijn u vergeeven

;

ofte zeggen , ll,iat op
en neemt uw Bedde-
ken ap ende wandelt?

10. Doch op dat gij

moogt weeten, dat de
Zoon des Menfchen
magt heeft, deZonden
op de Aarde te ver-

geeven (zeide lïij tot

den geraakten)

\i.lkzeggcu,Uxi
op ende neemt uw bed-

deken op , ende !::aat

hcencn naar uw huis.

12. Ende terflond

ftond hij op , ende het

beddeken opgenomen
hebbende, gin^hijuit
in aller tegenwoordig-
heid.

zoo dat zij haar. alle

ontzetteden, cndc ver-

heerlijkten God , zeg-
gende, wij hebbeu
nooit zulks gezien.

270*

Ui:is 5 : 23—;S.

2 3- Welk is ligte"
hjker te zeggen , uwe
zonden zijn u vergee-
ven

;

ofte IC zeggen, Ihac
op enJe wandelt?

24- Doch op dat gii
moogt weeten, d;u°lc
Zoon des Menfclicu
magl heeft op de Aar-
de , de Zonden te ver-
geeven, (zeide hij tot
den geraakten),

Ik zeggen, lUatop,
ende neemt uw bedde-
ken op, ende g^iat

heenen naar uw huis.

25. Endc hij ter-

flond voor haar op-

flaande, ende opge-
nomen hebbende, hec
geene daar hij ap ge-
legen hadde , gul»
heenen naar zijn luiis.

God verheerlijkende,

16. Ende onlfeltin-

ge heeft haar allen be-

vangen , en zij ver-^

heerlijkten God, en
wierden vervuld mcL
vreeze, zeggende, wii
hebben heden ongeloof-

lijke dingen gezien.

9. yefus van daar
voortgaande , zag een
Mensch in het Tol-
huis zitten genaamd
il/a//A««; ende zeide

tot hem, volgt mij,
en hij oprtaaude volg-
de hem.

ï'i. En hijging we-
derom uit naardeZee,
en de geheele Schaare
kwam tot hem, en hij

leerdeze.

14. Ende voorbij

gaande , zag hij Levi

[den zoone] Alphei

,

zitten in het Tolhuis,

ende zeide tot hem ,

volgt mij, en hij op-
(iiunde volgde hem.

27, Ende na deezen
ging hij uit, en zag
eenen follenaar mei

j
naame Levi zitten in
het Tolhuis , en zeide
tot hem, volgt mij.

a9. Endo fiij at/„
verlaatende , ftond op
en volgde hem*
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Matilicns 9: 10— 15.

I

10. Eiulc het ge-

fcliiuclilc, als hij in het

Huis [iMallhei^ aan-

zat, ziet veele fuUe-

tiaars cnde Zondaars
kwamen , encUi zaten

mede aan , inet Jcfus

(ndc zijne Discipelen.

IT. Endo dePhari-
j:ci'n [il„i] ziende,

2ei<len lot zijne liis-

cipclcn ; u-^iifom eet

VH' Meester met de
'i'ollennaren 1

ta. En JcfiiR ar/M-f

hoorende , zeide tot

haar , die gezond
ziin , hebben dtn
^ledlcijnmeestcr niet

van nodden , maar die

ziek zijn.
" 13. Doch eaat hee-

tten ^ eneU /eett wat
keiiij, ik wil Barm~
herti^hiid ende niet

off'eynnnde.

Want ik ben niet

gekoomen , om te toe-

pen Rechtvaardigen

,

maar Zondaars tot be-

keering.

14. Doe i»amen A6
Diseipclen Joliannis

tot hem, zeggende,
waarom vasten wij en

Se Pharizeen veel ,

»n mve Discii>elcn

vasten niet?

15. öofAJcHis zci-

<k (ot haar, konnen

ook de Bniilofts kin-

deren treuren , zoa

lang de nruidcgom bij

haar is ?

Maar de dagen zul-

len koomen , Wanneer
de Bruidegom van
haar zal weggeno-
men zijn , en als dan

- Z,uUctl-£ij-VUt£ll.

Marciis ', : 1 <;—20.

15. Ende het ge-

fchledde, als hii aan-

zat in desze/veii 1 luis

,

dsi ook veele Toile-

naaren cnde Zondaa-
ren aanzaten, raetje-

iVis ende zijne Disci-

pelen : want zij waren
veele ende waren hem
gevolgd,

16. Ende Je Sclirift-

ge/terden ende de Piia-

rizeen, ziende hem ee-

ten met de Toïïenaa-
ren ende Zondaaren ,

zeiden tot zijne Disci-

pelen , [wat is hel] dat
hij met de Tollenaa-
ren en Zondaaren eet

ende drinkt?

17. Ende Jefus
\dat] hoorende, 'zeide

lot haar, die gezond
zijn , hebben den Me-
dicijnmeester niet van
nrjoden , maar die ziek
zijn.

Dt ben niet gekoo-
mcn , om te roepen
Reclitvaardigen, maar
Zondaars tot bekee-
ring.

iS. Bttde de Disci-
pelen Johannis en de
fharizeen vastellen ,

ende z,ij kwamen tot

hem ende zelden ,

waarom vasten de
Discipelen johannis
ende der Pharizeen

,

en nwe Discipelen

v;isten niet?

lp. £«(/(• Jefus zei-

de tot haar, konnen

ook de Uniilofts kin-

deren vasten, tcnvijl

de Bruidegom bij haar

is? Zoo langen lijd

zij de Bruidegom hij

haar Itebben en kon-

tM» zif m*t vastsh,

20. Maar de dagen
zullen koomen , wan-
neer de Bruidegom
van haar zal wegge-
nomen zijn, en als

dau zullen zij vasten

/;; ilie dage»-

Lucas 5: 29—35.

29. Ende Levi rech-
tede hem een groots
maaltijd ann in zijn
huis, en [daar] was
etn ^roote Schaars
van 'lollenaaren ende
van andere, die met
haar aanzaten.

50. Ende haars
Schriftgeleerden ende
de Pharizeen vitirmu-

r:srden tegen zijne

Discipelen , zeggen-
de , waarom eet ende
drinkt gij met ToUe»
naaren en Zondaaren?

31. EndeJcfusaK/-
woordendc ,' zMi tot

haar, die gezond zijn

,

hebben den Medicijn-

meester niet van noo-
den , maar die ziek

zijn.

32. Ik ben niet ge-

koomen, om te roe-

pen llcchtvaaniigen

,

maar Zondaars tot be-
keei'ing.

33. En zij zeldefi
tot Iiem , waarom v.as-

ten Johannis Discipe-
len diknmalt ende
doen gebeden , desge-

lijks ook [de Discipe-
len] der Pharizeen,
maar de uwen eeten

en drinken ?

3^. Doch hij zcidc

tot haar , kond gij de
Uruilolts kinderen ,

terwijl de Bruidegom
bii liaar is, doe» vas-

ter, ?

35. Maar de dagen
zullen koomen, wan-
neer de Bruidegom
van haar zal wegge-
niimen zijn , dan zul-

len zij vasten j» dit

dagen.

Mattheus 9: 16

—

16. Ook !-it nie-
mand cenen Lap on-
gevold Laken op een
oud kleed : want des
zclven atingeieitcLup
i'cheurt at van het
kleed , en daar wordt
een- erger fclicur.

17. Noch men doet
geen- nieuwe Wijn in

oude [Leder] zakken:
anders zoo berilcn de
Lederzakken , cnde de

Wijn Wordt uitge-

ftort, ende de Leder-
zakken verderven t

maar men doet nieu-

we Wijn in nieuwe
Lederzakken , en bei-

de te laaniun worden
behouden.

Marcns 2 : ji

—

21. Ende niemand
naait eenen Lap on-
gevold Laken op
een ond kleed, an-
d-rs fcheuri deszel-

ven nien'v aangenaai-
de lap [ijetj aïvaii 't

oude [l;lced] en daar
word teen erger fclic li-

re.

22. Ende niemand
doet nieuwe Wijn in

oude Lederzakken :

anders de nieuwe
IVijn doet de Leder-
zakken berden , en
de Wijn wordt iiitse-

lioH, en de Leder-
zakken verderven :

maar nieuwe Wijn,
moet men in nieutve
Lederzaüien doen.

Lucas 5: 3e—

'

36. Ende hij zeide
ook lot haar eens ge*
lijkenisfe : niemand
zet eenen Lap van een
nieuw kleed op een
oud kleed: anders zot)

fcheurt ook dat nieu-

we en koomt met het
oude niet overeen,

37. Ende niemand
doet nieuwen Wijn
in oude Lederzakken:
anders zoo z;ü de
nieuwe Wijn de ou-
de Lederzakken doen
herllen, cnde de Wijn
zal uitgeftort wordèt»
ende de Lederzaklten
zullen verderven,

38. Maar nieuwe
Wijn moet men in
nieuwe Lederzakken
doen , en zij wordeil
beide te (iiamen be-
houden.

39. En niemand
die ouden drinkt, be-
gEcrt terftond nieu-
wen, \v.ant hij zegtt
de oude is beter.

j8. ^Is hlf dee^e
dingen tot haarfprak,
ziet een Overile kwam

cnde i7(?«bad hem

,

zeggende mijn Doch-
terke is mi terjiond

geflon-en;

dncli koomt ende legt

uwe hand op haar en

zij zal Leeven.

19. Ende JeTus op-

gedaan zijnde, volg-

de hem met zijne De-
cipelen.

20. (Ende ziet ee-

i« Vtouwe, die tusiaU'

jniren enz.

iVlarcus 5: =2,

22. Ende ziet c/.7<7r

kwam een vnn de
Ovcrrten der Sijnago-
ge , mei naanic Jai-
rits.

Ende hem zienJe viel

hij aan de voeten yefu
23. Ende hij bad

hem zeer , zeggende
mijn Dochteiken is in
haar uiterUe,

[ik bid u] dat gij
kooint ende de han-
den op haar legt, op
dat zij behouden wor-
de, en zij zal Leeven.

24. Ende hij ging
met hem , en eene groo-
teSchaare volgde hem,
en zij verdrongenhem,

25. Ende eene ze-

-kece— Vrouwe ilie

twaalf jaaren enz.

Lucas 3: 41.

41. Ende zMdaa>>
kwam een man , wient
naam was jfairnt

,

ende hij was een Ovel-
lïe der Sifnagog*.
Ende hif viji aan de
voeten Jefu
ende bad hem ,

dat bij in zijn Huts
n'iUe koomen,

42. I^iint hif had'
(ie een cenige dochter

van omtrent twaalf
ja.iren , en deeze lag
op haar flerven,

Ende als hij heeften

ging, verdrongen hetn

de lichaaren.

43. Ende eene

A'rouwe, die twaalf
janren lang, enz.

S. if.
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5. 6. Als wij met oplettenheid op
deeze Verhaalen der drie Euangelisten

acht geeven, dan doet zich terflond

bij de eerfle leezing eene groote gelijk-

vormigheid op; zoo dat, fchoon over
hetgeheelhet verhaal van Mattheus kor^

ter en eenvouwiger is; en dat vanMarcus
en Lucas met meer bijzondere omftan^

digbeden bekleed, men echter, ziende op
het WEEZEN DER ZAAKE, van zclve als

gedrongen wordt, om het daar voor te

houden, dat de aaneenjchakeling van
gevallen , door Mattheus geboekt, H. 9

:

I— 17, zij dezelfde dieMarcus 2: 1—22,
en Luc. 5: 17—39, worden befchree-

ven. Immers hier kan men te pas
brengen, dien grondregel, van den
Wel Eerw. Heer schutte, gebruikt
tot het opmaaken van de Harmonie of
famenftemming der Euangelisten, dat

5, wanneer «/>/ êên oïtwee, maar ï;/>r,

5, vijf of meer gevallen , en daar onder
„ zeer zeldzaame ^ met verfcheidene

„ bijzondere omflajidigbeden verzeld, en
„ onderling verknocht, achter elkande.-

5, ren, in die zelfde orde, en zonder ee^

„ nig verfcbtl, dat men «/>/ zoude kon-'

3, nen vereffenen, bij meer dan éénen
„ Euangeiist verhaald worden , die
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^, ook voor DEZFXFDE GEVALLEN te

„ houden zijn (c)."

5. 7. Maar laat ons nu deeze ver-

haaien wat meer van nabij bezien ; en
eerst letten op iJ:/^//,6^«i 9: vs. i— 26.

Het Blijkt duidelijk, dat het begin van
VS. I. Ende in het fchip gegaan zijnde y

fuoer hij over , ende kwam in zijne stad;
is een vervolg van het verhaal, H. 8:

28—34 , betrctRnide Jelus handeling

omtrent twee van den j^'uivel bezeten

in het land der Gerpefeenen ; waar van
het bericht in de jiad kaomende , vs. 33

,

dQ gebeele /iad vs. 34 uitging, Jefas te

gemoet, biddende dat hij uit hunne
LANDPAALEN zoude vertrekken, en
dus niet in hunne ilad of ileden in-

koomen, Jefus deed zoo , Hij ging te

fcheep, voer over en kwam in zijne

ilad. Of zoo als 'er woordelijk Haat:

slg jYjv iSixv -nbrj ^ dat is: in, oi tot zijn

eigen (iad. Welke deeze ftad zij , zal in

het vervolg uit het nader onderzoek

§. 39. blijken.

Daar op begint Mattheus een nieuw
verhaal: ende ziet zij brasten enz.

Indien men dit leest zonder nadenken
te

CO R.Sckut^eYi.]^•^lhQt\s.\\ I D.bl. 407, ^o%.
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te hebben, zoude men oofdeclen, dat

óp dien tijd, zoo als Jefus in deeze zijne

Jlad was gekoomen, deeze zaak, al-

daar zoude zijn voorgevallen. Doch
dit volgt niet noodzakelijk; want dö
Ophef*: ENDE ZIET, vangt wel met bij-

Zondere opmerking een gefchiedver-
haal aan , maar maakt niet volftrekc

éene onderlinge verknochting aan hec
naast voorgiande. Zij die oordeelen,
dat Mattheus in alles fchrijft in de jut'

Jlê tijdorde willen dit, doch het gevolg
Zal dit welligt anders doen beöordee*
ien. Men laate dit dan noch in heC
luidden.

; Het verhaal dac niet: Ende ziet be-
gint , betrof de geneezing van eenen
geraakten , gepaard met de vergeevinge
fijner zonden, en gezuiverd van de
verdenkinge der Schriftgeleerden vs. i^

tot 8. .

Daar aan wordt gehegt de roeping
van Mattheus vs. 9 , op deeze wijze

:

JESUS VAN DAAR VOORTGAANDE, èag
een'menscb in het Tolhuis zitten , genaamd
Mattheus , ende zeide tot hem, volg mij

,

en hij opliaande volgde hem. Het lijdt

gttn de minite- bedenking, qï deeze
XUI, DEEL, S wei
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twee zaaken, de geneezing van den ge-
raakten, en de roeping van Mattbeus^
worden aan eikanderen ten naauwftèB
verbonden f door de woorden: "^.ej^i;

van daar voortgaande ^ 20^ enz. ,/'".'"

Vervolgens in het lode vers wordt
eene gefchiedenis gemeld, ddX Jefus
aanzat, nevens zijne discipelen in een
Huis, hetgeen onze overzetters, doQr
invullinge van het woord \^Mattheï\

aanmerkten , als het huls van Mattheu},
in het gezelfchap van Tolienaaren en
Zondaaren. De Euangelist hefte dic

verhaal dus aan : Ende het gefcbiedde als

hij in het Huis [Mattheï] aanzat. Als
men ook dit zonder nadenken leest,

zoude men onderflellen, dat dit aan^

zitten, TERSTOND, ten tijde der roepin-

ge zoude zijn gefchied : doch dit zegt
de Euangelist niet uitdrukkelijk. Hij

bepaalt geenzins, wanneer dit aanzit-

ten zij gebeurd: het zij toen Mattheus
werd geroepen , of in het vervolg.

Zelfs, als men let op de woorden van
Jefus : Volg mij, en de daad van Mat-
theus , en hij opftaande , volgde hem

,

k'oomt het niet waarfchijnlijk voor,
dat 'er toen gedacht is , , om Jefus te

doen
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doen aanzitten aan eene maaltijd meü
^en groot gezelfchap (d).

;: Maar anders is het geleegen^ tnef
het verder vervolg van Mattheus ver-
haal, vs.ii— 17. Want VS. II ftaat:
Ende de.Pharizeen [dat], ziende : te
weeten, dat Jefus at aan Tafel met
Tollenaaren en Zondaaren; tën blij-
ke, dat hun aanval op de Leerlingen
van Jefus, op de dmd zelve gebeurde ,
VS. LI— 13. Op dezelfde wijze was
ook de aanval van 4? Leerlingen van
Johanfier) en der Pharifeen, vs. 14—
17; dewijl deeze aanvangt met 'heC
tijdwoordje: Boe kmaamen, tóts tt^cj-

(j.2^Xov7ai., Derhalven Z^df7^/ VS. 10—17
ten naauwflen tefaamen,

: En terwijl Jefus de Leerlingen van
Johannes beantwoordde, wordt hij^^-
ftuit VS. 18, door eenen Overilen: ^/f
hij deeze dingen tot hen fprak\ &iet een
Over(ie kwam enz.^ waar uit duidelijk
t>lijkt> 'dat de koomit van den Ovefften
was ,; terwijl Jefus fprak met Jobamies
Discipelen, als die hem vroegen^ daar
hij aanzat met Tollenaaren eii Zon-
daaren.

^

Sa ^ 'Dus
ii^uj \\^:- bpi£n

Cd) Zk S. 16.
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Dus verre het verhaal vzn Mattbeuf,

§, 8. Laat ons nu Marcus en Iui:ai

daar mede vergelijken. Marcus H. i:

I— 12, en Lucas H. 5: i'y-^ió, verhaa-
len, EVEN als Ivhttbeus , de geneezing
van eenen geraakten , gepaard met de
njergeevinge zijner zonden, en gezuiverd
van de bedenkinge der. Schriftgeleer-

den. De verhaalen der drie Euange-
listen koomen, in het weezen deezer
gebeurtenisfe, volmaakt overeen. Doch
daar Mattheus alleen kortelijk het zaa-

kclijke opgeeft, verhaalen Marcus en
Lucas verfcheide verzeilende otn/Jan^

digheden , die Mattheus heeft verzwee-
gen, echter geenzins ontkend. Boven
dien , beide Marcus en Lucas verhaa-
len dit geval van den geraakten, in een
geheel ander tijd verband, dan Mat-
theus. Bij Mattheus is het geboekt
NA den Gadareenjchen togt ; doch bij

Marcus en Lucas lang voor denzel-
ven. En wel het naaste volgende , op
de geneezinge of reiniginge van eenen
melaatjchen , fchoon niet op het zeljde

tijdftip dier reiniginge. Want Marcus
H. 1 : 40—45, die reiniging verhaald
hebbende, laat H. 2: i en 2 volgen:

Lnde na [fommige] dagen is hij wederom
blïiz
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binnen Capernaum gekoomem^ ende het

wierd geboord y dat bij in huis was. En-
de ter/iond vergaderden [daar] veele

,

alzoo dat ook zelfs de [plaatfen] omtrent

de deure [haar] niet meer konden vatten,,

ende bijjprak het woord tot haar. Waar
op dan het brengen van den geraakten

vol^t.

Zoo is het ook bij Lucas H. 5: 11—
16,. was de reiniging van den melaats

fchen , waar na Jefus in de woestijne

vertrok en [aldaar] bad. En dan laat

hij volgen vs. 17. Ende het gefchiedde

in een dier dagen, dat hij leerde , ende

daar zaten Pharizeen en Leeraars der

wet, die van alle vlekken va?i Galileen,

ende Judea en Jerufalem gekoomen wa-
ren ^ ende de kracht des Heeren was
[daar] , om haar te geneezen. Daar op
meldt hij het aanbrengen van den ^^-

raakten.
Dewijl nu Mattheus alreeds te yoo-.

ren, H. 8: 1—4, de reiniging van ee-
nen Melaatjchen had geboekt, welks
in het weezen der zaake, met het ver-

j^iaal van Marcus en Lucas, veel over-^

^enkoomst heeft, zoo blijkt duidelijk,

indien dit geval het zelfde is ;, dat dan-'-['
• S 3 '

• de
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dé plaatfing in ïljdverband aanmer-ke*
lijk 'Lerfchi/t,

"•''

Maar om nu voor te gaan.

Gelijk Mattheus na de geneezing van
eenen geraakten liet volgen, de roe-
ping van eenen Tbllenaar y ZOQ doet
ook. Marcus en Litcas. Dan , hier is

het verhaal van de zaak, bijna nvoorde'

lijk het ZELFDE, doch ^er is een aan-

merkelijk verfchil: V/ant bij Mattheus
9: 9 Haat: Jéfiis — zag een Mensch in

Jjet TólhuK Zittefiy gcjïaamd mattheus.
In tegendeel bij Marciis leest men

:

^ag hij LEVï [den zoon e] Jlphci zittett

in het Tolhuis, Yj\\y\] Lucas: en zag
eenen Tollenaar niet naatne levi zitten.

Daar op, na het verhaal der roepinge

,

befchrijven alle drie de Euangelisten,
zonder uitdrukkelijke tijd verbindinge
aan het 'Doorgaande , dat is aan de Roe-
pinge: maar wei als fi^<? gelegenheid
tot dQ volgende gcfprekken bevattende,
eene maaltijd , waar aan jfefus zat met
Tollenaaren, Met dat verfchil, dat
daar AJattheus alleen fchrijft , als hij in

pet Huis ('v t;^ chü'x , dat is woonhuis, in

onderfcheidinge van ro TtAwv/w, hefi

f^anzat ^ ;^onder bepaalinge

wim
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^/V^x huis; daar maaken de andere Eü^
angelisten bepaaling. Marcus zegt: in

DESZELVEN Hu'tS , (fV TYj ciY.iOi «"jtS, daÉ

is : in zijn eigen huis).

Bij gelegenheid nu, van het aanzit-

ten in het Huis eenes Tollenaars ^ met
Tolienaaren en anderen, die zondaa-

ren genoemd worden, verhaalen alh

drie de Euangelisten een tweederlei ge^

fprek, zoo met de Pharizeen, die Je-

fus Discipelen aanvielen, over het Ee-

ten van hun Meester met ToUenaareh
en Zondaaren , als met de Leerlingen

van Johannes 'en der Pharizeen , welke

zich 'ergerden over het Eeten van Jefüs

Leerlingen, terwijl zijlieden thans ï;öj/-

le'n, (zoo hetfchijntnu op éenèn Jood-

fchen vastendag}., of dikrmak gewoon
waren te vasten. ";'j^,V^Jg.i^^A

Dus loopen 'dé 'VertxaaTen i^a'Tt .^^zr-

cus en Z«^^J,;geiijkelijk afin,<;t dat van

Maar dan doét 'er zich weer eene

aanipërkelijkèl)d'rS/j(?/<:f^72/j^i/^ op in hét

vérband, m^t opzigt tot het volgende:

want daar volgens Matthèus H. 9: 18,

Jefus; Jn het peantv/oorden der Leer-
lingen van Joliannes , . werd ge/Juit, door
eenen Överften: Als hij deëzc 'dlngèfi

S 4 tot
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tot ben fprak , izkt een Qverjle ; — daar

verhaalen Marcus H. 5: %%, — en Lu^
cas H. 8 : 41 , — de koomst van der^

Overften, (dien zij beide Joïrus noe-
ipen), N^êi laater in tijdorde y en plaat-

fen dezelve, zonder juiste tijdbepaalin-

ge, alleen met de woorden: enhe
21ET — daar kwam, —^ onmiddelijlc

MA het verhaal van den Gadareenfcben

iogt , die Mattheus alreeds in het einde

van het 8de Hoofddeel had befchreer

ven,

§. 9. Uit de vfrgelijkïnge nu dier

^aneengefchakelde gefchiedverhaalen

,

van deeze drie Euangejisten, is geree-
delijk op te niaaken:

Aan de eene ^ijde, dat zij eikanderen

voljnaakt gelijk zijn, in het voorilellen

van vijf gevallen , gefchakeld in dezelf-

de rangfcbikkinge, teweeten: i. de g^-

itee^mg van eenen geraakten; :?. de
rnepihg van eenen Tollenaar; 3. het
aanzitten van Jeius gan een rnaaliijd,

met Tollenaaren en Zondaaren, ii:i

eens Tollenaars huis; 4. het ge/pre^

van jefus met de Pbarizfen; 5. en ein-

delijlc zijne beantwoording van Johan'
nes Leerlingen, oyer het niet vasten.

f)och dat zij daar in ongelijk zijn, da^
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Marcus en Lucas over' het geheel meer
om(lanüigbedm _ aai^teekenea dan. iMatt
theus. •> (;*r,v . rr-,rrr.nh-).; ^••Av\v-rr\\v.r,

§. IQ, Maar ^2in den anderen kant,

dat 'er zich öfr/> aanmerkelijke ver-

Ibheidenhcden opdoen, waar van de
€ene '\S[ in het verhaal zelve ; en de
twee andere opzigt hebben op het ver-
band of TIJDORDE, in welke deeze
mjf bij elkander achter een, gefchakelde

flukken, in tijclbetrekkinge tot andere

gevallen, in de Euangelien gemeld,
worden geplaatst. r^^ >,•;.; ni-.d

§. II. Behngende de verfcbeidenbeid

in het verhaal : deeze heeft opzigt
tot het tweede en derde fchakelftuk,

de roeping van den Tollenaar en de
rnaaïtijd; want Mattheus noemt zich
ZELVEN als den geroepenen, maar
Marcus en Lucas noemen levi den
^oon van Alpheus.

§. 12. Ter wegneeming van deeze
verfcheidenheid is de gemeene gedachte,
dat Mattheus meer dan éénen naam had-
de, zïjhdé ook Levi genoemd; en dat
hij' een Zoon ware van Alpbeus, dien
men, op den voorgang van Lichtjoot,
doorgaans voor denzeljden perfoon
lioudt met Kleöpas. Anderen in te-

§ ^ -
gen:
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Rendeel, waar bij ik niet ongeneegen
Ben mij te voegen , denken aan twee

onderfcheide perfoonen, zoo dat Levi
een Ander zij geweest dan Mattheus.

Het is waar, dan rijst 'er een nieuwe
vi^aag , of het dan het zeljde geval wel
is, dan of 'er twee gevallen zijn? Maar
hier op zal in het vervolg gevoegUjker

worden geantwoord (§. 50.).

§. 13. Wat nu aanbelangt de ver-

fcheidehheden , in de plaatjinge deezer
vijf aan een gefchakelde gevallen, in

het VERBAND en de tijdorde, deeze
'è'ijn twee: de ééne daar deeze fchake-

ling begint y de andere daar dezelve

Marclis én Luca* ttginhén'^é fdïaké-

ÜFlg', na dat zij de reiniging van eenen

Wétdatfchen hebben verhaalt, hoedanig

een V^erhaal Mattheus terilond, reeds
op de Bergpredikatie, H. 8:1—4, had
laatèh Volgen. Maar Mattheus begint

éérst deeze fcMkeling , na de te rug
köómst uit het Land der Gergejeenen of
Gadarèeneh. "^^^.^

*'^

Èveh zoo ié' 'Hr'een verfchil, daar

de fchakêling eindigt. Mattheus (e)

HEGt aan ii^t vijfde geval, ^(zïjhd'e de

te Zie S, 7.



èeahfwoordhg der iJeerïingértWsin Johai^
Hes over het vasten,) terstond vs.

ïS, het *üerzoeJt 'üdn Ben ÜfDerfteriy ten
opzigte^vah *^}ne 'ö*ori&'/^>*y met de tas-'

fchen infchietende "^rirezïnge der bloed*
vloeijende vrou'^e: maat Marcus en
Lucas laatéri dan;, na dat gefprek aan
de' maaltijd, volgen het g'eval van het
^oorna'tjren plakken op eenen Sabbath,
en. veele aTideteri , Marcu^,:2i: 23—5:
2 1 , Lucas "^

': 1— 8 : 40 ;
' terwijl zij

het gebeurde op 'het i;^r;5Ó^^ van den
Overflen, ö§ zich zeiven, verre ^^-

fcb'eiden van dee'ze fchakeiirig, veel taa^

ter flellen; doch dat wel is op te

merken, bok «a 4e ^^ YifgkQomn van
Jefüs, uit het Land der Gadareenen of
Gergezeenen; \veike Mattheus , voor,

het beginnen, yaii deeze gêheelö fcha-

Jceling, ö/rMij had yerhaaid.

g. 14. Tot>pl^y/?/?| van dèe'zè twee-
derlei verrciïeidenhei;d, is eén zeer
EENVouwroË ^ItnEÖ yoor handen, wel-
ke gegrond is in eene on^edrofigene ort'»

derpdiingf , hetTt^er\dè den'Tij'D, wan^
heer de Maaltijd in het huis van den
Tollenaar zij gehouden.

§. 15. Zeer vèele uitleggers, di.e

,|0Q over de Euangelis'ten; als over
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(der^elver overeenflemminge gefchree^

ven hebben , en onder de laatere zelfs

de , Geleerde jACOBUS macknight (f),

voegen des Tollenaars roeping, en de
maaltijd in deszelven huis gehouden,
zoo na bij eikanderen , als of dit op den-
ZELFDEN TIJD of DAG der roepinge

ware gebeurd: immers, zonder dat

zij op eenig tusfchen verloop van tijd,

met aandacht hebben gelet.

§. 16. Maar is dit wel waarfchijn-

lijk? Jefus riep Lev't: (of bij Mattheus

,

hem Mattheus zelve,) volg mij. En
hij alles verlaatende , volgde hem, naar
\mc. 5: 28. Daar deeze man zich zoo

^gereed toonde, om met verlaatinge van
alles, op dien tijd JeixistQ volgen, is het
dan wel vermoedelijk, dat hij op dien

^elfden tijd, (daar hij nu voor eerst

werk genoeg had, om Jefus wil te ver-

neemen, het onderwijs uit Jefus mond
te hooren, en zijne bevelen te ont-

fangen,) zijn werk zoude gemaakt
hebben, om te doen, het geen vs. 29
yolgt: dat Levp een grooten Maaltijd

aan,

.r,] (O Comment. Barmon. in IV. Euang. curante

A. F. RUCKERSFELDER, Bremae et Daventr. 1775

in %vo. T. I. Sect. 34. pag. ^16, et T. IL Sect. 34*

pag, 288 feq<i.
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'aanrechtte in zijn Huis. Daar niet al-

leen Jefus en zijne Leerlingen werden
onthaald, maar ook eene groote Schaave

van Tollenaaren en anderen? Is het niet

veel eer zeer redelijk te onderftel-

len, dat de roeping , en de maaltijd

niet óp denzelfden tijd zi] gefchied?

Maar m tegendeel, dat 'er eenigen
TIJD TusscHEN BEIDE zij verloopen.

Althans de Heeren burman. Vader
en Zoon , zoo wel als de Heer hart-
man, om gceriQ anderen (g) te noemen,
hebben dit ftuk zoo befchouwd, dat

zij eenig tijdverloop tusfchen de roeping
en den maaltijd gefield hebben.

'§. 17. Wanneer men deeze redelij-

ke en ongedronge onderftelling aan^

neemt, heeft men een zeer gemaklijk

middel, om de twee bedenkingen over
het tijdverband of orde , (zoo het
fcheen) 'oerfchillende door de Euangé-
listen opgegeeven, voldoende en op ee-

ne zeer eenvowwige wijze op te losfen.

§. 1 8. En om dit te doen zien , mer-
ken

(g) AXDEREX E. V. de Heer boddridce; zijnde
daar in voor lang voorgegaan door m. chemnitius',
in zijne Harmonia. Euangel. T. /. p.. 335 , welke we-
derom trad in het voetfpoor van augustinus en an-
deren.
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Ifen wij eerst aan, dat de gefchiedfchar

keling der vijf gev2ll&n, door drie,Eu-
anCTelisten bij en acHtqr eï^andere^ ge-

boekt, moet worden gefcbeiden in fwec

minder fchakelingen. Dq eerjle bevatr

tende alleeiij/ïy^'d' fchake^s oi' gevallen:

<ie gen^e.zin^ van den geraakten , en ter-

ilond daar op, de roeping van den Tol-
lenaar , . Mattl^. 9 : ;

a órr-^S/^ï-Marc. : -2.

:

•i—-14, en Luq. 5: I7-T2.8. De ö/icf^-

re behelzende drie fch^kels: eerst de
Maaltijd in eens Tollenaars huis; ten

tweeden het gefprek ni et de Pharizeen ,

over het ^^/<?/J met ToUenaaren; en
'ten derden de redenwisfeling met 7^-

bannes en. der Pharizeen piscipelen,

over het 72/^^ vasten ZA-jn^i Leerlingen.

§. 19. Ten tweedqii, dat r/i^ /«/^^

fchakelingen zaaleen behelzen , die be-

hooren tot onderscheide tijden:
200 dat 'ei" eenigen tijd tusjcben de
eerde, die met de roepinge eindigt; q\\

de tweede, die met den maaltijd begint

^

zi] verloopen.

§. 20. Doch ten derden, dat zij door
alle de Euangelisten , bij eikanderen

zijn gevoegd, uit hoofde van de naau-
WE BETREKKINGE, die zij tot elkande-

ren hebben. Want de roeping des
- Toi-
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Tollenaars verfchafte aan de eene zijde

GELEGENHEID , dat Hij Jefur ter maap
tijd nodigde, en dat met Hem ook vee-

Ie lieden van zi]n voorig bedrijf tn hei-

deren, ookfpijsden: waarfchijnlijk ont
Jefas voor zijne oude gezellen te doen*
nuttig zijn. En aan den anderen kant
voor jEsus, dat hij Wj.eenen' Tollenaar^
ter maaltijd kwam, dit had zijneit

grond in de betrekkïnge , welke dezel-'

ve, door op zijne' roepinge Jéfus td
volgen, tot hem had gekreegen. - ^-?

, §. 21. Hieruit volgt nu, ten vierden],

dat , naar de regels van tijd en gejcbied-

kunde y de eer(ie minder ïchakeling be-
vattende twee gevallen, de gene-eztng

van den geraakten, en de roeping des
Tollenaars , door Marcus en Lucas ter
RECHTEk PLAATSE zij geboekt , NA
'de geneezing of mwg/«^ van den me-
iaatfchen. En dat, indien Mattheijs
hier in de juiste tijdorde had gevolgd,
hij deeze twee gevallen had moet:en
plaatfen in zijn 8fle Jloofddeel, voor
üe Gergefeenfche reize; althans na de
vier eerfle verfen, in welke hi) de rei^

'niging^ V3in eenen rpelaatfcben had ga-
meid- indien dat zijn verhaal ziet op
het zelfde geval, als dat v^n Marcuö
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en Lucas, het geen ik nu niet onder»
zoeke.
\En te gelijk, dat de ^«;^^öf^ minder-

fchakeling: behel2iende drie gevallen,

de maaltijd f en de gefprekken da^r bij

,

met de Pbarizeen en Johannes Leerlin-

gen gehouden, (bij welke gelegen-

heid, de 'Overfïè met zijn verdoek,
voor zijne dochter , tot Jefus kwam,)
door Mattbeus in de rechte tijd en wan'

re volgorde is geplaatst, te weeten na
de wederkeering uit h^t Land der Ger-
gefeenen of Gadareenen ; daar ook
juist Marcus en Lucas, (dat hier wel is

Op te merken) , de kozmst van den Over-

ften plaatfen , fchoon zij den maaltijd

^

en gefprekken, buiten de tijd en
VOLGORDE hebben geboekt; en daar-

om de.koomst van Jaïrus alleen aan'

vangen, met de algemeene Ipreekwijs:

Ende ziet; terwijl uit Matrheus blijkt,

dat het bepaalde ttjapu^ t zijner koomfte
was, toen Jefus aan des Tollenaars buis

ter maaltijd zijnde, fprak tot Johannes

JLeerlingen.

§. 22. Weshalven men ziet, dat

Mattheus het geval, van den geraakten

en de roeping, niet boekt ter rechter

flaatSy achter de reiniging van den Me-
laat-
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laatfchen, H. 8: 1—4, immers ^ooi*

de Gergefeerifche togt ; maar het ^el*

ve fpaarf , tot dat hij fpreekt vaii de
Maaltijd met ToUenaaren , als het gevolg

van die roepinge, met alle de verdere
gevolgen, daar bij gebeurd: die eerst zijn

voorgevallen na de Gadareenfche reis.

Terwijl in tegendeel, Marcus en Lu-
cas, terftond achter de reiniging van
den Melaatfchen, niet alleen laaten

"jolgen, het toen reeds gebeurde om-
trent den geraakten en de roepinge^

maar ook het gevolg daar van, de maaU
tijd Qï\ gefprekken; fchoon die niet toen,

maar naderhand eerst zijn gehouden,
NA de wederkeering uit het Land der
Gergefeenen ; en vast verknocht zijn aan
de koomst van den Over/len'^ welke
zij , tegen het uitdrukkelijk getuigenis

van Mattheus aan, hier van affcheiden,

en onmiddelijk op den Gergefeenfchen
togt laaten volgen.

^. 23. Zoo dat het waare beloop

vi\ zaaken dus zoude moeten be^^

fchouwd worden: dat men in tijdorde,

I. Eerst flelde de geneezing oï reini-

ging van den Melaatfchen, Mare» i

:

40—45, Luc. 5: 12— ló; en mo-
gelijk ook Matth. 8: i—4;."^ \

xin'^-j^nEu . % 1, Dan
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2. Dan de geneezing van den geraak-

ten ^ en de daar op gevolgde roe^^

fing van den Tollenaar. Matth. 9

:

16— 9, Mare. 2: I—14, en Luc. 5:
17—28.
(Voorts eene reeks van andere tüS'

fcben infcbietende gebeurtenisfen ,

welker nafpeuring niet dient tot

mijn tegenwoordig oogmerk:
voorkoomende Mare. 2: 23—4:

^ 34, Luc. 6: 1—8: 21, die Matth.
ten deele H. 8 : 5—22 , en voorts

C. 10— 13, verhaald heeft; ten

klaaren bewijze, dat Mattheus
niet 200 veel, alsMarcus en Lu-
cas, de bepaalde tijdorde heeft

gevolgd).

3. Daar na de iogt over het Galileefche

Meir, naar hQtLand der Gergezeenen-,

de geneezing der bezetenen, ne-

, vens de te rug koomst bij Kaper-
naum. Matth. 8 : 23— 9:1^., Mare.
4* 35— 5' 21, Luc. 8: 22—40.

4. Dat na die te rug koomst, de maal-

tijd bij en met de Tolienaaren is

gehouden, als mede de gefprekken

toen zijn voorgevallen. Matth. 9:

10—17, Mare. 2: 15—22, Lue. 5:

29-39.
5. En
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S, En eindelijk de koomst en het ver^^

zoek van den Overjlen Jaïrus; met
alles, wat tot dat ftuk, als ook tot

de tusfchen infchictende geneezing

der Bloedvïoeijende Vrouwe , be-
hoort. Matth. 9: 18--2Ó, Mare. 5:
21— 43, Luc. 8: 40

—

^6,

g. 24. Van ^elve vervallen dus de
gemaakte bedenkingen, ja de schijn
zelfs van ftrijdigheid. En men merkt
ligtelijk, dat alle drie de Euangelisten
verfcheide gevallen, op twee onderfchei-

de tijden gebeurd , doch betrekking tot

eikanderen hebbende (h), als in eenert

adem aan een gefchakeid, verhaalen.

Doch dat zij alleen daarin van eikan-
deren verfchillen, dat Mareus en Lu-
cas, ten tijde daar het verbaal begon

^

alles, ook het geen tot laater tijd be-
hoort, (als in een foort van voorver-
haal, uit hoofde van betrekkinge), on-
middelijk daar bij voegen. Terwijl
Mattheus wacht met het eerfte te ver-
haaien, tot dat hij ter rechter tijdy het
iaat/Ie boekt ; en bij die gelegenheid
het eerfte, fchoon vroeger gebeurd, als

de aanleiding verfchafFende tot het laat'

(Ie, NU MAAR EERST te boek Helt.

(h) Zie §. 18,
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§, 25. En daar in is niets vreemds
of ongerijmds. De Heer schutte
heeft in zijne H. Jaarboeken, ook van
deeze Aanmerkinge , over de verfchil-

lende wijze van het befchrijven der ge-

beurtenisfen, ter oplosfing van Schijn-

ftrijdigheden in de Euangeiien gebruik
gemaakt. Hij fchrijft (i): "Men kan

„ zulke gevallen , daar zij beginnen

,

„ en daar zij eindigen, verhaalen, zon-

„ der te misdoen. De beste en naauw-

„ keurigfle Jaarboeken en Leevens-

„ befchrijvers handelen niet anders.

„ En het zou dikwerf onnatuurlijk en

^y een verkeerde netheid weezen, wan-

„ neer men de gevallen in kleine fluk-

„ ken wilde van een fcheuren, om ie-

„ der fluk, juist in zijne week, en op

„ zijnen dag, toen het gebeurde, te

%y konnen plaatfen."

§. 26. Deeze Aanmerking, die met
yeele voorbeelden (k) konde worden

ge-

(i) II Deel, bitidz. 64.

(k) VOORBEELDEN. Mcii vhidt dczelve, om geene

ongewijdde Schrijvers aan te voeren , in het O. en in

het N. Testament. In het O. T. wordt Exod. 1 8 : 14

,

de raadgeeving van jethro aan moses , voor de

koomst van israel aan Shiaï , gemeld; en daar pp
VS. 24 verhaald, dat moses gehoor gaf aan dien

raad >
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geftaafd ,
gevoegd met den reeds aari"

gehaalden grondregel, van overeenllem-
T 3 min-

raad , achtervolgd van de uitvoer'mge : doch die uit-

voering is eerst een geheel jaar daar na gefchied

Deut. 1:9, bij gelegenheid van den optogt van Si-

fjaï, daar zij nu lang verbleven waren. Zonder dat

aldaar iets wordt gerept van jethro^s Raad, aan mo-

SES reeds een jaar te vooren gegeeven.

Jofua 11: 21—^23, wordt ais in éénen adem vcv-

haald , de uitroeijlng der Enakim : doch de bijzon-

derheden worden eerst opgegeeven Hoofddeel 14 en

y$, bij de Erfdeeling des Lands , en zelvs na den

dood van josua, volgens Richt. H. i.

Even zoo wordt in davids regeeringe , 2 Sam. 5:

10, verhaald, de verovering van jebus, nevens het

houwen van den Burg (frenoemd Davids ftad), als me-

de Davids grootheid. Ook koomt 'er bij vs. 11, dat

JHIRAM, Koning van Tyrus, boimiiedcn zond aan

DAViD ; en te gelijk het gevolg daar bij gevoegd : En-
de zij hou'A'den david een Huis. Maar i Chron. 14:

I , wordt deeze Huishomving voor david , veel laa-

ter geplaatst, en eerst bij die gelegenheid, het voor-

afgcgaane , te Aveeten de zending der Bouwlieden
door iiiRAM aangeteekend.

Iets dergelijks merlrt men op , in het vcrliaal der

Bouwinge van salomo , i Kon. 5—7, vcrgeleeken

met 2 Chron. 3—8. Als ook in de Geichicdenisfe

van Koning josiA, 2 Kon. 23, vergeleeken met 2
Chron. 34 : i—7 en 33.
En wat het Nieuwe Testament betreft : Lucas ver-

haalt de geneezing van éénen blinden^ alsjefus bij

^ericho kwam, H. 18 : 35. Maar Mattheus , (die

van twee Blinden fpreekt) , vermeldt die geneezing

eerst , toen Jefus uit yericho uitging , H. 20 : 29.
Ten blijke datjeius goeddaadigheid zij^««5(?v/3!/?^(?«,

met de gcneezinge van éénen, voor het koomen in

Jcriclio ; en dat dit aan eenen tweeden , bij het uit-

• gaan
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minge der Euangelisten, is mij voor-
gekoomen, overvloedig toereikende,

tot oplosfing der geopperde zwaarig-

heden.

§. 27. Doch de zeer geachte Schrij-

ver der H. jaarboeken heeft eenen
anderen , fchoon niet geheel Nieii'

wen (1) weg, van overeenllemming in-

geilaagen, als zijnde reeds door hie-

RONYMUS -betreden. Welke weg, in de
meefle opzigten, juut het tegengeflelde

bevat, van het geene ik ter oplosfing

der geopperde zwaarigheden hebbe
voorgedraageri.

Ö. 28.

gaan ook zij gefchied : het geen Mattheus van beiden

te gelijk , bij den uitgang , verhaalt.

Zoo is het ook met het verhaal der verhcheninge
van Jeins, door Petrus: dit leest men bij elkandcren

Matth. 26: 6^—75, Mare. 14: 66—72 en Lucas
cl2 : 55—62 , doch niet op dezelfde plaats , rtaande

bij Lucas vroeger , dan bij Martheus cnMarcus. Ter-
wijl Johannes van die allen vcrfchiH , en de eerfle en

laatfle verlochening niet onmiddeJijk op eikanderen

laat volgen, maar tusfchen heide verhaalt, H. 18;
15—'27, het geene inmiddels voorviel.

Hier bij zoude men konnen voegen , het geen de
Heer SCHUTTE aanmerkt, ter oplosfing der zwaarig-

heid , n()pens de plaatzing van Johannes bezendinge aan

Jefus; en \itx. gefprek van Christus, met de nfgezoft-

deiie Leerlingen, gehouden : bij welke gelegenheid

zijn Wel Eenv. , de verfcheidcnheid tusfchen Lucas
en Mattheus uit dezelfde gronden verelFent. Zie H.
Jaarboeken , II D. bl. 63 eu 64,

(1) Zie ^\ %. Not. (b).
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5. 28. Schoon zijn Wel Eerw. den
grondregel der overeenftemminge van
de Euangelie verhaalen, te vooren ge»

meld (§. 6.), als zijnen derden grondre^

gel gebruikte, en dus ftelde (m): "dat

„ wanneer niet één of twee, maar

„ vier, vijf of meer gevallen, achter

5^ eikanderen in die zelfde orde , en

„ zonder eenig verfchil, dat men niet

„ zoude konnen vereffenen, bij meer
„ dan eenen Euangelist verhaald wor-

„ den, die ook voor dezelfde gevallen

„ te houden zijn." En fchoon zijn

Wel Eerw. ook erkent (n) : "dat 'er

„ fchijnt ook zulk een volgreeks of aan^

„ eenfchakeling te zijn, in de gevalt

„ len, — van de Geneezing des ge-?

,„ raakten; — van de roeping eens

„ Tollenaars; •— en van het gefprek

„ over het eeten met Tollenaaren , en

„ de vastendagen der Jooden; door

5, Marcuss: i—28,enLuc.5: 17—39

J

5, vóór de reis over de Galileefche zee

}, gemeld: daar [van] men zeggen
„ zou , dat ze Mattheus verhaalt , na

yy die reis, Hoofdd. 9: i—17, iets dat'

„ zijn Eerw. oordeelt , met de zoo

T 4 ,, even*^

(xn) T D. bl. 407 en 408.

{ïï) Bladz. 409.
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,1, evengemelde fcbikking (o) , volftrekt

„ p-ibeftaanbaar te zijn." Doch zijn

Wei Eerw. zondert deeze fchakeling

van gevallen van dien grondregel uit,

en zegt: "in het voorgaande Hoofd-
„ ftuk, $. 15. bl. 345 en 346, reeds

,, duidelijk getoond te hebben, dat dit

„ (het geenMarcus, H.2, en Lucas, H.
n.'.Si te faamen vernaaien,) ganschver-

j, fcbiliende gevallen zijn ," van het gee-

ne i^ö///^^«f verhaalt, H. 9: 16— 17.

§. 29. Slaat men de aangehaalde
J>]aden 345 en 346 op, daar leest men;
3, Men heeft hier (in het Euangelium
5, van Marcus) nochthans eenige ge-

y, vallen , voor Christus refs , naar het

„ Gadareenfche gebeurd, zeer zwee-

„ mende naar die, welke Mattheus na

„ die reis verhaalt; maar die evenwel
„ dezelfde tjiet jchijnen te weezen." .

Vraagt men : waarom zij dit niet fchij-

nen ? De reden wordt terilond gegee-
ven*

• ^0) De fchikkins; zoo even gemeld ., Avas op bl.

408 , zijnde de bifeenfchikking van de reis naar liet

Lnnd der Gersefeene;] ; denj^onn op zee; de koomsi

aan de overzijde; de ontmoeting der bez<jtenen ; het

verzoek der .booze geesten , om in de zwijnen te vna»

ren ; ^q toelaating van Jefna ; het verzoek der Gada-^

rèeiVen
,

' om hunne Landpaalen te verlaaten ; de te

rug kooinst in Galileen ; en het verzoek van 4^if Over^

fien ; m^f alk (i? gevolgen daar y^/z, ,:„\,i;[^[
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yen. "Want mor eerst , (zoo vervolgt

yy cie Schrijver), bij'.den Éuangelistili^r-

^y eus worden VOOR de Gadareenfche

„ reis verhaald , -^ de geneezmg van
„ een' geraakten , te kapernaum; —
„ de roeping van den Tollenaar Levi,

,,i Alféus -zoon, bij de Galileefche zee;

5^
—^ en het' gefprek aldaar' op eenen

„ vastendag y deels over bef eeten met
j> ToUenaarén en . Zondaaren

,

" deels

,^ over de Joodfche Vastendagen gehou-
„ den. Mare. 2 :.

.1—21 , ver.gelèeken

5, met Mare. 4: 35— 5: 21. Doch
iy Mattheus verhaalt na de Gadareen-
5, fche veis: de geneezing van een ge-

y, raakten in Jefus Stad, nazAret; —
„de ro/'piw^ van.den Tollenaar Mat'
^y tfjeus, in of digt bij die Stad; — en
yy het gefprek over het eeten met Tol-
„ lenaaren, gelijk mede over het <vaS'

yy ten : en dit alles wordt aan de te rug

yy koomst van de Gadareenfche reize

5, zoo vast gemaakt, dat het voor de-

yy zelve niet kan geplaatst worden.
yy Ten tweeden: ook kan de reis bij-

„ Marcus niet verfchikt worden, om
y, dat haar begin wordt vastgemaakt

yy aan den avond van een dag, waar
» op Jefus bii Kapermum leerde

,

T 5 « Mare.
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„ Mare. 4: 35, vergel. met Matth. 8:

„ 16, en haar EINDE wordt bij hem,
„ 200 wel als bij Mattheus, gehegt aan

„ het verhaal van Jaïrus, nopens zijn

„ dochterken ; het geneezen der bloed"

„ vloeijende vrouwe; en het opwekken

„ van Jaïrus kind. Mare. 5: 21—43,
„ vergeleeken met Matth. 9: 18—26.

„ Daar bij is het (ten derden) zeer op^

„ merkelijk, dat Lucas H. 8: 22

—

56,
„ hier dezelfde orde houdt in het ver-

„ haaien, als Marcus. En het naauw'

yy lijks te denken is, dat zij beide de tijd'

„ orde zouden verwaarloosd hebben in

„ dezelfde gevallen ; zonder dat men
„ daar bij eenige reden kan bedenken."

§. 30. Men zoude zich welligt ver-

wonderen , dat Mattheus , door zijn

Wel Eerw. gezegd wordt, te hebben

gejchreeven y Matth. 9:1^ —9, dat Jefus

te NAZARET eenen geraakten geneezen-,

en Mattheus geroepen hebbe; daar bij

hem gegeeten y en de gefprekken, over
dat eeten, en het vasten, gehouden heb-

bé; ja ook door Jaïrus zoude moeten
^ijn aangefprooken : aangezien men bij

Mattheus, nopens Nazaret, na H. 4:

13, niets kan aantreffen.

$.31. Maar dit wordt opgehelderd,
als
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als men de Inlètdtng , töt de H. Jaarboe-

ken, (aan het hoofd van het eërfte deel

geplaatst), inziet, daar leest men §^ 6<

op bL III (p). "Ten laatften oordeel

„ de ik, de waare- bronnen van de

5, grootfte verwarringen ontdekt te

„hebben, en (4ie zijn voornaamlijk

„ twee. De eerfle is, dat men Lebbeus

„ of Levi voor denzelfden hield mefc

5, Mattheus , en dus ook hunne roeping,

„ en de tijd: wanneer ? en de plaatf

:

„ WAAR die voorviel? voor dezelfde

„ houdt: daar het alles verschilt;
„ De tweede is, dat men de Stad van'

„ Jefus, daar hij kwam na zijne Gada-'

„ reenfche reis voor Kapernaüm, 'en

„ de geneezing van den geraakten, die

„ Mattheus verhaalt, voor - dezelfde

„ opvatte, met die, welke Marcus efi

9, Lucas , als lang te vooren gebeurd y

„ te boek geflagen hebben. Het kan
5, niet anders, of het moest daardoor
„ met die Gadareenfché reize, welke
„ eene voomaame herre is, waar op,

„ hier diQfchikking der gevallen draait,

„ alles in de war geraaken enz. enz."
Zijn Wei Eerw. oordeelt dus: '*dar

^y daar door alles in de war geraakt

V bijli-

ep) Zie ook I D. III H. §. 6. bl. 324.
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,, zijnde: de Jhmenjlemminge der Euan-

i,
gel ie gefchiedenisfen geen ongeluk-

„ kiger lotgeval heeft ondergaan , dan
„ het doordringen w2Xi deeze handtaste^

yy lijke dwaaUngen, En dat de ontdek'

„ hing daar van, aan zijn Wel Eerw.
„ de SLEUTEL had in de hand gegee-

„ ven, om het eenftemmig verhaal

5, der;Euangelisten, dat hier (naar zijn

„ Wel Eerw. meening) vast zat , ge-

,^ lukkig te redden (q)."

... Ten^aanzien van die eerfte dwaaïing

wordt Ö. 7. gemeld, dat zijn Wel Eerw.
(zoo hij dacht), onwederle^ïijk had be-

weezen: "dat Levi dezelfde zij met

yj Lebbeus; en dat Maitheus dezelfde

yy niet 2A] met Levi"
, En rnet opzigt tot de tweede dwaa-

ïing: willende dat de Siad, daar Jefus

kwamfw de Gergefeenfche reis, Mat-
theus 9:1, Kapernaum zoude geweest
zijn; deeze hield zijn Wel Eerw. $. 8.

voor eenen aanmerkelijken ;72/j/7^? i« J^

j^ardklootkunde. Want de geleerde

Schrijver meende in tegendeel $. 10.

j^ dat het Nazaret was , vijf uuren van

„ Kapernaum naar het westen." Zijne
re-

<q-)IJD. m Verband. I. Hoofdft. $. 2—6. bl.

317—324.
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redenen, die men bl. IX— in het werk
breder kan nazien, koomen hier op
neder, (i) "Wijl die Stad daar C. 9:
„ i-i bij Mattheus, uitdrukkelijk zijn

„ Stad wordt genoemd. Stellende dat

„ dit niet was Kapernaum, maar Naza-
„ ret'j het geen met redenen wordt be^

„ kleed." (2) Wijders "dat noch Mar-
„ cus noch Lucas zeggen" : dat Jefus

,

onmiddelijk na de Gadareenfche reis, te

Kapernaum zij gekoomen, maar wel
dat hij bij de zee was; het geen 00^ al-

daar wordt beredeneerd. En bij die

gelegenheid heeft zijn Wel Eerw.
een bijzonder begrip geopperd , dat de
Overile Jaïrus aan het flrand bij Jefus
zij gekoomen, en met Jefus te fclieep,

langs den Oosterkifon naarNazaret zij

gevaaren. Dit beweerende , dewijt
Marcus C. 5: 24, fchrijft: En hij ging
met hemy dat zijn zoude. Hij (Jaïrus)

vertrok met hem, (te weten Jefus) van
den Zeekant naar Nazaret, (3) Dat
„ indien Jefus onmiddelijk: na zijn

„ overzeefche reis te Kapernaum was
5, gekoomen, geleegen aan de Zee
„ van Tiberias , het niet gemakltjk te

„ begrijpen valt, hoe alle die gevallen

,

yy het gefprek met Jaïrus ; de geneezing
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der bloedvloijende vrouwe; de na-

dere tijding uit Jaïrus huis , dat zijne

dochter geftorven was; het antwoord

van Jefus, konnen gebeurd zijn, tus-

fchen het uitftappen uit het fchip, en
het koomen in het huis van den Over-
ften te Kapernaum (r). — En 'er

meer tijd en ruimer plaats moest ge-

field worden, om alle de bedrijven

wel te doen fcbaveelen ; dan 'er tus-

fchen het uittreeden uit het fchip,

en het intreeden in de poorte van
Kapernaum, met mogelijkheid val-

len kan. (4) Dat al kon men het
vinden met de Aardklootkunde

,

men echter lang na niet zoude klaar

zijn met de tijdreekenkunde. Om
dat Mattheus de gevallen verhaalt,

als gebeurd na, en Marcus en Lucas
als gefchied mor de Gergefeenfche
reis (s)." Zijn Wel Eerw. befluit

dit met 'er bij te voegen: *'Ik zie geen

kans, om dit met malkanderen te ver'

effenen : maar fielt men , dat Jefus

ftad, daarbij kwam, onmiddelijk na
de Overzeefche reis, Nazaret , en

j, de geneezing van den geraakten , op
„ de

(r) Bladz. XTI der Inleidinge.

<s) Bladz. Xm.
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ï, de Straaf van de flad Nazaret, ver-

„ fchillend zij van de geneezing des ge-
« raakten, die door het dak wierd
„ neergelaten te Kapernaum, een ge-
„ ruimen tijd ie vooren ; begrijpt men

,

• „ dat Mattbeus en Levi, twee ver/cbil'

„ /?«^^menfchen, en derzelver n?^/>/«-

,, gen twee verfchillende roepingen zijn

„ geweest, in verfcbillende tijden en
„ plaat/en voorgevallen, dan haakt
„ HET NERGENS, maar loopt overal

y

„ (zoo veel zijn Eerw. zien kon,) ge-
„ maklijk genoeg ios" Ten flot volgt
noch ö. II. "Zijn die twee ÜQWmgQn
„ betoogd, zoo mag men niet alleen,

„ maar men moet al het andere, dat
„ hier van afhangt , naar deeze gronden
•„ fchdkken."

§. 32. Dus heb ik, fchoon met ee-
nige bekortinge , het begrip van den
Geleerden Schrijver, het geen hij in
het beloop der Jaarboeken overal doet
doorjlraalen , opgegeeven; als mede
het gewigt doen opmerken , het geen
zijn Wel Eerw. daar aan hing, om te
konnen koomen, tot eene wehloeijende
overeen/lemming der Euangelie verhaa-

$. 33' Nu zij het mij vergund;
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mijne bedenkingen daar over, zoo kort

en duidelijk, ik zal konnen, voor te

draagen. "•;' "^V^''

§. 34. Voor eersé bleek het te voo-

ren (§. 6.) , dat zijn Wel Eerw. derde

grondregel door mij wierd aan- en •

overgenomen: dat ik dienvolgens oor-

deelde, dat de fchakeling van vijfge-

n)allen bij Matth. 9 : i—17, Mare. 1 : i

—

22 en Luc. 5: 17—39, juist dezelfde
waare. De Heer schutte Hemde
toe (t), dat 'er wel zulk een volgreeks

SCHEEN te zijn , in die gevallen : doch
zijn Wel Eerw. ontkende /j^/ daadelijk:

ZIJN, en zonderde daarom deeze fcha-

keling van gevallen van dien grondregel

uit. En om welke redenen ? Het zijn

die, welke uit het I D. bl. 345 en 346,
alreeds §. 29. bl. 297 , zijn opgegeeven.

De eerfte was uit de Tijdreekeninge ont-

leend: om dat Mareus zijne fchakeling

verhaalt mor de Gadareenfche reis,

maar Mattheus na die reis; derhalven

(oordeelt zijn Eerw.) kan het dezelfde

fchakeling niet zijn , hoe zeer zij zulks

fchijnt te zijn. Dit vertoont, in den
eerllen opflag, een onlöibaare knoop;;

maar laat ons de onderftelling te baate

nee-

CO I D. bl. 40? en 408.
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ileemen , die ik te voóren, als het befrifï

van de Heeren bürmAn , HArtman én
DODDRIDGE, Op 't VOetfoOOF van AUGUS-
TiNUSeii iCHEMNiTiüS, nebbe o^gegee-'.

ven; dit de roeping eens Tollenaars

^

en de maaltijd aan deszelfs huis, niet

Op één en denzelfden dag zï] gefchied;
dan volgt daar uit, dat dezelve geen
^Iftrekt onfniddeUjke tijdbegting met el-

kander hebben, offchoón zij, h^ el-

kander, onmiddelijk zijn geboekt. En
nader ingezien zijnde, blijkt genoeg-
zaamklaar, (volgens §. 18—23.) Voor
eerst dat men twee kleiner gefthiedfcha'

keli heeft j die als betrekking tot eikan-

deren hebbende, eene grootere fchake*

Ung üitmaakert. Dat de eerfle derzel-

ve de geneezing van den geraakten,
en de roeping des Tollenaars, en dus
het voorfle gedeelte van de t'faamenge-
voegde verhaalen , (volgens Marcus 2

:

I— 14) VOOR de Gadareehfche reis zij

gebeurd; maar dat de tweede fchake-
ling, bevattende den maaltijd, en de
gefprekken, (onder welkers tweedej^iirüs

zich opdeed ,) na de Gadareenfche
reis zij voorgevallen, zoo als het door
Mattheus ook dldaar is geplaatst. En
(zoo het mij toeichijnt) wordt daar
j^iii. DEEL, V door
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^oor deeze knoop y die onoplosbaar voor-
kwam , ligteUjk losgemaakt.

§. 35. Dit middel van oplosfinge ge-

bruikt zijnde , is 'er ook in Marcus gee-

ne verfcbikking van de Gadareenfche
reis nodig.

En Lucas ilemt dan met Marcus en
Mattbeus beide y volmaakt overeen.

§. 36. Doch hier is iets anders dat

de aandacht bijzonder naar zich trekt,

pijnde het begrip van den Heer schut-
te, dat Mattheus fchrijvende H. 9: l\

En in.het fcbip gegaan zijnde, voer bij

over ende kwam in zijne stad, daar

door niet verllaan hebbe kapernaum,
200 als de meeste uitleggers tot hier

toe gedacht hadden; in onderileliinge,

dat Mattheus en Marcus, zoo wel ais

Lucas van dezelfde zaaken , alle ge-
beurd op denzelfden tijd en plaats

fpraken. Maar dat Mattheus, door
zijne Stad, verdaan hebbe Nazaret

;

en dus dat alles, wat bij dien Euange-
list VS. I— 18 voorkoomt, behoorde tot

J^azaret , als aldaar gebeurd, en ge-
heel in plaats en tijdwa.sirc onderfcbeiden,

van de verhaalen van Marcus en Lu-
cas, die in tijd vroeger zijn zouden, en

in Kapernaum zouden zijn voorgeval-

len.
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len. Dat nu dit Begrip nopens Maza»^
r€t„ door ^ijn Wel Eerw. van hee
groot(Ie gewïgt geacht is , en als een
jleutel der oplos/tnge van zwaaüigheden/
zoo wel als het middel tot het opmaa-
ken eener ivehloeijende overeenfiemmin-'

ge is befchouwd, kan worden opge-
maakt, uit het geene hier boven ($. 30»

en 31.), fchoon bekort, met des Schrij»

Vers eigen woorden (zoo veel mogelijk)
is uitgetrokken*

$. 37. Het belang der geregelde
overeenftemminge vordert derhalven^
dat wij de opgegeevene gronden voor
dat begrip wat dieper inzien, en over^
wegen. Zij zijn uit de Inleidinge voof
liet I D. der H. Jaarboeken, bl. IX 5.

10. opgegeeven, $.31»
$. 38. De eér(le was: die Stad

wordt daar uitdrukkelijk zijne stad
genoemd. Dit was (zegt de Schrijver)

niet Kapernaum, maar Nazaret.

c Ik fla toe, Mattheus noemt de Stad
'daar Jelus kwam, zijne Stad, eigentlijk

fchrijft hij: Hij kiüam kg rriv i^hv ttcX'v^

tot of in zijn e'tgpn Stad; zonder den
naam van die Stad te noemen. Hoe
zal men nu dien naam kennen ? Alreeds

V 2 QQ'»
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eenigzins uit Matth. 8t 33 en 34, bij'

tegen/iellmg; want als men te rug 2iet>

op het voorige van Mattheus, in het 8fle

Hoofddeel, was Jefus vs. 5^17, in en
bij Kapernaum, en van daar vs. 18—
27, overgevaaren naar de andere zijde

der Galileefche zee, in het Land der

Gergefeenen, daar hij twee bezetenen

verloste van Duivelen , die in de kud*
de zwijnen , daar weidende voeren >

welke van de fteilte af in zee Horten-'

de, in het water ftierven. Het gevolg

was, die de kudde weidden zijn ge*

vlugt, en als zij in de Stad (te weeten
der Gergefeenen) gekoomen waren,
boodfchapten zij alle [deeze] dingen,

ende wat den bezetenen gefchied was.

End e ziet de geheele Stad ging uit Jefus

te gemóet; (dat is de inwooners van
de Stad der Gergefeenen). En als zij

hem zagen, baden zij, dat hij uit haa-

re Lcndpaale wilde vertrekken; (en

dus in hunne Stad niet kooinen) vs. 33
en 34. Waar op Jefus in het ichip

gegaan zijnde, voer hij over [de Ga-
lileefche zee] ende kwam in zijne

Stady (of ZIJN EIGEN Stad). Welke
EIGEN STAD van Jefus, dus Jïaat tegen

ovfi§
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qvER de Stad der gergeseenen, waai?

\vï men hem niet had begeerd te ont-^

fangen (u).

^. 39. Maar om nader te koomen;
de Wel Eerw. Heer schutte fchreef:

nopens die woorden : zijne Stad, "Dit

„ was niet Kapernaum maar NazaretT.
Doch, naar het mij voorkoomt, zou-
de ik dit omkeeren, en zeggen: dit
WAS MIET NAZARET, MAAR KAPERNA^
UM. De reden daar voor is zeer duide*

lijk uit Mattheus op te maaken (v).

Want in het 4de Hoofddeel ftaat vs,

12, dat Jefm gehoord hebbende, dat Jon
hannes was. overgeleverd, wedergekeerd
is naar GaUïeeny en vs. 13, dat hij Na-
zaret verlaaten hebbende, is koomen
WQO^iEN (w) fAÖ&jy KccTmrjasv hg te Ka-

Y 3 V^rn

(u) Deeze duideJtjke tagemverjïelUng ^ fchijnt de
Oudvader augustinus niet te hebben opgemerkt, als

hij tegen hieronyiMUs, die ook ann nazarut dacht
beweerde, dat het Kapernaum was, doch ftond ver-

legen met de reden. , waarom dezelve Jefus eigen flai
genoemd werd; zoo heeft ook chemnitius in Har-
monia pag. 719, die tegenficlling niet gemeld.

(v) c],iRY5üST0Mus is hier in voor lang voorge-
gaan. Zie CHJiMNiTius in Harmonia pag. 709 a.

(w) wóoTNEN. 2oo (laat van Abraham, Hand. 7:
a; en van de Volken in Samaria, 1 ICon. 17: 24.
Zie CHEMNITIUS pag, 294 , lih. cit.
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pernrurv , gelegen aan de zee, in óq
Landpale van Zebulon en Nephtalim;
en wel ter vervulling van Jejaias God'
Jpraane ^ aldaar vs. 14 — 1 6, aangetrok-
ken. Van C 4: 13 af, tot het einde
van het 8fle Hoofdftuk toe, is geen de
mïnfle finnleiding , dat Jefus de wooii'

fiaats Kapernaum weer zoude hebben
verkaten , en zijn verblijf andermaal
te Nazaret hebben genoomen ; want
Ichoon Nazaret de Stad was zijner op'

voedinge, zij was het nu niet meer van
Zijn 'i>erbli)j-, Maj:theus fchreef duide-
lijk, dat hij Nazaret verliet, en KWAM
•WOONEN te Kapernaum of tot e^g.

Waarom hij nu Nazaret verliet? tee-

kende Lucas aan H. 4: 29, om dat zij

op z'jn I even toeleiden , willende hem
van de fieilte werpen. En om welke
redenen , hij Kapernaum ter wooning
verkoos? teekende Mattheus aan, (ge-
lijk even is gezegd) H. 4: 14—16, ter

vervulling der Godfpraake van Jefaias,

H. 8: 23 en 9: i. Dies is het zeer na-
tuurlijk, te begrijpen, dat daar men
Jefus in de Stad der Gergejeenen niet

voilde ontfangen H. 8 : 34, hij ^<? rug vaa-

rend^ kwam in zijn eigen stad, daar
hij nu ^ijn gewoan verblijf bad, en wel-
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ke naar Matth. 4; 13, was Kapernaum
gelegen aan de zee van Galileen,

5. 40. Evenwel zijn Wel Eerw.
kiestNazaret , en geeft voor reden "dat

99 Nazaret beflendig wordt befchree-

„ ven ais zijn Stad, daar zijne Ouders

„ bun buis hadden ftaan, daar hij op-

„ gevoed was, daar hij het groot/Ie ge-

„ deelte van zijn Leven woonde, daar

„ hij den naam Na^arener van kreeg,

y, en Jefus van Nazaret heette." Waar
op ik aanmerke: alles wat hier van
zijn ouders huis, zijne opvoeding, het
grootile gedeelte van zijn leven, voor
zijne inhuldiging in zijn ampt, en het
verkrijgen van den naam Nazarener,
en Jefus van Nazaret wordt gezegd,
ilem ik volvaardig toe, en in zoo verr-e

konde Nazaret wel eer zijne Stad hee-
ten. Maar het gevolg gaat niet door;
want dit was wel eer, doch nu niet

meer, dewijl hij van woonplaats was
veranderd. Boven dien dat Nazaret ^

200 als zijn Eerw. wil, I D. Inleid. §.

10. bl. 9. beflendig zoude worden be-

fchreven, als zjjne stad, en dus bui-

ten deeze plaats, (die nu in verfcbil is),

ergens zoo zoude worden genoemd
door de Euangelisten , is mij niet bekend,

y 4 >V"anÊ
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Want ik weet mij niet te herinneren

;

dat behahen deeze piaats van Matth. 9:
I , ergens de fpreekw jze van zijne , of
21JN EIGEN STAD, bij de Euangelisten
voorkoomt, 'ten opzigte van den HeU
land Jelui. Alleen wOrdt de uitdruk'-,

king eigen Stad gebruikt, in een geheel
ander geval, Luc. 2 : 3, van de gee-
nen, die g ngen om belebrt'Len te wor-
4en^ ccn iegelijk naar zijn eigen Sfad,

? . 7j^vi(^i'ay i.oALv^ het geen bier geen
betrekking heeft. Derhalven zoo men
zegt, dat de woorden eigen Stad, van
Kapernaum , Qp andere plaatfen niet

woraen gebruikt, uit die redèneeringé

niets kan worden afgeleid, dewijl die

poorden, zöo weinig omtrent Nazaret ^

als omtTtnt Kapernaum , met opzigt van
Jefus ,' buiten Matth. 9: i'l ergens wor-
den gebezigd; ja zelvs nergens voör-
icooMEN, dan bij Matth. 9": i^ en Luc.

§. 41. Het is waar, Nazaret hiet de
Stad van zijne Oö^ffrj, Matth. 2: 23 en
Luc. 2: 39. Jefus wordt genoemd de
Z>oone Jojephs ', mn Nazaret , Joh, i

:

46; ook wordt Matth: 1 3 : 54 en Mare.
6:1 (x), zijn Faderland genoemd,
" •

' " ' ' ^ ' '
'

' ' - >;iraar;

(x) Vergel. II D. bL 4^ en 47,
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waar in Nazaret lag, en met reden;
uit hoofde van het verblijf zijner Oui
deren, en van zijnftilie huis leven,
voor zijne openbaannge aan de Wereld.
Ja het is ook waar, dat de Stad Naza-
ret, als zijn Vadetiana, wordt overgen
fteld, tegen Kapernaum, Luc. 4: 16,
33 en 24. Doch dat alles bejlist niets,

va opzigt tot Matth. 9:1'} Wijl Jefus
toen Luc, 4: 16, 23 en 24, noch zijne
wooning nift te Kapernaum had ge-
noomen, fchoon hij 'er wel was ge-i

weest , doch niet veel dagen gebleven ;

Joh. 2:12. Maar ie deezer tijd had
Jeflis Ncizaret reeds verlaaten, en het
^elve, niet meer gehouden tot de
plaats van 'zijne woouinge, die hij w« te
Kapernaum had genoomen; zoo als te
vooren uit het 29 en 3ofte vers, van
dat zelfde 4de Hoofddeel van Lucas;
reeds is gebleeken ; hebbende Jefus niet
flegts, voor eenigen tijd aldaar zijn in-
trek genoomen , maar fchijnt felkens
aldaar ^ich te hebben oiithouden; dies
Kapernaum ééne van die Steden was;
daar zijne krachten het meest gedaati
waar.en , Matth. 1 1\- 19, 23 en 24. Eti
mogelijk was zijn gewoon verblijf iq Kar
pérnaufti de reden, dat hij aldaar d^

y 5 jQk
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Didracbmett hQta.a\de (y) , Matth. 17:
24, nevens Petrus, wiens Vrouws Moe*
der aldaar woonde, Luc. 4: 38.

§. 42. Als èene tweede reden, waar-
om Matth. 9: i^ niet op Kapernaüni
zoude zien, gaf zijn Wel Eerw. op:

„ dat noch Marcus noch Lucas zeg-

„ gen, dat Jefus onmiddelijk na de
„ Gadareenfche reis, te Kapernaum
^ zij gekoomen. Zelvs geen enkel

3> woord van Kapernaum Ipreeken;

„ maar alleen vernaaien dat hij bij de

y, zee was f zonder te bepaalen de Juiste

>, plaats waar." Dit kan niet ontkend
worden. Ik ftem gereedelijk toe, dat

Marcus (z) alleen noemt: de andere zij-

de der zee, zijnde buiten allen twijfFel

de westzijde.

§. 43. Maar de groote vraag is, of
die plaats niet eenigzins kan bepaald

wórden? De Wel Eerw. Schrijver,

laat zich daar over dus uit (a), "dat het

„ hem

(y) Vergel. Chemnit. Harm. T. I. p. 294.

(z) Bij Marcus 5: 21 (laat: Ende als Jefus we-
derom in het fchip overgevaaren was aan de andere

zijde , vergaderde een groote fchare bij hem , ende
hij was bij de Zee. En Lucas fchrijft H. 8: 40,

Ende het gefchiedde als Jefus wederkeerde, dat hem
de fchare ontfing , want zij waaren alle hem verwacht

Unde.
(a) I D. Inleid. §. lo. bl, 10,
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i, hem zeer waarfch'tjnlijk voorkoomt^

„ dat dit vrij zuidelijker zij geweest

„ dan Kapernaum, bij de Oosterki-

,^ fon , die ook Kedumini heet. -*

„ (Over Gerafa in de Galileefche zee

^, vallende , doch haar oorfprong heb-

„ bende digt bij het dorpje Daberah,
„ aan den voet van 1 habor west-

iy waards, niet verre van Nazaret, en
„ loopende gedeeltelijk naar het wes-

j, ten, gedeeltelijk naar het oosten).

,> Langs deeze beek (fchrijft zijn Wel
„ Eerw.) vertrekt hier de Heiland van
5, de Galileefche zee, naar zijne Stad
„ Nazaret." Dewijl nu IV.'arcus, daar
hij van Jefus zegt dat hij bij de zee was,
terflond daar op laat volgen vs. 22,

£nde ziet daar kwam een van de Over*
fïen der Synagoge met naame Jaïrus

,

biddende f^m hulp voor zijn dccbter, zeg-
gende vs. 23. Ik bidde u, da.t gij koomt,

ende de handen op haar legt, op dat
zij behouden worde, en zij zal leven.

£n dat daar op terflond volgt vs. 24.
3NDE HIJ GING MET HEM, en een groote

fcbare volgde hem en zij verdrongen hem
enz. (b). Zoo heeft zijn Wel Eerw.
4e woorden van Marcus; Ende hij ging

mei
(b) \ D. Inleid, bl. X en XI, D D. bl. 70,
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tnet bem, in het grieksch: xxi ccttt^X^s^

[xsr dvTH vertaald : En hij vertrok me$
Hejn; dat is: En Jaïrus vertrok met
JESUS. Oï ging weg met bem, volgens

het gewoon gebruik van het woord
d'KSf'XS^^'^i , dat niet blootelijk zegt

gaan, maar weg gaan. Maar waar na
toe? niet (naar zijn Wel Eerw. gevoe-

len) dat Jefus met Jaïrus van het flrand

in Kapernaum kwam, daar zijn doch-
ter lag ; maar dat Jaïrus metjefus van
het ftrand wecbging (c). Te weten

„ dat Jefus met fpoed flapte of te

5, fcheep ging naar Nazaret , en dat

„ de Overfte met bem'' Jefus, der-

waards reisde, en dat Jefus daar te

Nazaret ^tn geraakten Matth. 9: i—8,
zoude hebben geneezen, den fabbath

hebben door gebragt, en des anderen

daags Mattheus , niet ver van Nazaret
geroepen hebben, om hem te volgen,

en vervolgens bij deezen Jiieuiven Apos^

tel hebben gegeeten; wanneer aldaar

te Nazaret de gefprekken met de Pha-

rifeen en Leerlingen van Johannes,
zouden zijn voorgevallen , volgens

Matth. 9: 9— 17. Dat Jaïrus die met
Jefus ging, naar Nazaret, niet bij hem

zoui

(O u D. bl. 7I'
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fcoude zijn gebleven, maar naar Ka-
pernaum bij zijne zieke dochter te rug
gegaan zijn > daar hem ook het apipt
.van Synagoog opziender tegen den
Sabbath riepi Middelerwijl zou Jaïrus

kind zijn geflorven. De vader (vol-

gens die zelfde onderftelling), met
^oed zijn gevloogen naar Jefus, die

in het Tolhuis bij Nazaret was,, eri

geklaagd hebben: mijne dochter is ge-^

florvenl en gebeden dat Jefus haar wil-

de doen herleeven ; dit zou de Hei-
land gehoord hebben, op het oogen-
blik dat hij noch met Johannes Leer-
lingen bij het Tolhuis te Nazaret ge-
fprooken had. En toen zijn opge(J:aan
en hem gevolgd hebben, met zijne

Leerlingen naar Kapernaum.
. Toen

•zoude 'er in den drang van menfchen^
niqt verre zoo het fchijnt van Kaper-
^naum, een Vrouw die 12 jaarén deri
vloed des bloeds gehad hadde, en on-
geneeslijk was, zijn gekoomen, enz:
enz. Dit is de Hoofdfom van het g^^n
in de Jaarboeken als waarfchij nelijk
wordt öpgégeeven ; waar uit blijkt

,

dat naar die gedachten, in het Eüan-
gelium van Marcus H. 5: 24, tusfchen
de woorden: Ende Hij ging met hem

y



3l8 A. 'SGRAVEZANDE OVER ÉENE "''

en eene grootefchare volgde hem; — éti

de woorden: ende zij VERDRONGENf
hem f ende een zeker Vrouwe Qr\z. De
uit en 't huis reis van Jefus naar Naza-
ret, en de herhaalde reizen vanjaïrus^

eerst met, en daar na tot Jefus moeten
zijn voorgevallen, en worden- inge*

fchooven, in een tijd verloop van drie

dagen, daar nochtans de eenvouwi*
GE LEEZING van Marcus 5:' 24, dien

grooten tusfchenjiand van tijd, niet ligC

zoude doen verwachten. -

;

§, 43. Over deeze reistogten van
Jefus en Jaïrus, zal ik geen aan merkin*

gen maaken. Zij rusten op het begrip

deels dat de. woorden Matth. 9: ï- zij-

ne Stad, zien op Nazaret; deels dat d&
fchakeling Matth. 9: i en 6—17, 00-

'derfcbeiden zi] van Mare. 2: i—22 en
Luc. 5: 17— 39. En deels dat 200
men deeze gevallen ftelt dezelfde te

zijn, 'er geen mogelijkheid op is, om
de t'famenflemming der Euangelisten,

behoudens de tijdorde te vinden (d).

Terwijl ondertusfchen (mijns oordeels)

de Euangelisten, van deeze reistogten

zwijgen, en dezelve alleen eene vrucht

is van enkele onderilellinge.

Cd) n D. bl. 47.
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§, 44. Maar ik geef aan het oordeel
van onzijdige Bijbelonderzoekeren in
overweeging , of men het uitdenken

deezer Reistogten (waar van de Euin^
geliSten zwijgen) wel nodig heeft? eïi

of de ffjaamenflemming der Euangelisten
niet zeer gereedelijk is te vinden, al-

leenlijk door behulp van dÏQ ééns ^ti

eenvauwige onder[lellinge , dat de maalijd
bij den Tollenaar, niet te gelijk met
de roepinge, maar laater, en wel eerst
/w de -Gergezeenfche reize zij voorge-
vallen, doch de roeping voor dezelve?
(§. 6.) En of men op die onderftelling
bouwende, het beloop van zaaken niet
zeer eenvouwig dus kan befchouwen:
Dat jefus , in het Land der Gergefee-
nen in hetfchip gegaan zijnde, weder?
om is overgevaaren aan de andere, dsX.

is de westzijde der zee, en zoo weder-
gekoomen in of tot zijne Stad, dat is

Kapernaum, daar hij zijn verblijf ge-
noomen had, (Matth. 9: i^ ) doch
zoo , dat hij niet terflond bij zijne aan-
komst zich in de &ö<^ begaf, maar aan
de ue; daar een groote fchare bij bem
vergaderde, die hem ontfing, om dat
zij alle waaren h^m verwachtende, Luc.
8: 40, vergel. Mare. 5; 21. Enwaar^

pm?
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!

öm? zoo ik vermoede," om dat de ge-
roepen Tollenaar f voor Jefus een groo^'

ten Maaltijd in zijn huis bereid had^
daar een e groote Jcbare van Tollenaa-
ren en anderen met hém zou aanziften

;

dat hij Jefus zal genoodigd en gewachti
iebben tot den Maaltijd. Deeze Maal*
tijd fchijnt gehouden te zijn in zijn buis

aan den zeekant , duè buiten de Stad

,

"want ook in het gaan fiaar de zee ^ had
Jefus (toen de geraakte was geneezen)
-Mare. 2: i— 12 voorbijgaande, Levi
üit het tolhuis gfroe/>^/z, VS. 13.

Geduurende den Maaltijd vallen de
gefprekken voor, eerst met de Phath
zeen, over het eeien met Toilenaaren

en Zondaaren, daar na met Jotiannes

JLeerlingen , over het vasten; en als hij

deeze dingen fprak, zijnde aan den Maal-
tijd , bij Kapernaum , in het huis des
iTollenaars bij de zee, ziet een Over(ie

kwam, te weeten een Over(ie der Sy^

tiagoge van Kapernaum, genaamd Jaï-

rus, viel aan zijne voeten en aanbad
hem, te kennen geevende den flaat

van zijn Dochterken
-, hem biddende,

dat hij in zijn buis wilde koomen , de
hand op haar leggende, op dat zij be-

Jtioudeh wierde , vertrouwende , . dat z\]

ZOU:
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«oude Leven. Jefus (van den Maaltijd)
opgeftaan zijnde, ging met hem weg
uit het huis van Levi > en volgde Jah
rus (e) (naar zijn huis in Kapernaum)
met zijne discipulen, verzeld van eene
groote, hem verdringende fchaare;
onder welk gedrang, de twaalf jaarig
kranke vrouw, zich verfloutte Jefus aan
teraaken, en terftond geneezen werd;
waar op de Boodfchap koomt uit Jaïrus
huis, dat daadelijk zijne dochter was
overleden, het gQ^n voorts van de op-
wekking wordt achtervolgd. Hier uit
2iet men , dat zoo 'er tusfcben tijd er-
kend wordt, tusfchen de roeping en
den Maaltijd, de tijdorde wel is te vin-
den, en het gaan van des Tollenaars
huis van de zee, naar het huis van Jaï-
rus in de Stad, tijd genoeg laat, Om het
gQQn tusfchen beide omtrent de kran-
xiii, D&EL, X ke

_Ce) Dit blijkt aUerduidelifkst , uit Mard. 5* Ü4.£n Hij (Jefus) ging, met 'hem Q-iims) weg, [naar
het huis van Jairus] en een groote 'fcharè vnlgde hem,
en verdrongen hem, eliz. Doch naar de' bevatting
van den lieer schutte is de zin dus: En hij (:j]-iin\<\
ging met Hem (Jefus) weg^ [van de Zee te fche p
ijaa Nazai-et, bleef daar tot den derden dag, en reij-
de

, op de herhaalde komst van Jaïrus , weer van Na-
zaret naar Kapernaum ;] en een groote fchare vol?d^
hem, en toen op den derden dag, bij Het wederkoa»
men zoude dit verdringen , eerst zijn gebeurd.
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ke vrouw gebeurde, te konnen bevat-

ten.

§. 45. Tegen decze natuurlijke fchik'

k'mg , doet zich noch verder zwarigheid

op: om dart men blijft meenen, dat hier

MEER//yr/werdvereischt(f). Want men
vraagt; "hoe mattheus den OVerflen

„ Jaïrus tot den Heiland konde doen

w zeggen: Mijn Dochter is nu ter-

„ STOND GESTORVEN ! maar kom en leg

„ de hand op baar en zij zal leven. —
,, Daar hij alleen zoude gezegd heb-

„ ben, volgens markus: j^lijn Doch-

„ terken is in haar uiterste ! ik bid u,

„ dat gij komt en de handen op haar legt

,

„ op dat zij behouden worde , en zij zal

„ Leven'' Gelijk ook Lucas verhaalt

,

dat zij op haar perven lag, toen Jaïrus

zelf bijJefus kwam , doch dat naderhand
'er eenigen uit Jaïrus huis, kwamen die

de tijding bragten , dat zij overleden was?
Eene vraag, welke alleen dient om de
onderftelhng te beweeren, dat Jaïrus

tweemaal Jelüs hebbe aangefprooken

,

eens (volgens Marcus en Lucas) b>j de
zee-, doch dat Jefus toen niet bewillig-

de, maar naar Nazaret ging te fcheep,

en Jaïrus met hem, terwijl de dochter
noch

(O 1 D. IiiJeid. bl. XII ca XHI.
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noch Op het uiterfte lag; en ten tweei

demaal 3 dagen daar na te Nazaret,
volgens Matth. 9 : 1 8 , als zij reeds was
gejiorven.

ö. 46. De oplosfing deezer zwaarig-

heid kan gefchieden, door op te mer-
ken, dat over het gemeen, Mattheus
in het verhaal der verfcheide gevallen^

in zijn 9de Hoofddeel, doorgaans veel
korter is dan de andere Euangeüsten.
Marcus H. 2 en 5 en Lucas H. 5 en 8

:

Maar in het bijzonder nopens dit geval,
dat Mattheus het geheele verhaal van de
opwekkinge der Dochter des Over-
ften , en de geneezinge der Bloedvloei-

jende, heeft bevat flegts in 8 verfen',
waar toe Lucas 'er 16 en Marcus wel
22 heeft belleed; en dus dat hij alles

zeer kort , en alleen ten aanzien van
het weezen der zaake heeft behandeld,
zonder bijzondere omjiandigheaen te

melden.

§. 47. Wanneer men nu in acht
neemt, dat Marcus en Lucas twee voor^

fiellen opgeeven , eerfl het verzoek van
den Overllen aan Jefus, te kennen gee-
vende d^n Jiaat zijner dochter, als in

oogenbliklijke doodi-?iood; en daar op ten

tweeden de boodfchap van Jaïrus huis-

X 2 ge-
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genooten, het daadelijk overlijden der
dochter aankondigende; Maar dat
Mattheus, alles kort behandelende, de
geheele zaak in eens verhaalt; zoo, dat
hij alleen bet verzoek van den Overden

,

en de reden daar van opgeeft, en zwijgt
van de nadere boodfchap door de
Huisgenooten , dan zal 'er weinig ver-
fcbeidenheid overblijven. En mogelijk
zoude eene naauwkeurige overweging
der uitdrukkingen (g), in den grond-

text

Cg) UITDRUKKINGEN. Bij Marcus 5: 23, ZCgt Jll-

ïrus , ro ^vydr^tóv /xa £c%,oiTUi é%ei. Verfta bij uitlaating

treavrov zich zelve. (Zoo als men bij l. nos de ElUpfi
Tiominum , in' ^yji-i cum ndverhio conftructo , pag. 36 ,

meer voorbeelden vindt). Mijn Dochterken heeft
zich op het uiterst. De onzen vloeibaarder: is in

haar ititerfie. Maar Lucas verhaalt. H. 5: 42. Want
hem was (of hij hacP) een chchterken van twaalfjaa~
ren., yat avrvj dzéèvvjCKëv . (in imperfect0^ enzij Jiierf.

Daar de onzen hebben vertaald : En deeze lag op
haar fterven. Welligt , dat zij gevolgd hebben , het

Handfchrift van cambridoe, het welk beza pleeg te

bezitten , het geen leest a,%QhM'^ay.'éaa.'. Zij was jlerreft-

de. "Waar op dan de boodfchap , uit des Overftens
huis koomende , aankondigde Ts^yvjMfv Luc. 8 : 49 , of
«x£Ö«v5. Mare. 5: 35. En zoo wil men ook, dat Mat-
theus verhaal, H. 9 : 18, den Overften , tot Jcfus,
nopens het overlijden zijner Dochter, als reeds in den
Voorleden tijd gebeurd ^ fpreekende zoude invoeren:

Mijn Dochter is nu terjiond geflorven. Dus hebben
het de onzen opgevat. Maar zegt Mattheus dit

we1? zijn verhaal voert den Overften in, zeggende:

ijAuyciTVi^ jX8 a^Ti iTéhsvaS' Nu merke ik aan. i. Dat
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text, doen .befpeuren , dat het verfcbil

van Mattheus verhaal , met dat van
Marcus en Lucasi minder is , dan men
uit onze overzettinge , in den eerften

opflag ^oude opmaaken; ja zelvs, dat
het verfchil geheel zoude verdwijnen:
Aangezien het fchijnt, dat als men
Mattheus wel inziet, hij niet meer dan
de andere Euangelisten zegt, te wee-
ten : dat zijne dochter nu Jlierfy of ^^-

zig was met fterven.

§.48. Hier uit zoude volgen. Dat
fer geen tijdverloop behoeft gefield te

X 3 wor::

K%ri alleen zegt nu , en aanduidt het tegenwoordige

,

en niet behoeft vertaald te worden nu terjiond, als

waare het reeds voorleden. 2. iTeXsvae .. Itaat in den
Aöristtis primus of ecrflen onhepaalden tijd ^ welke
iiiet alleen in het voorledene \^oxAi gebruikt, maar ook
in den tegenwoordigen , den onvohnankten , ja zelfs iii

den toehoomsnden tijd ; zoo als Figerus de Idiotismis
L. Graecce, c. V. f. III. p. m. pag. 136, onder
anderen uit Matth. 3: 17, daar de Aör. i éuSoxvjffvss

den tegenwoordigen tijd : ik heb welbehagen , aan-
duidt. En CHR. STOcivius /;/ Interpr. Gr. N. T. in
Idiotismis Graeci textus C. IF". §. 6j. p. 61, dit met
voorbeelden ftaaven. Dus zegt'«?T/ fVi/VuTe, alleen
mijne Dochter fterft nu , of is thans op het oogenhlik
bezig met fterven. En dan is het vefliaal van Mat-
theus , juist het zelfde m€t Marcus en Lucas. Op
dezelfde wijze dacht ook macknight in Comment.
Harmonico , T. II. f. XXXF. p. 295 et 296, in
not. * In agone verfatur., oï Fiïia viea

^ jam ISIor
tua est , coll. f. XXX. p. 2Ó0 not, *



3^5 A. *S GRAVEZANDE OVER EENE

•worden, ttisfcben het verhaal van Mar-
cus en Lucas, en het verhaal van Mat-
theus; dewijl 't in het weezen, dezelf-

de zaak bevat. Waar door dan ook
de geduchte van eene reis naa Nazaret

,

zoo wel van Jaïrus als Jefus, haaren
grond verliest. Insgelijks ook het be-

grip van de twee oiiderfcheiden vastenda-

gen der Jooden, op welke de twee
maaltijden zouden zijn gehouden; de
ééne vastendag wegens IVlofes dood,
den 19 Februarij, toen Jefus was te

Kapernaum bij Levi; de andere over
den dood van Eli, den 22 April, toen
hij (zoo men wil) aanzat te Nazaret (h).

Als mede de fchlkkingen der Tijdreeke-

ninge, die daar op zijn gebouwd.
§. 49. Is het dan waarfchijnlijk ge-

noeg, uit het gezegde, dat de vijfaan'

eengefchakelde verhaalen, zoo van Mat-
theus H. 9: 16— 17, als van Marcus
H. 2: I—22 en Lucas H. 5: 17—39,
dezelfde gevallen bevatten, en wel zoo
dat de twee eerfte voor, doch de drie

laatlle na de Gadareenfche reis zijn ge-
beurd, en dat de komst des Overllen,
onmiddelijk aan het laatfte van deeze
drie moet worden gehegt, te weten

aan

(h) n r>, bi, 4p.
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aan het gefprek met Johannes Leerlin-
gen, zoo zal ALLES zonder eentje ver-
warring y gevoeglijk in geregelde tijd-

orde konnen afloopen.

$. 50. Dan, ik herinner mij te VOO-
ren $. 12., noch één ftuk te hebben
overgelaaten , het welk nu derhalven
een woord tot opheldering vordert.
Het heeft opzigt op den Tollenaar

,

dien Jefus riep , en in wiens huis hij at.

Volgens Mattheus, was het Mattbeus
zelf. Doch bij Marcus en Lucas , is de
Naam Leviy een Zoon van ^Ipheus,

§. 51. Ik heb reeds opgemerkt, dat
fommigen deeze twee verjchillende naa-
men, tOQi^SiS^Qn gt^ denzelfden man; zoo
dat Mattbeus ook Levi zoude hebben
geheeten ; dat dus Mattheus Vader ^Z-
pheus waare geweest, en hij een Broe'
der van Jacobus den Kleinen, Zoo den-
ken de meesten der geenen, die deeze
verhaalen voor dezelfde houden.

ö. 52. Maar anderen y voornaamelijk,
die de gevallen willen onderfcbeiden

,

houden Mattbeus voor eenen anderen
dan Levi; En Levi voor denzelfden
met Lebbeusy (een Apostel van Jefus,
ook Tbaddeus genaamd, als mede Jw
das, Jacobi Broeder), en dus een Zoon

X 4 van
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van Alpheui) welken fommigen KleH"
•pas oi Klopas noemen (i). De Wel
Eervv. Heer schutte Haat, op den
voorgang van theodorus de hase, met
andere Geletterden in dat gevoelen

,

en geeft daar van -uitvoerige redenen ,

in het ifte Deel der H. Jaarboeken, 'zoo

in de Jnleidinge bl. IV—VIll, $. 7—9.,
als in het werk zelve, 111 Verhand. §,

3~5. bl. 317—233.
§. S'^' Ik kan mij wel vereenigen

V2et dat begrip, waar van ik de redenen
die daar zijn te vinden, niet zal her-

haaien ; Doch ik kan daarom noch
niet te famenftemmen met het gevolg,

dat 'er uit wordt afgeleid; dat gelijk

de perfoonen verfchillen, ook de geval-

len zouden verfchillen, als behoorende
tot onderfcheiden tijden en plaatjen (k).

Want ik meen genoeg in het voorige
gezegd te hebben, oni te doen zien,
dat de verhaalen der geneezinge van
pen geraakten , en de roeping van den
.Tollenaar, behooren tpt dezelfde

plaats
j

(i) Alphem wordt zeer lïemeonzaaiT! door de uit-

kggcrs voor denzelfden pcrfoon gehouden , met KIe-.

bpcis oï Klopas; waar over ik bij wijze van topgiftb
ecnia,c Aanmcrldnsen zal aanvocgen,

(k) I p. lu ii:$, 6, hl 523.
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plaats , fchoon het eerfte in Kaperna-
um gebeurde, doch het andere even
daar ^«/r^« aan den zeekant; En tot derh>

zelfden tijdy w^ de Reiniging van den
Melaatfchen, en voor den togt naar het-

Land der Gergefeenen of Gadareenen.
Terwijl ook de maaltijd in Levi's huis ,•

zij gehouden bij Kapernaum, daar ook
Mattheus zal zijn geweest. 'i.'i'vi

§. 54. Maar vraagt welligt iemand;
indien de perfoonen verfchillen, hoe
kan het geval der roepinge zoo wel als

van den maaltijd, het zelfde zijn? Ik
antwoorde, dat, zoo het mij toefchijnt,

niet EEN, maar twee perfoqnen, ter

:ielfder tijd zijn geroepen; waar van de
een genaamd was Mattheus, en de ^z«-

dèr Levi, een Zoon van Alpheus, En
dat Jefus naderhand, toen hij weder-,

kwam uit het Land der Gergefeenen,
zij ter maaltijd onthaald in het Huis,
niet van mattheus, (fchoon de 'onzen
het zoo begreepen , dewijl zij hefi

woord iMattbeusyhobhQïi ingevuld);
waar van levi, welke die groote maal-
tijd voor Jefus in zijn eigen huis had
aangerecht. En dit Jiemt over een

;

met het geene men in andere gevallen ,

^ie in de Euangeli verhaalen voor-^

X 5 koo^
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koomen, dikwils aantreft. Ziet hier
het een en ander voorbeeld:

1. Matth. 8 : 28 , waaren m'f^ beze-
tenen, in het Land der Gergefeenen,
doch Mare. 5 : 2 en Luc. 8:27, fpree-

ken flegts van éênen in het Land der
Gadareenen.

2. Lucas 18: 35, geneest Jefus êê-

neri blinden , eer hij inging in Jericho.

Maar Marcus 10: 46 verhaalt, dat
zelfde bij den uitgang van Jericho , ten
opzigte van êénen blinden , genoemd
Bartimeus. Welk eene ftrijdigheid!

Doch Mattbeus leert ons , dat 'er twee
blinden zijn geneezen , en hij trekt dus
de geneezingen te faamen , bij den uit-

gang uit Jericho, H. 20: 30.

3. Toen Jefus zijne intrede deed in

Jerufalem, was hij volgens het verhaal
van Marcus gezeten op het veulen ee-
ner Ezelinne; H. 11 : 25, het zelfde

verhaalt ook Lucas H. 19: 30 en 33.
Maar Mattbeus noemt H. 21 : 2 en 7,
behalven het veulen, ook duidelijk de
Ezelinne zelve.

4. Het zelfde kon men aanbren^
ge, uit de Lasteringen der met Jefus ^^-
kruicigde moordenaaren , het geen, Mat-
tbeus 27; 44 en Mare. 15: 32, aan bei-

den
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den wordt geëigend, terwijl Lucas al-

leen fpreekt van den éénen der kwaad-
doenderen, H. 23: 39.

5. En zoo is het ook in de géfchie-

denisfe der opflandinge van Jéfus, ten
aanzien van de verfciijnmge der Enge'
len bij het ^rz.ï. Mattheus 28 : 2 en 5,'

wordt maar één Engel genoemd, Z00
ook bij Marcus 16: 5, Terwijl Lucas
24: 4, 'er twee voorkoomen, zoo wel
als Johannes 20: 12.

6. Maar dacht iemand, dat deeze
voorbeelden niet vokoomen ge/ijk zijn,

wijl het verfchil niet is, dat de een Éu-
angelist éénen Tollenaar zoude noe-
men, en een ander twee: Maar dat
zij e/k maar éénen noemen , doch elk
eenen anderen naam opgeeven. Ik fta

dit toe, en merke uit deezen zelfden
fchakel van gevallen, waar toe deeza
roeping behoort, iets op, dat nader
koomt. Mattheus verhaalt, dat de
Discipelen van Johannes den Heiland
vroegen over \iQt vatten y H. 9: 14.
Maar Lucas H. 5: 33, dsit zij, Cdezelf-
de, die vs. 30 hadden gevraagd), te

weeten de Schriftgeleerden en Phari'
zeen, nu ook vroegen over het vasten,

Aan wien van deeze twee Euangelis-

ten
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ten zal men zich nu houden, zoo de
verhaalen, (gelijk ik beweere) het zelfde

geval betreffen? Laat ons met Marais
raadplegen; hij kert ons, dat dit

(volgens H. 2 : 1 8) tot de Discipelen

van Johannes , en die der Pharïzeeriy

te GELIJK en terzelfder tijd behoord
hebbe.

g. ^s,. Ik laat nu gaarne aan het
oordeel van anderen over, of de op-
losfmg die §. i6. is opgegeeven, dat 'er

eenig tijdverloop zij te flellen tusfchen

Matth. 9: 9 en I o, dat is tusfchen de
roeping vs. 9, en den maaltijd bl. 10,
niet toereikende zij tot wegneeming van
alle zwarigheid'^ al is het, dat men de
fchakeling bij Mattheus, voor dezelfde

houdt , met die van Lucas en Marcus

;

En dat men Matth. 9: i'^ door zijne

Stad blijft verdaan, Kapernaum; ja al

waare het dat men zelfs oordeelde dat

Levi niet Lebbeus , maar Levi en Mat^
iheus DEZELFDE Apostel geweest waa-
re. Zoo dat ook hier de Eenvouwig'
heid, het zegel konde zijn der waar;^

Jieid.

fin
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Toegift over alpheus en kleöpas.

$. 56. Bij gelegenheid dat alpheus,
de Vader van Levi, volgens Marcus
2: 14, is genoemd, heb ik aange-
roerd, dat veelen op den voorgang
voornaamelijk van ligtfoot , hem
houden voor den zelfden perfoon met
KLEÖPAS, of KLOOPAS, (§. 12. en 52.)
het geen mij zoo zeker niet voorkoomt.

Alpheus koomt in het N. T. llegts in

twee gevallen voor ; Het èêne geval is

in de Lijst der Apostelen ^ als Vader
van Jacobus den kleinen, tot vier rei-

zen toe. Matth. 10: 3, Mare. 3: 18,
Luc. 6: 15 en Hand. i: 13. En het
andere geval is Mar. 2: 14, in de roe-

pinge van Levi.
Dus was Levi, Alpheus Zoon een

Broeder van Jacobus ; • en indien Levi
dezelfde is als Lebbeus, die ook Thad-
deus, en Judas Jacobi Broeder heette,
dan was ook Levi, dezelfde als Apos-
tel Judas. De Moeder van Jacobus
was Maria, Mare. 16: i en Luc. 24:
10, die ook was Moeder van eenen

Jofe, Mare, 15; 47, en dus was zij

ook
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ook Moeder (zoo het fchijnt) van Levi,

Wordt nu Jacobus Gal. i: 19, de
Broeder des Heeren genoemd y hetgeen
ookMatth. 13: 53 en Mare. 6, 3, van
yofe, Juda en Simon, wordt gezegd,
200 was ook Levi de Broeder des
Heeren, en hun Moeder Maria, waar-
fchijnlijk de JZuster van Maria, de
Moeder des Heeren, en deeze haare
Zoons , die Broeders heeten , naar de
Hebreeuwfche fpreekwijze, eigentlijk

Neeven (1). Meer weeten wij van Jil-

pbeus niet ; want ook uit de Kerkelijke

Gefchiedfcbrijvers , is mij niets ten op-
zigte van hem bekend.

§. 57. Belangende Kleopas , hij

koomt voor Luc. 24: 18, als één der

Emmausgangeren , en wel die het woord
tot y^j voerde; ook noemt Johannes
19: 25 , onder de Vrouwen , die bij het
Kruis van Jefus ftonden, Maria Klopa
\}Vijj'\ , of zoo anderen willen {^Doch^

ter\ (m). hegesippüs zegt , dat Kleö-
en

(1) Schoon de Heer herder in zijne Verhandelin-

ge over twee Broederen van Jcfus , uitgegeeven door
N. B. , op bl. 8 hen voor eitxEN (of liever halve^

BROEDERS Uit 'Jofeph en Maria wil aanmerken.
(m) [dochter] volgens de Arabifche vertaaling.

Aangetrokken, door de Engelfche Godgel. over Joh.
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pas waare een Broeder van Jofeph, den
Man van Maria, eusebius volgt dit,

en eigent hem eenen Zoon Simeön,
dien hij als tweeden Bisfchop van Jeru-
falem , en opvolger van Jacobus , in

dien post opgeeft (n). De Heer
SCHUTTE noemde Kleöpas Oom van
Jefus (o). LIGTFOOT meende, dat hij

te Cana in Galilea woonde (p), zonder
bewijs.

Sommigen (q) fchrijven den naam
van het Walcherfche Dorp Cleversker-

ke , tusfchen Middelburg en Veere,
CLEÖPHAS KERKE (r); ah waare hij één
der Heiligen y die men als Kerkpatroo-

nen,

(n) EUSEBIUS K. H. III B. XI. H. , in de uitgave
van VAN DER MEERSCH in 40 bl, 117; en Tijdree-
kenkimdige aanmerk. H. XVÜI. bl. 80.

To) H. Jaarboeken , II D. bl. 400.

(p) Operiim T. I. in Harmonia , pag. 406.
(q) M. GARGON Walcherfche Arcadia"^ II D. bl. 191.
(r) CLEÖPHAS KERKE. SchooH in den Tegenw.

Staat van Zeeland^ II. D. bl. 242, het voeirpoor
vjin GARGON wordt gevolgd, en dit Dorp, ook KJeö-

fas kerke wordt genoemd, is mij echter uit Oude en
Echte bewijzen, ter Stads Griffie van Middelburg
berustende, overvloedig gebleeken, dat de naam
Ckverskerke ^ van ouds was, niet Cleöphas kerke

^

MAAR Cleeiiwerskerke, Indien C/eeuw of Kleettw

,

ooit , door verwisfeling van klinkers , Klaauw waare
iiitgefprooken , zoude het AVapenfchild (bij Smalk'
^ange te zien) welligc tot opheldering ftrekken , waar
m een groote Roofvogels klaauw wordt gevoerd.
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tien, na hunnen dood ook door Kerk*
wijing had geëerd; gelijk men in Wal-
cheren dus heeft, niet alleen het Dorp
Sint Laurens , maar ook j^agtekerke ,

St. Jamkerke, Mariekerke enz. Doch
op de Lijst der Heiligen , welke men in

de Roomfche kerk pleeg te eeren , heb
ik den naam Cleöphas niet aangetrof-

jfen (s).

DRUSius teekent aan, dat fommigen
deezen Cleöphas, voor Lucas oï Na^
/Z»ö«rt^/ hebben gehouden, maar zwijgt

de reden (t).

§. 58. Doch veeïe uitleggers hou-
den hem voor denzeljden perfoon met
ALPHEUS. Waar voor twee redenen
gegeeven worden ; de ééne is iiitlegkun-

dig, QU dQ 2ir\dere taalkundig, in navol-

ginge van ligtfoot. Echter geen
van beide koomen mij voor toereiken-

de te weezen.

§. 59. De Uitlegkundige reden is

-ontleend, uit Joh. 19: 25. Ende bij het

Kruis [ionden zijne Moeder , en zijns

Moe-

(s) Zulk cene Lijst vindt men in frontonis Z)/V-

fert, de Kakmlarlo Romano ; edente }. a. fabricio,

"Hamb. ijao in 89

(t) DRUSIUS ad f'oces Ebr. N. T. commcnt. prior»

p^ 49, in Voce KLEomiAS. Fraiiek. 161 6. in 4?.
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Moedet-s Zuster, Maria Oope {JFijJ];
en Maria Magdalena. Hier uit telt men
flegts dri^ Vrouwen; de laat[Ie is Maria
Magdalena, deeerjleiszi]ne, datisjefüs
Moeder, en tusfchen deeze eerfte en de
laafte, leest men de woorden: en zijns
Moeders Zuster, Maria Clope tPFijf]
«oo, dat Maria Clope ilViJf] , etne na-
dere omfchrijving zoude zijn, van zijns
Moeders Zuster. Dewijl nu de andere
Euan^elisten, onder de Vrouwen op
den Kruisberg, en bij de Begraving
van Jefus, ook tellen Maria Jacobi en
Jofe Moeder, (die Zoons wakren van
Alpbeus,) zoo was Maria, de Zuster
van Jefüs Moeder, tefFens de Vrouvj
'oan Alpheus. En wordt nu (zoo als
men onderllèlt) zijns Moeders Zuster,
de Vrouw van Alphcus omfchreeven,
als Maria Clope [IVijf], dan befluic
men, dat KleÖpas of Klopa, en Alpbe-
us dezelfde perfoon zij geweest.

§. 60. De grond der onderftellinge
is derhalven , dat de twee uitdrukkin-
gen, de eene: zijns Moeders Zuster,
en de andere Maria Clope [fViJf], de-
zelfde Vrouw aanduiden. En dus dat
de laatfte de eerfte, bij ophelderinsiy of
appojitie, nader aanwijst eu verklaart.

ja//. DEEL, Y Hec
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Het geen daaruit wordt opgemaakt, oiïi

dat na de woorden zijne Moeder , met
de koppeling ENDE, volgt: zijns Moeders
Zuster; Dat voorts in 't Grieksch, zonder
koppelingy en ook zonder rustteeken of
ziiifnijdinge (comma) terftond flaat : Ma-
ria Clope; wanneer dan noch door en-
DE wordt aangehegt , Maria Magdalena

§. 6i. Hier over merk ik aan, dat
de afwezigheid der koppeling Ende

,

tusfchen de woorden : zijns Moeders
Zuster , en de woorden Maria Clcpe

[M^ijf], geen noodzaak geeft tot eene
bijzetting, {appofitie) , dewijl de Stijl

der Eudngelisten (u) dikwiis leert, dat

zij

(u) STIJL DER EUANGELiSTEN. IMen 7.\i ten be-

wijze de NAAMLIJSTEN dcf Xll Apostelcti. Door
Marcus H. 3: 16— 19, wordt elfmaal ende ge-

bruikt: doch Mattiieus H. 10: a—4 en Lucas H.
6: 14—16, (lellen dezelve ran Paarcn-^ Jacobus de
[Zoone] Zebcdei, e«r/e Johaunes zijn Broeder; Phi-

lippus ende Bartolomeus , enz. enz. Dezelfde Lucas
heeft weer eenen anderen voet gehouden , in de op-
tdlinge derElve, Hand. 1: 13. Dt vier eerfle gt~

koppeld Ó.00X En-fc : Petms eude ]zcohu&, ende ]o-
hannes, ende i\ndreas; dan volgen tnee panren:
Philippus ende Thomas, Bartholomeus ende Matthe-
us; Eindelijk de drie laatfle^ tot een drietal^ door
tweemaal ende vereenigd; Jacobus Alphei [SoneJ
ende Simon Zelotes , ende Judas Jacobi [Broeder],

Het zelfde ziet men in de Optellinge der Volken^
Hand. 2: 9—11, wordt dikwiis ende ingevoegd,
jnaarPontus vs. 9, volgt op Cappadocien zonder en-
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Ëij dan de koppeling gebruiken, daa
v/eer nalaaten, ronder daarom den
volgenden naam ter verklaaring, (door
appofitie) , bij den voorgaanden naam te

voegeOi En dat zij dikwils bij paarèfi,

de optelling befchrijven; düs kan men
hier gereedelijk vinden twee paaren,
te faamen uitmaakende vier Vrouwen.

Het eerfle paar: zijne Moeder ende
lèiijns Moeders Zuster; En het tweede

paar: Maria Clope [iVijf] ende Maria
Magdalena, En wat de afwezigheid der
^infnijdinge (commd) betreft, men
weet, dat dezelve van later hand
zijn (v) , en niet van den Euangelist

Johannes zelve. Derhalven kan men
^eer wel deeze plaats zoo uitleggen,

dat Johannes bij het kruis twee paar,
dat is vier J^rouwen genoemd hebbe

,

van dewelke onder de verfcheide
Vrouwen ) die bij de begraving y en daar
na aan bet graf waaren, alleen ge-

Y 2 noemd

de , VS.. lo , ook Egypteil zónder ende , na Pamphv-
•lien, insgelyks vs. ii, deCretenlen, als volken j van
de naast voorgaande onderfchciden , en gecu/^ins ais

omfchrijvingen der voorgaande , achter welke zij

,

"zonder ende in rang volgen.

(v) Men zie j. a. ernihsti Infiit. Interpretis N.
"T. Lugd. 1762. P. II. c. I, 5» -O» ^c fïgiiis inter'

punciionism , pag. 49.
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noemd worden, Maria MagdaJena en
de andere Maria , Matth. 27: 61 en 28:

2, die H. 27: 56 was genoemd, de
Moeder van Jacobus en Jofe , Zooneii
vflh Alpheus. Vergel. Mare. 15: 47
en 16: I ; en (zoo het fchijnt) de Zui-
ier van Jefus Moeder,

§. 62. Vraagt men : 200 Maria Ch»
pe [Wijf] niet dezelfde was, met de
Zuster van Jefus Moeder, die Moeder
was van Alpheus Zoonen, hoe koomt
het, dat zij nietiw^x. haarennaam%* bet

graf wordt genoemd ? Ik moet ant-

woorden, niet te weeten, oïzy by het
grafzV] geweest, 200 weinig als dit be-
kend is van Jefus Moeder. En 200 2ij

'er is geweest, dan kan, 2ij begreepen
2ijn, onder de andere Vrouwen , die Je-
fus uit Galilea waaren gevolgd, onder
welke ook behoorden Salome, Johan-
na en Sufanna en2., die ook niet ge-
noemd worden. Dus ver de eerjte re-

den , welke mij niet voorkomt beflis-

fende te zijn, omKlcöpas en Alpheus,
voor denzelfden te houden.

ö. ^l. De andere reden is Taalkun-

dig, LIGTFOOT wilde (w), dat de naam
AL-

(w) /;; Hor. Hebr. Operiim , T, II. ad Luc. 24

:

iZ.png. 295.



ALPHEUS EN KtEÖ^PAS. 34Ï

Alpheüs, naar de Hebreeuwfche wijze

in et een n (Hhet) gefchreeven zijnde,

'-O^D (Hhalpai), zoo wel door CleÖpas

als j^lpbaus konde worden uitgefproo-

ten ; het welk door anderen geftaafd

wordt (x), uit het boek van een'

Joodsch Schrijver (y), genaamd Jucha-

fin, fol. 92. i, die aanmerkt, "dat

» (Cbilpa Febu Upa) N^iDVx Nnni ^ih'p

yy Chilpha bet zelfde zij als llpba, in

yy het Grieksch kan uitgefproken wor-

5, den , of CleÖphas of Alpbeus'' ; om
dat de zwaklle keelletter ^{ {Alepb),

met een e veel fterker n (Hhetb) kan
verwisfeld worden, en op die wijze

Hbalphai, (of gelijk anderen fpreeken

Cbalpbaï) y zoo wel als Alpbai kan
worden uitgefprooken.

_Ö. Ó4. Het is zeker, dat naar de
gronden der Hebreeuwfche Letterkun^-

de, de medeklinkers y die met henzelfde
werktuiglijke gedeelte des monds worden
iiltgerprooken, voor al de keelletters

,

dikwils, naar de verfcheidenheid der

Tongvallen, onderling worden vermis^
no^.r:: Y3 feld;

(x) Ferkl. der II. Schrift vari de En?. Godgel.
over Johannes , uit gill en dodd.üIüge, bl. 254.

(y) Zijnde Rabhi Abraham Zaditis. buxtorf
Bilüoth. Rabb. achter de Abbreviat. Ilebr. p, 295.
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feld; het geen ook in ons Zeeland, zoo
wel als Vlaanderen , eenigzins door
de vermenging van de A en H plaats

heeft ; En dus zoude Alphai en Halphai
konnen verwisfeld worden. Maar dit

onderftelt, dat de naam ^Iphaus, als

ook de na.am KleÖpas, in de oorfprongUj'

Jie , het zij Hebreeuwsche, het zijSyro-

Chaldeeuwfche taal, met een n (Hheth)

moest gefchreeven worden. Doch
daar voor is geen vaste grond. Immers
de naaste weg, die openftaat, om ten

minften eenigzins de oorfprongUjke

fchrijfivijze deczer naamen te kennen
is, te letten op de Syrifche overzettin-

ge van het Nieuwe Testament, verge-

leeken met h^et Grieksch bij Lucas en
Johannes. Dan blijkt wel ten aanzien van

den naam 'A'ACpoiic; (^Alpheus), dat die

in het Syrisch niet met een ns maar
met de n wordt gefchreeven, zoo als

LiGTFOOT zeide wD, Maar geheel

anders is het gclcegen met den naam
KXéoTTd^ Luc. 24: 13, en xAwtt^^ Joh»

19: 15, door i''faamentrekking van e en
o, in de lange omega, cc. Want in

beide die plaatfen, fchrijft de Overzet-
|er den naam Kleüpas^ en Kloopas, (die
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met een k beginnen), niet *l^='^ maar

J^ör'pjp met een p>(K)(die onder de keel-

letters niet behoort) , zijnde dan de uit-

Ipraak Klijoopha, het welk van Mphal
of Chalphai aanmerkelijk verfchilt (z):

§. 65. Mijn befluit is derhalven, dat

ook deeze grond weinig bondigheid

heeft, om Jlphaus en Kleöpas voor

denzelfden p.erfoon te houden; En wel

te minder, om dat Lucas beide de naa-

men in zijnen ftijl gebruikt, zonder te

waarfchouwen, dat hij maar êênen per-

foon bedoelt hebbe, doch die twee naa-

men voerde. Immers hij vermeldt Luc.

24: 13 Kleöpas j en Hand. 1:13 ^Iphe-

i/s, den Vader van Jacobus. Dus voeg

ik mij als noch bij die, welke Kleöpas

en Alpheus , niet voor dezelfde

,

maar voor oaderfcheiden perfoonen

houden (a),

Y 4 S. ^^^

(/.) De beroemde alb. schultens, die in zijne

Clavis DiaJeclorum in 40 Lugd. 1733, o^^ pag. 294

aanteekent : dat ecne geM'oone verwisfeling van n en p
geen plaats teeft bij de Oosterlingen ; dewijl deeze

beide Letters , onder de ftandvastigfle geteld wor-

den , heeft echter cenig röörZ'^e/c'^ van venvisfellnge

der n in p op bl. 295 opgegeeven , u't Boch. Hieroz.

p. II. p. Ö07. Maar van de verwisfeiing van N (A)

in p (K), heb ik geen voorbeelden aangetroffen.

(a) Zie ook herder over twee T.roeders van J.e-

fdS'jciiNUMEYER Characterkunde, V B. 2 ftuk. _
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§. 66. Ondertusfchen is het blijk-

baar, dat 200 wel Kleöpas zelf, als Ma^
ria zijn Wijf, onder de Liefhebbers en
vervolgers van Jefus behoorden; ter-

wijl zulks van Alpheus in het duistere

is, fchoon het van ^ijne echtgenoote en
rneer dan éénen zijner Zoonen , open^
baar blykt uit de Euangelifchriften,

*k)^ (Pa>*'^^, ##>
%0^ ^^iK» h%0

13
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P E D ENK J N GEN
OVER EEN. ,^1. GE ME EN

G R ON P ¥'E G IN Z E Li

W^AR UIT ALLE DE VOORSCHRIFTEN

VAN HET

NATUURLYK RECHT,
KUNNEN WORDEN AFGELEID,

DOOR

BERMANNUS ROTAARDSi
Predikant in "'s Hage^

#i €1 Cl

J^ iemand is *er, die zal willen of
durven ontkennen, dat, zal een rede-
lykfchepzel gelukkig zyn, het zelve dien
weg moQt inflaan, welke tot dat geluk;
is leidende, en dat het niet onverfchillig^
zy, hoe de denkwyze, neigingen en
daaden van het zelve worden ingericht;^ nooit wordt 'er een einde bereikt,
.t;en zy ^q middelen, die met dat einde

X 5 ver-
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verbonden ^ya., .gekend en aange-

wend worden. — Die middelen ter

bevoordering van ons waar geluk zyn
begrepen, in de rechte beftieringe

vah onze vrye daaden, die altoos ons
lot beflisfen , en gemeenlyk met dat

van anderen verbonden zyn; weshal-

ven het ten allen tyde, hoogstnodig

geacht is, dat men die rechte beftie-

ring In-'aÖe- byzondere gevallen ken-

ne, en zich daar toe zekere voor^

fchriften voor oogen ftelle , die ons ge-

drag bepaalen, in het betrachten van
h.et g(^ene, wy p/^g^^/J noemen.
^ De Natuur of het famenftel en ver-

band van al het fchepfel, waar toe wy,
met al wat 'er gevonden wordt, behoo^

ren, doet ons zulke pligten kennen en
opmerken , en leert duidelyk wat wy
te betrachten hebben; — pligten vfér

"kp faamenv'ereenigd., en uit deeze ge-

noemde bron afgeleid, ons het.iVö-

tuurlykRecl?t y^rtooïïcWy en zich maar,

Tiiet flegts tot onzen tegenwoordigen
ftaat.uitftrekken, maar ook op het toe-*"

komftige doen letten, en onze ver*

pHgting omtrent ons zelven, omtrenfe

anderen, en alle wezens bepaalen, tot

!syelke wy in eene zekere betrekking
yai^
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van meerderheid, mind^rheid-VDf ey^tfe
gelykheid ftaan (a):'''"^'^'- i ".'i ?;;i3:At./-

• Het is duideiyk> dat de verbindende
kragt der pligten^ -alleen in den wÜ
van iemand gezogt moet worden,
wien men gehoorzaamheid Verfehül-
djgd is ; -— en deeze wil moét dus de
cerfte grond van alle yerpligtinge zyn,

-• t^^^^'fchoon

r, ^9 I^ weet M^el dat 'er zyn , die .het Ncït^tii'iyk
Keent, alleen tot de onderlin-ge pligten der menfchen
iiepalen, gejyk ook de beroemde PUFENDORP'm zyn
onlterfelyk Averk , de ffw^ Naturae .^# - G^??i. vboral
te. werk gegaan is ; maar. de Aaiiteekejiing. wpike 'Avv
op dat werk m de Latynfche- uitgave van mascovius
-vinden

, pag. 202 en 203 , is daar omtrent vVaardiff
gel^n te worden

j, /et] 2^an ook worden- toegeiïast,
op Tiet geen j. h. boehmer ztgi : in Introd, in JusFuhUcum Üim'etfdlè pag. 24 Ceq'. , en-dc Aanm! en
«;a^. 28. — Of die tot het NatiiurJyls Récht alleeft
die pUgten brengen ,weike wy voltrekt verfchuldiad
^y"

', 't" ^f
^e Ethica of Zedekunde , die niet 700

yerfehuldigd
, maar wel betaamlvk zyn; de «nVollco-

mene phgten, gelyk de Heer su-lzer incejicVer-
liandclirig in de Memoires de VAcademie des ^Svien^
ces de Berhn Ao. 1754, en ijit dezelve vertaald uit-
gegeven door den Heer hènnert , in het 3de Deel
der Uitgetezene Verhandelingen over de IVysgeerté en
p-aaie Letteren^ en aldaar bl. 36 beweert, .ter, be-
ter komt -ons de onderfcheiding voor , rfat hcY'Na-
tmrlyk Recht dt pligten ontMt , en de Zedenhmde
.den weg tot derzelver betrachting aanwyst , zoo dat
het Natuurlyk Recht alles bevatten moet, wat onsdpor het hcht aer natuur wordt opgelegd

, waar toe
niet llegts het tegenwoordige, maar ook het toekom-
tige met alleen ivy en andere menfchen, maar a/lés'
^yat buiten ons is , behoort. • - .'
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fchoon dezelve door eenen anderen
verfterkt kan worden, die van het
fchoone of nuttige dier pligtsbetragtin-

gen is afgeleid, en die by den eerften

gevoegd, waarlyk veel kan vermo-
gen, maar daar van afgefcheiden, veel

kragts verliest. — Is 'er toch geen
^Wetgevende magt, welke ik eerbiedi-

gen moet, dan kan ik dat fchoon en
nuttige laten vaaren , daar het tegen-

deel met myn byzonder belang meer
overeenkomt. — Maar is 'er een wil,

welke ik op moet volgen, dan kan het

fchoone en nuttige des te fterker tref-

fen (b).

Het is de wil van God, de groote

fchepper en onderhouder, dien wy als

den eerften Grond deezer verpligting

eerbiedigen. Maar om nu teweeten,
welke verpligting daar uit voortfpruit,

moet die wil my zyn bekend gemaakt>
en zulks kan, of door eene uitwendige

yerklaaring gefchieden, gelyk zoo de
Openbaring tot ons gekomen is, of
door de inrichting onzer natuur, met
betrekking tot al het gefchapene; waar

uit

0?) Vi^' ^^''^ Barheyrac in not. fiir h Drott de la

Guene'ei de la Faix ,
par H. grotius Lib. 1. Qh. /,

Z»/?^. '48 w.' 4.
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liit wy by gewaarwording , beöordee-

ling of redenkaveling bemerken kun-

nen , wat met den wille van het hoog-

fle wezen al of niet overeenkomftig

is. — De grond van het laatfte, is dan

ook dit: God is de maker van al het

Schepfel; uit de inrichting van 2yn
Schepfel, leert men, 2yn werk en
oogmerk; deeze beiden vertoonen

ons Gods welbehagen, en doen ons

dus den wille Gods verilaan. — In ee-

ne Openbaringe, wordt my die wil

onwederfpreekelyk door woord of

fchrift bekend gemaakt; maar moet ik

den wil des Scheppers uit de natuur

vernemen, dan moet ik de dingen be-

fchouwen, de betrekkinge gadeflaan;

dan moet ik uit de verfchillende in-

richtingen, tot een algemeen einde

opmaken, welk dit einde zy; of in el-

ke byzondere betrekking opmerken,
waar in overeenkoomst, of ftrydigheid

gevonden wordt.

'Er is iets in den Mensch, het geen
hem dikwyls vertoont wat recht en bil-

iyk zy : 'er is geen Mensch, die zulks

niet gevoelen kan: wy onderzoeken
niet waar uit dit voortfpruite ; het zy
nu genoeg, dat deeze gevoelens al-

thandS[
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tharids dikwyls tot leidslieden in hei
gemeene leven flrekken kunnen; en
dat een hart, niet geheel verbasterd

door ondeugd, niet verhard door ver-

keerde overleggingen, hier uit dik--

wyls beöordeelen kan, wat goed of
kwaad zy. — Maar met dit alles , de
zekerheid is hier niet volkomen, en
gemakkelyk kan 'er veel duisternisfe

ten deezen opzigte verwekt worden;
men heeft de natuurlyke pligten, daar

toe in eene zekere orde trachten te

brengen, en een famenftel te vervaar-

digen, om het een uit. het ander afte-

leiden. — In zulk een faamenftel is

het zeker ten hoogde nuttig , een alge-

meenen grond te mogen hebben, waar*

op alles gebouwd wordt, waar uit

alles volgends een gepast verband
voortfpruit; dan is 'er een vastigheid

voor iemand die geregeld denken wil,

gemakkelyk in de befchouwing der

pligten , fchoonheid in de overeen-

llemming der zedelyke wetten, fie-

raad in de faamenftelling en uitvoe-

ring, en de band te naauwer, die het

een met het ander verknogt houdt. —

,

Men heeft zich onder de Wysgeeren
reeds federt langen tyd onledig gehou-

den.
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1

den, om zulk eenen grond uittevinden'^

(niet van verpUgtinge , die rust op den
wil van God, maar van bekendmakin-
gen), waar uit men alle de pligten konde
afleiden, 'Er is veel gezegd, duidelyk
voorgefteld, en vooral in deeze laatfte

tyden, byzonder door eenen van der
MAPXK (C), PERRENOf (d), FORMEY (e)
en anderen , de zaak tot zulk eene klaar-
heid gebragt, die zeer veel lichts ver-
fpreidt. — Het lust my ook niet uitte-

fchryven, het geen die kundige leids-

lieden hebben voorgefteld, maar ik ver-
zoek flegts eenige oogenblikken , om
eenige myner bedenkingen, over zulk
een algemeen grondbeginfel y waar uit al-

le

(c) FRED. ADOLPH. VAN DER MARCK in zyne Re-
devoering gehouden op de Academie te Duisburg : de
Orciine Univei-fi ^ en in eene andere de Flnibus Jw
risprudentiae , Optimisque ad eos obt'nieitdos Mediis ,
gehouden op de Academie te Groningen^ Ao. Z758
den 12 December, wanneer hy tot Profesfi '^iris
Pub. Nat. et Geilt, werd ingehuldigd.

(d) In eene Verhandeling nopens het Ve'glhzel

^

waar door men tot kennisfe van het Natuvrlyk
Recht koomt , te vinden in "het vsfde Deel der Ver-
handelingen vim de HoIIandfche" Maatjehappy der
Wetenfchappen te Haarlem, en aldaar bl. 455.

(e) jyaité des Sources de la Morals., te vinden
achter het 3de Deel du Philofophe Payen van den
Heer Foa-MEv, eene VerUaiidelïng die overwaardig is

Öai geleze.i te worden.



252' A, ROYAARDS ALGEMEEN

Ie zedelyke pligten gekend worden;;

te mogen voordragen: zy zullen deeze

zyn:
1. Kan men, de zaak van vooren

befchouwd zynde, verwachten dat 'er

zulk een algemeen beginjel zou te vinden

zyn?
2. Wat heeft de ondervinding van

achteren hier geleerd? of waar op
beeft men het oog het meest geves-

tigd, om zulk een grondbeginfel uit te

vinden?

3. Is de verfcheidenheid van gevoe-

lens, in het bepaalen van zulk een be-

ginfel, niet eenigzins nadeeiig aan de

zekerheid van het zelve?

4. Kan men verwagten, dat zulk

een grondbeginfel niet llegts voor den
Wysgeer , maar ook voor den gemeenen

Man zal nuttig zyn?

5. In welk verband ftaat zulk een

beginfel, tot dat^ het welk ons de leer

der Openbaringe oplevert?

Laat ik elk derzelven , met een enkel

woord, zoo kort my mogelyk is, mo-
gen voorftellen.

EER-
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EERSTE VRAAG.
Kan men de ^aak van vooren be-

fchouwd zynde verwachten , dat 'er

zulk een algemeen beginzel zou te vinden

zyn?
Een algpmeen eii eerst grondbeginzel

^

is niet anders, dan een woordelyk voor-

ftel, het welk men meent, dat alle by-

zondere betrekkingen in zich bevat, die

onze werkingen bepalen moeten, en
dat dus, op die alle kan worden toege-

past, terwyl 'er geen ander , even uiu
.

geflrekt voorflel is, waar uit dit zou be-

hoeven te worden afgeleid.

Dit laatfte moeten wy wel in het
oog houden, daar wy van een eerst

grondbeginzel fpreeken. — Dan moet
'er geen ander zyn het welk eerder is.

Maar hoe eerder? Mag dan dit voorftel

uit geen andere worden afgeleid? Zoo
zou men ligtelyk denken kunnen , en
men kan niet ontkennen, dat ook
zelfs mannen van kunde, hier de zaak
niet genoeg onderfcheiden hebben. —
Maar bedenkt men alleen, dat zulk
een algemeen voor/Iel door de natuur
zelve niet wordt opgeleverd; dat het

hy wyze van ajtreliking (abftractie) ge-

xin, BZEL, Z vormd
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vormd v/ordt, daar men uit alle byzon-

derheden een algemeen bejluit opmaakt;
dan ziet men duidelyk, dat de waar-
heid van zulk een algemeen grondbegin-

;s<?/ rust op de waarheid, van alle de by^

rondere 'üoorftellen, waar uit dit is op-

gemaakt; en dat 'er dus in de uitvin-

ding zekere voorflcllen eerder moeten
2yn, dan dit is. — En dit is ook de
2aak niet, het komt hier alleen op
aan, dat 'er geen ander even algemeen

'voorftel gevonden wordt, het welk eer-

der IS dan dit, waar uit dit zou kunnen
worden afgeleid. Maar zou 'er nu zulk

een te vinden zyn? Zulk een beginfel

moet gelyk wy zoo even zagen, uit

veele byzondere voorftellen worden op-
gemaakt; is een algemeen befluit, uit

al het byzondere afgeleid ; en zou
men derhalve hier uit niet al tot die

gedagten komen kunnen, als of zulk
een beginzel ten hoogften moeilyk , en
niet dan zeer duister zyn kon, indien

het gevonden wierdt ? -•" iJan dit be-

fluit zou echter niet bondig zyn. — Zyn
'er ten opzigte van ons veriland geen
Jlxiomota, vaste grondregelen, d'e niet

behoeven bewezen te worden ? b. v.

dat niet is, zonder eenige genoegfaa-
me
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me rede; dat niets te gelyk zyn, en

niet zyn kan, enz. — De zoodanige

zyn ons door geen hoorbaare ftemme
uit den hemel bekend gemaakt, de
voorilellingen zyn met geen. letteren

gegraveerd in de natuur, in ons hart,

maar zy zyn door het verftand opge-

maakt, en evenwel zoo klaar, dat elk

die dezelve hoort, zyne toeftemming
geven moet , en men vergeeffche

moeite zou doen met dezelve te willen

betogen (f). — Onze ziel is een we-
zen, dat van het waarö of het valfche,

door een redelyk gevoel, overtuigd

wordt ; eerfle waarheden doen de
overeenkomst of de ftrydigheid, van

het onderwerp en het gezegde {fiójec

turn et praedicatum) oogenblikkelyk
voelen; in andere merkt onze geest

zulks niet ten eerften op, maar moet
door tusfchenmiddelen tot dat punt
gebragt worden, waar in hy het ge-

voelen kan , en uit de vergelykinge

,

in het oordeelen en redekavelen, op-

Z 2 ma-

rf) Zie LOCKÊ, Esfa 't PhUofophigue ^ concern.-^'it

rEntendement Humain , tra'iuit Je rAïgtols bar iir.

cosTE, Lib. IF. C. FILpTT. 493 feqj. Die duMi-
]yk r.ar.tooiit, hoe zulke Axiomata , niet het ecCji;

beiicnd zyu.
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maken, wat overeenkome, wat flry-

dig zy; en is de ziel eens gewoon, dit

in die orde te belchoiiwen, zy gevoelt
in het zelfde geval onmiddelyk wat
waarheid of valschheid zy.

Wy zien deshalven , 'er zyn eerfte

IVaarbeden itn opzigte van het verjiand,

dÏG eerst door gewaarwording, oor-
deel, of redekavehng worden opge-
maakt, maar die daar ze eens in woor-
den zyn uitgedrukt, zulk een overre-

dend gevoel verfchafïen, dat niemand
dezelve verwerpen kan. — Waarom
zouden 'er ook geen als,emeene zedelyke

waarheden mogelyk zyn, die uit veele

byzof.aerheden opgemaakt, en als een
algemeen bejluit in woorden voor^je-

fleld, zulk eene klaarheid hadden, dat

zy den geest overreedden, fomtyds
meer overreedden, dan de byzonder-
heden, waar uit ze zyn opgemaakt?

^^aar kunnen wy het als mogelyk
achten , dat alle die zedelyke waarhe-
den tot één zouden gebragt worden,
en te famen een algemeen grondöeginzel

opleveren? Het is bekend, hoe ver-

Ichillendmen hier gedacht heeft (g); en
hoe

(g) AVy 2ullen het onder in burlama<^ui en fr-
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hoe zy zelve , die dit ontkennen wil-

len, zich op de waarheden der Na-
tuurkunde beroepen hebben, welke
men uit geen algemeenen grond kan
afleiden, zoo dat men van daar ook
tot de zedelyke befloot, en deshalve
zulk een bc^infel onmogelyk achtte.
— Wy kunnen verder gaan, en in het
gemeen vragen: is ^er ergens een alge»

meen gronübeginzel van wa?jrheid , waar
uit alles wat waarheid is, kenbaar
wordt, en kan worden afgeleid? 'Er
is meer dan eene voorilellmg bekend,
die eerfte ijoaarbeden in zich bevat

:

doch men heeft 'er geen opgegeven,
het welk algemeen is, en alle die eerile

in zich bevat; — en zelfs indien wy
naauwkeurig denken willen, zyn die

eerfte waarbeden , meer als een toetz-

fieen^ waar aan al wat waarheid is be-

proefd kan worden, dan wel als een
grond tQ befchouwen, waar uit al wat
waarheid is kan worden afgeleid: zou
men dan wel veilig doen, om zulk een
algemeen beginzel voor onze pligten te

zoeken? te rninder daar wy in zulke
Z j ver-

NESTi zien, c\\ men kan 'er om niet- meer te melden,
iioi.MAN in Ethica, en habxer dans rEsfai fur
CHifioire du Droit Naturel^ byvoegen.
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verfchillende betrekkingen tot ons zeiven,

tot anderen , tot den oorfprong van oug

wezen, ftaan, die elk een atzonderly-

ke bron van pligten vorderen; en zou
nien zich dan niet liever te vrede moe^
ten ftellen, met verscheidene zedelyke

beginzrh , die de eer(h zyn , en i,oIie

overreding met zich brengen ?

Maar is 'er evenwel ook geen mer-

kelyk verjchil , tusfchen de eerfie flel-

lingen der baarheid , en die van het

NatuurlykRicht? — De Waarheid \'2Xi

welke wy hier fpreken, is eene over-

ecnkoomst van onze denkbeelden en oor'

deekuy met den aart der zaken; maar
om nu te weten, ivat met den aari der

zaken , ten deezen opzigte overeen-

koomt, is geen algemeene waarheid
genoegfaam , zulks moet uit de he-

fchouwing der byzondere zaken , en
derzelver gefleldheid worden opge-
maakt; ^er kunnen wel eenige regels

2yn in de befchouwinge der Waarheid,
die vast en zeker zyn, en tegen welke
niets llryden mag, naar ze kunnen
nooit geen principia ccgnoscendi , dat is

beginzels, waaruit de Waarheid kenbaar
Vv^ordt, op zich zelven zyn. — Wilde
vxQY\ een algemeen be^inzel voor alle

'•'
' luaar^
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Tvaarbeid zoeken , dan zou men zeggen
kunnen: Laas alle denkbeelden , befcbou-

wingen en oordeelen , met den aart en ge^

(ieldheid der zaken overeenkomen \ doch
zulk een beginzel, zou aan de waar-
heid in byzondere gevallen , weinig
licht verfchaffen.

Gantsch anders is het met de zedely*

ke grondbeginzeh , ten opzigte van heü
'goede of kwade gelegen. — Wy ont-

kennen niet, dzt óiQ onderfcheiding van
goed en kwaad, waarlyk een oordeel-

vellmg is , waar in het gezegde aan heü

onderwerp (het praedlcatum aan het

fubjecturn) al of niet wordt toegekend,
dit is duidelyk : befchouw ik eene
daad, het z^ ^^^ ^^? ^^ verrichten

ftaat, of die reeds verricht is, en denk
ik dat dezelve goed of kwaad is, ik

oordeel zeker, door het gezegde van
goedheid of kwaadheid, aan die daad,
il of niet toetekennen; — en daar m
s het oordeel over goed en kwaad niet

Dnderfcheiden, van dat over waar en
'alsch ; maar de vraag is eenvouwig
deeze : is de wyze , waar op ik van
waarheid overreed word^, niet onder-

(cbeidcn van die, óp welke ik het goe-

de of kwade kau' heren kennen? — om
Z 4 waarz
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'waarheid te weten , moet ik op den
aart der zaken ^ en haare gefteldbeid let-

ten , en dus moet ik elke zaak ajzon*

deriyk befchouwen: maar om het goe^

de en het kwade te weten, moet ik :p
eene zekere betrekking acht geven,
welke 'er rusfchen my is, en het geene
waar omtrent ik verkeere, om daar
uit het oogmerk Gods, en hier uitzy^
nen wil te verdaan, — Maar nu dat
oogmerk Gods is één, het moet in alle

betrekkingen het zelfde zyn; zou dat

oogmerk Gods nu niet in een woorde-

lyk vGcrflel kunnen vervat worden , het
welk als een algemeen beginzel , zich tot

alle byzonderbcden verfpreidde? Om te

weien wat gced en kwaad ïs, is het dik-

wyls genoeg, eene aigemeene aanwyzing
van den Goddelyken wil te kennen:
die wil is toch de grond onzer verphg-
ting ; en 'er kan een algemeen voorllel

zyn, w^t met dien wil overeenkomt

,

wat met dcnzelven (Irydt, — Zelfs zou
dit doorgaan , wanneer iemand den
grond der verpligtinge , alleen in de
inwendige betrekkmge der dingen tot

ons, wilde zoeken, (een gevoelen te

voren reeds afgekeurd) ook dan zou
fcr een algemeen yooritel kunnen zyn^

w^t;
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Vat met die dingen overeenkomt, wat
niet, b. v. de bevordering der mlkomen-
beid enz. jOiiir;:;

Ten minfle wy zien uit dit alles, ü
wordt 'er zulk een algemeen beginzel

voor alle waarheid, voor andere tak-

ken van wysgeerte en wetenfchap niet

opgegeven , het is daarom niet onmoge-
lyk'in den kring ^^v -zeden, dewyl daar>

wil en oogmerk Gods bepaalt, en alle

afzonderlyke betrekkingen in een oog-
merk Gods uirloopen : en het is zelfs

zoo A^eel te heilzamer, wanneer het in
onze natuurlyke pligten mag gevon-
den worden , die daar ze het richtfnoer-

onzer daden zyn, ook duidelyk aan^
ons moeten zyn bekend gemaakt.
Befchouwt men de zaak deshalve

van vooren , 'er is niets ftrydigs in , dat
men zulk een algemeen beginzel zou
kunnen vinden: maar hier kan dus ten
tweeden gevraagd worden:

TWEEDE VRA KGix

Wat heeft de ondervinding hièrvm
achteren geleerd, of waar op heeft
men het öo^ wel meest gevestigd , om

Z 5 zulk
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zulk een grondbeginzel uit te vinden ?

Het voldoet hier niet, flegts zonder

orde optenoemen, welke verjchillevde

grondbegmzeh van hetNatuurlyk Recht,
'er al van tyd tot tyd zyn aangenomen,
het zal ons nuttiger zyn, indien wy de-

i^elve in eenige orde plaatfen , en voor-

al op de bronnen letten, waar uit men
dezelve heeft afgeleid.

1. Sommige zoeken zulk een alge-

meen voorflel in de Natuur van God,
en vinden het zelve in de overeenkomst

met Gods heiligheid, gelyk thomas
AQUINAS reeds beweerde, die door an-

deren daar in gevolgd is; byzonder
ook door zuiken, die het imder bepaal-

den in de overeenkomst met Gods wd, of
liever die het ruimer uitrekten, zoo dat

het beginzel van verpli^i^tin^ en van be-

hendmaking het zelfde waren, gelyk
^oo HENR. et SAM. DE cocCEji gemeend
hebben.

2. Anderen zoeken het in de Na-
tuur der Menfchen. — Het zy men ook
ingefchapene denkbeelden van goed en
kwaad, van deugd en ondeugd ftelde,

het zy dat daar zulks met de gelleld-

heid der Menfchelyke ziel flrydig

is
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is (h), die geen aangeboorene denk-
beelden of oordeelen heeft, maar al-

leen eene bekwaamheid om die te ver-

krygen , men meende dat alles uit eene
natiiurlyke en vrywiliige drift, {infiinct)

tot onze behoudenis en verzorging
moest worden afgeleid; een natuur-
drift door welke de natuurlyke pligten
werden bekend gemaakt, en buiten
welke men niets anders nodig heeft,
gelyk SMAUsius wilde, die dus de men-
fchen met de beesten in het zedelyke
gelyk kon ftellen, als welke ook door
natuur en konstdriften geleid, en vry
naauwkeurig bepaald worden, gelyk
de konfrige bye, de naauwkeurig wee-
vende fpin, en de gedaante verande-
rende rups, onder veelen gedurig lee-

ren; en al wil men deeze drift eenig-
zins veredelen, en de zugt tot behou-
denis, by het medelyden , met ande-
ren voegen, gelyk rousseau wilde,
de zaak zal niet veel beter worden. •—
Maar ook zy eindelyk, die met hut-
CHESON (i), en andere, voorftanders

zyn

(h) Gelyk locke in het genoemd Werk, Lib. L
C I. en //. treffelyk bewyst.

(i) Inftii. Phil. Moral. Lib. I. C. I. pag. i^ §.
10. fc^^.
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zyn van bet zedelyk gevoel ^ moeten tot

deeze gebragt worden, die het grond-

beginzel der bekendnrakinge in de na-

tuur des menfchen zoeken ; . een ge-

voel , waar door men , gelyk in het

natuurlyke, het zoete van het bittere

door den fmaak onderfcheiden wordt

^

zoo ook als door den zedelyken

fmaak, zonder beöordeelinge of rede-

kavelinge, aanllonds het goede van

het kwade weet te onderfcheiden (k).

i— Het leven naar het gewisfe, Vivere

Jecundum conjcientiam , kan met dit

laatfle het zelfde zyn, of da^r van on-

derfcheiden worden , naar het onder-

fcheiden daglicht, waar in men het ge-

wisfe befchouwL; ftelt men het zich

toch voor als iets, dat aanflonds pli.-^t

en ondeugd doet kennen, dan zal het

van

(k). Over het Zedelyk gevoel, vindt men in onze

taal, behalven de brieven van philaleïhes en piii-

LAGATHUS, door den Ecrvv. Hecre petsch, uitgege-

ven te Utrecht by j. v. schoonhoven 1771 , en de

Schryvers in het Voorbericht daargemeldt;- ook nog

eenc Verhandeling van den Heer i^ierian , getrokken

uit de Memoires de fAcadeinie des Sciences de Bcr-

lin^ voor het Jaar 1758, door den Heer Prof. hen-

MERT , geplaats in in liet 3de D. zyner Verhandelin-

gen
,
pag. 84 fcqq. En men kan 'er over zien Pa-

ris , in de Verhandelingen van het Zeeuwsch Genooh

fchap , Vol. IV. pag. 458 /ê^^^.
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van het vorige niet verfchillen, maar
befchouwt men het als eene beöordee-

ling van het hart over goed en kwaad,
dan zal dit oordeel uit andere bronnen
moeten worden opgemaakt, en kan
op zich zelve niet wel een beginzel

zyn.

3. Veele zoeken het niet in eene
infpraak, welke den Mensch inwendig

leert, maar liever in iets, waar van hy
uit bejcboüwinge zyner betrekkingen

onderricht wordt; — en hier verdeelt

men zich.

a. De eene vestigt zyn oog op den
füoorledenen ftaat des Menfchen, op
den Mensch, zoo als hy wezen moest,
en geweest is , in den ftaat der regt-

heid ,
gelyk valentinus alberti , een

JLeipziger Godgeleerde wilde, en die

voor al door thomasius is aange-

rand (1); — een beginzel, het welk
gewis niet door de natuur wordt ber

kend gemaakt , en rechtheid door
rechtheid verklaart.

b. De andere maakt eené flelling

op , uit de befchouwinge der Menfche'

Ir.

(1) THOMASIUS jF/f^rIsj)rtid, Div, Lih, I. C. IF^
/>ng: Zo feqq.
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lyke natuur y en past die dan weder op
den mensch toe, willende dat dezelve

een richtfnoer zy van ajle zyne daden.
— Hoedanig dit van den beroemden
Wysgeer wolf is, Perfice te ipfum

y

Volmaak u zelven , dat is gclyk het

door den kundigen baumeister wordt
uitgedrukt: Facienda esfe ea, quae nos,

mstrumque flatum rcddunt perfectioremy

fugienda contra et omhtcnda omnia ïlla,

quae nos , mstrumque ftaturn reddunt de-

teriorem (m), men moet dat doen, het

geen ons en onzen ftaat volmaaktei*

maakt, en in tegendeel nalaten, het
geen denzelven flegter maakt.

c. Eenige gaan verder, en vestigen

hun oog op h.Qt gantfcbe Menscödom, en
leiden uit die onder11r^e betrekkinge tot

elkander, zulk een hoofdbeginzel af;

(want ik fpreeke nu van zulke niet

eens, die in de fafnen/Iemminge van alle

Volkeren hun beginzel vinden , en die

trefFelyk door pufendorf wederlegd
zyn (n), of die in de zeven beveelen

van Noacb f dat meenen te hebben
aan-

(m) Elent. Phil. Recent, et ib. in Inftitut. Philqf.

Mor. P. L C. III. p. 385 et P. II. CL p. 424.
(n) In het gemelde JSoek, P. L Lih. I. C. III,

%. 7, fe^iq.
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aangetroffen , en een vreemd dier '

met zeven hoofden, tot Koning over
ons willen ftellen)^ maar ik bedoele
hier vooral zulke befchouwingen, die
hetMenschdom, de Menfchelyke na-
tuur, en derzelver onderfcheidene Iq-
den, met elkander vergelyken , en het
geene daar uit voortvloeit, tot een be-
ginzel Hellen. —- Waar toe wy veilig
brengen mogen, de focialüas oï gezel-
ligheid van pufendorf, door thoma-
sius bekragtigd; en waar door men
zulk eene gefietdheid van den eenen
Mensch jegens eiken anderen verftaat;
dat hy met hem door liefde, vrede,
goedwilligheid, en dus door eene on-
derlinge verpligting zich vereenigd
vindt; — een beginzel, waar uit ech-
ter de pligten jegens God, en ons zel-
ven, niet dan van ter zyde kunnen
worden afgeleid , en die dus van der-
zelver kragt beroofd zyn, zoo dra de
Mensch buiten de maatfchappy be-
fchouwd wordt, gelyk door den ge-
leerden Uitgever van dat Werk gott-
FRiDus MASCOvius , te recht is aange-
merkt (o): een beginzel, het welk ge-
lyk de Heer perhenot fchryft, te

weeg
(o) L. Supra L pag, 202 et i203i ;
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weeg gebragt heeft: dat pufendori^;

uit het zelve niet alles kunnende aflei-

den, genoodzaakt werd ter verfcho-

ning voor te wenden, dat hy niet had
voorgenomen, het geheele Natuurlyk

Recht te befchryven, maar alleen de
pligten der Menfchen onder elkande^

ren, fchoon hy dan, gelyk zyn voor-

ganger GROTius, het Qpjchrïft van zyn
Werk liefst naar den inhoud had moe-
ten veranderen (p). — En het geen
hier van gezegd is, kan ook met een

weinig onderfcheid van de Mutua be-

nevoleniia, de Ondetlifige goedwilligheid

door CUMBERLAND (q) , en van het

TVelzyn der Menfchen door stkabe,
worden aangemerkt (r). Waarom

wy

(p) In de genoemdeVcrhandeling , ^ö,7^. 461.

,(q) Met een weinig onderfcheid, zet,- ik, want r.

CUMBERLAND Traite Philofophique des Loix Natu-
relles ^

par M. BARDEYRAC, Verklaart C. /. /).42§. 4.

•zich dus : • La plus grande Bienveillance , que chaqiie

agent Kaifoniiahle , temoi^ne er/vers tous coftjlitue

Vetat Ie plus heureux de tous en general et de chn-

<iin en particulier , autant qu'il est en leur pouvoir ,

de fe Ie procurer., ^t ^'//i? est ahfolumeut necesfaire^

pour parvenir a Petat Ie phn heureux au queV ih
peurent aspirer. Parconfequent Ie Bien commun de

tous est la Souveraine loi.

(r) In de hoven aangehaalde Werken^ om nu van

zoo vcelcn anderen niet te Ipreken, die insgelyks dit

bevestigd hebben,
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wy hier niet langer behoeven ftil te

flaan.

d. De meesten echter hedendaags let-

ten op den Mensch, befchouwd in de
geheele natuur en zyne betrekkingen in

é-^zóstQ', — een heinecciüs leidt daar
uit zyn pmcipium amoris af; de liefde
is toch by hem bet algemeen beginzel^

welke de betrekking tot God, tot my-
nen evenmensch, tot my zelven vor*

dert. — Maar de meesten willen ech-
ter liever op de inrichting der natuur ^

en de oogmerken der Godheid in dezel-

ve zien; en daar het zeker is, dat God
door die inrichting zynen wil heeft be-

kend gemaakt, en wil dat wy volgends
denzelven handelen, zoo wordt de or-

de van het heelal, en het leven vol-

gends dezelve , dat is overeenkoomftig
de oogmerken der dingen, ais het ware
beginzel van onze daden gehouden,
gc4yk een marck: een perrenot een
FORMEY, dit vooral bevestigd heb-
ben (s); de orde van het heelal, en
xiiu DEEL, Aa hec

(s) Om nu niet te fpreken van Ac beoeffening der
vrede en Atv ruste met andere mcnfchen, welke bogk-
MER Introd. in jus Pub. Univerf, p. 30 aanneemt,
want in de- Jianmerkinge zegt hy zelve: quam Qfcil.

cal-
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het leven volgends dezelve; ofgelyk
fommige denken, dat het duidelyker
wordt uitgedrukt , bet leven overeen*

'koomftig de oogmerken Gods , in de na-

tuur zigtbaar en doorftralende , fieldt

men deswegens tot een eerst en alge-

meen voorjlel , waar aan elk zyne da-

den beproeven kan, het geen ook met
den flelregel der Stoicynen genoegzaam
overeenkoomt : Convenienter naturae

esfe vmndum, dat men overeenkoom-
ftig der natuur moet leven.

Ziet daar 'ueele voorfiellen, door elk

op zyne wyze opgegeeven en verdee-
digd. — VVillen wy op dezelve te ge-

lyk het oog flaan, men kan met recht

zeggen , — de wil van God is de bron

onzer verpligtinge; maar om dien wii

nu uit de natuur te weten, moeten wy
denzelven uit de eène of andere be-

Jiendmckinge der natuur opmaken. —
Is het nu voor een redelyk Mensch
veilig op eene dierlyke en onredelyke ge-
waarwording, die althands niet op ver-

flandelyke gronden fleunt, te letten?]

alleen te letten? — Wy ontkennen
niet.

ciiltnrnm pnc'is et traiwu'ilUtatïs) fivc amicitiam , fiv&

henevokp.tiam
, jiye jo'cialitatem dixais etc. ^crinds

esfc arbiiror.
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niet, dat natuurdriften , dat de fpre-

kende taal der ziele, op welken grond,
ói^ dan ook zonder overleg fpreken
mag, dikwyls ter opfpor'mg kan nuttig

zyn, en niet mag of moet verworpen
worden; het is de kort(ie weg, dien de
ziel het liefst betreedt. Maar zal een
redelyk fchepfel, dat de betaamelyk-
heid of onbetaamelykheid, in deszelfs

gronden in kan zien , daar op het gant-

Iche gebouw der zeden, de keten van
alle zyne verpligtingen famenhegten?
waarlyk dan hadt de iVIensch in de ge-
wigtigfte zaak, waar van zyn geluk of
ongeluk geheel afliangt, het geen zyn
geheelen wandel belliert, geen rede
noodig. — Alleen op de nati^ur van
God te letten, is ook niet genoeg, om
onze pligten te weeten, om dat zoo
lang wy ons alleen by de natuur bepa-
len, en geen andere openbaring nog in

aanmerking nemen, wy God uit de
natuur moeten leeren kennen, en dus
eer weten, wat de natuur ons van God
leert, dan wy het geen wy van God
weten, op de natuur, en dus ook op
onze handelingen zouden kunnen toe-

pasfen. — Het Menschdom in 't ge-

meen Ibefchouwen leert veel, maar
Aa a zou
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ZOU op 2yn hoogst de pligten der Men^
fchen, onderling tot eikanderen kun-
nen doen kennen , daar wy echter

ook aan andere dingen , buiten den
Mensch, iets verfchuldigd zyn; — de

laatfte grond is deshalve de veiligfte

,

te letten op de gehecle natuur , op de
orde van het heelal ^ alle de betrekkin-

gen gadeteflaan, in welke men gefield

is, en overeenkoomflig dezelve te k-
yen.

Daar in ontdekt zich waarheid ; het

moet immers Gods wil zyn, dat de
Mensch handele naar de inrichtingen

Gods, en bevoorderlyk zy aan deszelfs

oogmerken; — het voordel leert ons

aanflonds, in elk geval, de pligten

kennen; daar 'er geen deugd of on-

deugd is , welke haare overeenkoomst
met, of llrydigheid tegen de Godde-
lyke oogmerken, niet vertoont; het;

leert ons de pligten kennen, in elke

betrekkinge, waar in wy flaan; en
zelfs in die orde, volgends welke wy
in die betrekking zyn, tot God, ons
zelven en anderen. — Het heeft zyne
klaarheid, daar men alleen die orde
behoeft te kennen, omtrent welken

wy verkeeren, eu die openbaar blyk-

baar.
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"baar is, want het verborgene kan nim-

mer een richtfnoer onzer daden zyn

;

— het is een eerst algemeen beginzel,

'er zyn wel byzondere, waar uit het

wordt afgeleid, maar *er is 'er geen
dat even algemeen en echter eerder is.

Het is op dien grond, dat men ook
hedendaagsch in de voorflellinge van,

het zelve, veel al overeenkoomt, maar
het geen hier onze bedenking verwekt,

is de verbazende verfcheidenbcid in het

bepalen van zulk een beginzel, welke
wy volgends het gezegde vernomen
hebben , dat 'er van tyd tot tyd heeft

plaats gehadt.

DERDE VRAAG.
Doet dit de zekerheid van zulk een

Grondbeginzel niet wankelen? maakt
dit het Natuurlyk Recht niet onzeker ^

daar men zoo onzeker is omtrent de
gronden, waar op het rust?

Ligtelyk kan die Zwarigheid eenige

kragt doen, en met recht befchouwd,
zou dus de dwaling der uitleggers van
het Natuurlyk Recht worden vryge-
fproken, terwyl al de befchuldiging

het famenftel onzer pligten treffen zou;
Aa 3^ dat
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dat gevaar zou niet gering zyn , laat

ons dus de zaak in derzelver rechte
licht b.efchouwen, en dit in eenige

fteUingen bevatten,

1. VVy moeten hier twee dingen
'w^l onderfcheiden , het Natuiirlyk

Recht zeh'c y en het algemeen grondbe-

ginzel^ waar uit men meent, dat de
kennis van het zelve kan gehaald wor-
den ; men kan ; het omtrent het Na-
tuurl^^k Recht eens zyn, men kan ee-

nige boofdbe^inzeh toejletnmen, waar uit

de ondergefchikte pligten moeten wor-
den afgeleid, zoo dat 'er in die plig-

ten, en in de bepaling van derzelver
naaste oorzaken geen verfcJjil zy, en
evenwel in het zoeken van een alge-

meen grondbeginzel zeer verfcbilJen;

f— de rede is deze: om dat zulk een
alg^rmeen beginzel, door het aftrekkend
vermogen van onzen geest {abftractie)

,

uit alle de byzonderheden algemeen
gemaakt wordt, en dus koomt men
daartoa^ door veele middemuegen: zoo
dra dtiQ laatfle nu ma^r eenigfmts 'Ver-*

Jchillen, dan moet noodzakelyk het al-

gemeen uittrekfei uit. die a.ile, ook ver-

ichiilende zyn.

2. *Er kan QQnfamenpel van Natuur-
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lyk Recht plaats hebben, al was 'er

zulk een algemeen grondbeginzel niet;

— om deeze twee alleen te noemen,
de beroemde burlamaqui, en de al-

om bekende ernesti, welker eerfte

het onnodig achte, dat alles op één be-

ginsel gebouwd werde, en ook zelfs

meende , dat het mogelyk niet kon ge-

fchieden (t) ; en de laatfte wel toegaf,

dat zulk een algemeen beginzel zeer

gepast zou zyn, om het famenftel des

te naauwer te verbinden, maar belyden

moest, dat hy 'er noch geen gevonden

hadt (u). Deeze twee groote Man-
nen , namen geen algemeen grondbe-

ginzel aan, en evenwel leerden zy een

Natuurlyk Recht y dat ailefmts zyn
kragt behoudt. — Dat de pligten,

welke wy te betrachten hebben, in

één voorjlel gevonden worden, geeft

nut, gemakkelykheid, fieraad, en is

om veele redenen wenfcbelyk ^ maar
het is niet noodzakelyk. — Was het

drieledig beginzel van treuer, Prin-

cipium Jtisti y Honesti et Decori , van

Aa 4 het

(t) BURLAM. in Elem. jfuris Naturaïis , P. IJ, C.

IV. %. 4. pag. 195. ,

(u) J. A.' ERNESTI tn hüt'th Doctrinm Sohaiort;^

F, IL de Jure Nat. C. I. §. 29. p. 421-
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het rechtvaardige , het eerlyle en het

lijelmeglyke ,
genoeg onderfcheiden, de

kragt van zyn famenftel zou niet min-

der zy.n, — indien ik voor elk der

drie hoofdbetrekkingen , het zy dan
met fommigen omtrent God, my zei-

füen en anderen; het zy met anderen,
omtrent den Schepper, het Menfche-
lyk geflagt als een lïgchaam waar van
wy leden zyn, en de overige gefchapene

zaken, waar op wy geen v/illekeurig

maar alleen een bepaald en onvolko-

men recht mogen oeffenen, een afzon'

derlyk beginzel wilde Hellen , de pligten

daar uit afgeleid zouden daarom niet

minder zeker zyn; — met een woord,
was zulk een voorftel vjoordelyk door
den wetgever gefproken, of in de na-

tuur ingeprent, en was 'er dan zulk

eene verjcheidenheid 'm de opgave, dan
zou de zaak twyfelachtig kunnen voor-

komen, maar nu is het een voorftel,

door Menfchcn uitgedacht , en de ver^

Jcheidenbeid omtrent het begrip van
het algem.eene, verzwakt daarom hel;

byzondere niet.

3. De verfcheïdenheid verwekt /<5

tninder onzekerheid, wanneer men de
'grondbegui^elen, wdkQ men van tyd;
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tot tyd heeft daargefteld , overwegen-
de, aanllonds bemerkt, dat het een,
niet tegen het ander ftrydt , maar
meestal de zaak in een ander dagHcht
vertoont, of ook wel ruimer uitbreidt,

hetgeen door het andere naauwer be-
perkt was (v). — Dit is zeker, zulke
grondbeginzelen moet men verwerpen
welke door Menfchen zyn uitgedacht,
die de waare gelleldheid van 's Men-
fchen natuur, of van het zedelyk recht
daar op gegrond, geheel en al ver-
keeren wilden. — Deeze zyn dwalin-^

gen, die door het licht der waarheid
verdreven worden; — wanneer een
HOBBES, dit tot een eerfle grondbegiri-
zei van het Natuurlyk Recht fielt, dat
elk zyn leven en zyne leden, zao veel h

f

kan befchermen , en daar uit dit gevolg;
trekt, dat 'er vrede gezocht moet wor-
den 5 da^r die kan verkregen worden,

Aa 5 maar.

(v) De Heer pestel , in Ftindamenth Jurispru^
dentiae Nat. P. II. pag, 126; merkt te recht op^
dat men menigmaal gemeend heeft , dat zekere voor-
ftellen verfchillen, die in de daad overeenkomen; -^—

fchoon men ook daar omtrent omzigtig verkeereii
moet, en niet vóór 't zelfde houden, het geen geheel
ondcrfcheiden is

, gelyk dat der ouden , volg de na-i

tuitr, en dat der hedendaagfghen , volmaak u zelven'^
j|ccr ouderfcheiden is, •/ ^ï
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maar daar srulks niet kan, dat men
daar na hulpmiddelen des oorlogs om
moet zien (w). — Wanneer spinosa
wil beweeren, dat het Recht der Na^
tuur zich zoo ver uitftrekt als elks magt:
en dat deshalven het zelve niets ver'

biedt f
dan het geen niemand begeert, en

niemand verbieden kan , geen twisten

,

geen haat, toorn, of bedrog, (gelyk

PUFENDORF het een en ander oordeel-

kundig behandelt (x).) Wanneer rous-
SEAU en SMAUSius den Mensch , gelyk
wy zagen , alleen door natiitirdriften wil-

len laten beheerfchen, en de redelyk-

heid ten opzigte van zyn zedelyk be^
üaan vernietigen, kunnen 'er uit zulke
gevoelens niet anders dan treurige ge-

volgen voortfpruiten, en het Natuur^'

lyk

' '(w) De'ctve'^-Cap.II. %. i.vid. de eo mosiieim ad
iGÜbwoPvTHi Syfiema Iniellectuale ^ T. IL pag. 1196,
C. V. fect. F. %. 32. et iiobbes in Leviathan. T. L
C. 14.

(x) De Jure N. et Gent. Tom. I. Lib. IL C. IL
p. 15Ó feqq, edit. iniascov. — De Heer Prol. hen-.

^'ERT , in het eerfte deel der uitgel. Verhandelingen ,

in de derde Verhandeling over de Wysgeerte van spi-

nosa , en aldaar bl. 259 enz. , fcliynt eenigiints gun-

fliger te denken, omtrent de zedelyke gronden van

SPINOSA, en meent dat de poging om om zelf te he'-

houden of het eigenbelang ^ zyn grondbcginzd ware,

bl. ^(>i.
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^yk'Recht wordt, of in het grootfte on'

recht veranderd , of vertoont ons- dier'

lyke neigingen, die geen plaats meöf
voor de waare deugd overlaten, en
het Natuurlyk Recht uit den ftaat der
natuur wegnemen, het geen echter al-

toos blyft, gelyk de Heer MARCK dui-

ïdelyk. aantoont, in Orat. de Finióus §,

7. pag. 12 ft 31. Maar de genoemde
grondbeginzels van zulken, die waar-
lyk een Natuurlyk en Zedelyk Recht,
op den wil van God gegrond, (lelden,

ftryden niet met eikanderen, noch met
het geen wy het laatst hebben voorge*
fteld (y).

, Sommige zógten het in de natuur

van

(y) Men ziet dat treurig gevolg ten duidelykfte in

ROUSSEALT, daar hy in zyn Discours fur Porigine ei

les fondemens de Pinegaiité panai les hommes^ dus
fprcekt pag. 38. // parqit d'abord que les hommes
dans cH etat de natures ^ w'ayant entre etix aucuns
forte derelatiou morale ^ ni. de devoirs connus , ne poikr

foie.'it estre ^ ni bons ^ nj mechans ^ n''aroient rii vices^

ni vertu's ^ a moin que prenant ces mots dans un fens
phyfiqiie ^ on iPappelh vices dans Pindividu les-quali-

tes qui^ peuvent nuire a fa propre confervation^ , ej:

vertus celles , oid peuvent y contribuer enz. ; en in

het vervolg, vooral van pag. 39—46 toont hy aan,
hoe de zugt tot zelfbehoudenis door het medelydeii
gematigd wordt, en de laatfte inzonderheid de, bron
van alle gezellige deugden zy, en die alleen vtrzegela
^vordt door de maatfchappy en wysgeerte.
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van Gody gelyk wy zagen, andere dee^
den den Menscb inwendig /preken , ee-
nige vestigden hunne aandagt op het;

gebeele Menscbdom, of eindelyk op da
geheele natuur en orde der dingen; is nu
overeenkoomftig de orde, de oogmer-
ken der dingen te handelen, ftrydig

met het handelen volgends den wille

Gods , en het voorfchrifi zyner heiligheid?

Daar God zynen wil , zynen welbe-
haagelyken wil, in de orde der din-

gen, en derzelver oogmerken vertoont,
fpreekt het hart , het gewisfe en het ze*

delyk gevoel, zoo dat noch onderfchei-
den is, niet menigmaal dezelve taal,

als de orde van het heelal; is dat alles

noch niet een bewys van den wille

Gods, volgends welken wy beltaan?
Straalde dat alles noch niet des te dui-

delyker door, in den rechten [laat des
Menfchen? — Is 'er wel een andere
weg tot de volkomenheid van den
Mensch , dan in die orde, in welke
God hem geplaatst heeft, en buiten
welke hy zich niet uitllrekken mag,
zal 'er geen wanorde verwekt, en hy
zelve ongelukkig worden? — Zyn de
pligten der gezelUgbeid , en der onder*

linge goedwilligheid niet voortvloeiende
uil
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uit die orde, in welke God ons ge-^

plaatst heeft, en vertoonen zy niet

het welbehagen des Heeren, daar de
Mensch zich zelven en anderen geluk-
kig maakt? — Bedoelde men niet al

dat goede, daar men zich op eene
overeen/lemming der Volkeren , of op ze
liere Joodfche morfchrifien beriep? Een
ülgemeene liefde doet het goede van
zich, van alles wat buiten ons is, zoe-
ken en omhelzen, en gaat noch eenen
trap verder dan het welzyn der MeU'
fchen, daar zy ook het geluk van an-
dere wezens bedoelt; en eindelyk daar
overeenkoomst is met de betrekkinge
waar in wy Haan, met de orde Gods,
daar moet ook waarheid zyn. — Zoo
dat wy met recht dit beiluit op mogen
maken , geene der laatstgenoemde
grondbeginzels zyn ftrydig met elkan-

der , of met het meest aangenomen be-
ginzel der orde en der oogmerken Gods;
integendeel, die alle zyn in dit laat(Ie

begrepen, en bevatten flegts zekere
(lukken y van het geen daar volkomen is,

of doen het in een ander Hebt voorkoo-
men.

4. En is dit zoo , wy kunnen zelfs

luit het gezegde dit gevolg afleiden,

dat;
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dat de verfcheidenheid in het opgeven
van algemeene grondoeginzeis y in plaats

van den grondflag van het Natiiurlyk

Recht te verzwakken , denzelven ver-

fierken moet: dewyl die ons leert,

dat y in welk verfchillend daglicht men
ook de zaaken befchouwde, men
evenwel ten laatllen , in de bepaling

der byzondere pligten ^ op het zelve

is uitgekomen : Dat 'er veele hoofd-
voorftellen, al verfchillen die in de al-

gemeenheid en eerderheid , kunnen
worden uitgedacht, die zoo veele

bronnen van de byzondere pligten

kunnen zyn : Dat veele derzelver ein-

delyk by eikanderen gevoegd, zelfs

de zaak in een des te helderer daglicht

vertoonen, en van meer dan éénen
kant bevestigen , het geen in het ééne

clgemeene is opgeüoten.

Wy hebben dus van deezen kant

niets te vreezen; maar

VIERDE VRAAG.
Is dit beginzel wel van eemg nut in

het gemeene leven ? is het niet al te tcys-

geerïg uitgedacht, dan dat men ver-

krachten kan, dat het Menschdon*
Zich
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Jzich daar na gedragen zal , en 'er nut
uit trekken, in de kennis en betrach-
ting der pligten?

Wy erkennen , en elk zal het met
ons moeten doen, dit beginzel zou
bereids een overvloedig nuf vertoonen,
indien het llrekte, om het fatneriftel der
natuurlyke pligten, des te vaster,
bondiger, gemakkelyker en fierlyker

te maken , en zou deswegens het on-
derzoek der geleerden overwaardig
zyn. — Dan kon het evenwel ook op
het gemeene leven worden toegepast,
wierd het van elk begrepen en be-
fchouwd, de nuttigheid zou des te
grooter worden, en de aanleiding tot
dwaling, minder; — kan men zulks
nu van dit voorilel verwachten ? Dat
wy zien, hoe wy hier te denken heb-
ben.

De Mensch is een redematig we-
zen , --7 hy heeft aandoeningen en nei-
gingen', hem door den Schepper in-
gefchapen , die menigmaal zeer nuttig
zyn, om een prikkel te hebben tot de
betrachting opfporende: — maar hy
heeft jook de rede, om die aandoenin-
gen te toetfen, die neigingen te be-
proeven, hy moet zich maar niet al-

km
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leen door zyne begeerten laten leiden^

de rede is hem gegeven, om die wel

te beilieren. — cicero heeft in zyn
keurig boeksken, de officiis (z), een

boeksken dat hedendaa^sch noch ge-

noeg gekend, noch gelezen wordt,

dit trefFelyk behandelt; en op dit voet-

fpoor zyn de kundige Heeren formey
en PERRENOT (a) gevolgd , in welker

fchriften men duideiyk zien kan, dat

die Romeinfche Wysgeer niet onbe-

kend was. — Wil iemand nu die re-

de nïet gebruiken, wil hy daar van af-

ftaan, nTet denken, niet oordeelen of

redekavelen, zulk een Mensch ge-

bruikt zyn natuurlyk vermogen niet,

en vernedert zich beneden de dieren:

gelyk 'er helaas ! veelen onder de

Menfchen zyn , die niet door rede

,

maar door gev/oonte, opvoeding en

gezag , of ten hoogden door gewaar-

wording, neigingen en gewisfe, geleid

•worden.

Men kan intusfchen niet ontkennen,

dat dit beginzel fchoon hedendaagsch

door de Wysgeeren meestal aangeno-

men, voor den gemeenen hoop eenig-

fmts

i
z) Lib. I. Tom. IV.Ed'it. ernest./». Zo^ feqq.-

'a) In de mecrmaalcn aangehaalde Va-liandeliugeny
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fints duisier is : maar is de zaak daarom
200 duister, die 'er door wordt voor^

gefteld? — Iets kan moeilyk zyn, om
te verdaan, daar het, met woorden üit

de Wysgeerte ontleend, wordt aan-

geduid; dat echter, op eene andere
wyze voorgefteld, zeer gemakkelyk
wordt.

'Er blyft zeker altoos eenige moei*
lykheid. -^ Geleerden redekavelen,
volgends vaste beginzelen, in een
goed verband. -*- Zoo vindt men de
Menfchen over het algemeen niet

,

en het is moeilyk dezelve te verande^
ren; dien denktrant kan men niet ge-
makkelyk mededeelen , maar 'er zoil

echter ten deezen opzichte niets beter

zyn , dan, dat men, om zulk een be-
ginzel algemeen te maaken, meer over-
eenkoomftig de denkwyze , en de
Ipraak van het gemeen, het zelve be-
paalde, op dat het in de onderfcheide-
ne {landen verftaan mogt worden. —
Hoe weinigen verftaan toch , wat het
betekene, vivere convementer ordini na-

turae aut univerfiy d. i. overeenkoom-
flig de orde der natuur, of van het
heelal te leeven : hoe meer men dit

menigmaal uitbreidt , des te moeilyker
xiiu DEEL. Bb worde
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wordt het. — De Heer formey toont
in de aangehaalde Verhandelingen

,

des Sources de la Morah, aan (b), hoe
men door al te diepzinnig te denken,
van den weg is afgeweken ; hy flaat,

volgends zyne meening, eenen een-

vouwigen weg in , maar alleen voor
i:ulken , die denken kunnen , en dit

moesten allen wel > maar zy doen het
niet; moest men nu ook de-i zoodani-

gen niet ie hulp koomen , daar het aan-

koomt op eene zaak van dat gewigt?
Maar hoe zal men het dan het duide-

lykst bepaalen? ik onderneem zulks

niet, maar wil wel eenige losje bedeU'

kingen geéven. — Zal men zeggen

:

gedraag u O'uereenRcomJïig de betienking

"waar in gy zyt? Maar dit voordel toont

de verbindende kragt niet, waarom men
aan die betrekking moet oijderworpen

zyn; waarom men zulk ee.e betrek-

king niet veranderen mag: en in g^^w
begtnzely vooral niet in zulk een, dat

inzonderheid voOr het gemeen zal nut-

tig zyn , mag zulks uit het oog verlo-

ren worden; behalven dat liet niet

"weinig duister is.

Zal men zeggen: gedraag u ^co, dat

is,

(b) Fag. 368,



eRONDBEClNZEL VAN *T NAT. RECHt. 38?

IS , laat alle uwe daaden 200 beflicrd

Vorden> fifö? u welzyn hevoorderd worac?
— Zoo wilde het de Heer formey (c),

die de ingejchapene liefde tot ons zeiven
als de groote bron van werkzaamheid
befchouwt, wegens welke wy deshal-

ven het grootfle en beste moeten zoe-
ken^ en ons met God vereenigen i

maar ook zooverkeeren omtrent alles,

wat God nevens ons gefield heeft, als

het ons nuttig is; en die nuttigheid is

het grootfte, wanneer wy aan het oog-
merk van God in dezelve beantwoor-
den, die elk fchepfel tot dien trap van
volkomenheid en geluk wil brengen

,

waar voor het vatbaar is. — Zoo als

het dees Wysgeer verklaart , is de ei-

genliefde nooit te groot, maar wei te

gering (d) en verkeerd, daar zy, het
geen ze in God en anderen zoeken
Tnoest> alleen in zich zelven meent te

vinden. — Dan hoe men hier ook
denke, dit is wel zeker, de liefde

Gods lydt hier niets , en wordt toch
op de eerfte plaats gefield , zoo dat

men zich daarom van dat gevoelen
niet behoeft ie laaten affclirikken,. g.er

Bb 2 . lyk

(c) Pag. 370, 393, 40Ö et i,o',

(d) Fi^g. 393,
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lyk iemand wel ligtelyk denken zou;
die alleen naar de klanken oordeelt.

Maar wy zouden 'er echter niet voor
zyn, om dit als een grondbeginzel op
het gemeene leeven toetepaslen , om
dat het vermeende welzyn , zoo dik-

wyJs voor het waare gekozen wordt,
en wy liefst een beginzel zouden kie-

zen, het welk het waare geiun recht

doet kennen, en dat van het vermeen-
de fchyngeluk onderfcheidt. — Zullen

wy met den Heer pestel (e) zeggen,
dat het best dus wordt uitgedrukt: Be-

waar en vermeerder uwe krasten • en ge-

öruik dezelve zoo , dat gy , door zoo "ueel

goeds uittewcrKen als gy kunt, aan den

wille Gods beantwoordt. Maar wat is

dan eigenlyk dat goede, waar door
men aan den wille Gods beantwoordt?

Daar vraagen wy na.

Zal men dan liefst zeggen : laat alle

uwe gedagten , wilsneigingen en daaden
zoo bejlterd worden , dat gy aan de oog-

merken Gods , in uw zelven en in al het

fchepfel bevoorderlyk zyt? Dat ja is de
waare orde en de onderhouding van de-

zelve: óidiilQQYt natuur , ^lïöejcbouwp.g

ten

(e) Funclam. Jurisp. Nat. P. IL %. 247. p. 12S.
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ten duidelykfte. Laaten wy dit korte-

lyk inzien.

Is 'er niet een verband van het een
fchepfel tot het ander? Worden wy
niet van zelve, in alle onze omftandig-

heden, tot de kennis van zulk een ver-

band geleidt ? 'Er is een verbard tus-

Ichen Vader en Zoon; leert dit niet

aanftonds de orde zien, waar in wy tot

zulk eenen ftaan? 'Er is een verband
tusfchen God en het fchepfel: doet
hoogheid, goedheid, fchepping en on-
derhouding , ons geene verpligting

kennen, gelyk onze afhangelykheid

en nietigheid? Kan ik wel in omftan-
digheden omtrent myne medefchepfe-

len gefield worden, in welke ik niet

zien kan, of ik door myne daaden de
oogmerken Gods, dat is de waare voU
komenheid der fchepfelen bevoordere,
dan of ik dezelve tegenflreve ? Wat
bevoordert de volkomenheid van het
fchepfel : . verwerping van onderge-
fchiktheid, moord en kwetfmg, met
de treurige bronnen van hsat en nyd;
vuile ontugt, en het geen daar toe
leidt; berooving en wegneeming van
het gQ.QXv eens anderen is ; valsch ge-
tuigenis, lastertaal en logen, met de

Bb 3 ver*
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verkeerde bewegingen van onmatige
begcerlykheden, of het geen hier a:n
is overgefteid?

Het oogmerk van God in al het
fchepfel , is de volkomenbeid van iny en
al het Icbepfel; daar in blinkt de eer

van God, daar in blinkt het geluk der
fchepfeien uit: twee dineen die zoo
naauw aan eikanderen verknogt zyn.
— God heeft my neigingen gegeeven
tot myn gehik en voUümenheid , tot be-

vooraering van dezelve ; Hy heeft my
vermogens gegeeven , en des H;?^haams

en der ziele, die daar toe ftrekken,
waar door ik de wegen, tot deeze vol^

komenheid leidende, des te beter be-
ftffen, en de m.ddelen des te yveriger
aanwenden kan. Wat is dan in myn
beftaan het oogmerk Gods ? Gewis

,

myne volkomenheid. — Zoo heeft
God niet alleen my, maar alle Men-
fchen nevens my gevormd: wat is dan
het oogmerk Gods in hun, anders,
dan hunne volkomenheid ? Zoo heeft
de Schepper aan het leevenlooze en
redeniooze dat medegedeelt, het welk
tot derzelver volkomenheid flrckken
kan. — Hy heeft den Mensch zoo ge-
yprmd, dat de een met zyne daaden
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omtrent den anderen verkeeren moetf
wanneer zyn nu die daaden goed? Wel
anders, dan wanneer zy dat oogmerk
Gods in iemand bevoorderen ? Eiï

weet ik dus nie:, hoe ik elke daad be-

fchouwen moet?— Daarenboven God
heeft my zoo gevormd, dat alles wat
rny omringt myne genoegzaame vol-

komeiiiieid niet kan uicmaaken;' ik

merk dat my alles ontbreekt; dat int

den On eindigen alleen het genoegzaa-

me is: wat is Gods oög^nerk in deezen

,

dan dat ik met Hem vereenigd worde?
hetwelk zonder ketiTiis vdn hem, geloof

aan hem , en onderwerping onder hern^^

in den weg van zynen dienst, niet ge-

fchieden kan. — En wil ik dit byzon-
deren: God heeft my gefchapen en
onderhoud my dagelyksch : is het
oogmerk Gods niet, üie fchepping en"

onderhouding dagelyksch te erkenheii:

en te voelen- ? En waar door doe ik dit^

dan door cfhangelykheid tn dankbaar-

heid? God heeft my door de natuü¥"

meer dan waarfchynelyk gemaakt, dat'

de geest moet overblyven na den dood:
des iigchaams : wat is Gods oogmerk,'
dan te zorgen voor dien overblyi^endcn

geest ; en daar dan het ftoiFelyke \s

Bb 4 weg-
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weggenomen, de ziel van het zelv@

lostemaaken , en vpor dien ftaat te vol-»

ynaaken? God doet my in dit laatfte ee^

pige duisternis en onzekerheid voorkoo-^

men: wat kan Gods oogmerk anders

^yn, dan dat ik daar na zoeke, of 'er

iets zekers te erlangen zy, het g^^n
my van elders wordt bekend gemaakt,
en de duisternis verdryvende, myne
gantfche ziel volmaakt?
Zyn dit alles dingen, die zoo dui^

fier zyn: kan het gros van hetMensch-
dom ook hier geen waarheid voelen ?

Wenfchelyk waare het, mogten zulke

befchouwingen niet alleen voor den
Wysgeer bewaard worden , maar door
elk Meusch gekend en befchouwd: —
de driefte onkunde zou by veelen wy^
ken, en de waare Wysbes^eerte zou by
anderen kragtiger zyn, die nu op val-

fche gronden, half verdaan, tot ver-

keerde meeningen overgaan. Het zou
voor het Menschdom geen gering
voorrecht zyn, indien zy van de jeugd
af aan , aan dergelyke befchouwingen
gewoon waren; en de algemeene eind-

oogmerken der dingen, die zich, in de
meefte omllandigheden van ons ieeven,

^yari^efy^n als opeisbaaren; zop dat wy^
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door het verband der zaaken, onge-
voelig tot dezelve worden opgeleid,
zoo dra wy ilegts een recht denkbeeld
van God vormen, die algemeene eind--

oogmerken zeg ik, zich eerbiedig leer-

den voorteftellen. — ' Mogt de leerwy-
ze der Kinderen, daar toe ingericht
zyn , dat zy van jongs af zich zelven
leerden kennen , eigene neigingen , ei-

gene betrekkingen, en daar uit voort-
vloeiende pligten! — Nu leeren zy
hun A B C, en daadelyk worden zy in-

gebragt in de befchouwingen van an-
deren, die nooit, zonder de kennisf
onzer eigene natuur, recht zullen be-
grepen worden; of in moeilyke befpie-f

gelingen en famenftellen , welke zy
onmogelyk bevatten kunnen: daar in
tegendeel , wanneer eigene natuur
heefc leeren fpreeken , die zelfde taal in
anderen ras begrepen wordt, en men
zich geen gewoonte vormt, om altoos
zich voorby te zien, en in volgende
jaaren, niet dan met de grootfte moei-
te, een oogenblik by zich bepaald kan
worden: eene gewoonte die alleen de
rede is, dat veele Menfchen het minst
begrypen, het geen hunne eigene na-
tuur, hun beltaan raakt, en onvatbaar

Bb 5 fchy-5
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fchynen voor die befchouwingen , die

nogthands in de daad de gemakkelyk-
fte geweest zouden zyn , indien men
dezelve niet geleerd had uit het oog
te verliezen.

En waarlyk kende elk Mensch zyne
neigingen ; wist hy , hoe hy dezelve
beilieren moest; en was hy gewoon
aan den toetsfteen der daaden: welk
eene vastigheid zou 'er voor den on-

kundigften zelfs niet zyn, in den weg
der pligten; hoe zou het voorftel der
Openbaaring geene kragdger uitwer-

king óp de hirten hebben , en de
fchoonheid en redelykheid van dezel-

ve dodn befefFen. — Wy moeten dan
van daar beginnen , zal elk zynen pligc

met kragt leeren kennen, en dceze
befchouwing nuttig zyn voor het ge^

meene leeven? Dan zou men zien , hoe
waaraglig het zy , het geen de fchry-

ver.van het Boeksken 2^1/rón^ des Seri'

timens , pag. 167 zegt: 11 n'en est donc

pas de la Pbilofophie Morale, comme de

la plupart des autres fciences , qui fent'

blent ne tendre leur oracles, que dans des

deferts preique inaccesjibles a la plupart

^es hommes: elle ifa point de Myflere

y

qu'elle nefoit prete de reveler a tous ceux

qui
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qiii font capables de la reftexiön la plus

iege^p.

Maar noch iets tÊiï-vyfde.

V Y - F • D^ B^q|V:^R lAAA X5:
'

":'

In welk een verband ftaat 2:ulk een
beginsel, tot dat, het welk ons de
leer der Openbaaringe opgeeft?
• Het 'boofdijogfÈ^k va.n altós,- worde
ons in dezelve aangekondigd als de
EER van GOD: zyn uii hem, door htm,
en m hem alle 'dingen, hem moet ook
de beeriykhe'd zyn m de eeuwigheid (f).

En de b: ofdinboud- van Gods wetten en
voorichriften is-; den Beere hunnen God
Ut'fteüebben, met alle kragten, en zyné
naasten ais zich zelven ; zoo dat liefde
de geheele vervulli'^g der wet is (g). —
Zyn deeze voorllellingen , overeen-^

koomdtq met ons beginzel; en zou het
niet beter zyn de laatfle in plaats van
het eer(Ie te kiezen , daar de Openbaa-
ring toch onjaalbaar is? Wy kunnen
pp het een en ander kortelyk antwoor^
den.

De

CO Rora. XI: 36.

^ (g) Deat. VI: 5. Lev. XLX: 18. Tac. ïï: 8.
Matth. XXII: 37. Roiiu XÜI; ia, enz



39^ H. ROYAARDS ALGEMEEK

De Eer van God is zeker ook het

oogmerk der fcheppinge (h) , maar
wanneer wy die eer in de fchepfelcn

zullen opmerken, waar uit maaken wy
die op ? Alleen immers uit de volkomen'

beid van het fchepfel : daar in worden
Gods deugden gekend en geroemd,

en aan hem de grootheid toegebragt.

— Te leeven deshalven overeenkoom^

fiig de orde der dingen , de oogmerken

Gods, is niet ftrydig met het leeven

tot Gods eer, — God fpreekt in zyn
woord tot Menfchen, zoo als zy zyn,

dat is tot redenmagtige wezem ; en in de

uitfpraaken zyner heiligheid , onderjteit

hy onze rede: gebiedt God nu in zyn

woord , dat ik myne daaden tot zyne

eer inrichte ; en leert my de rede en

de befchouwing der dingen, dat de

eere Gods van my in het oog gehou-

den wordt, daar ik volgends de oog-

merken Gods, in dit geheelal geopen-

baard, leeve; en dat die oogmerken in

de volkomenheid van my en al het
fchep-;

' (h) Zie TYDEMAN in Ephtol. Dedkatorla ^ (id

Syntagma Disfert. ad Phllofoph. Mor. pcrtineiuium ^

pag. 85; en in het zelve Syntag. aoami guilielmi

FB.ANZEN Disfert. Hifi. Philofophica .,
de fine ^ quem

fibibeus de mmdo propofuii ^ ultimo^ pag. 275.
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fchepfel, als het grootfte bewys van
des Scheppers volkomenheid doorftraa-
len: dan weet ik ook, ben ik 200 ver-
pligt te handelen, dat ik die oogmer-
ken, die volkomenheid tot voedfels
van myne neigingen en daaden doe
ftrekken. — Deshalven dit: Richt
uwe daaden in tot Gods eer ; dit : Richt
uwe daaden in naar de orde der zaaken •

dtt: Richt uwe daaden in, overeen-
koomftig de Goddelyke oogmerken, wel-
ke gy kennen of weeten kunt, is het
zelfde. — In het eerfie wordt duidely-
her geopenbaard , hoe dit op God be-
trekking hebbe; het tweede leert duide-
lyker in alle omstandigheden zien, wat
met Gods eer overeenkoome ; en het laat'

Jle toont en de betrekking tot God, en
het kenmerk der verpligting, daar uit
voortfpruhende. — In eene openbaarin-
ge, daar nu de pligten duidelyk wor-
den opgegeeven, is het des een zeer
gefchikt beginzel tot Gods eer teleeven.— Maar in de natuur, daar de pligten
uit dit beginzel moeten kenbaar wor-
den, is het laatfte het gefchikfte, de-
wyl het ons het een en ander leert (i).

Maar

(O De Heer Prof. v. d. marck heeft op de Hooge
School
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Maar waarom geeft de Bybel , als

het hoofdrichtfnoer van alle pligtcn,

de Uejde op omtrent God, en den
naasten als my zehen ; en waarom hou-

den wy dit ook in het Natunrlyk Recht

niet als een richtfnoer der daaden , ge-

lyk HEiNECCius deedt? Veel was hier

te zeggen, ware deeze Verhandeiing

maar niet reeds te groot geworden,
nu dan, alleen dit weinige. — Pat be-

ginzel is meer gefchikt voor de Heilige

Schriftuur dan voor de Natuuf.— In

de Natuur toont God zich lïefderyk en
goed, geiyk dit doorltraalt in alle zyne
werken; maar niet min hoo^ en ontzag-

gelyk , die te vrezen is : omtrent zulk

een wezen, al is het noch zoo liefde-

ryk, past gehoorzaamheid, onder-

werping en vreeze ; en die vertoont

zich fterker , dan alleen de liefde,

fchoon die 'er ook niet mag worden
uit-

Scbool te Lingeiu een Imwingsrecle gedïian , De
Gloria Dei ^ fupremn Naturae lege ^ den J? Decemb.

1773, en vertoont in dezelve, boe deEere Gods^ de

oppcrfte wcr der natuur zy, welke wy in bet <.og

houden, wanneer wy door alle woorden en daaden

vertoonen , dat wy alle de deugden Gods erkennen

,

eerbiedigen, en van daar de roeri'tls onzer werkingen

ontkenen , bl. 24 , maar met dit alles is het niet het

eerde dat wy kennen., en kan du§ geen eerst begin-

2el zyn.



eRONDBEGiNZEJL VAN 't NAT. RECHT. 3^9

tiitgefloten. — De nadere openbaaring
Gods ftrekte, om God in een des tq

liejderyker daglicht te vertoonen, eri

hem als liefde aan Menfchen voorte-
llellen: daar aan geeft elke bladzyde
der befchrevene Openbaaring getuige-

'

nis; dit bevestigen de gebeurtenisfen,
welke God, van den beginne der We-
reld af, met Menfchen liet voorvallen,
en welke, door de vertooning zyner
ftrenge geregtigheid, des te leevendi-
ger doorfcheen; dit werd volkomen in
den Zoon van Gods liefde vervuld, en
mogt daarom terecht, door een heilig

Man betuigd worden , daar hy uitriep ,
'

herhaald uitriep: Godisliejde! Van daar,
dat hy in zyne wetten, als hefde , moest
worden aangekondigd; van daar, dat
de hoofdinhoud dier wet, ook liefde

van het fchepfel was tot God, liefde tot
my zelven, en tot anderen, als welke
God liefhadde , Wien ik in deeze liefde

moest gelykvormig zyn, en tevens
welbehaagelyk worden in die hefde,
daar ik door dezelve alleen aan het
oogmerk Gods beantwoorden moest.
— Ziet daar het onderfcheid: Naiuur
leert gehoorzaamheid en onderwer-
ping; m^^x Openbaaring\\d<iQi en ver-

ze-
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zekert den Mensch, tegen de twyfe^

lingenaan, Godsliefde. — Jict Begin-

sel der liefde is, onzes erachtens, meer
een Beginzel der Openbaaringe dan wel

der Notuur, en daarom doet men niet

veilig, met daar op de NatuurpUgten

te doen rusten: al is Gods goedheid

noch zoo groot, zyne toegenegenheid

noch zoo zigtbaar in de Natuur ; al is

Hy wegens zyne voortreffelykheid

noch zoo Hefdewaardig , 'er zyn ook

veele blyken, die ons aan ongenoe-

gen, ftraf en toorn doen denken, en

het gewisfe kan niet altoos van liefde

fpreeken, dan blyft gehoorzaamheid

onder dit alles; maar zal liefde bly-

ven, dan moet ons geleerd worden

,

dat dit de wille Gods zy: en is men
veeltyds dwaalende, gehoorzaamheid

veroordeelt, maar liefde leert noch
wederkering, het geen zeker, in meer
dan een opzicht, het uitftekend nut

eener Openbaaring aanwyst.

In de Natuur is de liefde ook niet

het eerfte Beginzel, maar wordt gelyk

men by den Heer heineccius zien

kan (k), uit een ander, dat van Gods
oog'

(k) Ifi Elem. Jurh Nat. et Gent. %. 77—79-
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oogmerk en het geluk der Schepjelen af^

geleidt ; en wy vorderen hier een eerst

Beginzely het geen in de Openbaaring
niet nodig was, die natuur en rede
vooronderftelt, en waarin de uitdruk-
kelyke verklaaring van God de pligten
bepaalt, en het een en ander flegts in
dit hoofdpunt der liefde wil famentrek-
ken. — En daar en boven, wilde men
zonder Openbaaring alleen uit de Na-
tuur dit opmaaken , en daar uit alle de
pligten afleiden, men zal zich niet zel-

den met duisternis omgeeven zien. —
Het is wat anders , het zelve eerst uit

de Natuur te ontdekken j wat anders,
de billykheid van het x^Xw^, zoo als

het uit de Openbaaring geleerd is, op-
temaaken en te betoogen.

Ziet daar dan, 'er is een naauw ver^
hand tusfchen het grondbeginzel der Na-
tuurlyke pligten, en zulke hoofdftelUn-

geriy in welke de Openbaaring dQn kring
der pligten bevat: — beide koomen
overeen, en het onderfcheid moet al-

leen in den onderfcheiden aart van elk
gezogt worden. — Mogelyk kunnen
deeze bedenkingen nuttig zyn , om
aanleiding te geeven, dat men het een
xiiu PEEL, Cc en
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en ander verder befchouwe , en ook
dan zelfs zal ik my niet fchaamen over
d€ezen arbeid.

né\

i

VER:

i
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¥ÈR.HANDÈL^NG
ÖVER UEN

INVLOED DER ZINTUIGEl^f

OP DE

W Y S B Ë G E È R t Ei

DÓÓR

ABRiAJN FAN SOLINGEK

V an de oudde tydén af, werden dé
aandoeningen van het Menfchelyk hare

door het prachtig gelaat der natuurd
opgewekt: het uitfpanfel des Hfemels^
als een konftig gewelf, boven huix

hoofd opgetrokken, en doorzaajd met
vaurige iighaamen , öp welker luister

zy niet dan met verbaazing kondea
ftaroogen; de grond, dien zy betra-

den, als een fierlyk tapyt onder hun-

pQ voeten uitgellrekt, waar zy, by el-

Cc 2
' ken
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ken fcap , de milde voortbrengfels

,

die de fchoot der aarde oplevert, be-
wonderden; het onmeetbaar ruim,
tusfchen hen en den hemelboog; de
wyde plas, eindelyk, die dan eens als

een effen veld, niet dan door het ruim
der Hemelen beperkt , denkbeelden
van louter majefteit en grootheid in-

boezem.t, en dan weer, als een woest
element het Heel al den oorlog fchynt

aan te doen , waren , behalven dui-

zend andere, zoo veel treffende voor-
werpen , die den gevoeligen mensch

,

van de jongde eeuwen af, dan eens in

verrukking, en dan weer in verbaazing
vervoerden , maar meest al in hem

,

daar hy zig gedrukt voelde door het

pak zyner onwetenheid, een loflyke

nieuwsgierigheid opwekten, om het
geheim, waarom, van zoo veel wonde-
ren te begrypen : de meesten hunner
verwarden zich welhaast in het onder-
zoek, en hun onvermogen voelende,
vonden zyzich gedrongen, die verbaa-
zende verfchynfels , als uitwerkingen
van vermogender en onbekende mag-
ten te erkennen , die hunne verruk-
king zoo fterk opwekten , dat zy de-
zelve, als verhevener wezens ; aanba-

den, I
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den , en zich voor de Hemelfche lig-

haamen , zoo wel als voor de elemen-
ten, eerbiedig nederbogen.
De fchranderften onder hen, die

het meest doordachten, erkenden wel
de lichten des Hemels, de aarde, het
water en het vuur, voor zoo veel ver-

hevener wezens of Oppermogenhe-
den, maar zy verbeeldden zich niet te

min, den wonderlyken fchakel ont-

ward te hebben van zoo veel verfchyn-
fels, die zy aan de lighaamen, dan
eens te recht, dan eens te onrecht
toekenden: zy waagden het, groot-
fche veronderftellingen te maaken: het
gebouw der fabelkunde niet minder
vernuftig dan de draaykolken van
DESCARTES ; of de dierlyke zieL des
aardbodems van kepler, in laater eeu-
wen uitgedacht, was de ryke bron,
waar uit hunne denkbeeldeïi telkens
hunne verwondering te' gemoed kwa-
men, en alles verklaarden. Het bleef
hier niet by , hunne verhitte verbeel-
cding drong door, tot in het ryk der
s.eeuwigheid: om by voorbeeld den
-oorfprong der wereld te Verklaaren,
noemden zy den Hemel, den oudften
d,er Goden ; den tyd- verbeeldden zy

C c 3 door

1,
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^oor eenen anderen God, die van nar

tuure gefchikt was, om alleen over te

blyven en alles te verflinden, zyn Var
der van het vermogen beroofde pra
voortteteelen, en zyn eigene Kinders,,

naa mate hy dezelve voortbracht, ver-

niengde: een derzelver, Jupiter, ont-

kwam hef: gevaar, deed hem den oor-

log aap , en maakte zich meester van
zynen troon: deeze waren by hen de
minnebeelden der eeuwigheid , waar
uit de ftof ontwikkeld en alle dingen
geboren werden, die, na verfcheide

hervormingen en flandvcrwisfelingen
^

eindelyk het onveranderlyk gelaat der

natuure voortbrachten , welke zich

zelven niet kunnende onderhouden

,

beftuurd werd door Goden , wier

flamlyst van de eerfle duisternis be-

gon, welke den Baayerd voortbracht,

"waar uit de Goden van het Heel- al ge-

J)pren werden.
Telkens openbaart zich hier een

jnild yernuft en een duurzaame yver^,

om de natuur met haar verfchynfels op
te fpoorcn; dit vernuft, met deszells

voortbrengfels, fchildert ons de Kan-
selier BARON met een fraay penfeel, irj

^Y^ V^rki over de wysheid der Ou-
d?ni
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den ; en hoe gebrekkig de opfpoorin"
•gen der fchranderen van dien tyd ge-
weest zyn, zy doen ons ten minflen
^ien , dat het boek der Natuur al

vroeg het voorwerp van de befpiege*
ling der Menfchen geweest is, die in
hunne fabelen, de fchatten van alle

'hunne vindingen, vernuft en geleerd-
heid hebben opgefloten, tevens met
bygevoegde zinnebeeldige verklaarin-
gen, hoe alle dingen hun wezen en
beftaan gekregen hebben, en in dezel-
ve onderhouden en belluurd worden.
Zoo beguichelden d-e zintuigen al

vroeg het Menfchélyk verftand: men
zag de Hemelfche lighaamen, en men
gevoelde de werkingen der elemen-
ten ; en deeze zintuiglyke gewaarwor-
dingen waren de eerde oorfprong
van den gedrochtelyken Godsdienst,
die meer inwortelde en grooter voort-
gang maakte, naar mate de Starre-
kunde de uitvindller werd van naamen,
kenmerken en beeldtenisfen , waaraan
de aloudheid, als aan zoo veele mag-
ten, oordeelde eerbied of vrees ver-
fchuldigd te zyn.

Het koi? niet misfen , of zulk eea
Cc 4 ain-;
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^intuiglyke Godsdienst werd , met
moeite door de verflandigen en oor"

deelkundigen van dien tyd, opgekropt:

warsch van zoo veel zinlyke denkbeeld

den, trachtten zy dit gebrek te ver-

goeden, en Helden hun vernuft in de

plaats der zintuigen, maar zy dwaal-

den niet minder; in de Zedekunde
nochthans, maakten zy vorderingen:

ANAXAGORAS , SOCRATES, PLATO en

veele anderen, erkenden allen één

C^od; ook gaven zy zedelyke voor-

fchriften, die, vergeleken met den
tyd, waarin zy leefden, het Menfche-

lyk hart eer aan doen; ongelukkiger

was het gelaat der Natuurkunde, die

de eerlle toets is van het wysgeerig

verftand. De Natuuronderzoekers van
dien tyd, door geene ondervinding ge-

leid, en met hun vernuft nochthans in

de geheimep der natuur willende door*

dringen, werden 'er Hemel- en We-
yeldfielfels gevormd, zoo wanfchapen
en verward, dat wy flechts eenige

fchreden van de beroemde Natuuron-
derzoekers der aloudheid behoeven
pa. te treeden, om, ons gedrongen te

.vinden^ te erkennen, dat 'er in hunne
ver:



ZINTUIGEN OP DE WYSBEGEERTE. 409

verhitte verbeelding , veel eer een
baayerd, dan een geordend Heel-al
gefchapen is.

Een van de eerlle Natuurkundigen ;

die de zintuigen mistrouwde, was de-
MOCRiTUS: deeze zonderde zich afin
de begraafplaatfen van Abdera, om,
van het gewoel der Wereld afgefchei-

den , afgetrokkene denkbeelden te
kunnen vormen ; en zyn wantrouwen
op de zintuigen was zoo groot, dafi

hy wenschte blind te zyn , om te be-
ter te kunnen bevatten; dan, zyn on-
eindige Werelden, blootgefteld aan
bederf en herfchepping; en het nood-
lot, waar meê de ondeelen zich aan-
raakten, en door hunnen fchok den
Hemel en de Elementen vormden,
zyn tevens de duidelyke bewyzen,
hoe verkeerd het gelaat der Natuure,
zich, zonder zintuiglyk behulp, laat

opfpooren, door afgetrokkene denk-
beelden; zelfs door geen verfland,
zoo verheven , en in het zedekundige
zoo fchitterend , als dat van democri-
Tüs , die 's Menfchen dwaasheid en
zyn ydele pogingen naar grootheid al-

tyd belachte.

Het Menfcbelyk verftai^d, fteeds.

Cc 5 yaa
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van het een uiterfte naar hét andere
geflingerd, vierde van ouds, zoo als

te dikwyls noch heden, den ruimen
teugel" aan afgetrokkcne en vindingry-

ke denkbeelden; de waarheid hield

Sjich fchuil agter het gordyn der duis^

ternisfen , dat eerst in laater eeuwen,
door de beöeffenaars der proefonder-

jyindelyke Natuurkunde, is opgetrok-

ken : het kwam zoo ver, dat men den
Mensch werktuiglyk leerde denken

,

een ander uiterfte , door aristoteles
gekozen, om dat hy even als demo-
CRITUS , de zintuigen mistrouwde

,

dezelve zocht te louteren , en hier om
Kever tot een algemeen zintuig zyn
toevlucht nam, het geen hy door een
reeks van Categorien en fluitredenen

ontwikkelde ; hier door verbonden
ARISTOTELES, EMPEDOCLES, en, na
hen, alle de Schoolgeleerden , de
Wysgeeren, zoodanig aan de opza-

melingen van hunne denkbeelden

,

waar uit zy hunne grondftellingen op-
maakten, dat al de beöeffenaars der
"wetenfchappen, door deeze leerftelli-

ge orde bekoord, hen en hunnen eer-

flen voorganger een onfterflyken roem
toezwaajden. Men vloeide van die

kan-
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"kanten famen , om de Schoolgeleep-

den te hporen en hunne Wysbegeprte
aan te neemen ; dooF zulk eer» "w^rlt-

tuiglyke manier van denken , kluister^

den zy het Menschlyk verfland aan
een noodlottigen keten, er\ maakten
tevens den weg der Wysbegeert^ voor
elk gemaklyk, dewyl ieder, al ware
hy ook geheel van oordeel beroofd,
onder den rang der Wysgeeren geteld
werd, die zich flechts hunne konftige
termenvan verklaaren en betoogen had
^igen gemaakt. Toen was 'er overvloed
van Natuurkenners/ die, in plaats van
de verfchynfels , welke zich in de Na-
tuur opdeden, te onderzoeken, aller-

hande onbekende hoedanigheden en
natuurkrachten by de hand hadden,
die zy door toverwoorden uitdrukten,
en waar doo,r zy alles verklaarden. En
welke tog was het kern en pit der
Aristotelifche Natuurkunde? De vier
iioofdftoffen , die zich eerst omwente-

len, affchaaven, te famenkoomen, zich
affcheiden, opbruisfchen, inkrimpen,
^ich verligten, verdunnen, en daar
na, door een vyfde quintesfentie fa-

mengekneed, de Peripatetifche We-
jreld maaken; een gebouw van verwar-



4.12 A. VAN SCHLINGEN OVER DE

ringe, waar over het verftand, in laater

eeuwen gezucht, en de ondervinding
gezegepraald heeft.

Noch meer misvormd was het We-
reldgeftel, door epicurus verzonnen,
dat door zynen leerling lucretius , den
nakomeling, in gedicht nagelaaten , en
in laater tyd, door zyn navolger gas-
SENDUS weer gedeeltelyk herbouwd
is : van eeuwigheid bellonden 'er on-

deelbaare, harde, hoekige, vierkante,

langwerpige, fyne ondeeLies, die, na
lang omzwerving, ter zyde afliepen,

famenpakten, en by geval den Hemel,
de Zon, de Aarde, de Planten, den
Mensch en het Verftand vormden :

ÓQezQ toevallige Epicurifche Wereld
beftond derhalven uit deelen , welke
zonder eindoorzaaken gevormd, ge-

fchikt werden naar die gebruiken, waar
toe de ondervinding leerde, dat men
ze kon bezigen. Het voortreflyk fa-

menftel, by voorbeeld, van 's Men-
fchen oog was niet zoo kondig ge-

vormd, op dat de Mensch 'er door
zien zou, maar, toevallig famenge-
fleld, bevond men, dat het tot dat

einde dienen kon. Hadden deeze
iWysgeeren het boek der Natuur, met

be-
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behulp hunner zintuigen, maar ter
loops opgeflagen , zoo zou nimmer
zoo veel pracht, fchoonheid en ordcj
door eenig redelyk verftand, voorde
uitwerkfels van het bhnd toevd zyii
gehouden geweest.

Ondertusfchen kleefde het ftof der
Schoolgeleerdheid den Wysgeeren
ftandvastig aan : en vergelyken wy het
werktuiglyk verftand der Wysgeeren
van dien tyd , met de zuivere en be-
fchaafde denkbeelden, welke men, in
laater eeuwen, onder het beftuur van
naauwkeurige zintuigen , over het ge-
laat der natuur gevormd heeft, 200
kan men niet genoeg verwonderd zyn,
hoe het Wysgeerig verftand van ftap

tot ftap ontwikkeld , en eindelyk tot
dien trap van vorderingen geklommen
is , waar toe men het thans verheven
ziet.

Daar de Natuur altyd by fchreden;
en nimmer by fprongen vordert, was
'er een middentyd noodig , waarin
men den werktuiglyken Konstketen
van ARiSTOTELEs den fchop gaf, zon^
der dat men noch deszelfs plaats, door

^

een voorzichtige en zintuiglyke proeP
ondervinding vervuld had. Deeze

loop-
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loopbaan werd het eerst lüisterryk ge-

opend door PETRUS RAMUS, die, teri

koste van zyn eigene veiligheid, zich

in het begin der zestiende eeuw, het

éérst tegen de Schoöigeleei-den iri de

bres flelde> en zich hier ddor aan zoo
Veel grievend hartfeer en vervolgingen

irag blöotgefleld , als hy eeir en roem
by de zyncn behaald had; Eindelyk
fchudde de onvergelyklyke descar-

TES het flof der fchoolen geheel af, en
Verklaarde zonder werktuiglyk uitge-

dachte redeneeringen , de verfchynfels

der Natuur: het is waar, zyn verbeel-

ding lichtte hem hier het meest in

voor; hy dacht evenwel Natuurwetten

uit, ert baande het eerst den glansry-

ken weg ^ dien anderen , welke hunne
denkbeelden onder een ftrenger be-

dwang gelegd hadden, zoo rOeriiryk

na hem betreden hebben, descartes
had de Natuur meer aan zyn eigene

tl^etten onderworpen ; bedagtzaamef
onderzoekers betraden na hem den

weg der Wysbegeerte, veel eer als

leerlins^en der Natuur; zoodanig be-

haalden gaulaeus , KEPLER, CASSINI,

HUIGENS , üE LA HiRE en fommige an-'

dere, den onllerflyken roem, die hen
door
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door de nakomelingen wordt toeg^
zwaayd.
Het is opmcrklyk, dar het gebonk

der proefondervindelyke Natuurkun*
de , dat al zyn luister behaald heeft^
uit een nuttig en naauwkeurig gebrüitó
def zintuigen, aan de begüicheling
dief zelfde zintuigen > zyn eerften
grondflag en oorfprong verfchuidigd
is : oordeelkundige Mannen waren het
bedrog der zintuigen gewaar gewor*
den , zoo wel als de gevaarlyke dwaa-
lingen j waar aan men zich vindt bloot-
gefield, indien men uit de verfchyn*
fels , die de zintuigen ons oppervlakkig
vertoonen , gerust gevolgtrekkingen
maakt: de boog des Hemels, de ge-
lyke afftand der Starren , de grootte
der Maan, de loop der Zon van het
Oosten na het Westen, de voort-
gang , ftillland en terugkoomst der
Planeeten , benevens menigvuldige an-
dere , waren de aanhoudende begui-
chelingen, waar m.ede de zintuigen het
verftand van de Natuuronderzoekersk'
verftrikten. Groote Mannen, hadden
dit bedrog, vooral in het Hemel-geHel^
reeds hier en daar opgefpoord: coper-^
Nicüs cü TïOHO BRAHS hadden irf

dee^
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deeze taak byzonder uitgemunt, of
fchoon de laatfte, uit vrees van ver-

kettering , waar mede hy gedreigd

werd, de verfchynfels der Natuur,
met de Godgeleerde {lellingen zocht
te vereenigen, en dus zyn waare mee-
ning verbloemde, dewyl het bekend
is, dat hy meer achting voor het flel-

fel van copernicus , dan voor zyn ei-

gen hadt. Het uit den weg ruimen
van zoo veel dwaalingen, die het ver-

trouwen op de zintuigen verwekte,
baarde in de kennis der Natuur een
geheele hervorming , waar door het

gebouw der Proefondervindelyke en
Meetkundige Natuurkennis gebooren
werd, wiens eerst gelegde fleenen,

door den Vader en Hervormer der
Wysbegeerte, isaac newton, tot een
prachtigen tempel van waarheid en
wysheid werden opgetrokken. De be-

wegingen der Hemelfche lighaamen ,

eerst door draajkolken voortgeduwd,
de eb en vloed, de kleuren, waar me-
de zich de Natuur fchildert, en einde-

lyk zoo veel duidelyke verfchynfels,

welke men door de termen van aan-

trekkings- en zwaarte-kracht gewoon
is uit te drukken, waren agter het

floers
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floers verboi'gen, dat het ^anfchyn
der Natuur bedekte; newton ligtte

dat floers op , en de Hemelen waren
open: hield de Natuur zich fchuil, en
fchoten zyne vermogens te kort, hy
b erekende haare wétten op onwrikbaare
gronden, tot in het oneindige; in dee*

ze berekening geholpen, en zelfs over-
troffen , door den onvergelyklyken
LEiBNiTZ, vertoonde hy de Natuur in

al haar pragt en luister, na ze eerst

aan het kenmerk der waarheid getoesc
te hebben*
Zyne Navolgers drukten zyne flap-

pen , en maakten zyne leer gemaklyk,
door het oprichten van Schooien,
waarin de bewegingen van de Natuur,,
door Proefondervindingen en Werk-
tuiglyke waarneemingen geleeraard
werden. Dit middel wierd eerst door
POLTNiERE uitgedacht en in het werk
gefield, waar door 's gravesande en
MUSSENBROEK naderhand gelegenheid
gehad hebben, om het waar aanfchyn
der Natuur in haar helder daglichc te

vertöonen, en de geheele Wereldaan
zich te verpligten^

-Zoo groot is het voordeel, dat men
tilt de ProefondervindeiykeNatuurkun-
x?//. DEEL. Dd de
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de getrokken heeft: deeee heeft ons
de verfchynfels der Natuur zoo veel

te beter leeren kennen, finds men
meer vertrouwd heeft op het eenvou-
wig getuigenis der zintuigen, en min-
der op dat eener verhitte verbeelding

en vooraf gemaakte fteUingen, welke
als zoo veele geverwde glazen zyn,
door welke men over de koleuren der

omringende voorwerpen zou willen

oordeelen. De v/aare Natuuronderzoe-
ker, alle voorgaande vooroordeelen
van zich afwerpende, dringt onder
voorlichting der ondervindinge , met
zyne naauwkeurige zintuigen, tot in de
duisterile fchuilhoeken der Katuur:
het is aan die ondervinding , dat men
de fchoone ontdekkingen verfchuldigd

is , welke de Natuurkennis over het

Ichynfchoon gewoel der vlugge en vin-

dingryke vernuften doet zegepraalcn.

Die gelukkige omkeer is te weeg ge-

bracht, door den vlyt van hun, welke

in de 17de en i8de eeuw, der Natuur-

haare geheimen ontweldigd hebben, irii

welkers ontdekking, zy in. de vorige

eeuwen, zoo fchaars was; gelukkig!

200 het helder licht der Proefonder-

vindelyke Natuurkunde, die het

^.j JVlensch-:
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Menschlyk verftand voor 200 veel do*

lingen beveiligd heeft, veelen, door
deszelfs glans en gloor te ver verrukt,

niet te fïerk in de oogen gefchitterd

had. Had men zich met dien groo-
ten Leeraar der Proefondervindelyke
Natuurkunde, 's gravesande, geduu-
rig te binnen gebracht, dat men, door
de Zintuiglyke waarneemingen, niets

anders kent dan de verfchynfeis der
Natuur, zoo zou de geest van order,
fchikking en gevolgtrekking , zoo
noodzaaklyk, om de verfchynfeis aan
elkander te verbinden , het vernuft
niet te veel hebben doen belust zyn,
om gevolgen te trekken , waar door
men zich verbeeldde , rede van die

verfchynfeis te kunnen geeven: inte-

g'endeel, men vergat, dat men ver-

fchynfeis opfpeurde , en men haalde
uit de ondervinding (tellingen, die den
am't en het konlïig 'waarom der din-

gen fcheenen teverklaaren; men ilicht-

te eindelyk een gebouw van redenee-
ringe , zoo v/eelderig als de draajkolkeii

van DESCARTES , of het dier van kep-
LER : in een woord , de verfchynfeis

werden tot gronden van zekerheid
verheven , wa^r over de gezonde rede

Dd 2 maar
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maar al te dikwyls fchaamrood gewor-
den is.

En zeker zullen wy edelmoedig
zyn: wy, die thans onze gedachten
iaaten gaan, over het voor- en nadeel
van den invloed der zintuigen, zoo
behoort ook tot onze taak "het mis-

bruik, dat men gemaakt heeft van de
zintuiglyke Proefondervindelyke Na-
tuurkunde, aan welke men andeiTmds
het uit den weg ruimen van zoo veele

dwaalingen , het veranderd gelaat der
Natuur, en den zegepraal der waar-
heid over denkbeeldige Werelddelfels,
verfchuldigd is. Het kennen van dit mis-

bruik is van te meer belang, om dat

men uit de beweginge het ydel; en uit

het ydel Gods onmeetbaar beftaan

heeft meenen te verklaaren : terwyl
men zich aan den anderen kant ver-

beeldde, uit de drukking en botzing,

en uit alle die verfchynfels , welke
men door aantrekkingskracht uitdrukt,

de beginfels der flof, hoe zeer de zin-

tuiglyke ondervinding hier niets in

voorlichtte, te kunnen verklaaren: het

onbevooroordeeld opgeeven van het

een en ander zal genoeg zyn, om te

doen zien, dat, in iedere Wysgeerige
eeuw 5
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eeuw, vinding en vernuft llelfels ge-

bouwd hebben, die het verftand be-

drogen hebben ; en te gevaarlyker zyn
geworden, naar maate zy, in de laatflc

eeuw, op het getuigenis der Zintuig-

lyke en Proefondervindelyke waarnee-
mingen

, gebouwd fcheenen.

Die de Natuurlyke verfchynfels op-

fpoort, verkeert omtrent de plaatfin-

gen en bewegingen der lighaamen; hy
befchouwt de krachten, en derzelver

werking en drukking; hy gebruikt hec

woord zwaartekracht, om dezelve te

bepaalen; hy neemt zyn vindingryk

vernuft te hulp, en bedient zich van
den hefboom, den as, de katrol, de
wig en de fchroef; hy ziet, wanneer
de werking gelyk aan den weerfland
is, dat als dan de rust behouden
wordt; dan wel dra waarfchuwen hem
zyne zintuigen, dat het gedrukt lig-

haam de rigting van het aanraakend
lighaam aanneemt, wanneer het door
geenen tegenftand verhinderd wordt.
Dus ziet hy de beweging, hy bepaalt de-

zelve, hy onderwerpt ze, op het voet-

fpoor van den groeten newton, aan
wetten; hy befchouwt den v/eericand,

Dd ^ diG
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<iie de middelftoffen en de wryvingen
veroorzaken ; hy onderzoekt de oor-

zaaken , die derzelver ioopflreek ver-

anderen; de vloeifloffen, die dellreek-

buiging, en de vaste lighaamen, welke
de weerfliuiting maaken , lichtten hem
voor in dit onderzoek. Zoo leert hem
de zintuiglyke ondervinding de be-

weging en haare wetten kennen? en
hier om vormt hy al te onvoorzigtig

een befluit , dat de uitgeftrektheid

,

waarin de bewegingen voor zyn oog'
gefchieden, een volilrckt ydeï \s; het

geen hem tot niers minder opleidt

,

dan om het eene eigcnichap v?if> God
te noemen, die zync oneindigheid uit-

drukt: immers zoo hy }it-K ydel niet

toelaat, ontkent hy onbefchroomd de
niogelykheid dier bcwegmgen, welke

hy zintuiglyk ondervindt.

Het behoort in het geheel tot ons

bellek, niet, ons in een onderzoek in

te laaten , over het zoo dikwyls her^

haald vraagftuk: of men een alom ver-

ipreid ledig, dan wel een voiilrekt vq\

erkennen moet; veel min op te fpoor

ren, of de zwaartekracht en de v/cder^

fcaftd 4e? &oï^ y^^lk^ i^Ci^ tegen het
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vol tegenwerpt, waarlyk eigenfchap-

pen der lighaamen , dan wel middelter-

men zyn, waar van men zich bedient,

om in een verftaanbaare en algemeen
aangenomene taal, de verfchynfels, wel-

ke wy door onze zintuigen gewaar wor-
den , uittedrukken ; of eindelyk de uit-

geftrektheid zelve eene wezenlykheid

%y j dan wel een woord, behoorende
tot die middeltermen, waar van wy,
tot ons gemak, gebruik maaken: het is

genoeg, zich overtuigd te vinden, dat

het de verfchynfels , noch de wetten
der beweginge niet zyn , welke gron-
den van zekerheid opleveren , om éeu
alom veripreid ledig te erkennen; zelfs

zoo, dat men uit deeze verfchynfels

geene gevolgen, hoe genaamd, kan af-

leiden , die gefchikt zyn om het ge-

voelen van zuiken te ontzenuwen, die

het ruim voor de orde der aaneenge-
fchakelde wezens houden.
De oude Wysgeeren zagen de be-

weging, en hierom durfden reeds epi-

CURÜS , DEMOCRITUS en LEUCIPPUS
het ruim, ais een onlighaamlyk, onbe-
tastbaar wezen, onvermogend tot ly-

den en werken, bepaalen: in laater ty-

den volgde gasssndi hun voerfpoor;

D d 4 de
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de beroemde keil gaf zelfs Natuur-
kundige proeven , atgeleid van de fa^

mendrukking der Hof, om te bewyzen,
dat 'er een ydel was , verfpreid door
het ruim; eindelyk kwam de Door-
luchtige NEWTON , en waagde de
grootfche Helling, om het ruim als het
midden te erkennen, waar door God
^omtegenwoprdig was (a) , dewyl hy

,

langs

(ji) Sommigen ontkennen dat dit immer door new-
ton geleerd zy : clarke beweert , dat het denkbeeld

yan e.e.n fenforium j alleen ter opheldering, door new-
ton zy bygebrachtj daar hy 'er tevens eene vergely-

kingbyvoegi van de manier, waarop étheeldtenis der

dingen in ons fenfurhim vertoond worden , zeggende :

dat God op zulk ecne vv-yze de dingen zelve , in het

Ruim ^ ttr plaatfe daar zy zyii , gewaar wordt, even
als uf het Xyn Jenforium was. De plaats by newton
is deeze : "jdnnon fenforium animaHum est loens , ctii

., fuhjiantia fentiens adest , et in qucm fenfiblles re-

„ rum fpecies per nervos et cerebrum deferuntur , ut

„ ihi praefentes a praefente Cent tri- posfint? Atque
j, hts quidem rite expeditis , annpn e:c phaenomenis

5, conftat ^ esfe Ens incorporeum^ vivens .y intelligens^

5, omnipraefens , qnod in [patio infinito , tanquam
5, fcnforio fuo ^ res ipfas intime cernat ^ penitiisque

., perfpiciat , totasque inter fe praefens praefentes

j, complectatur : quarum quidem rerum id , quod in

55 nobis fèntit et cogitat ^ imagines tantum ad fe per
»« orgofna fenfuum delatas iji fenforiolo fua percipit

„ et contuetur.^'' newtoni Ópt, Lib. ÏIL Qjiaest.

^%, pag.' ig'è, Ed. Lauf. et Gen. 1740. Het koomt
wy voor, dat clarke het denkbeeld van her Ruim,
daar her als het midden erkend wordt, waarin God
ft}o}^iteg§^wQP^di^ is , ftellig bevestigt door zyn
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langs deezen weg, de fchepping der
wezens en Gods alomtegenwoordig-
heid kon yerklaaren. Het is moeilyk te

bepaalen, of de weelderige vernuften
der Overnatuurkundigen ooit ftouter

flap gedaan hebben, dan deeze groote
Leeraar der Proefondervindelyke Na-
tuurkunde, die aan het ruim , het denk-
beeld van den zetel van Gods verftand,
heeft durven hechten : maar yraagen
wy aan onze zintuigen, ofzy ons, door
eenigeProefneeming, kunnen verzeke-
ren, dat het ftoflyk Al, niet één enkel
onverdeeld wezen is ; en of zy gron-
den van zekerheid opleveren, dat wy
ons niet bedriegen , wanneer wy door
den afiland, die wy onder de grovere

Dd 5 we-

gevoelen , dat newton het zelve by ons fenforium
vcrgcleeken heeft : immers even eens, alswy de beeld-
tenisfen der dingen gewaar worden , zoo wordt
God de dingen zelve gewaar: maar, zegt new-
ton, wy worden die in ons fenforium gewaar, en
zoo ook God als het ware in zyn fenforium ; ik zie
niet dat men den zin zonder uitvluchten anders wrin-
gen; kan ; zelfs of fchoon neavton het denkbeeld
van fenforium niet eens genoemd had , zoo erkent
hy ten mlnften met ronde woorden het Ruim voor de
plaats , waarin God de dingen niet alleen ziet en ge-
waar wordt, gelyk ons fenforium de plaats is, waar
wy de beeldtenisfen gewTiar worden , maar ook waar
Hy, metZyne Tegenwoordigheid j de dingen als Te-
genwoordig geheel bevat.
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wezens gewaar worden, dezelve als

afgefcheiden van elkander befchou-

wen; zy antwoorden niets, en zwy-
gen niet alleen over de eerfle begin-

fels der flof, maar zelfs zyn zy dik-

wyls gebrekkig, alverkeeren wy om-
trent zulke wezens, die wy zien; ik

ftieen by voorbeeld de lucht, wier by-
zondere foorten als dephlogistiek

,

phlogistiek, mephytiek enz., onze
Zintuiglyke waarneemingen , ten min-
llen tot noch toe, zoo dikwyls over-

troffen. Zonder dan eenig llelfel te

verdedigen; ofte durven bepaalen, dat

de genoegfaame rede, zonder welke
geen ding , God zelve niet uitgezon*

derd , eenige beflaanlykheid heeft

,

dat de genoegfaame rede van defiguQ-
ren der ftofiyke lighaamen nul is , zoo
zy alleen door het ydel, dat is, door
niets beperkt worden; dat de genoeg-
faame rede zelfs nul is in het verfland

en in den wil van God: dewyl God
onmooglyk iets door niets kan bepaa-
len of beperken; zonder, zeg ik, in dit

vraagfluk intetreeden , of eenig flelfel

te verdedigen: zoo blykt het, dat de
noodzaaklykheid eens beweezen zyn-

de, van de Iloflyke aaneenfchakeling,
de
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de beweging alleen een aan.eengefcha-

kelde verandering is van het ftollyk

geheel. Dat het dus de beweging, noch
derzelver wetten niet zyn,- welke ons
het ydei leeren; en dat zich onze zin-

tuigen bedriegen , wanneer wy ons
verbeelden , verplaatfingen- te zien van
flofdeelen, die wy ons als afgefchei-

den verbeelden, doch van welker aan»

eenfchakeling, aan hunne omringende
middelftofFen , onze zintuigen zoo on-

kundig zyn, als zy zelve boven het
bereik zyn onzer Proefneemingen. Dat
men derhalven als in een cirkel ge-

oordeeld heeft, wanneer men uit de
beweging en zwaartekracht, tot het

ydel dorst belluiten: eene dwahng, die

te gevaarlyker wordt , naar maaie de
vraag zelve gewigtig is, voor allen,

die begrypen, 'dat men door een alge-

meen ruim te ftellen, op een wonder-
lyke wyze fpeelt met Gods eigenfchap-

pen: zynde het ruim, volgens zyn ei-

gene Natuur (ten minden voor zoo
ver men aan het zelve, als de zetel van
Gods verftand, volltrekt het denk-
beeld van wezenheid aan het -zelve

moet; vasthechten), oneindig, onver-

l^nderlyk, ?^uwig, nooUzaaklyk, on-
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ftoflyk en alomtegenwoordig: waar-
om zelfs fommige Wysgeeren, na
eerst de Proefondervindelyke Wysbe-
geerte geraadpleegd te hebben, hun-
ne weelderige verbeelding zoo ver

den losfen teugel vierden, dat zy het
Ruim eene eigenfchap van God ge-
noemd hebben, dat zyn oneindige en
onbeperkte beftaanlykheid uitdrukte.

Te midden van zoo veel omflagtige

befpiegelingen , waar toe aanleiding

gegeeven is, door een blind vertrou-

wen op de zintuigen: aan de eene zy-

de, om dat men de affcheidingen der
ftof, en dus het ydel meende te zien;

en door onregelmatige gevolgen aan
den anderen kant, welke men uit de
beweging der lighaamen heeft afgeleid,

hebben zy , welken het alleen om
waarheid te doen was, op eene naauw-
keurige en voorzichtige wys, den aart

der beweginge onderzocht ; en de
fchrandere beöefFenaars der Proefon-
dervindelyke Natuurkunde hebben,
door naarftigheid en Oordeelkundige
waarneerxiingen , het IVI enschlyk ver-

fland, zoo ver verrykt, dat men ge-
ilaagd is, om dewet ten der beweginge
pptefpooren, aan weiken onvermoéi-

den
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den vlyt de Maatfchappy al -dat ge-
mak en nut verfchuldigd is, dat de
kennis der Werktuigkunde over alle

flanden en beroepen verfpreidt. Het
ware derhalven een onedelmoedige
vermetelheid, die gelukkige ontdek-
kingen niet dankbaar te erkennen: om
dat 'er lieden zyn opgeftaan, welke
het helder licht hunner zintuigen in

zoo ver verduisterd hebben, als zy,
uit de wett€nder beweginge, gevolgen
hebben durven toepasfen op de natuur
der ftof, welke, fchoon niet dan op
vernuft en vinding opgeilagen , door
hen als gevolgen van de verfchynfels

der beweginge, en van hunne Proef-
neemende ondervindinge worden voor-
gefteld.

Men behoeft zyne aandacht niet ver-
der dan op de eerfte wet der bewe-
ginge te vestigen, om overtuigd te wor-
den, welke gevolgen men op reke-
ning der Proefondervindelyke ^J"atu^r-

kunde gefield heeft : "Een lighaam
„ volhardt in den ftand, waarin het

„ zich bevindt, het zy van ruste of be-

,, weginge, zoo lang geen uitwendige

5, oorzaak deszelfs rust of beweging
„ doet ophouden."

Niet
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Niet te vreden met de kennis van
decze waarheid, heeft men gemeend
de werking dier uitwendige oorzaaken
zelve te kennen, en dezelve uit den
aart der beweginge Wysgeerig te kun-
nen verklaaren : men befchouwde een
lighaam in rust; men zag die rust ge-

iloord , door de drukking of botzing

van een ander lighaam , en men heek
kunnen goedvinden te verzekeren,
dat 'er uit het een lighaam kracht in

het ander overging. Wanneer een
rustend, niet veerkrachtig, lighaam,
door een gelykfportig lighaam, dat in

beweging is , v/ordt aangebost , en zy
beiden , hoedanig de onderlinge be-

trekking van hnnne masfae ook wezen
moge, na óqu fchok met dezelfde

fnelheid bewogen worden , zoo druk-

ken zich in dit geval de Natuurkundi-
gen zoodanig uit, dat de krachten van
het botfend lighaam zich in diervoe-

gen verfpreiden , dat beide lighaamen

,

na de botzing, even fchielyk bewogen
worden; zoo ook, om geen meerder
voorbeelden aantehaalen, wanneer het

aantebotfen lighaam in beweging is,

en met dezelfde rigting als het bot-

fend lighaam , zai hec iaatfte , naar

even-
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evenredigheid der masfae y zyne krach-'-

ten mededeelen. -

Wy zoeken vergeefs naar een bewys
of betoog van den overgang dier krach-
ten ; wy vinden ons genoodzaakt,
wanneer wy zulk eenen overgang flel-

len willen, de medegedeelde krachtr
altyd van een uitwendige oorzaak afce-

leiden; maar ook deeze ontleent dan
weer haare kracht van een andere uit--

wendige oorzaak, en zoo klimt men
tot in het oneindige, tot men cindelyk
zyn toevlucht moet neemen tot den wlL
van God: terwyl men evenwel weet,
dat een willekeurige verkiezing van
het Opperwezen, by geen redenkui>
dig Wysgeer als een genoegfaame rede
erkend wordt; doch al ware Gods- wil
voldoende , om voor de genoegfaame
rede van den overgang dier krachten,
gehouden te worden, zoo biyv^en-wy
"Vraagen, wat ons toch beweegt, om in

Gods wil de genoegfaame rede te zp^r\
ken van iets, voor wiens beHaanlyic*'.

heid geen bewys of betoog is: terv/yi
de zintuigen ons alleen de bewegiiig
toonen; en niets zeggen van den övef-
gang der krachten. Vadermallebran-
CHE, altyd zyne zintuigen mistrou-.
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^ende, en bevreesd, dat men uit de
botzing ligtelyk eenen overgang van
krachten afleiden zou, wiide liever,

terwyi hy alles van zyne caufes occajio-

neUes afleide , vastilellen , dat by ie-

dere botzing Gods wil tusichen beide

kwam, om het aangebotfle lighaam te

beweegen. Wy vinden iets beiach-

lyks in dit voordel, maar vermogt hy
niet, met het zelfde recht, Gods wil by
elke botzing te hulp roepen, als wy
by de eerfte botzing, het geen tog al-

tyd het zelfde geval is: want zonder
zulk eene willekeurige verkiezing, kan
'er voor den ailereerften overgang van
bewegingskrachten geene genoegfaa-

me rede, veel min een betoog, gevon-
den worden.
Een onderzoek over de waarheid of

onwaarheid van den overgang der Na-
tuurkrachten, is buiten Ons befhek.

Wy laaten ons ook niet in , of onze zin-

tuigen ons bedriegen, wanneer wy de
llof zelve als log en weerflandbiedend
befchouwen, beroofd van alle oor-

fpronglyke Natuurkracht: dan of wy,
op het voetfpoor van leibnitz, alle

werking der ilof, zoo wel in de leeven-

de of bewegende, als in de doode of
druk-
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drukkende krachten , van eene oor-

fpronglyke Natuurkracht moeten af-

leiden; veel min ofwy alle kracht ont-

kennen moeten, en zelfs, met euler,
de kracht van traagheid alleen voor
den wederfland erkennen, diei^ wy iïi

de lighaamen waarneemen» * -• •;• -

rrGenoeg is het, hier aantemerken,
diat men misbruik van de zintuigen ge-^

maakt heeft, wanneer men uit de wet-»,:

ten der beweginge en der botzinge ee-

nen overgang van Natuurkrachten ge-
meend heeft te kunnen afleiden : daar
die wetten ons alleen van de verfchyn-

iels der Natuur onderrichten, maar niets

aanduiden van de oorfpronglyke wer-
king der ftof, zoo dat men uit dezelve
nimmer den overgang en mededeeling
der Natuurkrachten te.recht heeft kun-
nen afleiden.

, rfi yv/ -ib .^^?';T7^!:•'^

..^Dan, geen uitvinding heeft den Na-
tuuronderzoeker meer verrukt , dan
die -van de aantrekkingskracht. Dit
verföhynfel, met den naam van trek--

king en kracht beftempeld, was doorj

de oudfte Wysgeeren waargenomen j;

ANAXAGORAS, DEMOCRITÜS en EPICÜ?^

RUS maaken 'er gewag van; copsrni-,

cus ontdekte dit verfchynfel in de He-j;,

£iiu DEEL, Ee "
raeï-
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inelfche lighaamen; kepler nam de
onderlinge aantrekking waar, tusfchen

de planeeten en de zon, en de En-
gellche Kancelier bacon maakt ge-

wag van den invloed der maan op de
zee, door middel van de aantrekkinge;

maar het was alleen voor het verhe-

ven "vernuft van den voortreflyken

ne\VtOn weggelegd, om dit leerftel-

fel in deszelfs helder daglicht te ver-

toonen. Wy treeden in geen onder-

zoek > in hoe ver een fraaije keeten
van Ontdekkingen het menfchelyk
Verfland zoo ver betooverd heeft, dac

men der flofFe eene eigenfchap- toege-

kend hebbe, die zy misfchien nimmer
bezeten heeft: wy verwonderen ons
veel eer, hoe, na zulk een grootfche en
vernuftige onderfhelling , alle de ver-

fchynfels, die wy in de beweging der
Hemellchc en Oridermaanfche lighaa-

men ontdekken, zoo uitmuntend met
dezelve overeenkoomen, dat voortref-

lyke Mannen, als roberval en höok.
Kier op ftelfels gebouwd hebben , wel-

Ice, ar wat Natuur onderzoekt, ver-

baasd en verrukt hebben. Hierom on-
derneemen wy niet aantetoonen, dat,

de aantrekkingskracht cnderfleid zyn-
'•• ^ --- de.
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déj ^eï-'^g^^ïligölloe^^ame tède is voor
de verandering , welke de aangetrokken
ne lighaamen , in hunne beweging, on-
dergaat* want dan zouden wy moeten
vervallen in een omflagtig betoog, dat
hoofd^aaklyk iiier op zou uitkoomen:
dè rede der verandering, die de aan-
getrokkenelighaamen, in hunne bewe-
ging, ondergaan, •moét of in de^elve^
of buiten dezelve berusten : zy kan niet

in de lighaamen ^ëlve berusten, om dat
ieder lighaani , dat in rust is , in die rust

volhardt^ zoo lang het door geen uit-

wendige oorzaak in dezelve geftoord
wordt; en veel m.in kan zy buiten dezelve
berusten, om dat het midden, door
Welk het aangetrokken Jighaam moet
bewogen worden j volgens de Newto-
nianeri, die de liitVlOeifëls van eene mid-
delftoffe ontkennen , ledig zynde, 'ef

geerie ilöf, hoe ookgenaanid, op het zel-

ve werken kan;^o dat de aantrekkings-

kracht alle genöègfaame rede van de
veranderingen in de bewogene lighaa-

fïïeri uitfluit, het geen zoo veel gezegd
JS', 'als dat de aantrekkingskracht ^1-^

vê zonder voldoende rede- is*

Liever dan op dit betoog IHlteftaan^

is-men verplicht, edelmoedig te beken-
"-

* Ee 2 nen,
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nen, dat nooit beguicheling der zirt-'

.tuigen verfchoonbaarder was., dan in

de voortreflyke keeten van verfchyn-
fels, die men door het woord aan-

trekkingskracht verklaart : de eb en
vloed; de ongelykheden der maan;
de excentrique kringen, waarin zich

de planeeten en comeeten beweegen;
de vervroeging der nachteveningen;
de knikking van d^n aardbol; en, om
van veel andere te zwygen , in laater

tyden, de afwyking der loodlyn op de
Cbimboraco i door bouguer en de la
CONDAMINE waargenomen, zyn zoo
veel waare verfchynfèls , welke door
de Starrekunde en door de Proetbn-
dervindelyke ^Natuurkunde, als in ze-

gepraal, ten behoeve van dit geheim
en ond.erfteld vermogen der flofFe, wor-
den aangevoerd,

,

.•
Hebben dan doorluchtige Mannen,

met hunne naauwkeurige zintuigen,

alle deeze verfchynfèls waargenomen;
en ilrydt het nochthans regtllreeks

tegens de genoegfaame rede, dat de
ftof begaafd zy met een vermogen of
kracht, om andere ftof aantetrekken

:

zoo volgt, dat of fchoon deeze ver^

fchynfels natuurlyke gevolgen der
^an-.
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?iantrckkingskracht fchynen te zyn ,

het woord aantrekking niets anders

dan een middenterm is, die de
voortreflyke keeten van al die ver-

fchynfels in eens uitdrukt, en dat de
rede dier verfchynfelen zelve elders

behoort gezocht te worden. Wy
iaaten het aan fchrandere Overna-
tuurkundigen over, om te.beöordee-

len, of zulke Wysgeeren, die van de
waarheid cener Algemeene Overeen-
ftemminge in de Natuurbewegingen
overtuigd zyn, een beter en veiliger

weg betreden, tot het opfpooren der

rede van die verfchynfels : dit is ten

minften zeeker, dat decze hun toe-

vlucht niet neemen tot een vermogen
in de ftpf, het welk nimmer door eeni-

ge Proefneeming geftaavd is , en door
de genoegfaame rede regelregt wordt
tegengefproken.

Baarde dus, in de oudfte tyden,
.een. blind vertrouwen op de zintuigen,

den gedrochtelyken Godsdienst; en,
aan den anderen kant eene volkomene
verwaarloozing van derzelver getuige-

nis 5 Peripatetifche en andere Wereld-
, lleliel, welkers bouwmeesters meer den
Chaos:, dan de Natuur fchynen ge-

E e 3 raad-
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r-aadpleegd te hebben: was het Wys-
geeng verfland gckeetend, aan een
•werktuiglyke manier van denken;
heelt me^ vervolgens 200 veel ver-

warring uit den weg geruimd , door
een voorzichtig en verltandig raadple-
gen der zintuigen, door het prachtig
gebouw der Proefondervindelyke Na-
tuurkunde; en heeft deeze weer aan
he^ weelderig brein voet gegeeven,
tot Over-natuurkundige befpiegelin-

gen, die niet de natuur, d-e waarheid
en de ondervinding, maar het vernuft
tot hunnen grondliag hadden: welk
een weg betaamt het dan hem inte-

flaan , die, der wysheid begeerig, de
waarheid tracht te kennen, en den be-

Icoorlyken eertytel van Wysgeer ver-

dient?

Den invloed der Zintuigen te mis-
tromven , en zich nochthans van de-

zelve ten nutte te bedienen, na ze
eerst aan het gezond verlland beproefd
te hebben, is onweerfpreeklyk devei-
ligile weg. De hoofonderdeden der
Wysbegeerte noem ik Natuurkunde en
Redekunde: in beide 3yn de Zintuigly-

Jce waarneemiiigen van het grootlle nut,

\qx bereiking, van de waarheid^ enir^
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beide is een te groot vertrouwen op
dezelve, de bron geweest van grove
dwaalingen.

In bet opfpooren van de verfchynfels
der. Natuur, loopt men groot gevaar
2ich te bedriegen, wanneer men dea
aart der Natuur meent te kennen, om
,dat men derzelver verfchynfels heefc
Jeeren gadeflaan : een waarheid-lie-
vend Wysgeer zal zich zorgvuldig
wachten, om gevolgen toepaslyk op
den aart en natuur der fto/ te trekken,
die de verfchynfels zelve niet opgee-
ven , en de genoegfaame rede dier

verfchynfelen nimmer uit de zintuig-

lyke gewaarwordingen willen verklaa-
ren , dewyl de ondervinding hem leert,

dat zy altyd te kort fchieten.

Aan de andere zyde fpoort hy die

verfchynfels op , zonder vooraf ge-
maakte Hellingen , maar onder het ge-
leide van de Evidentie of Klaarblyk-
lykheid: op deeze kan het Wysgeerig
verlland zich veilig verlaaten; pp dee-
zen weg ontmoet hem de Wiskunst,
ir^ het üeriyk gewaad der Onfeilbaar-

heid : deeze befchouwt, als Rekenkunst,
de hoeveelheid der grootheden, als

Meetkunst derzelver uitgeftrcktheid

,

Ee 4 eii
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en eindelyk als Stelkunst de groothe-

den, (d. i. al wat vermeerderd of ver-

minderd kan worden), in het alge-

meen: met een kondig behulp van
Zintuiglyke merken, leidt zy ons op
tot een onfeilbaaren trap van zekerheid;

de Stelkunst inzonderheid fielt , tot

verbaazing van het verfland, op een
. waarlyk tooverachtige wyze , geheel»,

redeneèringen, door Zintuiglyke mer-
ken voor, welker Werktuiglyke faa-

menftelling zoo duidlyk en onfeilbaar

is, als het Barbara Celarent van de
Peripatetici bedrieglyk en verward
"was.

De volkomene zekerheid der Wis-
kunst blykt hier uit, dat elk eerst be-

ginnende leerling, die de eerfte en
eenvouwigfte voordellen in orde be-,

toogd heeft, hier in, door newton
zells, niet kan overtroffen worden.
Zoo opbeurend als deeze waarheid is

voor den beöeffenaar der Wiskunst,
^oo veel wordt hem, aan den anderen
kant,- de moed uitgedoofd, ora datzy
haare nuttigheid en fchoonheid zoo l^ng

voor hem verbergt, tot dat hy vorde-
ringen gemaakt heeft, welke hem tot;

i^erzelver toepasfing gefchikt maaken ^

'm.
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•eèft trap , die door weinigen beklommen
wordt : hier om behaalde thales on-
eindig meer roem, door het meeten
Van de hoogte der Pyramiden, en van
<len afftand der fchepen in zee , dan
door het uitvinden van de gdykheid
dier overftaande hoeken van twee ly-

nen, die elkander doorfnyden; de ge-
lykheid der hoeken, aan de bafis van
een gelykbeenigen driehoek; de ge-
lykvormigheid der gelykhoekige drie-

hoeken j de regtheid van alle de hoe-
ken in een halven cirkel, enz.: dit

is de rede, dat zoo veele by de eer-
fte beginfels blyven ftaan , dezelve
fchielyk voorbygaan, en zich lynregt
met de borst op de Natuurkund.e toe-
leggen. Men fpoort door Proefnee-
mingen de verfchynfels der Natuur
op : en waarlyk de fraayheid van alle

die verfchynfels verdienen de aan-
dacht der Weetgierig^n, en zyn voor-
al gefchikt, om de Zintuigen een ftree-

lend en nuttig vermaak te bezorgen

:

maar niemand kan evenwel ontk^en-
nen, dat de kennis der Natuur zich
fchuil houdt agter eene grondige en
naauwkeurige beoeffening der Wis-
jCUnSt, ' '

'
'

'

' -:»^ Ou . .

¥iej Men
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Men zal nimmer de doorgeloopene
ruimtea vaii lighaamen , derzelver ge^

"wigten, vermogens of krachten, waar
mede zy anderen gezegd worden te

drukken; of zelve bewogen wordende,
hunne fnelheden , tyden van beweginge
en wat dergelyke dingen meer zyn

,

kunnen kennen en berekenen : terwyi
men onkundig is van de eigenfchappen
der regte lynen, regtlynige vlakken,
hoeken, gedeelten en omtrek van den
cirkel, der regte lynen, die tot de
kegelfneden behooren, der gedeelten

van Parabolen, Ellipfen, Hyperbolen
en menigvuldige andere kromme ly-

nen: alle welke Meetkundige figuuren

toegepast op de Werktuigkunde, Wa-
terweeg- en Waterloopkunde , Ge-
zichtkunde, Starrekunde, en meer
andere deelen, die tot de gemengde
Wiskundige wetenfchappen behoo-
ren, de Natuur, in al haar grootheid

en fchoonheid leeren kennen, en den
Natuuronderzoekers gronden van ze-

kerheid opleveren , waar door het

Wysgeerig verftand verrukt, en, tot

verbaazing van het vernuft, onfeilbaar

onderwezen wordt.

In de Zedekunde eindelyk, is het

., ,: licht
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licht der gezonde Redie een voortref-

lyk tegengif, tegens de aanvechtingen

dei* Zintuigen , dié maar ai te dikwyls

het Menschlyk, ja zelfs het Wysgee-
xig veriland , met behulp van een loos
zelfsbedrog , het 'pad van Waarheid
en Wysheid doen verlaaten, om zyn
edele voortreflykheid in een ftroom
van wellust en zinlyke genietingen uit-

tedooven. Leert de ondervinding, dat
het verftand deerlyk te worftelen heeft

met de aanvechtingen der Zintuigen,
200 vertoont zich voor elk waakfaam
en verftandig Wysgeer, het licht der
gezonde Rede, als een ftraal der He-
melfche Wysheid , die hem boven
den indruk der Zintüiglyke gewaar-
wordingen verheft, om hem, als een
verftandig weezen, langs het pad der
Wysheid, toegang te geeven tot de
Heiligdommen der Waarheid.
De Zintuigen , die roortreflyke

Werktuigen, die uit eigen aart ge-
fchikt zyn, om onze denkvermogens
optewekken en te verfterken , zyn ty*

rannen geworden by elk, die in zyn
2edelyk gedrag, hen alleen of te veel
gehoor geeft ; even gelyk zy de Na-»

tyi^rpnclerzoekers , ZQO menigwerf te

decr^
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deerlyk misleid hebben. De voorwer-^

pen, welke het misbruik der zinnen
als begeerlyk voorftelt, worden hier

©m te recht zinlyk genoemd : de wil

.wordt opgewekt tot genietingen, die

met 'sMenfchen zedelyk geluk waar-
lyk onbeftaanbaar zyn ; de wellust,

nooit verzadigd, die nimmer een zach*

te zelfsvoldoening na zich laat, die

meest al , door haar ééntoonigheid , ver-r

veeling baart, en dus uit haar eigene
Natuur gefchikt is, om aanhoudend
op nieuwe zinlyke genietingen bedacht
te zyn, wier voormiaak alleen dat be^
drieglyk genoegen geeft, waar van
men zich zoo veel voorftelt: de wel-
lust en het zinlyke , zyn meest al de
dryfveeren van 's Menfchen belang

,

en , het geen het verfchriklykst van
allen is, het zinlyke bedriegt den
Mensch, op eene zeer looze wys: im-
mers niemand veronachtfaamt zyn ge-

luk met voorbedachten raade , elk

Mensch zoekt zyn eigen geluk; maar
de Zintuigen geeven hem zulke denk-
beelden van geluk , als zyn hart

.wcnscht, zoo dat men fchielyk dat
geen voor waarheid erkent, het geen
inen zoodanig hoopt te vinden; fchier

lyk
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lyk zyn onze begeertens plichtmatig

in onze oogen , en zoo wordt de
Menschj zonder opzetlyke kwaadr
heid, welhaast een flaaf vanzyne eige-

ne zinlyke gewaarwordingen en genie-

tingen. De befóemde nocole, wiens
hoofdbezigheid het was, de waarde
v^n 's Menfchen denkvermogen te on-
derzoeken en te bepaalen, den alver-

mogenden invloed der Zintuigen ge-
waar geworden, vormde hierom zul-

ke geringe denkbeelden van 's Men-
fchen verftand, en noemde het zelve
zwak, bepaald, eng, geduurig bloot-t

gefteld aan afdwaalingen, en tevens
200 waanwys , dat het alles binnen
zyn bereik rekent. Zeker is het, dat de:

Mensch rneest al wys boven zich zei-»

ven is, en altyd door het zinlyke be-
ftuurd, oordeelt hy over zich zelven,
tcrwyl hy ongevoelig verlokt raakt

^

om te denken, dat hy verftandlykei

vermogens genoeg bezit, on^ zich-

3oor die indrukken niet verder telaa--

ten beftuuren dan zyn geluk het me-'
debrengt; terwyl andere, meer zwak
en minder waanwys , hunne eigene
vermogens te gering achten, om te-

jjeu ZiOo veela^bekoorlykjieid b eiland

Kj te
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te2{yn, den m<>ed opgeevert, en zich

intusCchen met deft flroóm van zinlyke

bejaagingen lasten wegfleepen : zoo
VQVZwsLkt het ^sinlyke oogenfchynlyk
het verftand, het maakt den eenen
waanwys, en den anderen töt een
bloodaard. Te recht verzekerde hier

om PASCAL, die 'sMenfchen verdartd

aan den zedekündigen kant befchouw-
de , dat 'het beide even =gevaarlyk

•was, den Mensch of zyn eigene voor-

treffelyke vermogens, of zyne laag-

heid te veel te doen kennen. Geluk-
kig ! was elk binnen de juiste paaien ge-

bleven, die de fchrandere locke aan

*s Menfchen vermogen heeft toege-

kend; hy onderzocht met ernst de
vatbaarheid van hét" verftand ; trachtte

optefpooren tot hoe ver zyne kundighe-

den zich kunnen üitïlrekken; te bepaa-

kn, het geen hy begrypen kan : in

een woord, zyne Natuur in haar eigene

waarde te leeren kennen, door al de
voorwerpen in die evenredigheid te

befchouwen, welke zy met zyne ver-

mogens hebben. .,;yiriuOi>

Zien wy dus , hoe dé Zihtüigé?i>

van de johgfte eeuwen af, den Mensch
in het belchouwen der Natuur^ by ge*^

'-

' jbrek
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brek eeiier bcfchaafde redeftéëmg , iri

een dweepende verwarring gedompeld
hebben; hoe zy naderhand de ryke
bronnen van alle dwaalingen geweest
zyn ; hoe zy telkens aanleiding gègee-
ven hebben, om dè begeerte te doen
vestigen, op de voorwerpen^ wier
bezit mee het geluk eigenaardg önbe-
llaanbaar zyn; en eindelyk, dat heC
ergst van allen is, de verflandelyke
vermogens zelve ondermynen, ontze-
nuwen en vernietigen : 200 zal iedef
bedachtfaam Mensch ligtelyk mefi
Öcn Geleerden Jood inftemmen,- dat
niemand zich een zonderlinge vorde-
ring in de Wysheid zal kunnen" belo-
ven , die niet door het licht der gezöh-
de Rede geleerd heeft, zich boven 'de

Zintuiglyke voorwerpen te verheffen.

Is de ziel onfterflyfc; zal zy uit haaf
eigen aart eeuwig ondervinden, den-
ken en willen ; z^l zy in den ftaat der
geliikzaligheid de waarheid kennen *

zullen Wysheid en Schoonheid, dé
volzallge voorwerpen van haare werk-
faamheden en genietingen zyn , wan-
néér zy van allen fchadelyken invloed
der Zinnen bevryd, haar eigen geluk
iièxifi^n en genieten zal t wat gevoelig

hare
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hart voelt zich dan nietontvonkt, om
zyn beftaan , zoo veel in hem is, aan
die voortreflykheid te doen evenaaren,

welke het doeleinde is zyner beftem*

ming, waar door hy reeds in deezen
Natuurftaat, boven het zinlyke verhe-

ven, onder het geleide der Wysheid,
en het genot van de indrukken der
Waarheid, als een verhevener weezen
zyn loopbaan voleindigen kan.

Wy behoeven geen Geleerde ea
Overnatuurkundige befpicgelingen ,

om onze Rede over de zinlyke aan-

vechtingen te doen - zegepralen : de.

Godsdienst vervult elk welgeplaatst

hart met Wysheid, deezQ veredelt

den Mensch tot een Wysgecry of
fchoon zyne opvoeding en omftandig-

heden hem niet toelieten, zyn vernutc

met Geleerdheid te verfieren, en is al-'

fins het beste en gefchiktfte middel >

om zyn zedelyken wandel , volgens het

voorfchrift der gezonde Rede, te be-

ftuuren.

Is dan de zegepraal over het zinlyke

hier zyn groote en edele post: hy
verheuge zich , dat hy reeds hier , door
zyne verflandige Rede , zoo dikwyls

geholpen, pelluurd en op het regtp
. , pad

I



Zintuigen op de w^sbegeerte; 40

pad kan gehouden worden > als hy
vrj^willig derzelver wyzen raad , vqot
hec heilig richtfnoer zyner vrye wer-

ken houdt. Bekooren hem Waarheid
en Wysheid ; de Godsdienst zy zyne
Leidsvrouw! deeze geeft het hart ee*

ne ftandvastige gefchiktheid > om zich

naar het voorfchrift der Rede te ge*

dragen. De rust, het genoegen èn da
voortreflykheid van den Mensch, in

een woord, zyne volmaaktheid beftaaC

in het leeven en werken , naar de in-

fpraak der Rede, onder het beftuut

van den Godsdienst: deeze geleide

hem fteeds op het enge pad der
Wysheid , het geen voor hem be-i

koorlyk wordt, zoo dra hy zich een
hebbelykheid verkregen heeft, om heG
zelve te betreden. Daar vindt hy de
onafTcheidbaare gezellinnen der Wys-
heid: Vergenoegdheid , Zelfsvoldoe-

ning, Blydfchap en Grootmoedigheid;
daar geleidt hem de Godsdienst, zon-^

der omzien, met een grootfchen tred,

en doet hem wandelen , volgens hefi

beftuur van zyn voortreflykst en edelst

beginfel: de infpraak namentlyk der
gezonde Rede, het licht der Natuur,
een ftraal der Godheid, door den zui-

^ÏL PEEL* Ff ve-
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veren en onbevlekten Godsdienst ge-

louterd, die den iVlensch boven alle

aanvechtingen der Zintuigen ver doet

zegepraalen , deeze bezorgt hem die

zagte zclfsvoldoening en zedelyke wel-

vaart, welke nimmer eenige Zintuigly-

ke gewaarwordingen of Zinlyke genie-

ting, aan het hart der Wyzen gefchon-

ken heeft.

GEE.
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cris Batavum primus intulit, Zelandi-
cariini infularum antiquitatem alta ca-

iigine obvolutam jacere, omnes fere

L'elgicarum Rerum fcriptores testantur.

S'\ in retro decurfa annorum fpatia

ire, et quicquid memoriarum Scripto-

ium Veterüm fides cuftodit, excutere
V:Jcet, reperiemus a longe fubmotis

:';ctaiibus varias opiniones de Aëris Ze-
Uindici qualitate inter praeclaros cu-

;iiscunque aevi viros viguisfe, qui et

ipil Zelanda de Gente nati eruditionis

t?-rnam apud posteros propagarunt

,

iiiter quos primo loco nominare liceat

::!COLAUM EVERARDi, fummi Confilii

Me-

• ; CAESAR, die het eerst de Romcinfche Vaandels,
v-liCuLand der Batavieren, geplant heeft, de Oiid-

<!.-*!dder Zceuwfche Eilanden in eene dikke duisternis

( :'r\vnnden hgt.

liulicn Avy ons verledigen , eenige jaaren agter uit
' c üeiicii , en -het geen geloofwaardige Oude SchiTvers

.•.-,s bijbbcn nagelaaten te onderzoeken , zullen wy
1 .'vinden, dat van ouds af, vcrfchillende gevoelens,
' iiiirent den aart der Zeeuwfclie Lucht, plaats gehad
^ l-.l-cn, by beroemde Mannen, die in onderfcheide-

rc Kcuv/en leefden, en die zelfs in Zeeland geboo-
: cii waren , en den roem hunner Geleerdheid , tot de
.r-ulsomclingfchap, hebben overgcbragt: onder welken
ix.cu r^icoLAUS EVERARDi , Voorzitter in den Hoo-
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Mechlinienfis Praefidem , magnae exift"'-

mationis virum, cujus verba in Conü-
lio 132 Libri fui Confiliorum et Res-
ponfionum ita leguntur: nee est verifi-

mihy gtiod in Patria Zelandiae, ubi A'ér

de fe corrumpit ferrum ; vixerunt aliqul

centum et viginti dm annos , imo de mille

vixunus, ibi continue moram trabens ah
tingit quinquagejimum annum.
Ex quibus verbis apparet, in nemi»

ne magis, quam in iilo viro id verum
esfe, quod dicitur, nullam esfe fapien-

tiae vim tantam, in quam non aliquis

ilultitiae rivulns influat cum eaque per-

misceatur. Mirari itaque non debe-
Ff3 mus,

gen Raad van Mechelen , en een zeer gelicht Man ,

ae eerfte plaats mag geeven; v/iens woorden , in de

1 32 Raadg. , van het Boek zyner Rand'g. en Ani-
woorden ^ deeze zyn: Hei is niet n'aarfchynelyk', dd:

in Zeeland ^ daar de Lucht van zelf ket yzer rci-

ttert , eenige Metifchen honderd en twee en tipi'ht!^;;

jaaren geleefd hebben ; ja van duizend , is ''er tiaauy:-

lyks één , die daar , geduurende zyn geheel heven ver-

hlyvende ^ het vyftigjis jaar bereikt.

Uit welke woorden duidelyk blykt, dat in nie-

mand meer , dan in dien Man het zeggen bewaarhei-.-

is, namelyk: dat nooit iemands Wysheid zoo groof

is, dat zich daar mede niet eenige "dwaasheid z'vad'*

vermengen. Dus moeten wy ons niet vervvoudereiv ,-

d;'.L
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mus, quod Filius ejus, qui fub jANI

SECUNDI nomine Orbi Litterato inno-

tescere voluit, et Cardinali granvel-
3LANO a Secretis fuit, Patris opinionem
Jecutus in Poè'matibus fuis, Epistoh
Lib. I, Epist. I. ad fratrem fuum ever-
ARDUM NICOLAIUM , Aëris nostrl qua^

iitatem malignis fcommatibus perftrin-

gere audeat, dulci modulamine ca-

jiens:

Me retinet falfis infaufla Wakchria terris

Oceanus tumidis quam vagus ambit aquis.

NuUa ubi vox avium, Pdagi ilrepit undique murmur
Coclum etiam lavga dcluper urget aqua.

Flat Boreas, dubiitsque Notus, flat frigidus Eiiriis,

pelices Zcphyri uil ubi juris habeiit.

Au-

tlat zyn Zoon , die zich , onder den naam van janus
SECUNDUS, aan de. Geleerde Wereld heeft willen be-

tend raaaken , en Geheimfchryver was , va» den Kar-

dinaal GRANVELLE, het gevoelen van zyncn Vader
volgend? , in zyne Gedichten , in den eerllen Brief,

van het eerde Boek zyner Brieven , die hy aan zyu
Broeder everardus nicoeai fchryft, van de ge-

Itcldheid onzer Lucht, op een gants bitfclie en
ïchirapachtige wyze dmft fpreeken , op eene zagtlui-

dende toon dus opzingende :

Ongelukkig Walcheren door haare ziltige Landen ,

^velk een woelige Zee met zyn bruijchende golven

vmvangt^ weerhoudt viy ; hier hoort men geen fiem
der Vogelen , het gewoel der Zee raast hier van alh
^j4^fi, wyl ds ^emcl boyen het zelys mei dikke
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Audiamus j^evinüm lemnium, Me-
dicum Zirixfeënfem ibique natum, qui
Scriptis fuis eximiam übi nominis Glo-
riam comparavit. Hic , in Libro fuo

,

de Occultis Naturae Miraculis , Lib. V.

P^S* 33^> agens de Zelandici foli uber-

tate, de ürbibus eleganter extructis,

de Portuum commoditate, et tuta Sta-

tione Carinis, hunc in modum de Aere
nostro loquitur: de Aéris autem Ze-
landici dementia non aujim muUa poUice-

ri, ut qui in nonnulUs partibus fit paulo

aspertor , et quam Vicinarum gentium

minus falubris y praefertim aejlate ob pa-

Ff 4 /«-

wolken haar drukkende is : een Noorde , een ongena-
dige Zitide en koude Ooste wind, blaast in deeza

fireek , terwyl de zagte IFeste wind hier niet gehoord
wordt.

liooren wy levinus lemnius , een Geneesheer te

Zierikzee , en aldaar gcbooren , die zich door zyne
Schriften eenen Grooten naam gemaakt heeft. Deeae
jn zyn- vierde Boek , de Oi:cuhis Nat. Mirac. pag.

536, handelende over de vruchtbaarheid van den
/ecuwfchen grond, over de net gebouwde Steden,
over de gcmakkelykhcid der Havens, en de veUige
Reeën vuor Schepen, zegt van onze Zeeuwfche
Lucht, het volgende: Fan de zagtheid der Zeemv-
Jhhe LiLcht durf ik niet veel goeds belooven, om dat
zj in foinmige gedeeltens wat fdisrpar en ongeznnd^r
is, dan die ,d^r nqbuwlge Folken^ voornameivk in .

dcit
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ludum et Stagnorum gra'oes balitus , e$

quod Regio arboribus minus confïta. Hoc
tarnen habet commodiy quod contagioni ac

fesfiferis morbis minus fit obnoxius , ac

ferius inficiatur, nee factie conquiescit,

Audiamiis jasonem pratensem ,

Medicum Verienlem, qui Medicinam
primo in urbe patria Zirixzea exercuit,

cieinde ab adolpho burgundo , Mar-
chione Veriae et Domino Beverenfi,

in Arcem Sandenburgun evocatus au-

lae ejusdem urbisque Verienfis Archi-

ater fuit. Hic tanta felicitate in huma-
nioribus Studiis ingenium exacuit, ut

pemo purius Latine fcriberet, ne-

mo

den zomer , wegens den zwnaren flank der poelen en

onoerasfen , en om dat dit Land niet ftsrk met ge-

boomte beplant is. Nochthans heeft het dit voordeel

y

êat het minder aan hefmetting en pestilentieufe ziek-.

4ens is onderworpen , en laater wordt beftnet , en de

hefmetting zich niet ligt vestigt.

Laateii wy ook agt liaan op jaso pratensis , Ge-
neesheer te Feere , die eerst zyne Geneeskonst , iii

zyne geboortcftad Zlerikzee geoefend heeft; vervol-

gens door ADQLPH van bourgondien , Markgraaf
ran Feere en Heer van Beveren , in het Kasteel San-
denburg ontbooden zynde, eerfl:? Geneesheer van
zyn Hof en van de ftad Feere geworden is. — Dee-
ze Man heeft zich met zulk een gelukkigen uitflag,

P|) de fraaye \Y^t?nfchappeu tooggjegdj dat niemauci
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mo Verfus Latinos elegantius pange-
ret. Edidit Poêmata varia hoc titulo:

Sylva Carminum Adolescent iae , Ant-
werpiae 1530. 8vo, rarioribus Libris
jnerito adnumeranda. In hac Sylva
confpicitur carmen jani reigersbergii
Chronico Zelandiae praefixum , in quo
de Zelandia ejusque Aèrè ita canit:

Crede mihi non est I^egio aspernabilis uUi,
Certat cum primis fertilitate locis.

Aëris innocui tanta est dementia, pasfira

Arborei fuetus u: genus omne ferat.

Si cupis ingenium gentis novisfe, docebit
Multa hic collectus fédulitate liber;

Gens addicta Deo , cnta , fimple)^ , moribus aptis

,

Nee pauci castae Palladis arma colunt.

Ff 5 HA-

fierlyker Latyn fchreef , noch beter Latynfche Vaer-
fen maakte dan hy. Hy heeft vcrfcheidene Gedichten ,
onder den tytel van Sy/va Carminum jidolescentiae y

te Antwerpen, in het jaar 1530, in 8vo uitgegeeven ,
die mén met recht onder de zeldzaame boeken mag
tellen. — In deezen bundel, vindt men een Vaers,
geplaatst voor de Chronyk van Zeeland, door johan
VAN RYGERSBERGEN , in het welk hy van Zeeland,
en van de Zeeuwlche Lucht , dus opzingt

;

Geloof my ^ Jeeze Landftreek moet van niemand
veracht worden: in Vruchtbaarheid heeft zy voor
geene plaats des Aardbodems te wyken ; de zagtheid
van haar onfchadely^e Lucht is zoo uitnemend , dat
het boomgewas hier alle foort van vrucht oplevert.

Indien gy begeerig zyt den aart van het Folk ff

jennen ^ dit Boek^ met veel vl^t faamengefleld , zat
het
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HADRiANUs jUNius , multigena Eru^
ditione clarus, in Epistola, nicolao
voRSTio Scripta, graves de Aêris Ze-
landici infolentia querelas agit, cum
Medioburgi in Abbatia, ubi domicili-

um ei erat, diuturno morbo detinerc

tur.

Nee filentio praetereundus est cüt-
BERTUS JONSTALLUS, ferenisfimi An-
glorum Regis henrici VIII. ad Catho-

liciim Regem carolum quintum Ora-
tor , qui in Epistola quadam , ad eras-

MUM, a'? I5i7fcripta, etLibroIlI.Epis-

tolarum magni illius Viri inferta, irata

men-

hft U lce"cn : kef is een Volk aan den dienst van

God verhcnden ,
fchrander , eenvoudig , en van ger

fchikte zeden , waar van niet yveinige zich toeleggen

op het beöeffinen der hefchaafde Letteren.

ADRiAA.\ JUNIUS , ccn Mail , door zyne veelvuldi-

ge Geleerdheid beroemd, klaagt zeer over de onge-^

zondheid van de Zeeuwfche Lucht , in zyn Brief ge-

fchreven aan nicolaus vorstiüs , toen hy te Mid-
de'Tburg in de Abdy, waar hy zyn verblyf hield,

met eene langdurige Ziekte had gelegen.

Men moet ook cutbertus jonstallus. Gezant
van HENDRIK, de VJII, Koning van Engeland, by
den Spaanfchen Koning karel den V, niet flilzvvy-

gende yoorby gaan , die in zekeren Brief, in her jaar

J517 aan erasmus gefchreven, welke in het lilde

Bbek der Brieven van'dieu groeten Man te vinden is^

sram-
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mente in haec vttrba erumpit. Fix tan-

dem Hispaniarum Rex ex Zelandïa in

resinum ncwigavit, ego Regem comitatus ex
^elandia cum meis mxfahus redeOt usque
adeo tetro et plme ppstilenü coeli illius in-

jestatus odore, ut multorum dierum ine»

dia^.accedentemfebrem nondum omnino de»

pukrim, Nequehaecmeaforsfoïiüs, mag"
^a pars auUcorum aegrotabaty babenda est

DeagratiOy qmd Rex evaferit. Ex Pur--

furatis ajiicti certe aliquot: ita neminem
non vexatum dimifit illa in/tthf Stygem
arintror non ïonge illinc abesfe, ea est

aquarum nigrmido atque amarulentia.

Tota plane Regio duobus pasfibus est ma-
rt

graraftoorig in deeze woorden uitbreekt: Naamvlyhs
is de Koning van Spanjen uit Zeeland^ naar zyn
Ryk fcheep gegaan , of ik , die den Koning vergezeld
heb ^ ben ter naairver nood met de jnyne gezond uit

.Zeeland te huis geJi;oomen, zynde zoo zeer aangedaan
door de vuile en befmettelyke ftank van de Lucht ^

dat ik de bykootnende Koorts ^ door veele dagen te

vasten , noen niet geheel heb konnen verdryven. Dit
was niet alleen myn lot , maar een groot deel van den
Hofftoet was Ziek , en men mag God danken , dat de
Koning hier van is bevryd gebleven. Eenige der
voornaamften van het Hof hebhen zeker veel geleeden:
ja niemand is ongeplaagd uit dat Eiland vertrok^

ken ; ik geloof dat de Styx niet ver van het zelve is ,

«.00 zwari en iiiter is daar het water, Qp het hoog-
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ri humilior in fummo aeflu, et niji aggt^

res arcerent, marinae belluae in comes'

fantes atque invicem propinantes incolas

irrumperent : ad haec incommoda vitanda:

fraejidium unicum esfe ajunt, mos haurire

congios ; remedium eerte mihi gravius om*

ni morbo, Sed quidfacto, qui tamfrugi-

feram in/ulam tamque portuofam infamo
tacitis, quae in laudationem ejus dici poS'

fent? Visne feire? Juvat aliqua via me
de illa vindicare, atque omnem ex ejus

toedio conceptam bilem in Ulam ipfam ef-

fundere : itaque tiunc ejus Encomium re'

ticebo in vindictam, fed ut ferio tecum
agamy

fte gety , ligt het geheel Land wel twee voet laager

dan de Zee , en zoo de Dyken het niet heletteden ,

zouden de Zeegedrogten op de brasfende en wederzyds

cp elkanders gezondheid drinkende Invvoonders ^ aan-

rallen. Zy zeggen , dat het fchoon ledigen der bee-

kers , het eenigst middel is , om die ongemakken te

mitgaan ; een middel dat voor my erger is dan alle

Ziekte; maar wat doe ik^ dat ik een zoo vruchtbaar

Eiland ^ en het welk zulke goede Havens heeft .^ ont~

eer , door die dingen fiilzwygende voorby te gaan ^
die tot deszelfs lof kunnen gezegd worden ? IVilt gy
het weeten ? Ik heb lust , om op eenige wyze my over

het zelve te wreeken , om myne , uit ongenoegen , over

het zelve ^ ontftaane gal ^ daar op uittefpirven. Hier-

om zal ik nu , ten wraake , deszelfs lof verzwygen ;

waar om in ernst met U te fpreeken , ik ben verblydy
das
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agam , gaudeo me tandem cominenti red-

diium, ubi coelum falubrius,

Ad propiora vocor, et ne latius,

quam mihi propofueram, exfpatier,

quid de Aëris Zelandici qualitatibus

fentiendum fit, pro virium mearum
niodulo exponere conabor.
Zelandiam ex variis infuus conftare,

quarum fingulis fua distinctim voca-
bula, notisfimum est: mari ubique ad-
jacet , unde Belgice fuam denominati-
onem traxisfe videatur. Sita est haec
Regio in latitudine Borcali inter gra-
dum 51 , 21 et 44 minuta.

A parte Septentrionali limitatur infu-

us

dat ik eindehk aan het vaste Land bai ^ daar dt
Lucht gezooder is.

Ik worde thans tot eene nadere befchouwinge ge-
roepen , en om niet langer uitteweiden , dan ik my

'had voorgefteld, zal ik nu, zoo veel in myn vcrmo-
. gen is , aantoonen , wat men omtrent de Eigenfchap-
pen der Zeeuwfche Lucht moet denken.

Tiet is overbekend, dat Zeeland uit verfcheidcne
Eilanden bellaat, waar van ieder zynen byzonderen
naam heeft ; het ligt overal aan Zee , waar van in het
Nederduitsch deszelfs naam fchynt afkoomftigte zyn.
Dit Land ligt Noordcrbreete , tusfchen den 51 graad

,

21 en 44 rainuiten. '
.-

Ten Noorden is het gefcheiden , door de Eilanden
Goe-
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lis Goeree et Overflakkee, ab Occi-
dente mare Septentrionale refpicit, ad
Auflrum Flandriae, ad Orientem Bra-

bantiae finitima est.

: Ex tali litu patet, hanc Belgii Foe-
deratiProvinciam undique magna aqua-

rum Iklfarum mole allui, imo diver-

fis in iocis interflui: Quod fi nunc Ib*

lum fpectemus, deprehendimus, Re-
gionem esfe paludolam, humidam, ac

plurimum humilem ac depresfam jace-

re, quod maxime confpicitur in ipfa

nostra Walchria feu Walactiria, cujus

orae maritimae arenofis collibiis magna
pro parte circumfeptae et aggere vali-

disümo contra furiofas aeftuantis pelagi

Uli-

Goeree en Overflfild<ee , ten \^''esten ligt het aan de

Noordzee ; ten Zuiden grenst het aan Vlaanderen

,

en ten Oosten aan Brabant.

Uit zulk eene ligging blykt, dat dcQze Provincie

der Verëenigde Nederlanden , overal dcor eene groo-

te menigte zout water bcfpocld wordt , ja dat het 'er

zdfs op verfcheidene plaatfcn doorvloeit. Byaldien

wy nu den grond 'befchouwen, worden wy gewaar,

dat het een moerasüg en vogtig Land is, en voor

het grootfte gedeelte heel laag ligt, het geen toen

meest kan zien in dit ons Walcheren', welks oevers

voor het grootfte gedeelte met Duinen pmvangen , en

met een fterken Dyk , tegen de woedende golven vau
da
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undas circumvallata, interiora infulae
loca profiinda jacere clare demonilranr.
Videamus, qualis fit Atmosphaera

Zelandiae. '."-;

Aër certe in hac Regione, rèipectu
plurimarum aliarum, gravis nuncupari
potest, quia (ut diximus) profunda ja-
eet, conftanti enim Lege obfervatum
fuit, quo propius centro Telluris, eo
graviorem esfè Aërem; in fummis enim
montibus multo levior exiftit, quam in
profundis vallibus. Aër noster gravis
est in relatione ad Regiones magis M-^
quatori propinquas; dum Aër frigore
condenfatur, necesfario fpecifice gravin

de onn:nimige Zee, omringd zynde, duidelyk anntoo-^
nen, dat de Landen, die binnen in het Eiland liggen,
lieel laag gelegen zyn.

Zien wy, hoedanig de Dampkring van Zeelan'd zy-.
De Lucht kan zeker in dit Land, in vergelykino-e

van de meeste andere , zwaar genoemd worden , om
dat het (gelyk wy gezegt hebben) lang gelegen is

:

want men heeft , volgens eene bellendige wet , waar*
geuoomen, dat, hoe nader men is aan het middel-
.funt der Aarde, hoe zwaarder ook de Lucht is,* zyn-
de dezelve op de hoogfte Bergen veel ylder, dan in
de diepfte Valleijen. — Onze Lucht is zwaar, in
vergelyking by die Landen , die digter aan den Eve-
naar gelegen zyn: dewyl d§ Lucht door de koude

vei*
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or fit. Comprobatur hoc accüratis

Phyficorum Obfervationibus. Tandem
de gravitate Aêris nostri hoc adnotare

debeo , quod illa frequentioribus et

jnajoribus vicisfitudinibus obnoxia fit,

quam in aliis Qimatibus, faltem ca-

lidioribus , in quibus difFerentia admo-
dum parva est: fic inter Tropicos vix

differentia datur fex linearum , et Ce-
ieberrimus condaminius in urbe Quito

,

in America Meridionali, ad Lineam ae-

quinoctialem , vix fesquilineam exce-

dere obfervavit, cum in nostra Regio-
re inter rninimam et maximam altitu-

dinem mercurii in Barometro est dis-

ere-

verdikt wordt, wordt zy tioodzaakelyk zwaardci-,

jDit wordt door de naauwkeurige Waarneemingen der

Natuurkundigen ten vollen bevestigd. Eindelyk meer

ik noch wegens de zwaaite van onze Lucht aanmer-

ken , dat zy aan grootere en meerdere veranderingen

onderworpen is, dan in andere Luchtftrceken , by-

zonder in de warmere, in welke het onderlchetd heel

gering is : dus Is 'er tusfchen de Keerkringen naauw-

iyks een onderfcheid van zes linien; en de Beroemde

DE LA coNDABUNE heeft waargenoomeu , dat in de Had

Quito, in Zuid America, digt aan den Evenaar ge-

legen , het naauwlyks een halve linie vcrfchilde , daar

in ons Land tusfchen het hoogite en laaglle van de

kwik
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crepantia circiter trium pollicum vel tri--

ginta fex linearum.

Subitam aliquando in nofliro Belgia

fieri notabilem Aëris mutationem, pa-

tet ex Obfervationibus Aé'rometricis

,

quae in Actis Hariemenfibus exhiben-

tur. Denique et hoc animadvertere

oportet, quod in hac Regione non ra-

ro magnas Ilias, fubitasque Caloris et

Frigoris vicisfitudines obtineamus, prae-

fertim tempore verno et autumnali

,

ut Obfervata Thermometrica testan-

tur; hinc faepisfime in Batavis Oris

condngit, ut idem homo, qui heri mi-

nimo corporis motu a calore Aëris cita

xiiu DEEL, Gg in

kwik in Barometers een verfchil is , van omtrent drie
' duimen , of zes en deitig linien.

Dat 'er fomtyds , in ons Nederland , fpoedig een©-

aanmerkelyke Luchtsverandering voorvalt, blykt uit

de waaraeemingen der LuchtsgelMdheid , die men in

de Verhandelingen der Haarlemfche Maatfchappy
aantreft. — Eindelyk moet men dit ook in acht nee-

men , dat wy in dit Land , dik\v>^ls groote en fchie"

lyke vervvisfelingen van hitte en koiide ondergaan,
voornamelyk in de Lente en Herfst, gelyk de waar-
neemingen met den Thermometer getuigen ; hier door
gebeurt het zeer dikwyls in Zeeland , dat iemand die

gisteren , door eene zeer kleine Lighaamsbeweeging

,

ter oorzaake van de Ijeete Lucht, zich fchielyk in

het
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in profufos propendebat fudores, hac
die ob Aêris inclementiam focum
quaerat ardentem. Et quis noilrum ta-

lia in fe non expertus fuit Aëris incom-
moda?

Prae caeteris tarnen hic loei quam
maxime evidens Aëris qualitas confiitic

in ejus humiditate, quae, perpenfis

fequentibus, cujusque in oculos claris-

iime incurrit. Zelandia pndique in

medio aquarum fita est, alluit eani
maxima illa aquarum moles Octanus,
perfcindit cam fuperbum Scaldis flu-

men, ubi liquidas in mare vol vit aquas;
quam plurimae fosfae ac paludes in ea
confpiciuntur , in quibus ^ omiiigenae

'Plan-

liet ZM'cct avbeidde, den volgenden dp.g, wegens het

gt'iire Aveder, gemaklyk liet vuur kan vcrdrat^en : en

wie van ons heeft dee";^e ongeriadigheid van het we-

der niet zelfs ondcn'ondcn?
De klnarblykelykfte hoedaniglieid der Lucht bellaat

alhier voornamentlyk in haare vogtigheid, v/elke, na

dat men de volgende zaaken ovenvogcn heeft, een

ieder gcmakkelyk in het oog loopt. — Zeeland is

rondom in Zee gelegen , de grootc Oceaan vloeit te-

gen het zelve aan , de trotfe Schelde deelt liet van el-

kander, daar hy zich in Zee ontlast; men vindt in

dezelve veele poelen en mocrasfen, in welke allerlei

vvatergewasfen , en een onnoemclyk getal g«korvene.

dier-
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Plantae aquaticae et infecta nutnerofis-

fima moriuntiir et putrescunt, qiiae

füis exhalationibus atmosphaeram hu-,

midam et foetentem efficiunt; huc tan-

dem accedit, pleraque rura faltem in-

feriora hyemali tempore aquis fubmerfa
jacere, quod etiam de Hollandia ve-

rum est, et fua aetate jam comproba-
vit magnus scaliger, qui ad janum
DOUZAM fcribens, lepide canit:

In mediis haliitamus aquis, quis crcderc posfit.

Et tarnen hic nullae douza bibuntur aquae.

Cujus Diftichi fenfum egregie ex-

plicavit, qui cum scaligero Littera-

Gg 2 rum

^iM&&'^>^s^W'^&^m

diertjes derven erl verrotten , die door hunne uit*

vvaasfemingen den Damplmng vogtig en ftinkend maa-
ken; hier koomt eindelyk noch by, dat de meeste
Weiden , althans de laagfte , des winters onder wa-
ter ftaan, het geen ook met waarheid van Holland,
kan gezegd worden , dit heeft de beroemde scALtoEa
in zyx\ tyd al bevestigd , die , aan janus douza ichry-

vende , dus bevalhg opzingt

:

IVy Woonen hier in het midden van het Water , Bit

het geen naauwlyks te gelooven is, O douza, wordt
'er egter meer Wyn dan Water gedronken.
Van welk tweeregelig Vers de zin uitneemend

wel is uitgelegd, door üoaUNicus müdius, die met
SCA-
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rum Humaniorum in Academia Lug-
duno Batava principatum tenebat do-
ivjiNicus BAUDius , quem non poenitebat
olim de fe fcripfisfe: Maligmtas obtrec-

tatorum mbil aliud in nobis fugillare pO'

iejf, quatn quod nimis commedus firn con-

vivatcr y et interduin largius asperger

Jlore Liberi Patris.

Quod fi nunc juvat contemplari, Aë-
ris humiditatem adaugeri fpontanea
aquae evaporatione in Aërem elevatae,

quae anni fpatio acqualis cenfetur 29
pollicibus Rhenolandicis, uti obferva-

runt clarisfima Belgii nostri Lumina

,

BOERHAVIUS et MUSSCHEMBROEKIUS.
(2uanta ergo copia vaporum quotidie

non

S^^^SS^&
SCALIGER , op de Lcidfche Academie , Profcsfor in

de iraaye Letteren was, en wien het niet beruii\v'de,

dit van zich zelven te hebben gefc hreven : De hvaad-
aartigheld van vuih tongen kan in tny niets anders
belasteren , dan dat ik een al te gulle Gastheer ben ,

en nu en dan een weinig te veel IFyn drink.

Byaldien men nu verder bcfchouwt, dat de vogtig-

heid der Lucht vermeerdert, door de natiiurlylic iiit-

wr.afeming van het Water, in de Lucht opgetrokken,
welke in een geheel jaar, op 29 Rhynlandiche 'dui-

men wordt gerekend, gelyk boerhave en mus-
SCHENBROEK , tAvcc fieraadcn van ons Nederland

,

waargenomen hebben : door welke eene groote me.-
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non impraegnatur Atmosphaera no-
flra? JVierito itaque concludere licet,

Zelandiae incolas fub coelo humidis?
fimo degere vitam.

Praecipua corpusculorum genera,'
quibus Aër jugiter impraegnatus exilat,

non est animus enumerare. Aër, in
quo vivunt omnia animalia refpirant-

que , prope telluris fuperficiem , exha-
lationes continet, omnesque corporum
partes, quae ab his avelluntur, levius-

culas tarnen, ut per atmosphaeram
fluctuare valeant; ex quo colligere

pronum est, ea quibus inquinatus est

Aër, diverfa esfe pro locorum diverfi-

Gg 3 ta-

iiigte van Dampen , wordt onze Dampkrinlc dan niet

daaglyks vervuld? Dus mag men met rcgt bei] uiten,

dat de Zeeuwen onder cene zeer vogtige Luchtftreek
woon en.

Ik ben niet voorneemens de voornaamde foorteii

van Ligiiaamen , m.et welke de Lucht altoos bezwan-
gerd is, optetcllen. De Lucht, in welke alle Schepfe-
len leeven, en by de oppervlakte der Aarde ademen,
bevat uitwaasfemingen , en alle deelen der Lighaa-
men, welke daar van gefcheiden worden, en zoo ligt

zyn , dat zy door den Dampkring kunnen zweven

,

waar uit men gcmakkclyk kan befluiten , dat die din-
gen , door welke de Lucht befmet is , onderfcheiden
zyn 5 naar maate de jplaatfen op dg oppervlakte der'

Aar-
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tate terrestris fuperficiei. Tandem ali-

ud quid indagandum rcftat, quod vali-

de Aè'ris noftri conilitutionem mutare
valet, et non exiguam in vitalem cor-
poris noilri machinam vim fuam exer-
ceti fcilicet Ventus, Venti, qui in hac
Regione fpirant, licet liberi fint feu
vagi, et nullum adeo flabilem teneant
curfum, tarnen quinam prae caeteris

inagis frequentes flare foleant, ex Ob-
fervationibus Aërometricis mulleria-
ïsfis, ad calcem priorum Voluminum
Societatis 5cientiarum Zelandicae ad-
jectis, colligere licet, ex quibus patet,
hiemali vernoque tempore quam maxi-
me Ipirare Ventem Septentrionalem

ma-

Aarde verfcliillen. — Eindelyk blyft 'er noch iets an-.

ders over, om te onderzoeken, het geen veel veran-
clering in ons Luchtgcllel kan te weeg brengen, en
geen gcringen invloed op onze Lighaamen heeft , na-
melyk de Vvind. — Hoewel de Winden, die in dit

Land waayen, vrye en veranderlyke Winden z^'n,

en geen vasten (beek houden, zyn 'er nochthans
fommige, die gewoonlyk meer, dan de andere waay-.

en , het gej^n men kan opmaaken uit de Lucht-waari?
aiccniingen van den Heer muller, aan het einde der
cerlle deelen ym de Verhandelingen van het Zeeinv-

fche Geiiooifchop geplaatst, uit welke blykt, dat, in

^en Winter en Lente j de Noorde wind het meest
waayt,
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magis magisque femper tendentem ad

Caurum, (Noordweste wind); tune fub-

folanum et aquilonium Ventum, (Oost

en Noordooste wind), qui dum e pla-

gis frigidis afflant, frigidum quoque
magisque ficcum Aërem apportant

,

hinc tempore brumali , fpirantibus his-

ce Ventis fummum frigus atque gelu ob-

fervatur. ^Eftate vero et tempore au-

tumnali, ad menfem Decembrini us-

que, regnare plurimapro parte Ventum
Favonium, (Zuidweste wind); fequitur

Africus , (Weste wind) , huic quam
maxime ümilis. Rarius autem Auller,

(Zuide wind), diu fuum in hac Regione

tenet dominatum , nee per aliquot die*

Gg 4 rum

wan\t, die zich (leeds meer en meer, naar het

Noordwesten ilrekt, als mede de Oosre en Noord-

ooste winden, die, dewyl zy uit de koude Landen
voortkoonicn, ook een koude en drooge Lucht mede-

brengen; van daar is het, dat wy in den Winter met
deeze \Vinden, de llrengPce kcude en vorst gewaar

worden: maar in den Zomer en Herfst, tot de maand
December, regeert voor het grootile gedeelte de Zuid-

weste en vervolgens de Weste wind , als het naast

daar by koomende. — Zelden waayt de Zuide wind
lang in dit Land, nocli kan 'er eenige dagen fland

houden 3 of de Menicheu worden door vermoeldlieid

.. Ziek,
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rum fpatium afflare potest, quin lasfi-

tudine oppresfi morbis adficiantur ho-
mines, nifi per tonitrua pluviasque

cadentes Aër rite purgetur. Mimm
fane, quomodo Aufter prae caeteris

Ventis pasfim apudMedicos fcriptores,

itno apud Poè'tas male audiat, qui tot

probrofis Epithetis illum fugillant. ho-
EATius, Lib. 2. Satyra fexta, Ventum
hunc plumbeum appellat, quando di-

:cit:

Nee mala me ambino perdit , nee plumbeus Aufter.

Et in eo omnes ferme conveniunt
Medici, quod gravitatem Corpori hu-
mano adferat. Aurea fane funt Vete-

rum

JZlék , zoo de Lucht niet door donderbuijen of regen-

vkiagen , naar behooren gezuiverd wordt. — Het is

te bewonderen , hoe de Zuide wind boven alle andere

"Winden , by de Geneeskundige ichryvers , ja zelfs

by de Dichters, ter kwaader naam üaat, die door-

gaans op een verachtelyken toon van hem opzingen.
iiORATius noemt hem , in het zesde Hekehltcht van
het tweede Bock, een logge Wind, als hy zegt:

Noch kwaalyk geplaatlh Eerzucht , noch zwaarmoe-
cfigs Zuide wincfverieeri my.
En meest alle Geneeskundige fchryvers koomen

hier in overeen, dat hy het Menschlyk Lighaam loom
maakt. De gezegdens der öude Geneeskundigen om-

ttent
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rum Medicorum de Ventis dicta, ex
quibus fatis intelligitur , quantam po-
tentiam habeat Aër, qui a Ventis mu-
tatur, in corpora noftra, illa variis

modis alterando, et dimutando, ita ut
faepisfime videas homines, qui ex da-
vis pedum, ex calculi dolore, ex ci-

catricibus, perpetuum quafi Calendari-

um fecum in corpore gerant, quo fii-

turas tempeflates exacte pronunciare
queant.

Cum ergo ex Tabulis mullerianis
fatis liquet, Favonium in noftra Regi-
one ventum esfe frequentisfimum , qui^

cum ab Oceano venit, humidus est,

Gg 5 quo-

trent den Wind, zyn ontegenfpreekelyk fraay, uit

welke men genoeg kan afleiden, welken invloed de
Lucht, die door de Winden veranderd wordt, op
onze Ligliaamen heeft, om die te ontftellen en te

veranderen; zoo dat men zeer dikwyls Menfchen
ziet , die door exteroogcn aan de voeten , door de
fmart van het graveel , en door lidteekenen , als eea
eeaVk^igduurenden Almanach by zich draagen, waav '

uit zy al vry naauwkcurig het aanftaande liegt weder
kunnen voorzeggen.

Daar het dan uit de Tafels van den Heer muller
duidclyk blykt, dat de Zuidwet^^te wind het meest in
dit Land waayt , die , om dat hy uit den Oceaan
koomt, vogtig is, nademaal hy de Lucht van het

vas*
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quoniam Aerem terrae continentis de-

pellit, ejusque in locum affert Aèrem
vaporibus aquofis e mari elevatis refer-

tum , idque etiam de Africo Cauroque
verum est: fequitur inde, a talibus

Ventis humidis et frigidis, conflitutio-

ïiem npitrae Atmospherae, quae per

fe talis esfe, ex jam dictis patuit, quam
plurimum in fua humiditate adaugeri.

Sed et hoc imprimis adnotare ve-

lim, quod, etfi Aër noster frigidus

jiumidusque fit, plerique morbi fre-

quenter hic obvii non adeo respiciant

eos, qui adulta aetate, firmiore cor-

poris habitu, magisque vegeta vitae vi

prae-

vaste Land doet afdryven , en in de plaats , een

Lucht met uit Zee opgetrokkene W'atcrdampcn aan-

brengt, en men dit ook van den ^Vesten on Noord-
westen wind knn zeggen , zoo volgt daar uit , dat

,

door zulke vogtige en koude Winden, de gcllcldheid

van onzen Dampkring, welke gelyk uit het reeds ge-

zegde blykt, zoodanig van zich zelve is, in haare

vogtigheid noch (lerk toeneemt.

Dan , dit wil ik in het byzondcr aangemerkt heb-

ben , dat fchoon onze Lucht koud en vogtig is , de

meeste Ziektens echter, die men hier gewooiilyk

heeft , Piiet zoo zeer invloed maaken op hen , die

tot jaaren gckoomen , fterk en in de kragt van hunlee-

ven zyn, die of vrywüüg, of het geen meer gemeen
is.
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praediti, validumque corporis exerci-

tium vel ex lubitu, vel quod frequen-

tius confpicitur, victum quaerendi ne-
cesfitate, inftituentes , vix ab humidi-
tate et frigore Aèris aliquid mali expe-
riantur, quippe qiii majori circulationis

vigore et organis fecretoriis, ut pluri-

mum robustis gaudentes,fuperabundans
aquofum principium e corpore fat facile

expellant, atque calore majore nativo a
validiori attritu folidorum et fluidorum
in fe invicem orto , compenfent facile

frigus in Aëre exiflens
,

' et hinc ab iis

non cito laeduntur; unde quoque eve-
rilt) uthihomines, niüEpidemicaAëris

vi-

is , om den broode , zwaar Lighaams werk doen , dee-

ze lydcn, door de vogtigheid en koude der Lucht,
byna niet het ininfjc nadeel, vermids zy, begunftigd
met eene fterkcre aandrang van den omloop des
bloeds , en meest al met vastere werktuigen , tot de
affcheiding der vogten , geraakkclyk genoeg , het
overtollig wateragtig beginiel uit het Lighaam ver-

dryven, en door eene meer natuurlyke v,^armte, uit

eene grootere wryvinge der vaste en vloeibaare dee-

len ontftaande , de koude , die in de Lucht is , ligt

vergoeden , en even daarom ook zoo fchielyk niet

aan Ziektens, van dien aart,zyn blootgefteld. Di^
is m.ede de oorzaak, dat die Menfchen, ten zy eene

beiinettende hoedanigheid der Lucht, SYdke allen
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vitiofa qualitas, quae omnes fine dls-

crimine in fuae Tyrannidis potestatem

redigic, eos in morbos conjecerit, ra-

ro hic aegrotescant, omniumque fanis-

fime vivant, quod Civium nostrorum,
temperantiae et fobrietatis Legem ob-
fervantium , et Rusticorum corpora cla-

re docent: fed ad eos homines haec
pertinent, qui tenerioris conditionis,

aetatis vel infantilis vel fenilis, fexus

vero feminei infirmiori et delicatiori

corporis habitu , nee non vitae otiofae

Tedentariae addicti, ut plurimum hic

vitam valetudinariam terunt, et fere

ïiunquam per totam vitam recte fani

me-

zondcr onderfcheid overweldigt, hen zit.'k maakc,
nndcrliiids hier zelden ziek zyn, en het gezondst van
allen leeven , het gcene de Lighaamen onzer liurgcrs

,

die eene maatige en ingetoogcnc lecvenswyze honden
,

en die onzer Boeren , alleruuidelykst keren. iSlaar

wanneer wy fpreeken , van de Lnchtsgefteldheid , en

die Ziektens , welke daar uit dikwyls voortfpruiten

,

moet men zulks betrekkelyk maakcn tot zoodanige

Menfchen, die van een teer Ligliaamsgeftel zyn,
het zy zeer jong of' oud , en wel voornamentlyk de

Vrouwelyke fexe , welke doorgaans van een zwakker
en teederer Lighaarasgeftcl is, als mede van zul-

ke die een fl-il en zittend leeven leiden : deeze zyn
hier , al veeltyds , zeer zicklyk , en kunnen bykans

nooif
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inerentur dici. In genere hoc etiam
obfervandum venit, quod aetas, fexus,
temperamentum , praeprimis vitae ge-
nus, et Idiofyncrafia cuique hominj
propria, pluraque alia multum confe-
rant, quo diverfimode ab Aêre nos
ambiente afficiamur.

Quidnam ergo in caufa est? Quod
Aèr nofter Zelandicus tam acerbisfi-

mis fcommatibus ab exteris, et quod
magis admirationem moveat, ab ipfis

praefertim Hollandiae incolis, perftrin-

gatur. Si oculis aequis coelum Hol-
landicum aspicere eosque in terram
defigere velimus, undique patet, ejus

atmosphaeram et depresfum folum
ma-

nooit hun gatisch leeven door , regt gezond genoemd
worden. — In het gemeen , koomt ook dit in aan-
merkinge , dat de jaaren , fexe , en ieders byzondere
geiiartheid van Lighaamsgeftel , leevens^vj'ze , en meer
andere bykoomende oorzaaken , veel toebrengen , waar
door de Lucht, die ons omringt, ons op verfchillen-

de wyze aandoet.

\Vat is dan de reden , dat Vreemdelingen , en het
geen meer te bewonderen is , dat de Hollanders zel-

vcn onze Zeeuwfche Lucht zoo vinnig doorftryken?
Indien wy met onzydige oogen de LuchtgeftelA-
hcid van Holland in acht neemen , en den grond van
het Land befchouwen, Wykt het overal, dat deszelfe

Damp-
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inaximam curii noftra affinitatem ha-

bere, eosdemque ventos fere per to-

tum anni tempus regnare : nonne aquis

magna pro parte fubmerfus jacet totus

ille Westfrifiae tractus; nonne lata

Hollandiam perfcindunt flumina, et

quam plurimi canales fosfaeque mer-
caturae atque fertilitatis caufa factae

,

ita ut vix in ea Regione pedem dimo-
vere queas, quin videas aquam; ergo

merito ilatuimus , HoUandos aeque ac

Zelandos fub coelo humidisfimo aequa-

lem trahere vitam.

Exteris condonanda funt haec prae-

judicata opinionum commenta, cum
fe-

Dampkrina; en laag Land veel overeenkoomst met

het onze 'heeft , en dat dezelfde Winden daar ook

iyiri een geheel jaar door waayen. — Ligt niet,

voor het ^rootfte gedeelte, geheel West-Friesland

,

als in het'Water verdronken? Wordt Holland niet

dooriiieeden door breede Rivieren , en veele Vaarten

en Gragtcn , voor den Koophandel en Vruchtbaar-

heid gemaakt ? Zoo dat men bykans nergens in dat

Land kan gaan , of men ziet 'er Water. Dus befi ui-

ten wy met recht , dat de Hollanders , even zoo wel

als de Zeeuwen , onder een zeer vogtige Lucht woo-

nen.
Deeze al te voorbaarige wangevoelens , die my te

P<7rj'^, Brusfelj Brugge, en op andere plaatfcn.

j
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fere nefciant, ubinam terrarum Ze-
landia noflra fit, id quod mihi Parifiis,'

Bruxellis , imo Brugis , aliisque in locis
commoranti, et de Patria mea loquenti
faepius audire contigit; nequaquam
vero HoUandis. Acriter et Poëtico
quodam furore afflatus in Zelandos
invehit, qui maxima eruditionis etno-
minis fama inclaruit petrus burman-
KUS, cum in Oratione ad centefimum
et quinquagefimum Academiae Lei-
denfis Natalem celebrandum, maledi-
centisfime caneret.

Walchria Caftalio profugas ciim foiite forores
Ambiret patrio figere Vafra folo.

Leida pavet, loiL^ainque fibi per feciila laudem
Ne rapiat (ludiis aemula Terra tremiti.

]\Iit-

als ik van myii Vaderland fprak , te gemoet wierden
gevoerd, zyn geenfias iri dt Hollanders, maar wel in
Vreemdelingen , die naauwlyks weeten waar Zeeland
ligt, te verlchoonen. — Scherp, en door eene Poëri-»
iche drift aangezet , vaart petrus burma^vnus , een
Man van Grooten naam en Geleerdheid, tegen de
Zeeuwen uit, als hy in zyne Redevoeringe, ter vie-
rhig van het handerd en yyftigfte jaar , der ftigting
van de Lcidtche Academie, zeer kwaadaartig op-
zingt :

Toen het listige Wakheren de VoortvïugtigeCastalU
fche Zanggodinnen op haaren Erfgrond zocht heent&»
leiden , witrd Leiden verfchrikt , en beefde , dat dee*
ze tegendingfter haar van den langduurenden lof be*
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Mittit ad obfesfas , qui caufam Principis aurcs

Flexanimis moeftae vocibus urbis agant.

Quae Pater, invidia est, Batavis tibi lempcr amatis

Hoc dare munifica niente pcrenne decus?

Quid tibi cum placidis, Gens O Neptunia, Mufis?
Quid tibi cum miti Nautica turba clioro?

Fluctibus arcanae turbare quid atria facvis

Palladis et rauco murmure tcmpla paras ?

Naufraga vefani non haec Dea littora ponti

Otia , fed tuti dulcia ruris amat.

Denique quis vc'lra coluit de Gente Canoenas?
Eloquio, die, quis, Carmine quisve potens?

Sed pace tanti Viri dixerim, eo tem-

pore, quo acris haec contentio, de
eri-

rooven zoude ^ door de Zanggodinnen verkregei: ; de

Ootmoedige klangflem der bedrukte Stad doet zich

hooren , hy den geprangden Vorst (JVillem den /.) , en

fprak hem aan : Welke nyd is het , O Vader ! om
aeeze eeuwige eer met een milddaadige ziel te fchen-

hen ^ aan Bataven van U altoos bemind? En gy O
Volk van Neptunus , wat hebt gy met de ftille

Zanggodinnen te doen ? Wat O Zeefchuim van Volk ,

met de zagte rei derzelve? Tracht gy ^ door onfiuimige

haaren , drabbig te maaken de voorhoven van de ge-

heime Palias ^ en met een fchor geluid haar Tem-
fels te ftigten? Deeze Godin bemint niet de Schip-

breukige ftranden van eenen dollen Oceaan , zy bemini
veel eer de zagte rust van eene veilige Landflreek.
Daar en boven , wie van Uw Volk heeft ooit de Zang-

fodinnen geëerd.? Wie uwer is magtig in Welfpreken^
eid en Dichtkonst?
Maar onder het welneemen van dien grooten Man ,

zy gezegd , dat in dieu tyd , toen dit hevig gefchil

,

over
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erigenda in Zelandia Academia fove-"

batur, nullam, in totoTerrarumOrbe,
cognitam fuisfe Regionem, adeo arc-

tis circumfcriptam limitibus, quae tam
numerofam Zelandorum , eruditione

et Poëfi Latina illuftrium , fegetem
oftentare posfit^ quorum nomina ae-

ternitati. confecravit Nobilisfmius pe-

trus RUiEUs, in Zelandia fua Litterata.

Haec toties a multis decantata Aëris
Zelandici malignitas, a nuila alia caufa,

ut opinor, magis fuam originem tra-

xisfe videtur, quam a noftra febre bi-

liofa , quae , etü non admodum peri-

culofa fit, fi rite tractetur, diris tarnen

^11, DEEL, Hh an-

over het oprichten eefler Academie in Zeeland plaats

hud, geen Land in de ganiche Wereld, 200 klein

in zyn omtrek bekend was , waar men èene zoo tal-

ryke menigte van Mannen , door Geleerdheid en Be-
idrevenheid in de Laiynfche Dichtkonst uitmmitende ,

dan die der Zeeuwen, kon aanwj^zen; wier naamert,

de Beroemde p. de la rue, in zyn geletterd
Zeeland^ vereeuwigd heeft.

Deeze zoo dikwyls, van veelcn opgehaalde. Kwaad-
aratigheid der Zeeuwfcae Lucht , heeft , zoo ik denk ,

uit niets meerder haaren oorfprong ontleend , dan uic

pnze Galkoorts, die, hoewel ze niet zeer gevaarlyk
is , als zy naar behooren behandeld wordt , noclithans
met zwaare benaauwtheden verzeid gaande j de ge-

moe-
/
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anxietatibus ftipata, exterorum animis

,

ea decumbentium , fummum incutic

metum et malam inifigit opinionem.
Hi, in Patriara cum revertaniur, coe-
lum clamoribus et querelis implent,
dirasque Zelandiae imprecantur , Aë-
risqiie fui falubritatem multis verborum
kudibus depraedicare folent: fed hos
rogatos velim, num animum ab omni
culpa vacuüm habeant, fe fobrie et

temperanter vixisfe, dum in Zelandia
Gommorarentur , praefertim autumnali
tempore, cum Febris grasfari incipiat:

autumnum vero , ob variantem Aëris
conflitutionem, in Hollandia aliisqueRe-

gionibus, aeque ac in noflra Provincia

mor-

moederen der Vreemdelingen , die daar aan Ziek leg-

gen
,_

groote vrees en een kwaad denkbeeld inboe-
zemt. Deeze , in hun A''aderland teriigkoomcnde , ver-

vullen de Lucht met gefchreeuw en klagten, verwen-
fchen Zeeland, en zyn gewoon de gezondheid lum-
Jier Lucht , met veele loftuitingen , te verhetien ; maar
ik wilde hen wel eens vraagen , of zy 'er niet zelv.e

oorzaak van zyn ? Of zy maatig en ingetoogen geleefd

hebben, toen zy zich in Zeeland hebben opgcliou-

den, voornamclyk in de Herfst, als 'er Kooitfen zich
beginnen te vcrtoonen ? Want wie zal ontkennen

,

dat de Herfst, wegens de veranderende Luchtgefteld-

Jicid , in Holland en andere Landen , zop wel als. Lti

on-
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morborum esfe feracisfimum , ecquis

iiegaverit? Sane quam plurimos cog-
novj , qui vix Zelandiam ingresfi a
Confanguineis aut Amicis epulis lau-

tioribüs excipiebantur, et comesfatio-

nibus in iongam noctem protractis

,

mutata victus ratione, flatim Febri
corripiebantur, eo intenfiori gradu
faeviente, quo magis Ventriculum ci-

bis replevrerint, corpusque Aè'ris frigori

nocturno fe expofuermt, hinc depra-
vata nascituf drgestio; hinc fuppresfa

perfpiratio, et ex his Corporis torpor
et Febris. Adjungi potest et alia caufa:

quod itinere longo defatrgati et aeftuo-

Hh 2 fo

onze Provincie, de meeste Ziektens veroorzaakt? tti

heb 'er zeer veele gekend , die , nnauwlyks in Zeeland
aangckooiTien , van hunne JMoedverwanten en Vrien-
den, op pragtige Gastmaalen Wierden ontfangert,
dooi' laat in de nagt te gasterderen', en door verande-
ring van leevenswyze , terltond door de iCoorts Avierdeti

aangetast, die fterker toenam, naar maate zy hunne
maag meer met l'pyzen gevuld , en ikh aan de koude
van den nagt blootgelleld hadden; hier van daan
koomt eene flechte verteeringe der fpyzen , hier uit

rpruit eene belette doorwaafjming , en hier uit eene
Lighaams vadiigheid en Koorts'. Hier by kan mcu
nog eene andere reden voegen, dat zy, door ecn^i

lange reis vermaeidj ea hunne Lighaamen door dd'

on-
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fo mari conquasfata eorum Corpora,
latentis morbi, turn in actum prorum-
pentis, feminium fecum advehere fo-

leant: itaque non ciilpandus est nofter
Aè'r, ast equidem intemperantia eo-
rum, qui gulae crapulaeque dediti, flul-

titiae luae poenas iuunt, et ut mera in-

fortunii fui inilrumenta recenferi me-
rentur. Celeberrimus basterus, faga-

cisfimus ille Naturae fcrutator, et ipfe

Zelandus , in Actis Harlemenfibus ,

Tom. 3. pag. 129, de Aëre Patriae fuae

loquens, unum tantum excipit cafum

,

in quo'Aëri Hollandico falubritate ali-

quanto cedere debeat, nempe quod
ani-

oiiftuimige Zee afgemat zynde, de zaadcn der Ziek-
te , die dan eerst doorbreekt , met zich brengen : dus
moet men onze Lucht niet beichuldigen , maar de
onmaatighcid van hun , die zich aan het overtoUig
ecten en drinken overgegeeven hebbende , voor hun-
ne dwaasheid worden geftraft , en als de eigene bewer-
kers van hun ongeluk, verdienen aangemerkt te Vv'or-

den. De Vermaarde baster , die doorkundige Na-
tuuronderzoeker, en een Zeeuw van geboorte, in de

I'erhatulelingen der Hollandfche Maatfchnppye te

Barriem , het '•^de deel ^ hl. 129 , van de Lucht z\ii's

Vaderlands fpreekende , zondert alleen iiw geval uit

,

waarin zy een weinig in gezondheid voor de Holland-

fche Lucht moet wyken : namentlyk , dat men op de

Lucht
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animum advertere liceat ad Aërem il-

lum, exhalantem ex locis illis coenofis

et uliginofis , vulgo fchorren , flikken

,

zandplaaten dictis, noftras infulas am-
bientibus , quae loca tempore recesfus

maris denudantur, et halitus foetentes

ac graves emittunt, qui Aërem infalu-

briorem reddere queunt : fed haec mi-

hi non tanti momenti videntur, ut ul-

lus inde metus esfe debeat: qualis enim
fbetensodor, omnia confpurcans, ae-

ftate praefertim et autumnali tempore,
in populofisfima urbe Amftelodamo
exfoslis, aquis ftagnantibus , repletis,'

non evehitur, qui certe noxia labe ho-
Hh 3 mi-

^^̂ ^&^^'^}^^$^
Lucht ncht moet geeven , wrlke uit die modderige cu
mocrasfige plaatlen , gemeenlyk fchorren, flikken en
zaudplnnten genaamd , die rondsom ons Eiland leg-

gen , opkoorat , welke ulaatfen , by laag water ont-

bloot worden, en Hinkende en zv/aare U-itwaafcmir;-

gen van zich geeven, die de Lucjit ongezonder kur-
rien maaken. — Maar deeze verlcliynfels koomen my
niet vra zulk een. groot gewigt voor, datmcm'aar ee-

nigziuts voor behoeft te vreezen: want Vv'elk' eene
{linkende en al befmettende reuk wordt 'er, voorna-
melyk in óca Zomer en Herfst, in de Volkryke ftad

Amibldam, uit de Gragten ^Tiet iHlitaand Wa::er ge-

vuld, opgevoerd, 'die zeker door eene befmetting de

Lig-
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minum corpora inquinaret, nifi conti-

nuo Aèris motu perniciofa illa effluvia

ventus disfiparet, id quod etiam in lo*

cis noftris paluftribus coenofis, et uii-

ginoüs locum habet.

Rarisfime enim vides, contagiofas Fe-
bres fieri valde Epidemicas, niii post
eximiam aliquam atmospherae quaiita'

tem diu perftantem.

EstCoeiiVentorumque inconllantia,

quae efiicit, ut perfpirabilis illa materies

SANCTORiANA, corpori humano tam fa-

luberrima, evacuatio per iilam incon-

ftanciam fuppresfa ac retenta , in noilris

aeque ac in aliis regionibus, fuam ludat

tra*

Ligliaamen der Menfchen zoiuie benacieelen , zoo de
wind niet, door eene geduurigc beweginge der Lucht,
die vcrdericlyke uitvloejinge verdreef, het geen men
ook, in onze moerasilge fiikkerige en modderige
plaatlcn , dus bevindt.

Zeer zelden ziet men toch , dat de befniettelyke

Koortfen zeer Epidemisch Avordcn , dan na een bui-

tcngevvoone beftendigheid van den Dampkring.
Het is de ongeftaadigheid van ^Vecr en Wind,

welke veroorzaakt, dat die ongevoelige zagte iiitwaa-

leniing van sanctorius , voor den Mensch zoo heil--

zaame ontlasting der dunne vogten , door zulke onge-
jladigheid belet en weerhouden , by ons zoo wel als

'py ?iuderQn , zynen treurigen rol fpfeelt, — Eu de Ee-<

foeni-

J
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tragaediam. Obfervavit quoque CI.mead
iaAnglia, CoeJiet Ventorum inconftan-

tiam tanquam multorutn morborum ori-

ginem, feria confideratione dignam es-

fe: in nojlris Regionibus , inquit , tanta

est Coeli inconjiantia et tot caufae Fentoi

incertis vicibus fecum pugnantes conci^

tantf ut nulla de bis certa ratio iniri pos*

fit. Vide magfii illius viri Praecepta mC'
dica, Sect, 6. pag. 43 , edit.Londin,

Quod naturale Zelandiae folum non
infalubre fit, patet ex ejus foli uberta^

te: quam pingues ac glutinofae glebae,

quam feraces ac foecundi Agri et Viri-

dantia gramine prata, quae falüberri"

Hh 4 mum

^^^_^^§^^'^^,^'^^^&^
roemde mead heeft ook waargenoomen , dat in En-
geland de oiigeitadigheid van Weer en Wind , als

de oorzaalv van veele Ziektens, cene ernftige over-

weeginge verdient. — /// onze Landen , zegt hy , is

de ongejlddigheid van het Weer zoo groot ^ en zoo

veele d'nigen zetten die onbeflendig tegen elknnderen

iinvaaijende JVindeu aan, dat men hier van geene ze~

kere reden kan geeven. Ziet de Geneeskundige les-

fen van dien grooten Man , 6 Afd. pag. 43 van da

Londonfche druk.

Dat de natuurlyke Grond van Zeeland niet onge-

zond is , blykt uit haare vruclitbaarheid zelve : welke
vette en lymige Aarde , welke. vruchtbaare en over-

vloedige vruchtdragende Aidcers ca groene Weiden

,

die
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mum faginando pecori pabulum prae-

bent, in ea Regione non confpiciun-

tur? Maximo Rufticorum emolumen-
to , quaestuque uberrimo. O fortuna-

tos nimium fua fi bona norint: in admi-
xationem rapitur animus, haec omnia
intuendo. Praeter Triticum, quo nus-

quam gentium candidius aut magis
ponderofum, floret Rubia, florent in-

ïliper falubres herbae, cum medendis
inorbis , tum efui accomodatas , qualia

Naturae luxuriantis dona olim admira-
tus, est, Hifpaniarum Rex philippus
fecundus , Belgii Princeps , et quibus

Hipatus erat, Proceres Aulici; quod
ve-

die het beste voedfel aan het mestend Vee verfchaf-

fen: ziet men niet in dit Land, tot het grootlk' voor-

deel , en de rykfte winst der Landlieden ? O Qdukki^
gen ! Zoo zy maar hun geluk kfitden. De ziel

wordt, alle deeze dingen aanfdiouwende , in ver-

wondering opgetoogen. Behalven de Tarwe , die

Tiergens witter en zwaarder is, groeit 'er noch de
Meekrap , en noch veele byzondcre Kruiden , niet

Tilleen om Ziektens te geneezcn , maar ook tot Voed-
fel dienftig. Over welke gaven der weeldrige Na-
tuur, PHILIPPUS de tweede. Koning van Spanjen en
Heer der Nederlanden, met zyne voornaamfte Hove-
Jingen,., die hern oirifluwden , zich in dit Eiland bevii>.

? dQa^
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vero omnem malignitatis fufpicionein

de Aëre noftro ex animis Extraneorura
evellere deberet, est incolarum lon-

gaevitas , quorum plurimos fpectare

Jicet, qui feptuagefimum imo octuage-
finium aetatis annum praetergresfi

,

prospera fruuntur valetiidine, duro vel
lauto alioquin viccui adfueti, his cor-
pora funt robufta ac compacta, iisdem-
que fera ac cruda fenectus et fenectu-
ti nulla canities: quod illuft. verula-
Miüs jam fuo tempore de Anglia fcrip-

fit; experimur quoque in Zelandia:
apud nos in Anglia, inquit, non exi-

£lere arbitror villuiam paulo populofio-
Hh 5 rem.

dende, reeds verwonderd hebben; maar het geen al-

le vermoeden, omtrent de kwaadaarr.igheid onzer

Lucht, uit de gemoederen der Vreemdelingen moest
verbannen , is de langlecvcnheid der Inwoonders

,

waar van men 'er veelcn ziet, die het zeventigfte, ja

tachtigde jaar, al over zynde, eene volkomene ge-

zondheid genieten , het zy zy aan eene harde of ry-

kelyke leevenswys gewoon waren; deezc hebben een
fterk en kloek Lighaam , eenen laaten en gezonden
Ouderdom, en zyn, hoewel oud, niet grys. Het
geen de vermaarde verulamius, in zyn tyd, al van,
Engeland gefchreven heeft, ondervinden wy ook, in'

Zeeland. Ik geloof niet, zegt hy, dat by ons in En-
geland een , maar eenigzins bevolkt Dorpje is , in het

welk:



j^go G. WINDII DISSERTATIO

rem, in qua non reperiatur aliquis vir

vel muiier ex Octogenariis. Etiam in

agro Herefordienfi ante paucos annos
inter Ludos Florales inftituta erat Cho-
rea et Saltatio ex Viris octo, quorum
aetas, fimul computata, octingentos an-
nos implebat. Vide ejus Hifloriam
vitae et mortis, pag. 70, vol. 3.

Anne tantae longaevitatis caufa quae-
renda est, quia feptentrionalibus pla-

gis viciniores fumus? Sanefi oculos per
omnes Regiones ch-cumferimus , quae
lub frigido coelo fitae funt, hujus rei

veritas facile oflendi potest, et non in

obfcuro est ratio, cur homines, qui

frigidiores regiones incolunt, falubrio-

re

well; niet een Man of Vrouw van tachtig jaar gevon-

den wordt. Ook was 'er te Herfort voor weinige

jaaren in een Landfpel, een Dans-rei, beftaande uit

agt Mannen , wier jaaren by elkander opgeteld , een

getal van agt honderd uitmaakten. Ziet het 3de deel

zyncv Gefchiedcnis van Leeven en Dood , pag. 70.

Moet men de oorzaak van eenen zoo fangen leef-

tyd niet daarin zoeken , dat wy digter aan het

ï^oorden liggen? Zoo wy al die Landen befchou-

wen, die "onder een kwaade Luchtftreek geleegeii

zyn , kan men de waarheid van deeze zaak gemaldyk
aantoonen, en de reden is niet duister, waarom de

Menfchen, die koudere Landen bevvoonen, langer

en
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re SC longaeviore vita fruantur, quam
qui fub calidiore coelo fua vitae tempo»
ra degant. Corporis vafa frigus co-

arctat, a Frigore Fibrarum elasticitas

et robur augetur, vafa conftricta longe
fordus vibrant in contenta fiuida, quam
fi a calore fint relaxata, quae omnia
ad fanitatem firmandam, vitamque ad
longaevitatem difponendam, quam ma-
xime conducunt. Fateor equidem

,

quod ad longaevam Zelandorum vitam
etiam concurrat eorum temperantia,
frugalitas et moderatus animus. So-
bria vita perfpirabile corpus reddit,
quo nihil aptius ad fanam et longam.

vi-

en gezonder leeven , dan die onder een heet Climaat
woonaclitig zyn. — De koude fluit de vaten van
het Lighaam toe^ door de koude, wordt de veer-
kragten llerkte der .flagaderlyke vaten vermeerderd;
de zich lamentrekkende vaten oefenen een meerde-
rer perfing op haare vogten , dan wanneer zy door
de warmte verwyd zyn, het geen alles zeer veel toe-
brengt , om de gezondheid te verfterken , en het
Lighaam tot een lang leeven te bereiden. Ik beken,
dat de maatigheid, foberheid en zielsbedaardheid
ook veel tot het lang leeven der Zeeuwen toebrengt.
Een maatig leeven maakt een gezond Lighaam, de-
wyl 'er niets beter tot een gezond en lang leeven is;

maar
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vitam , lautior vero et liberalior victus

fuperflua et inutilia gignit, imo magis
noxia: nam cum haec non fufficienter

fubigi posfint, cruditates et ex crudita-

tibus morbos procreant.

5, At vos damnofae fatalia gaudia menfae

„ Causfaqiie tot fcelerum, Liixus, abite procul."

Ex omnibus hisce allatis fatis fuper-

que patet, Zelandiam noflram imme-
rito odiofae infalubritatis nota infamari,

parique pasfu tales mutabilis Aèris con-
uitutiones fubire, quaies etiam in Bel-

gio, in Anglia aliisque vicinis Regio-
nibus, totus confpicit Orbis.

O Deus

maar ceti overdaadige en vraatagtige leevenswyze

,

brengt overtollige en onnuttige, ja zelfs fchadeiyke

lappen voort: want, wyl zy niet genoeg tot gezond
voedfel kunnen bereid worden , koorat 'er een onge-

flcldhcid der maag, en hier uitZiektens voort.

„ Maar ^y O Rampzalige geneugtens van verder-

,, felyke Maaltyden , en gy O PF'eelde , oorzaak van

5, ZOO vcele Schenddaaden ^ vliigt ver van hier.''''

Uit al het gemelde blykt overduidelyk , dat ons
Zeeland ten onregt, om deszelfs ongezondheid ge-

lasterd wordt; en even zulke veranderlyke Luchts-
gefteldheden ondergaat , hoedanige ook in de Neder-
landen, in Engeland, en ii;i andere nabuurigc ge-

westen, door elk verncomen worden.
O God
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O Deus hoc Patriae ferva venerabile cp.rae

Palladium, et curae fit tibi j;ioftra Salus.

Foedere Libertas et Pax conjun'cta perenni

Aufpice , Zelandos oraet ametque focos.

O God bavaar de dierbaare Ft-yheid van het lieve.

Vaderland ^ en laat ons heil aan uwe zorg zyn aan-

hcvooleii ; laat onder uw waakende oog , P'ryheid en

Vrede ineengeftrengeld ^ de Wooningen der Zeeuwen,

beminnen^ en met eenen helderen glans verftcren.

WAAR-
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WAARNEEMING
EENEa VER. STROPTE

DYE-BREÜK,
BY EENE ZWANGERE, IN HET LAATSTE
TYDPERIC VAN HA AR E DRAGT, WAN-
NEER *ER ZICH REEDS EENIGE
BAARINGS-WEëN VERTOONDEN;

BESCHREEVEN IN EENEN BRIEF AAN DEN HERKE

M. S. D U P U I,

A. L. M. Phil. et Med. Doet. Anat. Chir.

et Art. Ohfletr. Lectov enz.

DOOR

J. VAN BREDA.
Stads Medicinae Doctor te Gouda.

Wel Edele ^ Zeer Geleerde Heer!

YV oensdag den . . Juny 1783, des

morgens om 4 uuren, wierd ik geroe-

pen by A. V. d. B.y huisvrouw van ^,
*ü. R.f eene (lerke gefpierde en bloed-

ryke vrouw, van ruim 40 jaaren.

De
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De Lyderesfe was voorheen, zoo
lïiy bericht wierd, altoos volmaakt ge-

zond geweest, doch thans, federt de
twee iaatfte jaaren, eenigfints verma-
gerd en verzwakt, het geen uit hoofde
van eenen kleinen droogen hoest, aaiï

eenig gebrek in de borst wierd toege-
fchreeven.

Voor ruim drie jaaren hadt zy, met
eene m.oeilykeverlosfing, eenen Zoon
ter wereld gebragt; thans was zy we-
derom in het laatfte tydperk van haareni

dragt, zoo dat zy oordeelde den ar-

beid reeds op het lyf te hebben. Zy
verhaalde namentlyk, dat zy federt

des avonds te vooren, na dien éag
noch vry wel geweest te zyn, eenig
huiswerk verrigt, en des middags mee
fmaak gegeeten te hebben, pynlyk
was geworden, met eenige benaauwd-
heid en walging.

Deeze toevallen waren trapsgewyze
toegenoomen, tot dat men my ver-
zogt, haar te koomen zien.

Ik vond de Lyderesfe koortfig en in

een flerk zweet; zy klaagde over vlie-

gende pyn in den buik en lendenen,
met hevige benaauwdheid, walging en
aanhoudende poogingen tot braaken-;

zy



49^ J. VAN BREDA OVER EËNE

zy was zeer dorfliig , doch braakte

,

hetgeen zy gebruikte, terilond weder
uit.

Oordeelende dat deeze toevallen ,

wel uit ongeregelde beweegingen , ter

gelegenheid der op handen zynde baa-

ring konden ontftaan , fchreef ik haar
een ligt Amifpasjnodicum voor, met
oogmerk, om na verloop van eenige
weinige uuren te zien,, hoe het geval

zich zoude fchikken. Tusfchen 8 en

9 uuren haar wederom bezoekende ,

vond ik alles in denzelfden toeftand;

dan de Lyderesfe meer en meer on-
rustig en benaauwd , met heevige
koorts en een harden fnellen pols: de
geheele buik was pynlyk op het aan-

raaken ; dan vooral klaagde zy van ee-

ne gezette pyn omtrent den navel,
die zy als een gefpannen koord be-

fchreef. — Het braak-en hield insge-

lyks aan. Het een en ander deed my
in het vermoeden vallen , of hier niet

wel eene geklemde Breuk, of iets der-

gelyks, mogte onder fchuilen.

Na dat ik de Lyderesfe hier omtrent
ondervraagd hadde, erkende zy, fe-

dert 3 a 4 jaaren , wel eenen kleinen

knobbel in de linket lies, ter plaatfe

waar
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waar men Dye^breuken aantreft, ge-

had' te hebben , doch dat dit haar
nooit eenig ongemak veroorzaakt,
en zy by gevolg hier omtrent nooit
eenige hulp gezocht had.

Dit vernoomen hebbende, tMtryfFel-

de ik niet meer , of 'er was eene ge-
klemde Breuk aanweezig: het geen ik

in deeze omflandigheden , by eene,
zoo hoog zwangere Vrouw, en waar
de beginfelen van den arbeid zich
reeds begonnen te vertoonen, niet

dan ten uiterften gewigtig konde be-
fchouwen.

Ik deed dan , na dat ik eene ruime
aderlaating en verzagtende klyfteer

had voorgefchreven , terftond den
kundigen Heel- en Vroedmeester
BLEULAND ter hulpc roepen, en met
zyn Ed. het geval naauwkeurig onder-
zogt hebbende, vonden wy met 'er

daad eene geklemde Hernia CruraliSy

^an de linkerzyde, die wel niet groot
van omtrek, maar zeer hï^rd was, en
door zyne geöeflPende handen, met
geene mogelykheid , konde ingebragt
worden.

Intusfchen kwam het geval aaïi zyn
JflIL DBBL, li E&,,
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Kd. , niet minder gewigtig en gevaar-

lyk, dan aan my, voor.

Na dat 'er op het gezwel een ver-

^agtend Cataplasma, en eene dergelyke
llooving op den buik aangelegd, alle

2 uuren een klyfteer , en inwendig ee-

ne verkoelende Emuljie was voorge-
fchfeven, beflooten wy de Lyderes-
jTe voor eenige weinige uuren te vcr-

laaten.

Even na den middag haar wederom
bezoekende, vonden wy alles noch in

den zelven ftaat, en het inbrengen
der breuk even ondoenlyk; waar op
W^ederom eene ruime aderlaating wierd
voorgefchreven. — 's Avonds om 6

uuren vonden wy de toevallen meer
en meer aanwakkerende, het geen ons
jcene derde aderlaating , te gelyk met
het aanhoudend gebruik van alle de
voorige middelen, deed noodig oor-

deelen. — Ten lo uuren was alles als

vooren: de koorts zeer hevig. — Het
bloed, by alle de aderlaatingen, dee-

zen dag afgetapt , vertoonde zich in

den hoogften graad ontftooken.

Donderdag 's morgens vroeg kon-

den wy geene de roinfle verbetering

van



van het geval befpeui^n: de JLyderes-
fe had den nacht ten uiterflen onrus-
tig doorgebragt , haare kiagten waren
echter, bykleene tusfchenpoozen, iocjr
geringe fluimeringen afgebroken, r-r

Alle toevallen waren als den voorige^
dag; de koorts zeer hevig; de polfj
-noch even hard; de breuk in den zel-
yen toeftand,; de .klyf^éqren kwan^ji
onvermengd a^ ü-^g 'rnb 'ivo/'

1Je ader^aatingwierdt wederom nei>-

haald , en alle ;2 uuren een klyfleer , . uit

01, Litii voorgefcbreven. T--, Voo;^;Kqc
overige fcheen 'er zich ^enige meer-
dere gefchiktheid , toteene feoedigp
bevalling,.qp^te doen. -r-, Ten 1 1 uuren
alles noch als vooren; dan by tusrchen
poozen , begonnen 'er zich' nu veri_ dQr
iores ad partunif met eenigeontfluiting
vanden mond;^er baarmoeder, te. ver;-

toonen : de Lyderesie was zeer Sj^
ijaauwd, en had qnophppaelylLèi'pao^
pingen tot braaken. [''\ ''

' ' :,''^-'-\

: "JDe arbeid ging yervolg-ens meer'-e»
ftiöer voort, en tegjen^^en-^vond verr
loste zy van een leevend kincl, dqq^
jbet. geen .b^i^^i^^n é^n uur ^ver-leed.j

"'

i Alle onze,! v^rwaqhjing.y^s 'op de^-
2.e verio^ügg igerijcht,:oM-,&op, ,2af

li 2 '
' " hier
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"^hier uit eene algetneêtie vetflapping en
ontfpanning van den buik zoude vol-

gen, en dus ilet inbrengen van de
'Breuk moóglyk worden.— Dan hier

in wierden wy te leur gefield^ dewyl
dit, in den avond, met allen moogly-
•Icen vlyt en omzigtigheidi op aller-

leie wyze beproefd zynde> even on-
doenlyk als te vooren bevonden wierd.

Voor den nacht beproefden wy
nog eert tabaks*klyfleer > doch zon-
der eenige vrucht; de Lyderesfe was
intusfchen ten uiterften afgemat.

Geduurende den nacht, wierden nog
eenige klyfteeren met OL Lint gezet.

Vrydag 's rhorgens vonden wy de
Lyderesfe, na eenen rusteloozen en
benaauwden nacht doorgebragt te

hebben , in langs hoe erger toeibnd

:

de koorts bleef noch hevig; de pols

fnel, klein en zaamengetrokken; de
braakingen hielden met hik en be-
naauwdheid fteeds aan; de Lyderesfe
was zeer verzwakt , en begon by vlaa-

gen te delireeren, •— De Breuk als voo-
ren.

Thans was de eerfle tyd geköomen,"
dat wy aan de Operatie konden den-

Jcen: wy namen dan in zeer efnftige

over-
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overweeging, of deeze , in. dit zoo by-

zonder en zwaar geval, met eenige

iioop van goeden uitflag, konde in het

werk gefteld worden. . .»;,

Veele gewigtige bedètikingen é^
zwaarigheden moesten zich hier n^-

tuurlyk opdoen : de geweldige hevig-

heid der toevallen, de drukking ep,

belediging op de Breuk, uit de Con^-

mina ad partum noodzaaklyk ontftaan^,

gevoegd by den tegenwoordigen ze^r

bedenkiyken toelland der Lyderesfq,
gaven meer dan genoegzaame reden,
om voor eene reeds aanwezende Gan»
graena te vreezen; ook vonden wy d,e

naastbeftaanden der, Lyderesfe , geen-
zints, tot de Operatie geneegen, vooral,

daar , indien zy al in het werk gefteljd

wierd, wy geene de minfte hoop van
eenen goeden uitflag konden beloo-
ven. — De toevallen hielden intus-

fchen, onder het aanhoudend gebruik
der voorgemelde middelen, deezen
geheelen dag , tot tegen den avond

,

aan, wanneer de Lyderesfe,. de yl-

hoofdigheid eenigzints bedaard zynde,
de Operatie, waar va,n zy iets, uit onze
gefprekken, fcheen te hebben opge-
jnerli;t, ernftig begon te begeeren.'

ii 3 Dan
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~i'.'Dan al waren 'er geene andere zwaa-
'Tigheden geweest, liet echter de reeds
'invallende dnisternis niet toe, dit noch
deezen dag in het werk te Hellen

;

nochthans bellooten wy den volgen-
den rhorgen, met het aanbreeken van
d'cn dag, haar weder te koomen zien,

en, indien de Lyderesfe de Operatie

dan nog begeerde, en de omftandig-
- Heden het cenigzints toelieten, die, als

een remedium anceps et extremumy te

beproeven.
ban faturdags's morgtns vonden wy

haar zoodanig verergerd, dat wy niet

genoegzaame zekerheid konden vast-

ftellen, dat -'ér reeds, in eèneh hoogen
graad , Gangraena was , terwyl zich alle

de toevallen vertoonden , die cenen
aannaderenden dood aankondigden :

welke dan ook den volgenden dag

,

omtrent den middag, volgde.

Zie daar, MynHeer! een eenvou-

wig verhaal van dit gewigtig en dood-

lyk geval , het geen ik , om zyne by-

zondcrheid , geoordeeld heb, aan ü
Ed. te moeten mededeelen, en waar
omtrent ik zeer verlange, Uwe aan-

merkingen te mogen weeten; vooral

wenscbte ik uw^ aandacht wel be-

kaaid
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paald te zien, wat men th het alge-

meen te denken hebbe, van de bewer-
king eener geklemde Breuk, i. iajlante

Partu , of, gelyk het in ons geval was

,

incipiente Partu; en 2. injlatu recentisjt-,

mi Puerperii.

Omtrent ons geval, heb ik my in
geene redeneeringen willen inlaaten,

dewyl de byzondere omftandigheden
van dien aart waren, dat zy, het he-
proeven der bewerkinge, genoegzaam
Duiten alle mooglykheid fielden.

Na dit verhaal is my niets meer ove-
rig, dan dat ik, met waare achting en
vriendfchap, my noeme

ÏVel Edsk , Zeer Geleerde Heer

!

Uw Eds. Dienftwillige Dienaar,

J. FAN BREDA,
GOUDA, --

êcn II September f

1785.

Ïi4 ANT-



ANTWOORD
AAN DEN HEERE

J. VAN B R E r> Ay
Stads Medkinae Doctor^ te Gouda.

OVER EENE VERSTROPTE

D Y E - B R E U K,
BY EENE ZWANGERE VROUW, IN HET LAATSTE

TYDPERK VAN HAARE DRAGT , WANNEER
'er zich reeds EENIGE BAARINGS-

WEëN VERTOONDEN

;

DOOR

M. S. D U P U /,

/f. Z. M. PhiL et Med. Doet. Anat. Chir.

et Art. Obftetr. Lector^ enz.

Wel Edele ^ Zeer Geleerde Heer'.,

1k betuige ü Ed. myne byzondere
verplichting, voor de my, voor eenige

maanden, toegezonderieWaarneeming:
behelzende een geval van eene ver-

ftropte Breuk, by eene hoog zwangere.

iVrouw, waar zelfs zich reeds eenige
'

voor-



M. S. pu PUI ANTWOORD. 505

voort)efchikkingen ter baaring ondee-
aen. — Ik ontfpng deeze Wa^rne^-
ming, met 200 veel te meer genoegen
9ls het geval zeldzaam is ^ niet weeten^
de (voor zoo verre mv bekend is),
dat men zoortgelyke Waarneemingen
by Genees- of Heelkundige gefchied-
Ichryvers vindt aangeteekend (a).

^ Behalven haare zeldzaamheid dier-
nalven, heeft zy nog daarenboven
deeze haare byzondere nuttigheid, van
onze aandagt bezig te houden, hoe-
danig, de gelegenheid zich voordoen-

|i 5 de,

(a) Na dat jk dit myn antwoord reeds aan hetGenootichap hadde afgezonden, herlas ik het geea

FewifS-Wi ^^^JJ^J^^^ë^^^^^^de plaats (zie myne
i-.eil^ Aiaceling, §. in. Nota (g)) , over de Breukentan Zwangere Vrouwen zegt, e%geS daar rneSde Waaneemmgen van Breuken, van welke hy in

t^ol. n. Collect: XJ. Numb. 2 , p. i jo en volo- mpl
'ding n^aakt. By dit herleezen V^dt^fk we^ ^da^hyvan Breuken, welke in de tiefen, geduirendïd?
zwangerheid en verlosfing

, plaats hadden" gewaagt

iju^"^ verftroppingen en verzweeringen van fn!dere Breuken
, in den omtrek van den aars en bilnaad •

mJTl^"' "''^ 4eeze, met de waarneeming des

gevï hebben'
^^"^Jt«^^,^»^°vereenkQomst mlt di?geval nebbe n. — Ik heb dit hier by w Hen voeo-enop dat men deeze, niet als eenbewys, tegen myne "e!zegdens

,
over de zeldzaamheid van ve^ftropte Breukin

byzwan^^i-eVrown, hier b> zoude kunliea breng^ï;
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de, men in zulk een geval zich zoude
te gedraagen hebben , en levert dus
meer dan eene bloote befpiegeling op

:

zulk een geval immers, waar in zoo
veele omftandigheden zaamenloopen,
óm een immer gedugt ongemak , en het
welk niet zelden , als in een oogen-
blik, de allerbeste poogingen der kunst
verydelt, allergevaarlykst, jaa dood-
lyk te maaken, vordert voorzeker,
dat men ras een bepaald befluit opmaa-
ke en zyn oordeel veile, hoedanig te

handelen; zoo immer, koomen hier de
maar al te dikwerf in onze kunst be-

vestigde leerftukken van hippokrates,
en des grooten gaubius te pas :

„ Occafio praeceps; Experientia faU

5, lax ; judicium difficfle'^ (b).

„ j^ciionem exigit officium, Captanda

yy bïnc agendi occafio f quae faepe prae-

„ ceps per conjecturam cogit determitiare,

„ guod per [jpientiam fat cito nequit'^ (c).

is dan dit geval zoo zeldzaam , en
daarom by Genees- en- Heelkundigen,
hoedanig zich in het zelve te gedraa-

gen, onaangeteekend gelaaten: ver-

wonder ü dan niet , Myn Heer ! dat

ik

(b) ylph. ƒ. Sect. I.

{€) Infii Path, Med, Ed. postbumae , $ 24»
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ik, riiet dan eeri geruimen tyd na dtïi

ontvd.ngst van uwen brief, het waage,
om aan uw, daar in vervat, verzoek te

voldoen, van naamlyk myne gedach-
ten daar öriitrent aan Ü Éd. mede té

deelen; en wel byzonder dezelve te

bepaalén, wat nïen in het algemeen te

denken hebbe:

I. Van de bewefkinge eener geklemde
Breuk by eene Zwangere Vrouw,
op het aatinaderen der Baarings-

^eèn Qnjlantê partü), of, gelyk het
in Uw geval was, deBaarings-weën
reeds daar zynde; en

II. Hoe men zich , in het doen , of van
de hand wyzen 4ier bewerkinge, té

gedraagen hebbe : in geval de Baa-
rende verlost was, en de toevallen,

kort na de verlosfmg, de bewer-
king , als het eenig middel voor
zulk eene Lyderesfe , aankondig*
den en oyerlieten. —

Ik aarfele noch op dit oogènblik, daar
ik my voorgenqomen heobe aan uwe
begeerte te voldoen, om dit gewigtig

ftuk te böbandeienj en der Genees?
kun-s
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kunde (het geval immers verdient wel
dat het zelve algemeen gemaakt wordt),
regelen voor te fchryven , welke op
myn gezag gevestigd zyn. Dan daar

iiiet op éénmaal de Geneeskunde ten

vollen aanwies , maar, door den yvér
van veelen , blykbaare feilen verbeterd
^yn, zoo waage ik het alleen, om my-
ne welberaadene gisfmgen daar om-
trent mede te deelen, in dit billyk

vertrouwen , dat deeze aan het oordeel

van meer kundigen en gryzeren in er-

varing onderworpen , wel draa van
hen ook hunne verbeteringen te

wagten hebben. — En flaage ik hier
|

in, zoo zal ik my voldaan reekenen,
"

van ter verbetering der Geneeskunde

,

en ter verligting van het noodlydend
menschdom , van het zoo beminlyk
vrouwengeflacht , welkers opgelegde
taak, door zóortgelyke, de zwanger-
nisfe vergezellende omftandigheden ,

merkelyk verfwaard wordt, mede ge-

werkt en aanleiding gegeeven te heb-

ben.
Ik zal dan deezen brief, verhan-

delingswyze dusdanig inrigten, dat

i:
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I. Koftelyk zegge j wat 'er in het al-

gemeen gebeurt by zwangere
Vrouwen j welke voor haare dragt
met Breuken behebt waren

;

II. Opnoeme ^ welke rtiy voornaam-
lyk de oorzaaken fchynen te zyn
derBeknellinge van Breuken , 200
deeze by zwangere plaats hebben

;

en waarom deeze zoo zeldzaam
voorvallen; en als dan eindlyk

IIL Aan de beantwoordig uwer gewig-
tige vraagtn voldoen.

EERSTE AFDEELING.

Over Breuken by Zwangere Vrouwen
in het algemeen,

ö I. De gefchiktheid ter voorttee-
ling , welke het Vrouwlyk lighaam
moest hebben, en waar voor de meest
altyd regt beoogende Natuur 200
wyslyk zorgt, bekwaamt het zelve
voorzeker, en geeft meerder aanlei-

ding tot allerleie foort van Breuken,
>yelke zich in den omtrek der liefen,

dy,
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dyën , navel en andere plaatfen vef-

toonen; dan die zelve taak, de Vrou-
wen opgelegd, de zwangernis naam-
lyk , brengt te weeg , .4at fommige
Breuken geduurende dien tyd, immers
na halve dragt, gemaklyk zonder eeni-

gen band worden ingehouden, doch
andere daarentegen meer last en ge-

vaar aanbrengen, en op geene wyz»
zyn binnen te houden.

§ IL Tot de eerfte brenge men de
uitzakking der darmen enz., door de
openingen in den omtrek der Lies en
Dye ; tot de laatfte de Navelbreuken
van die zelve zoort.

De Lyfmoeder immers , door den
aanwas van de inhoudende vrucht , naar

boven geftuwd, perst de ingewanden
mede opwaards , en voor het grootfte

gedeelte agter de Lyfmoeder; flopt

Sus de openingen , of meer zwakkere
plaatfen der Liefen enDyën, en belet

qe ingewanden om uit te zakken

,

het welk door de opryfende Lyfmoe-
der des te meer belet wordt, als men
thans zeker is , dat de Lyfmoeder
fchuins voorwaards naar boven ryst, ea
niet regt . opwaards in de middellyn

van
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van zwaarte , gelyk zulks voorheen
jBOEHMER (d) en andere beweerden.
Dan heeft zulks plaats , zoo zullen,

door al het naar boven geperfle ge-
darmte, de navel en deszelS ring, welke
zoms wyder, en dikwerf tergroote van
eenen agtentwintig, zeer dun en flap is;

en daarenboven de geheele Linea al-

öa, welke door het van eenwyken der
regte buikfpieren in de zwangernis
minder weerftand biedt , meer gedrukt
worden, en gemaklyker tot Navelbreu-
ken aanleiding geeven ; -r-, of, wan*
neer deeze voor de zwangernis daar
zyn, merkelyk verergeren, (e)

ö III. Hoe zeer intusfchen de opr)^»

fendeLyfmoeder de uitzakking der dar-

men en vanhet netvlies in deLies enDye-

breu-

(d) De Sttu Uteri ^ravidf^ etc.^lX.&X. p. 116,'

post Ejus ^dit. Compeadii Artis Obfietricariae

RiCH MANNiNGHAM, Hahe 1746. 4to. Vcrgclyk hier

mede p. camper verh. voor het Tract. van f', mau-
RicEAU, over de ziekteiis der zwangere Vrouwen,/». 15.

(e) Men zoude hier van kunnen uitzonderen die

gevallen, wanneer naamlyk in de agfte maand en
verder gevorderden ftaat van zwangernis, de Lyïv
moeder zoo hoog bov«n den navei ryst, dat, zy iij

ftaat was , ook deeze opening te fluiten , en dus te be-

letten , dat ook voor dien tyd door de zwangernis de
uavelbjreuken verl}in4e?d gierden yaij.uit te .iakkoa»

.
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Breuken by zwangere Vrouwen , in de
5de of 6de maand, wanneer zebehoor-
lyk ingebragt zyn , weert en voor uit-

zakking belet, zoo dat zy Zelden ee-

Tien band vereifchen; en daarentegen

de gefchiktheid tot Navelbreuken der

ingewanden vermeerderd wordt, of
deeze laatfte, voor de zwangernis daar

zynde , meerdere gelegenheid tot

grootere uitzakking geeft: zoo bewy-
zen echter het aan my mede gedeelde

geval; het herdenken op het op zyde
wyken der Lyfmoeder, waarvan, on-

der anderen , de groote gaUbius (f)

melding maakt; en de Waarneemin-
gen van SMELLiE (g) en anderen (h)

,

dat zoms , hoewel zelden , 'er geduu-
rende de zwangernis op andere plaat-

fen , als in den omtrek van den navel,

uitzakkingen van ingewanden langs de
Liefen, Dyën en andere plaatfen kun-
nen gebooren worden.

TWEE-
(f) L c. ^ 137.

(g) J. Treatife of Blidwtfery , FoL I. Book IL
C. //. Sect. 2. p. 158 , alwaar hy van eene Breuk
tusfchen den agter kant der Lyfmoeder en fclieede , en
den voorkant van den mastdarm gewaagt. Vergelyk

hier mede de boven aangehaalde Colhct. ofCafés , 1. c.

(h) Mem. de PAcad. R. de Chir. T. IL p. 1 en
volg. , welke waamccmingcn men ook by van swie-'

T£N vindt aangehaald , Commetit. T. IV. p. 478.

I
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TWEEDE AFDEELINa
Q^ier de oorzaaken der Beknelling vat%

Breuken , by Zwangere Vrouwen.

§. I. üithet, indeeerfteAfdeelingV
gefchetfteblykt het, hoe zeldzaam 'er,

by Zwangere Vrouwen, uitzakkingen

der darmen en van het net in de lie-

ÏQW en dyën gevonden worden; en
welke de. redenen deezer zeldzaam*
heid zyn: en daar 'er, voor zoo verre
my bewust is, geene waarneemingen
van verftropte Breuken by Zwangere
Vrouwen , van Genees- ot Heelkundi^
gen geboekt zyn , worden wy , door U
aan ons medegedeeld geval , natuur*

lyker wyze aangefpoord, om de rede-

nen dier verllropping te onderzoeken*

5* IL Myne gisfmg daaromtfene^
welke ik denk, dat wel beraaden is,

.loopt daar op uiti dat de by uwe Ly-
deresfe plaats gehad hebbende Dye-
breuk, in den omtrek van den band
van POUPART, of aan deszelfs breuk-

zak vastgegroeid is geweest; en dac

deèze aaneen^roeijeng oorzaak is gö-

weest, dat de ingewanden | door de



opryfende Lyfmoeder, naar boven ge-
ftuwd 3 derzelver uitgefchootene ge-
deelte niet opwaards hebben kunnen
voeren, en dat daarom het zelve al-

daar, geduurende den tyd der gehee-
]e zwangernis , aan de drukking der
Lyfmoeder is bloot gefteld geworden,

§. III. Aan dit myn gezegde, dunkt
niy , wordt vry wat gewigt bygezet,
door het geen U Ed. my , volgens het
verhaal der Lyderesfe mede deelt (i):

dat zy, naamlyk, "erkende, zedert 3

.„ a 4 jaaren, wel eenen kleinen knob-

5, bel in de linker lies, ter pjaatfe waar

„ men Dyebreuken aantreft, gehadt

„ te hebben: doch dat dit haar nooit

5, eenig ongemak veroorzaakt, en zy
„ by gevolg hier omtrent nooit eeni-

,^ ge hulp gezocht had."

§, IV. Hoe gaarne had ik ge-
^enscht, dat ü Ed. deeze myne gisfmg,

door een ontleedkundig onderzoek,
had kunnen bevestigen, of verwyzen;
hier door en hier door alleen hadden
myne verdere redeneeringen , welke
ik omtrent de bewerking enz., zal te

ber-

(i) Zie Bladz, 4p6«
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berde brengen j en welke op deeze
onderftelling gebouwd zyn , of be-
kragtigd , of vernietigd , en hier dóór
de noodzaaklyke zeldzaamheid van
eene Breukverftropping, by eene zwan-
gere of baarende Vrouwe^ beweezen
kunnen worden: immers ryzen de in-

gewanden opwaards, door de gevulde
Lyfmoeder, ten tyde der zwangernis-
fe, naar boven gevoerd, zoo zullea

zy de uitgefchootene Breuk mede op^
waards voeren, dan alleen in die en-

kelde gevallen (en hoe zeldzaam , of
fchoon het zoms gebeurt, zal dit zyn!)
^yanileer de uitgefchootene Breuk ^

door aan eengroeijeng aan den band
van PouPART , buikring of breukza-k
£al vastgehegt zyn (k).

Dan myne bewustheid, hoe zeer
U Ed; ook van het nut der opening-

vanLyken in alle gevallen, maar meer
Kk 2 by^

(k) Van welk een ^rodt nüt tiet openen van Ly-
cleren , aan breuken geftorven , zy , bewyst de waar*
neeming Van den Hoog Gel. Heer van ceuns, over
de binnen den buik verllropte Daruibrcük ; en de Voor-
gefielde manier van bewerkinge , welke de Hoog GeL
Heer bonn heeft aangepreczen. Zie Verh. der lioU.

Maatfch, d_er WetGnfch. Tom. XX. 2,de ftuk , pag. 44,^; ^

ïilwaar ook/). 501, deHcersoNN te regt op het'bpene-ïi

van Lyliiii aandringt^
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byzonder in duistere , overreed zvt ,

doet my vastftellen, dat U Ed. daar
op zult aangedrongen hebben ; of,
zulks niet gefchied zynde , het voor af
door U Ed. zal zyn beflist geweest,
den drom der vooroordeelén , wel-
ke zulk een voorflél gemeenlyk ver-

gezellen , onmogelyk te zullen heb-
ben kunnen overwinnen. ,

'

,

. Hoe lang zal toch het welzyn van
het menschdom aan het wuft gezag
der vooroordeelén gekeetend zyn?
Men vordert van den Geneesheer, dat
hy zyne kunst voltooije; en men be-
let hem, daar hy gaaping vindt, door
onderzoek wyzer te worden.
Dan daar het vooroordeel, omtrent

het begraven vanLyken , aan een Kcy-
zers gezag ,. hoe redelyk ook, het
hoofd heeft durven bieden ; en het zel-

ve niet in flaat geweest is, dit uit te

roejen : hoe veel minder zal dan het

bloot aanraaden van Geneesheeren,
iets vermoogen, om het vooroordeel,
omtrent het openen vanLyken, af te

weeren , en dit zoo nuttig werk meer
algemeen te maaken ? Scd pacata bile

nvertor.
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§. V. Myne gisfing dan voor waar
aangenomen zynde, zal het niet noo-

dig zyn, de oorzaaken der verftropping,

-in uw geval, in het brede te betoogen:
wanneer men immers, op de meerdere
gevoeligheid der deelen , welke plaats

grypt by zwangere Vrouwen, zoo wel
als op de meerdere gefchiktheid der

vogten, tot ontfteeking let; — en nien

daar by voegt, de meerdere drukking

van het ingewand door de Lyfmoeder
en door den, door de zwangernis meer,

uitgerekten , en dus meer op het uit-

gefchoten ingewand , drukkenden band
van PGUPART; — eindelyk, wanneer
men de vermeerdering dier oorzaaken,
door de werkinge, der reeds ter baa-

ring beginnende Lyfmoeder , van het

middenrif en buikfpieren, in overwee-
ging neemt, zal men buiten twyffel

een aantal redenen vinden, waar uit

men kan afleiden, dat deeze verftrop-

ping haaren oorfprong had, en in dit

geval mindere redenen hebben, dan
in beknelde breuken , waar de ver-

ftropping alleen door den ring, band
van pouPART , óf breukzak veroor-

zaakt wordt, en waar in men niet zel-

den, met verfnelde fchredcn , ontftee-

Kk 3 king,
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king, koud-vuur en verflikking ont-

waar wordt, om zich over den fchie-

lyken voortgang dier verfchynzelen in

dit geval te verwonderen.

§. VI. Offchoon ik vermeene gee^

ne ongegronde redenenen gegeeven
te hebben , waarom men zoo zelden

by zwangere Vrouwen , immers na
halve dragt, Lies- en Dye-breuken
aantreft ; en zoo rtien ze by zwangere
Vrouwen ontdekt, wat de oorzaak van
het buiten blyven des ingewands zy:

200 wil ikintusfchen niet, dat men daar

uit afleide, als of ik van gevoelen was,
dat, de aangroeijeng van het ingewand,

en dus de uitzakking plaats hebbende,
in eene bezwangerde Vrouwe, 'er ge-^

duurende de dragt, of by de verlos-^

fing, noodzaakh/k verftropping moest
uit ontdaan, — Uwe mede gedeelde
Waarneeming bewyst misfchien het

tegendeel: zederd 3 a4 jaaren (1), had
uwe Lyderesfe in de linker lies , ter

• plaatfe waar men Dye-breuken aan-

treft ., eenen kleinen knobbel gedraa-^

gen , doch nimmer eenig ongemak
^aar van geliad, en dee?en dus ver-

(1) ^iq \)lad?., 459^
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onachtzaamt; in datzelfde tydperk(m)
was zy voor de eerde keer zwanger
geweest, en had met moeite eenen
Zoon ter wereld gebragt. — Heeft
nu in dien tyd de breuk reeds plaats

gehad; en is zy, geduurende de eerfte

zwangernisfe , niet verdweenen , om'
redenen boven bygebragt, zoo is als'

dan de vastgroeijeng reeds daar ge-^

weest,: en echter is 'er geene verflrop-
ping opgevolgd.
Maar ten tweeden (en dit fchynt

meer af te doen) , onder het oneindig
groot getal van Vrouwen , zullen 'er

(dit mag men gereedlyk ftellen), eenc,

mcenigte zyn, welke ze altoos buiten
draagen , om derzelver kleinheid 'er

niet op letten, of voor iets anders aan--

zien , en door eene verkeerde fchaam-
te verzuimen , van 2;e binnen te laaten
brengen; en binnen gebragt zynde, ze
zorgvuldig in te houden.
By deeze alle derhalven kan het ,

om gemelde redenen , zoms gebeu-
ren, dat de, of aan zich alleen over-
gelaatene, of niet wel jngehoudene,
en door den breukband dikwerf ge-
drukte , breuk aangroeije : zoodanig

K k 4 ec-

(^m) Zie biadz. 495»
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een^ aangegroeide breuk dan , kan
door de phyjifcbe verplaatfing der dar-

inen , geduurende en vooral in het
laatfte tydperk der zwangerheid , niet

naar binnen getrokken , en dus herfteld

worden ; en , daar de algemeenheid
van breuken zoo groot is , zoude dus

,

volgens zulk een vertoog, waar tegen
de ondervinding pleiten moest, eene
verftropping , in alle zoortgelyke ge-

vallen, moeten plaats hebben.
Daar derhalven de zeldzaamheid

eener breuk beklemming , by eene
zwangere Vrouwe, na halve dragt, van
welke men, by niemand, my bekend,
gewaagd vindt, het tegendeel bewyst,
200 volgt alleen uit het te vooren be-

toogde:

I, Dat 'er eene aaneengroeijeng van
het ingewand moet plaats hebben, om
in eene zwangere of baarende Vrouwe
eene breukverftropping te veroorzaa-
ken; en dus fchynt dit eene conditio,

fine qua non te zyn: dewyl 'er, deeze
niet daar zynde , door de phyfilche

verplaatfing der darmen , in de zwan%
gernis, geene uitzakking der darmen ,

Qf van het net in de I^i^fen of Dyën
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(immers niet dan. aller zeldzaamst (n)),

aanweezig zal zyn ^ en
: 2. Dat 'er , om eene verflropping

te hebben, nog daarenboven dat gee-
ne moet bykoomen, het welk eigen-

lyk de verftropping in alle Breuken ,

van wat oorzaak en onder "^at omftan-
digheden, daar ftelt.

Hoe zeldzaam intusfchen ook dit

geval ons mag toefchynen, om dat
men het by niemand vindt aangetee-
kend, zoo ben ik echter niet onge-
neegen van te denken, dat het geval
meermaalen misfchien voorvalt , dan
men wel opmerkt; en dat dus mis-
fchien, in zulk een geval, de toevallen
en dood zoms aan eene andere, en
dus de onwaare oorzaak, worden toe-

gekend.

DERDE AFDEELING.

Hoe men zich in het geval van verjlropte

Breuken y by Z»wangere Vrouwen
^

te gedraagen hebbe.

^, I, Ik koome nu tot het gewigtig-

(n) Zie bladz, 510,
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fte (luk van deeze myne aanmerkin-

gen, wyl deeze beflisfen, wat, het ge-

val daar zynde, den uitoeffenaar te

doen ftaat.

Het draalen, zoo immer, is hier ten

allerhoogften fchaadlyk, wyl de be-

werking, in eenen tyd gefchiedende

,

dat 'er zich geene teekenen van eenen
overgang der ontfleeking, tot verdik-

king, opdoen, met grond van goeden
uitilag kan in het werk gefteld worden;
dan te laat ondernomen, (en hoe ras,

in hoe weinige oogenblikken , gaat , in

eene verllropte Breuk, de ontfleeking

niet ter verdikking over?) zullen alle

poogingen vruchteloos zyn , en de
reeds beangfte Lyderesfe, by haare

baaringS'weën, nog daar en boven aan

nutteloofe , en by de uitkoomst geen
voordeel bewyzende fmerten, bloot

gefteld worden.

§, II. Het medegedeelde geval be-

wyzende , dat 'er zulk' eene verftrop-

ping kan plaats hebben: zal het

I. Den Geneesheer of Vroedkun-
digen, in het vervolg van tyd, ten

"waarborg kunnen itrekken, om, inge-

val-
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valle by eene hooge zwangere Vrou-
we, zich teekenen opdoen van wal-
gingen en braakingen, op déeze wel
jiaauwkeurig acht te geeven, ten ein-

de deeze niet te verwarren, met die
braakachtigheid en walging , welkó
men niet zelden uit ongeregelde be-
weegingen, ten tyde dat de natuur
haare poogingen , ter baaring, begint
in het werk te ftellen, pleeg waarte*
neem en, en welke ü Ed. zoo treflyk

als oordeelkundig onderfcheiden hebtj
maar

2. Zal men uit uwe medegedeelde
waarneemingen kunnen leeren , dat

,

wanneer eene hevige koorts; eene
pynlykheid van den geheelen buik op
hét aanraaken , en eene gezette pyn,
omtrent den navel, welke by vergely*
king, als door een gefpannen koord
veroorzaakt wordt (o), zulke braakin-
gen vergezellen, het der Geneeshee-
ren of Vroedkundigen pligt wordt,
pm liever een nutteloos onderzoek,

in

-(o) Ik heb urt Uwe waarneemingen alleen opgeteld
(lie teekenen, welke eene verftrop'ping eener hreukt
fchynen aan te duiden , en die geene agter wegen ge-
laaten, welke zoras wel eene verftropping vergezel
Jicn, doch met de-zelve niet altyd g:epaard gaan.
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in den omtrek der Liefen en Dyën, te

doen, dan zich, door den in het gras

fchuilenden adder, te laaten bedriegen.

Met opzet maak ik melding van on-

derzoek, wyl men niet zelden al we-
derom, door het vooroordeel, door
kwaalyk geplaatfte fchaamte der Vrou-
wen, by mangel van onderzoek, in

het beflisfen der waare oorzaaken (ge-

lyk ik zulks elders meidede (p)), te

leur gefteld wordt; en in de tweede
plaats, wylniat zelden enLyderesfe en

omftanders, of van het aanwezen ee-

ner Breuk onbewust zyn, daar geen

acht op geeven, of eindelyk niet wee-

ten, dat de verfchynzelen, welke eene

verflropte Breuk vergezellen, aan dee-

ze alleen hunne herkoomst te wyten
hebben.

§. lil. Is het dan bewezen , dat

eene verflropping plaats heeft, zoo
zullen voorzeker, in de eerde plaats,

de door U Ed. zoo wel beradene hulp-

middelen, in het werk behooren ge-
field

(p) Zie myncn brief aan den Heer g. j. van wv
orer de fchynhaare Gonorrhoca ^ ia de algemeeue

'G. N. en PI. Jaarb. I. deel , ifte ituk j p. 7.
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ileld te worden ; en in de tweede ,

^oude de wederinbrenging van het in-

gewand moeten beproefd worden

:

dan kan , by eene zwangere Vrouwe

,

uit het te vooren betoogde (q), geene
verftropping , ten minden niet dan al-

lerzeldzaamst , plaats hebben , ten zy*

het uitgefchooten ingewand in
,
den

omtrek van den buikring , band van
POUPART, of met den breuk-zak door
aaneengroeijeng vereenigd is, zoo zul-
len de best iiigerigte poogingen , de
meest geöefFende handen , on^der dee-
ze omftandigheden , :niet in ftaat zyn,om
het uitgefchooten ingewand naar bin-
nen te brengen; en, de vermoogen-
fte uit- en mwendige middelen , teï
wegneeming der beknelling, als dan al-

leen aangewend , niets volvoeren :

de Genees- of Heelmeester verplicht
zyn , zyne Lyderesfe aan de beflisfende
.üitkoomst van het geval over tegeeven;
of het waagen, om van het, in dit ge-
val twyfelachtig middel , der breuk-
fnydinge, als het eenigste, waar door
voordeel kan toegebragt worden, ge-
bruik te maaken.

5. IV.

(q) Zje bladz. 510.
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5* IV. De verftropping gefchiedell-

de, zoo laaten wy eens vier tydvak*

ken ftellen , waar op deeze kan voor*

vallen: laat dan het eerfte zyn, in den
tyd der zwangernisfe , van hetbegin tot

op den tyd, dat de lyfmoeder uit het

bekken tot aan de buikringen en band
van pouPART opryst ; het tweede ge*

val van dien tyd af tot aan het uitein-

de der zwangernisfe, alvoorens 'er

aich baaringsweën opdoen; h'et derde,

wanneer de verftropping met de baa*

tingsweën gelyktydig invalt ; en het

vierde , wanneer de verllropping , met
de baaringsweën beginnende , aan-

houdt tot na de verlosling.

§. V. In deeze vier gevallen, is dus

de vraag: hoe men i^ich te gedraagen

hebbe?
Ter beantwoording nu der eerfte ,

koomt hetmy voor, dat men de breuk-

fnyding voorzeker , de aangewende
uit- eninwendige middelen geen voor-

deel doende, hoe eerder zoo liever,

en te gelyk zoo zekerder ondernee-

men moet: in dit tydperk immers, de
lyfmoeder als nog in het bekken ver-

Ichuilende, zyn alle omftandigheden

,

ge-
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gelj^k als by eefie niet zwangere Vrou-
we , indien men de vreefe van mis-
kfaamen , welke , door den angst voor
de bewerking, en de pyn, geduurende
dezelve, ontllaan moet, hier van uit-

zondert. «^ Dan daar de bewerking
niet gefcjiiedende , de verftropping,
wanneer die aanhoudt , hyna. akyd
doodlyk wordt voor zwangere Vrou-
wen, en bygevolg ook voor haare in-

hebbende vrucht: zoo zie ik niet, dat
men in dit ongelukkig tydftip minder
regt zoude hebben, om het leeven def
vrucht ten deezen opzicht in de waag-
fchaal te ftellen, dan de onvergelyk-
lyke BOERHAAVE had , wanneer hy

^

handelende over 'de gevaarlyke bloed^
vloeingen ^ v/elke zwangere Vrouwen
zoms met de dood dreigen, gebood
(r), dat men, de aangewende hulp-
middelen geen voordeel doende, naa
de beste wyze het kind terftond zou-
de verlosfen, vermids het zeker be-
ter is , dat het kind, liet welk immers
fterven moet, omkoome , en demoe-
der behoude blyve , dan dat beiden
voor zeker het leeven verliezen.

Gaf nu in dit geval de groote , de
God-
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GodxTUChtige BOERHAAVE; BOERHAAVE
te wel bedreeven in de gewyde fchrif-

ten, dan dat hy ietsftrydig, tegen zyft

gemoed of de Goddelyke wetten , zou-

de voor den dag brengen; veel minder
anderen, om daarin wanbedryf te be-

gaan, diets maaken : gaf, ?egge ik^

BOERHAAVE in dit geval zulk' eenen
raad , waarom zoude men dan van
deezen, in een, in uitkoomst, gelyk

ilaande geval > ook geen gebruik mo*
gen maaken?

§. VI. Het tweede geval, wanneer
de Lyfmoeder reeds boven het bek-
ken gelegen is, baart zoo veel te meer
bedenking, wanneer men de bewer-
king , tot aan het oogenblik , dat de
baarings-weè'n daar zyn, aanraadt, als,

de arbeid onder de bewerking op-

koomende, derzelver uitvoering be-

2:waarlyker, de inbrenging van het uit-

gefchooccn ingewand werkzaamer, en
het inhouden vah het zelve, na de be-

werkinge, moeilyker worden.
Dan wanneer 'ik het oogenfchynlyk

gevaar in overweeging neeme , het

welk 'er by eene verilropte Breuk
plaats beeft; wanneer ik de veel kragt-

d^a-
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da^dij^er oorzaakeh; welke 'b^^^wail-
gere Vrouweny ter vèrftifeking van 'het
vérflfo^te irigèwatid-, medewefken^'
överdenke; erideeze tegenoverftelle,
met de 200 even opgenoernde meende-^
re bezwaarlykheid der bewerkinge, de
werkzaamere inbrenging van het iiige-
wan'd, en het.meer moeilyke van hee
inhouden van het zelve : wanneer ik
hier op myne aandacht vestige, zoo
pleit alles voor de bewerking, de fchie-
lykst mogelyke ontkneHing van hee
veF%öpte:irigQWand;HEn allê'haarè hin-
derpaalen fchynen my , na beraaden
overleg, overwinlyk; terwyl het V€r*
wei-peuj der: b^werkinge , my den ge-
?vi5ien dood-, als in het verfchiet* tee-
kentv- ,;,..:. ,;-

. , . .,,,
_ ;^ ^..,y ^^,

^ Jk we^et w-d^' en ik erinnèf mf >-dit
Me.grQO^e morgagne, in een ander ge-
Valr> van eene zoortgelyke uitdrukkinge
gebruik maakt: "/« ancipiti Cafufatiiis
iycst tion ejcperiri , ne occidisfe videamufi
9} 4^êm fervare non poteramm''
De uitoefFenaar loopt dus gevaar van

^yne handelwyze, doOr het onkundig,
doch mtusfchen alles beflisfend ge-
meen, gevonnisd te zien: dan ik weeë
öok

, dat wanneer die zelfde uitoefFé-



53^ M. Sr DU PÜI ANTWOORD

n^ar van welgedaan te hebben , zich
zelven by Kunstkenneren kan wetti-

gen, eene zelfs voldoening moet on-
dervinden, welke de aJkrlnoodfte aan-
tigging tart; en da^

, ;f;. ,'e

i

Een eerlvk e^ ilandv^isfig m.in. .

Zich nimmer ioat door 't G.raatiw verzetten.

Nóch dat het oög van" een' Tyran

Hem öoit verbindt aan fnoode wetten

:

Schoon Aafd' en Hemel 'wibTcf verwoest

,

Nbg zou hy doen, het geen hy^moest.

$. VII. Eü na deèzë befchouwing def
verfwaarende oorzaaken eener verftrop-

te Breuk by zwangereVrouwen; en vol-

gens deezen ftelregel, in het uitoeffe-

nen der Geneeskunde, te volgen : raade
ik ook (het geen de derde vraag was),
de bewerking aan, wanneer 'er reeds
baaringsweên zich opdoen (3), en, wel

^i:--x'<: dies

(s) Men behoort intusfchen alvoorens door Vroed-
fcundig onderzoek zich wel deeglyk te verzekeren ,

of de poogingen , welke de natuur fchynt te begin-

nen ter verlcsiing , waar , dan valfch zyn : dit onder-

zoek immers zoude onze bewerking doen verhaasten ,

of by ondervinding kerende, dat d(^cze^ uit ongere-

gelde bewceging voorkocmen (en wat is in zulk' eene
gclkldlieid by eene dergelyke Lyderesfe gemakkely-
ker te verwagtcn?) ons de meest kragtdaadige mid-

tlelen dccii gebruiken , om deeze :e ke^r te gaan , en

ha
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óks te eerder, om dat uit aanmerking
der geweldige fchokken , welke heC
ingepakte ingewand ondergaan moet>
niet alleen door de aanhoudende braa-

king in zulk een vol lichaam ; maaü
ook meer byzonder , wanneer dö
-werkende Lyfmoeder van agteren»
de buikfpieren rondom de verftroptö

breuk en het middenrif van boven, in

werking zyn, om de vrucht ter we-
reld te brengen : men meer dan ge*
gronde vrees heeft van te vermoeden,
dat de verdikking van het ingewand,
het voorzekere gevolg zal zyn , en
dat, de verlosfing daar zynde, de be-
werking nutteloos zoude zyn; of 2ulk3
ten aanzien van den flaat van het in-

gewand al eens niet zoo zynde, de nu
verloste Lyderesfe, door haar bykoo-
mend ongemak, merkelvk meer gefol*

terd, in weinige oogenblikken , na de
verlosfing, op eenmaal zoo eene fchic»

lyke wegzinking van kragten ^oude
ondergaan, (gelyk by Uwe Lyderesfe

. LI 2 hec

het yooi'gefteid oogmerk met dies fe meer gi'ötid vail

hoop te kunnen . vorvberen ; -— of in tegendeel oiit'-^

waarende, dat 'er Voor de iyaafing geenegerioegzaa-
me tyd en gelegenheid voor de bewerking overbleef^
ondanks onzen wil , verplicht zyil ^ Van de beWerkin^
te moeten uitftelleii.
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het geval was (t),en,gelyk men zulks
in andere, de. baaring-vergezellende
ziektens, niet zelden pleegt te zien),
dat zy, ter overwinning eener derge-
lyke bewerkinge en haare gevolgen,
onbefland zoude zyn.

§. VIII. Uit die gronden derhalven
redekavelende (en hier mede beant-
woorde ik de laatfte vraag), raade ik de
bewerking na de verlosfing af, ten zy 'er

geene mooglykheid geweest ware, om
deeze, door de te fterke baarings-weën
verhinderd, in het werk te ilellen; —
ten zy, in fteede van eenen kwaaden
uitflag te vreezen, na de verlosfing, de
vergezellende verfchynfelen der ver-

ilropte Breuk , en de kragten der Lyde-
resfe, eenen goeden uitflag beloofden;
of eindelyk ten zy , het geval tus-

fchen hoop op voordeel , of vrees van
onheil weifelende was, men het raad-

zaam keurde, liever een twyffelachtig

middel dan geen te beproeven: daar
toch maar de minfte fchyn, van voor-
deel te kunnen doen, zich opdoet, pleit

menfchenliefde voor leevensredding.

„ Borms medicus turn demum partes

w ƒ«-

(t) Zie bladz. 500.
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n fuas optime peregisfe putandus est , fi

y, nihil eoram ad fanandum omiferit , qua
„ in j^rtis potestatejunt ;

quatenus etiam

j, damnato Reo Otatori fiat eloquentia

,, officium, fi omni arte iifus est (u)."

5. IX. Alhoewel ik de bewerking, in

het voorgeftelde geval, 200 zeer heb
aangeprezen, ben ik echter niet voor-
neemens, om thans breedvoerig uit te

weiden over de wyze , op welke dee-
ze bewerking diende verrigt te wor-
den ; noch aan te toonen , welke voor-;

zorgen men in dit geval zoude moe-
ten in acht neemcn.

Is de Genees- en Heelmeester het
met my eens., dat de bewerking moet
gedaan worden , zal men de Lyderes-
le behouden: zoo zal de omknelling
van het ingewand , door middel van
het openleggen der bultende bekleed-
zelen en des breukzaks , het los-

maaken der aaneengroeijeng van de
breuk , en door het ontfpannen van
den band van poupart, of buikring,
zyn doeleinde zyn ; en hy zal daar 'm
dies te zekerder (laagen, wanneer hy,
gelyk in alle andere bewerkingen der

LI 3 Heel-
* :(u) R. A. VOGEL O/wyc, Med. Selecta

,
pog. ultimd^
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Heelkunde, van de aller eenvouwigfle

wyze gebruik maakt : een eenvouwige.

Bistouri , door zynen vinger geleid , en
beiden door gezond oordeel beftierd

,

gullen voldoende zyn.

Wanneer ik my derHeelkunde wyd-
de ; en het (luk der breukfnydinge en
de verfcheidene , daar toe uitgedachte

Werktuigen, leerde kennen, zoo be-

haagde my het eene, om zyne veelbe-
loovende aanpryzing, waar mede het

^yn Uitvinder voordroeg ; en het an-

der, om zyne Werktuigkundige ze-

ikerheid, welke ik daar in meende te

ontdekken , van , naamlyk , die dee-
len, welke men eerbiedigen moet, van
kwetzing te zullen bevryden.— Wan-
neer ik op doode lyken met deeze
Werktuigen proeven nam , leerde ik

weldra, dat het een en ander meer
jn fchyn beloofde, dan men 'er mede
konde uitvoeren ; en dat eene eenvou-
wige histouri, ter doorfnyding der bui-

tenfte bekleedzelen, en het fmal krom-
ftaand fistelmes met zyn knopj e, volgens
de Uitvinding van den Heer pott (v),

ter losmaaking van den band van pou-
PART, Qi doorklieving des buikrings ,

vol-
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volkomen, en in alles Vöfdeéden, go*
lyk my dart öok zulks naderhand her-
haalde breukfnydingen by Lyders be-
vestigd hebbén, entegelyk doen be-
fluiten, om van deeze wyze, wanneer
de gelegenheid zich weder aanbiedt,
gebruik te moeten maaken : — Eenvoud
wigbeid zal toch altoos bet zeegel der
VJaarheid'ÈYn. ''f/'» ^-^ f'»^/"

Omtrent het onderfcheid,' het wèlfë
men by zwangere Vrouwen in dö
breukfnyding ontmoet; en van de voor-
zorg, welke men als dan in acht zou-
de moeten neemen, zal ik ook thans,
om alle wydloopigheid te vermyden^
niets zeggen : billyk mag men veron-
derftellen , dat in zulk eene kiefche
bewerking niemand het onderneemeri
zal, om handen aan het werk te flaan ,
ten zy hy zich overreed houde , van
daar toe de voikomene vereischtens te
bezitten.

En hier mede hoop ik aan uw ver-
zoek voldaan , en uwe voorgeilelde
vraagen beantwoord te hebben; en och
dat ik ook, ter beveiliging van 'smen-
fchen leeven , iets hadde toegebragt, en
deeze myiie aanmerkingen door kun-

Ll 4 di-
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^iger wierden goedgekeurd, of hün^-

ter verbetering v^n dit ituk.,. hadden
ft^pleiding gegeeven|;,-;,:::^r:r: ' ' ••; • '

Ik heb vrymoedig nayne gedachten

,

wat my voorko.onxt, datin een wederge-
tevirend geval te doen ftaat, aan ü Ed.
opengelegd. Denk intulTchen niet, dat
ik daar dopr uwe handelwyze, -en die
van den kundigen Heer 'bleuland,
zoude willen mispryzen ; de zeldzaam-
heid waar mede ik het-houde, dat dit

geval voorkop;nt, en myne.bygebrag*
te gezegdens van hippokratis en gau-
Bius overtuige|i^L\Ed, gQwift* van hét
tegendeel. ; <

..'^ •• oo!'- ^- -

Door uwe waarneeming , gelegen-
heid gekregen hebbende , van over
dit geval meerder te denken, geeve ik

myne gedachten alleen als eene voor-
ilelling op , ten vollen overreed, dat
ik, in een zoortgelyk geval, daar de
gelegenheid fchigtig was, en de proevq
gevaariyk, geen moeds genoeg gehad
2:oude hebben, van mynen nu gegee-
venen raad, zoo daadlyk in het werk
teftellen.

Vaar voort met my het nuttige, het
geen zich in uwe. uitoefFening voor-

QQ^ti «iq4^ te dQek;),
. Hier dgor zal

\ on?
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o^èe Btief^isfeling nühig 'zyn. Onze
vriendfchap , zoo veele jaaren , 200
ongeveinsd , zoo onafgebroken , on-
derhouden, zal daar door fteèds meer
en meer verzekerd worden ; terwyl
zy daarenboven aan een nog 200 veel
te nuttiger oogmerk zal beantwoor-
den, en ter bevordering en verryking
'der Geneeskunde, onze geliefde bee?.

zigheid, en ter verligting van het nood-
lydend menschdom , onzen gevorder-
den plicht , dienen en medewerken.

Ik heb de eer my, met verfchuldig-

de hoogachting, te noemen,

IVel Edele, Zeer Geleerde Heer! "

«T

Uw Edsw Dienftwillige Dienaar*,

M. S, DUF Ui!"'.

CAMPEN,
Jllen 2,1 February,

1785.

M5 DÊ
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DE Z O e P O M P^

VtfDRCESTELD EN AANGEPREZEN,

DOOK.

J. H. GALLANDAT.
Mecf, Doet. u Hulst.

^j^^

JL/e zwakkere kunne is , door den
aart van haar maakzel, aan veele ziek-

ten en ongemakken onderhevig ; de
byzondere tydperken , van haar be-

ftaan, zyn door de veranderingen, die

in haar faamenftel werktuiglyk plaats

hebben , met verfchillende en onver-

mydelyke gevaaren gepaard : veele

Vrouwen , deeze gevaaren ontwor-
fteld, en de ongemakken der zwan-
gerheid gelukkig te boven gekoomen,
verwerven den naam van moeder
|iiet, dan ten koste van haar eigen lee-

U^J. yen;
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ven; terwyl andere, die het genoegen
fhiaaken , van haar teder wigt te om-
belzen, zich, het zy door uitwendige
misvorming, flegte behandeling, in-

wendige kwaade gefteldheid , of ui^

andere oorzaaken, in de onmogelyk*
heid bevinden , van te voldoen aan den
ingefchaapen drift, om haar kroost te

2;oogen.

Dit is voor de moeders dikwyls , en
voor het kind altyd , nadeelig : daar
het, van 's moeders borst verftooken,
geen voedzel, dat met zyn faamen-
liel volkomen overeenkoomflig is

,

verwerft , en dit gemis , niet zelden ^

met zyn leeven bekoopt.
Om deeze nadeelen voor te koomen,

en de moeders in ftaat te ftelien, om
aan de ftem der natuur te voldoen ,

heeft de Heer bianchi een werktuig
uitgedacht, waar door de meeste uit-

wendige gebreken , die de zooging
hinderlyk zyn, kunnen herileld wor-
den ; en ook veele kwaaien , die uit de
vermeerderde of verminderde afklein-

zing van het zog ontftaan , geneezen
of voorgekoomen kunnen worden.

Dit werktuig, dat men den naam van
Fompe d Sein gegeeven heeft, is door

de
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de Paryfche Hoogleeraars goedge-
keurd , en ik heb het in het voorlee-

den jaar, geduurende myn verblyf in

dieHoofdftad, met goed gevolg in het

werk zien ftellen ; ik heb ook gele-

genheid gehad, om 'er my hier in ïom-
mige gevallen van te bedienen, met
zoo eenen gewenschten uitflag, dat ik

hier door aangefpoord ben , om dit

werktuig, aan myne Landsgenooten,
door den druk, bekend te maaken.

In de beziging van dit werktuig
wordt de tepel in een hol glas omvan-
gen , waar van de opening, naar de ge*

daante van den tepel, gevormd is; aan

het einde van dit glas wordt een lucht-

pompje vastgefchroeft , door welks

middel men de lucht , die in het glas op
den tepel weegt , naar gelieven ver-

dunt: door deeze bewerking wordt de
tepel uitgezet, en werktuiglyk in de
opening van het glas getrokken; des-

«:elfs zogbuisjes worden, door devog-
ten , die naar de minst wederitand bie-

dende plaats vloeijen, verlengd , en
de tepel neemt volkomen de gedaante
van de opening van het glas aan : indien

men door middel van het pompje de
lucht nog meer verdunt, en eene byna

lucht-
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luchtledige ruimte in het glas maakt,
wprden de ZQgbuisjes geheel van" de.

wederftand der lucht beroofd, en der-

zelver uiteinden dermaaten verwy-
derd, dat, door de drukking van den
dampkring, die uitwendig op hetgan-
fche lighaam der mam blyft weegen,,
het zog, door de zogbuisjes uitgeperst,

en druppelsgewys , in het glas voortge*
ftuwd wordt. ';'

Uit deeze eènvouwige befchryvin^'
van de werking der Pompe d Sein, ziet

men reeds het nut van dit werktuig,
in die gevallen , waar in het kind de
mam, van het overtollige zog , niet

ontlasten kan: daar het regelmaatig,
gemaklyk en volftrekt zonder pyn, dat
geen bewerkt, het welk anderzints op'

eene .onhebbelyke, en niet zelden,
zeer pynlyke wyze, door de zuigfters

verrigt wórdt: hier uit volgt ook her
fiut van dit werktuig, in die gevallen,^

daar de tepel, door kleinheid, hardig-*

heid, ingedrongenheid , fcheeflegging

of andere misvorming , op de gewoo-
ne wyze , niet genoegzaam kan uitge-

trokken worden, gelyk ik ondervon-
den heb, in één geval, daar het kind,

door de fpruw, in de zuiging verhin-
- derd
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dera zynde, de mam dagelyks door
eene zuigfter van het overtollige zog
ontlast wierdt, en het kind, naderhand

weder aan de borst gelegd zynde

,

door de zuiging geen zog verkrygen

kon : den tepel onderzoekende , be-

vond ik, dat dezelve aan de eene zyde
geheel fcheef was getrokken, zoo dat

de luchtledige ruimte, welke het kind

onder het zuigen maakte, bezyden de

opening des tepels viel, en gevolgiyk

geen uitvloeijing van zog te weeg kon
brengen : na dat ik my vier of vyfmaai

van de Pompe d Sein bediend had ,

kreeg de tepel zyn voorige gedaante

weder , en het kind zoog als voor-

maals.
Dan het nut van dit werktuig is niet

enkel tot deeze gevallen bepaald; des-

zelfs gebruik is veel uitgeftrekter , en
allerheilzaamst in veele ongemakken,
die uit eene vermeerderde of vermin-

derde aMeinzing van het zog ontftaan:

het welk ontegenzeglyk zal blyken ,

indien wy eerst de zogwording, uit hec

werktuiglyke faamenftel der Vrouwen,
200 als dit van de geboorte af daar toe

gefchikt, en, by haaren wasdom, be-

twaaoi gemaakt wordt; en daarna de
hin-
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hinderpaalen , die; de natuur in deezé
bewerking fomwylen ontmoet , oor*
Iprongelyk nagaan.

Zoo dra een kind ter wereld ge-
koomen, en deszelfs navelftreng afge-
bonden is, ontftaat 'er ecne aanmer-
kelyke verandering in den omloop
van deszelfs bloed , niet alleen ten op-
zigt van de longilagaderen , die te
vooren , door de longen gedrukt, by-
na geen bloed door konden laaten,
maar ook ten opzigt van de navelllag-

aderen: immers al net bloed, dat door
dezelve naar de moederkoek vloeide ^

wordt nu, door de andere takken dei^

onderbuiksflagaderen voortgefluwd, en
wel voornamelyk , in de zwakkere
kunne, naar die deëlen, die tot de
voortteeling en verlosfmg gefchikt zyn

,

naardien de takken, der inwendige
fchaamflagaderen , veel minder wéder-
ftand bieden, dan de andere takken

>

die uit de onderbuiksflagaderen voort-
Koomen , daar zy, in evenredigheid van
de aderen van dien zelven naam, veel
wyder en zwakker zyn , dan in eenig
ander deel des lighaams: hier door
ontvangt de baarmoeder eene meerde-
re hoeveelheid bloeds, wordt mee?

dan
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dan de overige deelen uitgezet, en
heeft veel vroeger haar. volkomen
wasdom : door deeze uitzetting en ver-

flapping van de vaten der baarmoe-
der, wordt derzelver wederfland, aan
het derwaards vloeijende bloed, nog
meer verminderd ; en daar het bloed
uit dezelve oorzaaken , gefladig , in

eene . meerdere hoeveelheid, naar de
baarmoeder blyft vloeijen , wordt 'er

in derzelver flagaderen, eene waare
overtolligheid van bloed gebooren

:

naardien de aderlyke vaten, die, in

evetiredigheid der flagaderen , veel

naauwer en fterker zyn, dan in eenig

ander deel; en ook met geene klap-

vliezen voorzien zyn, al dit overtolli-

ge bloed niet op' kunnen neem en: dus
worden de mindere vaten der baar-

moeder, die te vooren geen bloed
door konden laaten,, door den aan-

drang van het geftadig aanvloeijende

bloed, trapsgewys verwyderd, zoo
dat dezelve , . eerst een dun weiagtig

vogt, en daar na wezenlyk bloed,
doorlaaten : door deeze ontlasting

wordt de plaatfelyke overtolligheid

der baarmoeder weggenomen, en, na

dat dezelve , een min of meer gerui-

men
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men tyd , geduurd heeft' j naar iinaatè

de overtolligheid groot', geweest is;-

Ijoüdt dezelve van langzaamer hand
op ; naardien de mindere vaten der

baarmoeder, thans door geen overtel-'

l^g bloed meer opgezet, zich, door
hunne natuurlyke veerkragt , faamen-
trekken, zoo dat zy wederom maar
een dun weiagtig vogt doorlaaten , en
^ich eindelyk volkomen fluiten, tot

dat 'er wederom op nieuw eene over-

tplligheid ontftaat; en daar deeze uit

de werktuiglykheid dier deelen nood-
wendig, van tyd tot tyd, gebooren
wordt, verkrygt de baarmoeder, hier

door, eene hebbelykhcid, om zich,

ten tyde der zwangerheid, tot de noo-
ëige grootte uit te zetten, en ëene zoo
genoegzaame hoeveelheid bloeds in

^ich te bevatten, als 'er tot de voeding
der vrucht vereischt wordt: dan in de
eerfte maanden der zwangerheid, heeft

de vruchtzoo veel voedfel niet noodig,
als 'er anderzints door de baarmoeder
ontiast wierd ; hier uit ontftaat eene
waare overtolligheid van bloed, waar
door de vaten , der baarmoeder, ee-'

nen ongemeenen wederftand bieden,"

aan het bloed, dat geftadig uit ds on-

xiii. DEEL» Mm der-
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derbuiksflagaderen aanvloeit> en daar
deeze tegenftand in de benedenfté
groote üagader onverwinnelyk is

,

moet het bloed, volgens bekende wet*
ten, in eene meerdere hoeveelheid,
in de takken der bovenfle groote üag-
ader vloeijen, en wel voornamelyk
in de inwendige mamflagaderen: naar-

dien het bloed, aan derzelver uitein-

dens , den minden wederiland ont-

moet, daar de mammen met zeerrek-
baare bekleedzelen voorzien zyn,
door geene fpieren uitwendig bedwon-
gen worden , en inwendig van een
zeer los faamenflel zyn , zoo dat 'er

geen werktuiglyk deel is, indien men
alleen de baarm^oeder uitzondert, het

welk ligter, tot eene aanmerkelykc
grootte, kan uitgezet worden.
Door deezen , geduurig aangroeijen-

den , toevloed en ophooping van
bloed, in de mamflagaderen, worden
dezelve trapsgewys , meer en meer,
uitgezet ; derhalven worden ook de
openingen der zogbuisjes, daar zy uit

die flagaderen zydelings uitfpruiten ,

verwyderd , zoo dat de mammen ,

reeds in den beginne der zwangerheid,

llyf worden , opzwellen en toe de af-

klem-
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kleinzing van het zog voorbereid wor-
den ; deeze voorbereiding neemt > in
isvenredigheid met de zwangerheid,
toe; hoegrooter de vrucht wordt, zoa
Veel te meer worden de zogbuisjes
verwyderd : want niet tegenftaande de
plaatfelyke overtolligheid, die wy ge-
zien hebben, dat ^ in den beginne der
zwangerhejd, hier de oorzaak van is,
omtrent het midden der zwangerheid
ophoudt : naardien *er dan meerder
bloed, tot afkleinzing van de voedende
zappen der vrucht, noodig is , worde
het bloed, door eene andere oorzaak,
in eene meerdere hoeveelheid naar de
mammen gedreeven ; want naar maa-
te de zvvangerheid voortgaat, wordü
de baarmoeder, meer en meer, uit-
gezet, zy beflaat eene veel grootere
plaats; wordt ook veel zwaarder, en
maakt dus eene aanmerkelyke druk-
king, op de omleggende deelen en va-
ten j waardoor het derwaards vloeijen-
de bloed een nieuwen tegendand ont-
moet , dewelke , in evenredigheid

,

dat de baarmoeder zich uitzet, en de
vrucht zwaarder wordt, toeneemende.
het bloed, in eene meerdere hoeveel^
heid , naar de minst wederftand bie-

Mm s deo'
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dende deelen , doet vloeijen , zoo dat
de mamllagaderen , meer en meer ,

verwyderd , de zogbuisjes geopend
worden, en door dezelve, flaande de
Ewangerheid j eene dunne weiagtige
meikfloffe afgefcheiden wordt.
Door deeze, geduurig toeneemen-

de, ophooping van bloed, in de mam-
Üagaderen, worden de zogwegen, ge-

duurende de zwangerheid, trapsgewys
verwyderd en in Haat gefield , om , na
de -verlosfing , eenen grooteren toe-

vloed , tot afklcinzing van het zog ,

door te laaten ; welke grootere toe-'

vloed -een noodzaakiyk gev^olg is

,

dier bewerking, die, volgens natuur^

kundige wetten, na de veriosfuig, tus-

fchen de baarmoeder en de mammen,
plaats heeft: want zoo dra de vrucht,
met alle zyne gevolgen , uitgeperst is, '

trekt de baarmoeder haare wanden te
j

faamen , en krimpt van rondfom in , 1

zoo dat zy, in weinig tyd, tot haare ^

voorige kleinheid wederkeert ; hier ^'

door verkleinen en vernaauwen zich de,

te vooren uitgezette, vaten, zoo dat

het bloed, deels, uit de openftaande
'

mo'idjes dier vaten , ontlast wordt

;

deels , door de faamentrekking van de
baar-
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baarmoeder en van haare flagaderen

,

j in de aderen terug gedreeven en mèc
het overig bloed, door het gantfche

•lighaam , omgevoerd wordt, het welk
thans grooter wederftand , in de ver-

'Daauwde en verkleinde vaten der baar- )

^moeder , ontmoetende , volgens de
. wetoen der vloeiftofFen , in eene ver-
• meerderde hoeveelheid , naar de mam-
-meru moet vloeijen, die hier toe , ge-

duurende den gantfchen loop der zwan-
gerheid , voorbereid waren : deeze
verandering , in den omloop des

bioeds, heeft voornamelyk den twee-
den of derden dag, na de verlosfmg ,

plaats, v,^anneer de vaten der baarmoe-
der zoodanig zyn faamgedrukt, dat zy
alle doorvloeijing , aan het bloed,
•weigeren > zoo dat 'er noodwendig ee-

ne gantfche omwenteling in den om-
-loop -des bioeds , en gevolglyk de zoo-
genaamde zogkoorts , ontltaat , waar
door het bloed nog rasfer omgevoerd, ,

nnet meer geweld voorgefluwd, en de
wederftand der zogbuisjes volkomen
overwonnen wordt , zoo dat dezelve
eerst het zoogenaamde biest {colostrum ,

en daarna wczenlyk zog, doorlaaten.

Uit deeze befchouwing , van de

Mm 3 werk"!
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werktiiiglyke manier , waar op' het
noodige bloed, tot aikleinzing van het
zog , naar de mammen gedrecyen
wordt, blykt het, welke eene naauwe
genieenfchap 'er, behalven de mede-
Jydenheid der zenuwen, tusichen de
baarmoeder en de mammen , zoo voor^
als na , de verlosfmg , plaats heelt :

door de kennis deezer onderlinge be-

trekking , waar in de baarmoeder en
de mammen , ten opzigt van haare
werkingen, tot elkander ftaan, wordt
men in ftaat gefteld, die ongemakken,
welke veeltyds na de verlosüng vol-

gen, uit haare waare oorzaaken af te

leiden en te herflcilen ; . en door de
werktuiglykheid deezer iaamenllem-
ming, wordt het gebruik der Pompfi d
Sein, in veele dier ongemakken ;, vol-

komen gewettigd.

Zoo dikwyis de zogbuisjes niet ge-

noegzaam verwyderd zyn, het zy
door een verminderden aandrang van
bloed, in de mamflagaderen; het zy
dat het bloed eenen ongewoonen te-

gerftand , in . de vaste vezelen dier

buisjes, ontmoet; of dat dezelve, uit

eenige andere oorzaaken, zoodanig
.vernaauwd zyn^ dat zy, pp de ge-
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woone wyae , geen zog doorlaaten , is

men in de noodzaaklykheid , of om
het zog te rug te dryven^ of den we-
derftand der zogbuisjes weg te nee-
men ; en daar het laatfte, in de meeste
gevallen, te verkiezen is, kan men
zich, in deezen, met goed gevolg,
van het werktuig van den Heer bian-
'CHi bedienen : naardien men niet al-

leen, door den wederftand der zog-
buisjes weg te neemen, eene genoeg-
zaame uitvloeijing van zog verkrygt,
maar dat ook, gelyk ik in zoodanig
geval, na dat ik het werktuig eenige
maaien gebruikt had , ondervonden
heb, de zogbuisjes, door deeze be-
werking , zoodanig verwyderd wor-
den , dat het kind naderhand zeer ge-
maklyk kan zuigen.

Wanneer de kraamzuiveringen

,

door flegte behandelingen, moeilyken
arbeid, of uit andere oorzaaken, lan-

ger en flerker, dan naar gewoonte,
vloeijen , zal het bloed , in eene mindere
hoeveelheid en met minder aandrang,
naar de mammen gedreeven , en de
wederdand der zogbuisjes niet over-
wonnen worden ; het aangevoerde
bloed zal, of in de vaten der mammen

Mm 4 op-
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Opgehoopt' worden , en- jeene, altoos

geva'arlyke, bïititeeking veroorzaaken

;

of doot de adedyke vaten opgenomen,
ea met Ijet overige bloed omgevoerd,
in eene rflècrdere hoeveelheid , naar
de, thans .geen genx)egzaamen weder-
tlland biedende, va,ten der baarmoe-
-der vloeijbn ,' en hier -door zuileni die
- verfchrikkèl^^e' toevallen gebooren
worden, idiejJmeermaalen'de voorbó-

-$iE?n;yaip:^:ènQ;ii fGhielykfen dood zyn:
dan zoo- rnen in tyds de veerkragt der
buisjes., iéoói' -plaacfelyke middelen,
en, onder-ideeze , door het herhaald

. gebruik det-PoMpé d Sein^ in zoo ver-
re vermindert ,. dat -hpt flagaderlyk

- bloed, offchoon in een&;mindere hoe-
'heelheid*-:en: met ^minder aandrang
vloeijende, derzelver wederfland kan

. overwinnenyizai'imen'niet-alleen een
vrije zogontksting verkrygen , maar
teffens de Lyderesfe voor een dreigend

, leevensgevaar; behoeden.
In het tegenovergeftelde geval, zal

men met geen mindere gevaaren te

worflelen hebben -. als namelyk de
kraamzuiveringen in een verminderde

. Jioeyeelheid vloeijen , want behalyen
-"ïtlat hier door eene waare overtollig-



heidvan bloed ontflaat^'ZuHen zich ook
«ie vaten

; der baarmoeder ,« veel fchie-
lyker dan naar gewoonte , faamentrek-
ken v:enby.gevolg zal -'et' eene gröo-
tèrehoeveelheid bloeds, met een ver-
meerderden aandrang, naar de mam-
men gevoerdworden -de koorts zal
merklyk y heviger , . en- dé: toevloed
der vogtèn .^^el groeten .en. plotfely^
deer zyn;; hier door zülien de^ zogbuis-
jes, in plaats i.van zich - trapsgewys te
verv^yd^r^en-jJdooE de overtoyige vog-
^en op eenmaal verftopt, de mindere
vaten der klieren èpgezetworden, .en
.het geheele.lighaam der mam zal op-
zwellen, rood, hard en pynlyk wor-
den : zoo lang de tegenftand in de va*
ten , en den aandrang in het geftadig
yoortgeftuwde bloed , aanhouden , zul-^

len deeze toevallen vermeerderen , en
alle de pogingen der natuur, om zich,
op de gewoone wyze, vanhet overtol^
lige te ontlasten , züMen niet alleert

vruchteloos zyn, maar zelfs de toeval-
len vermeer4eEcn: dan zoo men , door
een gepast gebruik van: de Pompe d
^ein-, de wederftand d^r'mammen be-
Tieemt,' en, door dé zoghuisjes van
het overtollige te. ondasten', eene af-s

Mm 5 lei,
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kiding der vogtcn , die de mam doen
opzetten, bewerkt, üal men de natuur
baarblykelyk in haare pogingen be-
hulpzaam zyn , en de nadeelige gevol-

gen , eener verminderde kraamvloed

,

voorkoomenj in tegendeel, zoo men
de natuur geen behulpzaame hand
biedt , zullen de zwelling en de ande-
re toevallen oogenichynlyk toenee-

men; het zog zal, in de zogbuisjes en
in het vetvlies , verdikken, faamron-
nen en den zoogenaamden drop {Mor-
bus Pilaris) veroorzaaken, die, altyd

met kwaade toevallen gepaard, dik-

wyls in verfweering of verharding, en
fomtyds in knoestgezwel en kanker,
overgaat: in dit geval is de ontbinding,

verdunning en oplosfing der geronne
floffe, verre boven de verettering, te

verkiefen : naardien deeze altyd zeer

traag, en dikwyls ongunftig, is; dus
zal men ook in deezen , onder het ge-

bruik dier plaatfelyke middelen , die

de ontbinding bevorderen , zich met
goed gevolg van de Pompe a Sein kun-
nen bedienen , om de dunne melkflof-

fen uit te haaien , daar haare v/erking,

ook in dit geval, boven die van eenc

zuigfter te verkiefen is; naardien die

werk-



werktuig een regelmaatiger, overvloe-
diger en langduuriger zogontlasting
te weeg brengt , en teffens voor de
mammen , die in dat tydftip allerge-

vaarlykst ^yn, min pynlyk is; en in

dit opzigt, is het gebruik der Pompe 4
Sein in alle die gevallen te verkleien,

daar m>en in de noodzaaklykheid is,

-om, op de eene of andere wyze, de
zogontlasting te bevorderen; dus ver»

dient ^het eene plaats, onder die mid-
delen, die' gefchikt zyn, ter voorbe-
hoeding van zogverpiaatfingen : naar?

dien een€ verminderde ontlasting, van
zog, voor de gemecnfte en vermoo-
gende oorzaak derzelver gehouden
wordt, en dat dezelve best voorgekoo-
men worden , door het bewerken ee-
ner vrije en overvloedige ontlasting,

van zog, uit de mammen: om deeze
reden , wordt ook het gebruik , van
dit werktuig , gewettigd , in alle die

ziekten , die of uit eene afdwaaling
van zog ontftaan, of met dezelve ge-

paard gaan: als de zog-ylhoofdigheid,
de zog-beroerdheid en de zoogenaam-
de kraamkoorts {Febris Puerperalis) ,

die , zoo veel jaaren herwaards , en
.^Qornamelyk federt den jaare 1774,

mee
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met zoo veel woede, in htt Hotel- Dlea
t^ Parys , geregeerd heeft..

Het werktuig , van den Heer bian-
pHi, i? dus, in verfchillende gevallen,

voortreflyk. Het ontlast de mammen,
yan derzelver overtollig zog ; het
vormt den tepel; het verbetert den
misvormden , of fchoon gevormden ,

-tepel; het ontbindt en verdunt de ge-
•ronne kaasagtige ftoffe , die door
ilremming en ftoUing van het zog ge-
booren wordt, het zy eene of andere
x>orzaak, het kind zelve de zuiging,
jcepige dagen , belette , het zy een
fpliielyke fehrik of ontroering der m,oe-

^^^Vi of eenige andere toevallen, eene
jppllopping. van zog yeroorzaaken: imr
jrpers deeze ontbinding en verdunning
.W:Qt?dt te weeg, gebragt, door de zui^

^ingya,n het werktuig, dat te gelyk de
tappen, die voor de zogwordpg ge-

fchikt zyn,. naar de mammeti trekt;

het haalt afgedwaald zog wei^ktuiglyk

jiaar de mammen; het koomt einde-

Jyk deeze afdwaaling zelve voor, en
is derhalven ook een uitmuntend voor-
behoedmiddel, van menigvuldige toe-

vallen, die uit zogverplaatfingen ge-

booren worden : yoordeelen ^aarlyk

,

die
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die door zuigfters nimmer volkomert
bereikt worden, dewyl de werking
der Pompe d Sein, geheel onpynlyk,
veel gemaklyker, regelmaatiger, ze-
kerer en nieE onderworpen is, aah die
ongemakken, die na het gebruik, van
eene onbekwaame , ongezonde oïbefmett&
zuigfter, meer dan men vermoedt, de
deerlykite gevolgen naar zich kunnen
ileepen.

De hier agter gevoegde Plaat, met
haare Verklaaring, zal den geenen, die

zich op de geneezing van meergemel-
de ongemakken toeleggen, in ftaat

Hellen, om dit werktuig te laaten ver-
vaardigen; en ik durf my verzekeren,
indien het in ons Vaderland algemeen
bekend wordt, dat deszelfs gebruik,
zoo wel als in Vrankryk , zal goed-
gekeurd worden , en tot het algemeen
welzyn verflrekken.

VER.
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VERKLAARING
D £ R

A T.

Fig. I. t)e Zuiger.

Aan ucszcffs onderfte zyde ziet men twee gaatjes^

aan de bovenilc zyde zyu 'er vyl', en in her mid-
den van deszclts lighaam is een kln.pvHes : de ver-

dunde lucht gaat, wanneer de zuiger nederge-

drukt wordt , door de bovenlte gaatjes , uó';E

het klapvlies wyken , en zoekt door de onderde
gaatjes zyn uitgang : dit klapvUes is zoo getchikt

,

dat liet alleen de inwendige lucht doorlaat, e»,

het inkoomeu van de uitwendige belet.

Fig. 2. De Buis.

Fig. 3. De bodem der Pomp.
Aan deszelfs onderlte zyde is het tweede klap-

Vlics : dit is zoodanig Ingerigt , dat de luclit uil

het glas in de buis kan indringen , en dat des-

zelfs teruggang belet wordt , zoo dat deeze zyn
iiitvlugt door den zuiger moet zoeken.

tig. 4. Het Middelftuk.

Dit wordt tuslclicn den bodem der ponip en

een der glazen gefchrocfd , en kan door de kraan

gellooten worden , wanneer men verkiest de pompi

er af te fchroeven , om het glas eenigen tyd aan
de borst vast te laaten.

Het pinnetje is gefchikt, om j waimecrde zui-

ging van het werktuig pynlyk mogt vallen , 00-

genbliklyk de uitwendige lucht in te kunnen laa-

ten^ zonder de pomp af te fchroeven.

JFig. 5 en 6. Dii Glafen.

Deeze kuilnen beide op het middelfluk ge-

fchroefd worden : het ecrfte , wiens opening
kleiner is, is tot het vormen van den tepel, het
Inriste tot de ontlasting van liet overtollige zog j

gefchikt.






















