LETT

ER-OEFENINGEN,
V O O R
1803.

A L G E M E E N E
V A D E R L

A N D S C

HE

LETTEROEFENINGEN,
WAARIN

DE

BOEKEN E N SCHRIFTEN,
D I E D A G E L Y K S IN O N S V A D E R L A N D EN
ELDERS UITKOMEN,
OORDEELKUN
DIG T E V E N S EN
VRYMOEDIG
VERHANDELD
WORDEN.

B E N E V E N S

MENGELWERK,
tot Fraaije Letteren, Konften en IVestenfchappen,
betrekkelyk.
E E R S T E

S T U K .

V O O R

I

803.

Met Plaaten,

*******
******
*****
* * **
* **
*
Te

A M S T E R D A M ,

by

A. v. D. K R O E EN G . S . L E E N E M A N v . u, K R O E ,
en by

J.

W. Y N T E M A
1803.

EN C O M P .

A

L

G

E

V A D E R

M

E

E

N

Ë

L . A N D S C H E

LETTEROEFENINGEN.
P'erdeediging van den Geopcnbaarden Godsdienst, tegen
deszelfs hedendaagfche Bejlryders, door j . H . R E G E N 
B O G E N , Dr. in de H. Godg. en Prof. in dc Kerk.
Gefch. en UitlegL des Bybels , aan s Lands Hoögé
School te Franeker.
Ijle, Deel. Te Amfterdayi, vy
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é algemeerie t i t e l , aan het hoofd dezes Werks ge
plaatst, laat het moeielyk raaden, welke en hoedanige hedendaagfche Beftrydérs van den Geopenbaarden Godsdienst de Hoogleeraar R E G E N B O G E N op het
oog heeft * en wat hy bepaaldlyk tegen huil wil ver
dedigen. Ook heeft de Schryver niet. goedgevonden»
zynen- Leezeren iets van het plan, welk hy zich voórgefteld h e e f t , of van de meerdere of mindere uitvoe
righeid, waarmede hy hetzelve denkt te behandelen, iri
eene Voorrede of Voorbericht, mede te deelen. Uit
de voorafgaande Inleiding worden w y ontwaar, dat hy
zich in 't hyzonder zal toeleggen , om de gronden,
waarop de Geopenbaarde Godsdienst rust, tegen eenige
rjieuwerwetfche vooronderftellingen van fommigé Duitfche Godgeleerden te verdedigen. Volgends d e z e n ,
blyft 'er voor ons in den Bybel niets over , dan de
Godsdienst der R e d e , niets, dan 't geen de Natuur
leert van God , van de Deugd, eri van de Onfterflykheid. A l het oVerige nioet^ als een thans onnut aanhangzel* als een verouderd kleed, weggeworpen wor
den. Geen eene, onmiddelyke of woriderdaadige wer
king dei- Godheid kan aangenomen worden, 't Geeri
zich Jooden en Christenen, tot hiertoe, verbeeld heb
ben van hemel sch onderwys eener éigentlyk gezegde
Goddelyke Openbaaring, is niets anders geweest, dari
een zoete droom, uit welken men eihdelyk moet ontwaaken. De Hem der Natuur alleen , die over deti
gantfchen aardbodem gehoord wordt, verdient onze opL E T T . 1803. NU. i .
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merkiflg. De Bybel moet wederkeereri tot de clasfè
van menfchelyke fchriften, en kan haare waarde alleen *
als een boek der gryze oudheid, behouden. Men flaat
onderfcheiden wegen i n , om dit aanneemelyk te maaken.
D e een zoekt al het buitengewoone, en bovennatuurl y k e , uit den Bybel weg te redeneeren door eene nieuw e uitlegkunde, herfchept de gefchiedenis in een fabel,
of leerzaame parabel, en verdringt daardoor de Godsdienstleer uit den Bybel. Een ander neemt de hoogere
Critiek of Oordeelkunde te hulp. Een derde laat den
Schryver Volksvertelzels, en fabelachtige overlevering e n , in zyne gefchiedvernaaien invlechten. Een ander
weder ontdekt, in de Bybelfchriften , zoo veel byvoegzelen van laatere , geheel onbekende handen, dat 'er
weinig overblyve van den Schryver. E n , daar de Critiek en Uitlegkunde te kort i'chiet, moet de W y s b o
geerte toefpringen.
De Bybeliche Zedeleer blyft niet
onaangeroerd, terwyl men ze alleen, als eene zedeleer
voor kinderen en omeoefenden, doet voorkomen. Zulke en dergelyke gevoelens fchynt de Hoogleeraar voornaamelyk te zullen te keer gaan. En hy doet zekerlyk daarmede aan h u n , d i e , door de fchriften van
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en anderen, min of meer aan het wankelen
geraakt z y n , geen geringen dienst. Men vindt hier de
oude L e e r , betreffende het Goddelyk gezag en ge«
meennuttig gebruik des B y b e l s , waaromtrent onder de
Christenen nimmer te voren, van de opkomst van het
Christendom af tot op onze tyden , eenige twyfeling
geweest i s , tegen verfcheidene nieuwe en vreemde bedenkingen van eenige hedendaagfche Schryvers, verdedigd en bevestigd.
De verhandelde onderwerpen, in dit Deel, voornaame»
lyk ingericht tot wederlegging van een gefchrift van
E C K E R M A N , over de gefchiedverhaalen der Wonderwerken van Jefus en de apostelen, zyn de volgende:
i . Eenige aanmerkingen over de Openbaaring, en de
bewyzerT voor dezelve, a. D e echtheid van de gefchiedverhaalen der Wonderwerken van Jefus geftaafd. 3. Over
het ftilzwygen van Paulus, aangaande de Euangelien*
4 . Verder betoog van de echtheid der verhaalen van
de Wonderen van Jefus. 5. Betoog , uit Jefus redevoeringen en gefprekken. 6. Byzonder betoog, met
opzicht tot de hoofdgebeurtenis des N . T e s t . , de Opftan-
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ikiiding van Jefus. 7. D e echtheid der Wondergefchiedenis van Jefus, uit het gezag, 't welk Hy zich aanmaatigt, en uit het getuigenis der Jooden. 8. De echtheid
van eenige vernaaien van Wonderen verdedigd. 9. De
echtheid van de Euangelifche Wondergefchiedenis, uit
de natuur en omftandigheden der verhaalen, bcweezem
10, Eenige vooronderftellingen tegen de Wonderwerken
van Jefus getoetst. 1 1 . De vooronderstelling van laatere
byvoegzels , met betrekking tot de Handelingen der
Apostelen, getoetst.
De Hoogleeraar R E G E N B O G E N toont, ook in dit
W e r k , zyn ftuk volkomen meester te weezen. Zonder,
door den hoogen toon , welken eenige hedendaagfche
Hervormers van het Godgeleerd fteïzel der meeste
Proteftanten Voeren , of, door dé vertooning van geleerdheid en fchranderheid, niet welke zy hunne denkbeelden te berde brengen, zich te laaten verblinden, doet
hy ftreng onderzoek, of de geopperde zwaarigheden er»
tegenbedenkingen zoo gegrond zyn , als zy fchynen, eri
wederlegt de meesten dérzelven door bondige bewyzen en tegenredenem
Meermaalen wordt lie onbefchaamdheid der tegenparty, in het voorgeeVen van'
tastbaare ongerymdheden en van allen grond ombloote
Hellingen, en de losheid van derzelver redeneeringen *
op de overtoigendite wyze , aangeweezen, en de vastigheid der gronden, waarop het geloof der Christenen aan
Góddelyke öpenbaaringen r u s t , tegen ingebragte twy^
felingen, met oordeelkundige fchranderheid (taande gehouden. — 'Er loopt echter wel eens een zwak bewys
mede onder. Over 't geheel is ons de fchryftoon wat
hoog geftemd, en het geveld oordeel over de bedoelingen der genen, wier gevoelens tegengegaan worden,
te b^flisfend voorgekomen. Hier en daar zou van den
arbeid Van anderen , d i e , zoo onder ons * als vooriiaamelyk in Duitschland, ookjhet hunne, tot wederlegging der ftouté (gisfïngen van den Kielfchen Hoogleeraar E C K E R M A N en anderen, bygedraagen. hebben $
een nuttig gebruik kunnen gemaakt zyn.
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WYSGÊERIGÈ SAMENSPRAAKEf*.

WysgeeHge Samenfpfaaken * waar in' de voornaamfté
Drogredenen der Stofjlelleren, en by zonder van het
berugte Werk Het Stelzel der Natuur, ontzenuwd en
wederlegt worden. Uit het Fransch vertaald.
Te
Utrecht en Leyden, by G. T . van Paddenburg ert
Z o o n , en de Wed.
Cyfveer J. Z . 180a* In gr.
8vo. 326 bh
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eze Wysgeerige Saménfpraaken zyn reeds, Voor fileer
dan dertig jaaren, in de Franfche taal, in 't licht
verfchenen. D e Vertaaling derzei v e n , reeds voor dria
jaaren, ten verzoeke, en ten byzonderen gebruike van
Vriendfchap ondernomen , was niet beftemd voor het
Publiek. Maar kundige Vrienden van den Vertaaler
oordeelden naderhand, dat dezelve van algemeener nut
konde z y n , e n , op hunnen aandrang, is z y dan nu ter
drukpersfe gegeeven.
De hoofdperfoon is Dorantes, een jong Officier, die
«och Christen, noch ongeloovig z y n d e , de noodzaake*
lykheid g e v o e l t , om party te kiezen. Genoeg in den
Godsdienst onderweezen, om 'er de Goddelykheid van
te vermoeden, maar te w e i n i g , om deszelfs beftryders
den mond te Hoppen, was hy nu aan het wankelen geraakt , door zeker voorgewend wonderwerk van St. Cosmus, door het gewydê brood zoo als te Parys algemeen geloofd wierd , bewerkt ^ en zondert zich af in
z y n Kasteel, om over de gevolgen na te denken, die
men 'er uit kon trekken. Een Vriend, onder den naam
van Alcimus, een Christen, even zoo kundig als y v e rig t ontwikkelt hem die gevolgen , beantwoordt zyne
zwaarigheden, en maakt indruk. Hiermede liep een
vorig Stukjen a f , dat twee jaaren vroeger in 't licht
verfcheen, waarvan 't Werk voorhanden ten vervolge
moet dienen.
'Er treedt hier een nieuw perfoon te
voorfchyn, die, door het voordraagen van nieuwe voorwerpen , het tooneel doet veranderen. De Graaf van
Lorville , volkomen ongeloovige, en w e l , in fchyn ,
ter goeder trouwe , zynde gebuur van onzen Krygsm a n , komt by hem de zaak der ongodsdienftigheid bepleiten. H y fpreekt op zulken beflisfenden t o o n , en
weet zich, met zoo veel behendigheid, van de armhartigfte redeneeringen te bedienen, dat Dor'antes, in 't
t
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geheel niet afgericht op de kunstgreepen der ongeloo»
vigen , meer dan ooit in 't mauw geraakt. Hy geeft
hiervan , in de eerfte Samenfpraak, openhartig verflag
aan zynen Vriend Alcimus , met bygevoegd bericht,
dat hy den Graaf uitgenodigd , en ook werkelyk overgehaald h a d , om heden zyn bezoek te hervatten , en
dan wei met Alcimus, over het onderwerp des gef éhils»
in onderhandeling te willen komen. Dit gefchiedt. En
nu worden de drie volgende gefprekken, voornaamelyk
tusfchen den Graaf en Alcimus, gewisfeld.
De Heeren Wysgeeren , zegt de Schryver, in het
Voorbericht, zullen zich over hunnen Advocaat niet te
beklaagen hebben. Het zyn hunne denkbeelden, hun
ï t e l z e l , hunne kunstgreepen , die hy doet gelden. Da
Graaf noemt zelfs de voornaamfte Schryvers, wiermagtfpreuken en drogredenen hy zich heeft eigen gemaakt.
Inzonderheid heeft hy zeer veel op met het fchandelyk
Stelze.1 der Natuur, (jSyfteme de la Nature) doorgaans,
hoewel ten onrechte, aan J E A N B A P T I S T S D E M I R A B E A U , voormaals beftendiaen Secretaris der Franfche
Academie, (wel te onderfcheiden van anderen van dien
zelfden naam, onder welken een by uitneemendheid
is bekend geworden, in de Franfche Omwenteling)
toegefchreeven, terwyl het, zoo als de Nederlandfche
Uitgeever wel te recht aanmerkt, v r y zeker is , dat
R O B I N E T en D I D E R O T 'er de "waare Autheurs van zyn ,
die het op naam van den eerstgenoemden, na 's Mans
dood , in de waereld geftooten hebben.
Met de ongcrymde grondbeginfelen en bedriegelyke
redeneeringen van dat boek, tracht de Graaf van Lorville alle Godsdienften des aardbodems, als onzinnig
bygeloof, en het allerfchadelykst voonbrengfel, of der
heerschzucht, in de Souverainen, of der fchraapzucht,
in de Priesteren, te doen voorkomen, en de Natuur op
derzelver puinhoopen te verheffen, en een gebouw te
laaten flichten, dat de eeuwen kan verduuren,
Alcimus
blyft hem niets fchuldig. H y bekent, dat de allerredelykfte Godsdienst dikwyls, door ondeugende menfchen van allerlei rangen, op de ailergruuwzaamfte wyz e , misbruikt i s , als een dekmantel van allerlei godloosheid, en ftaat gereedelyk toe, dat veelen, die zich
Christenen noemen, een geheel ftrydig gedrag met den
geest en met de vorderingen van het Christendom houden 5 maar beweert, met allen grond, dat de ChristeA 3
!y-
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lyke Godsdienst, by deszelfs waare belyders, ten alien tyde, bewonderenswaardige vruchten, van een geheel anderen a a r t , voortgebragt heeft, beroept zich op
eene menigte voorbeelden van edelmoedigheid , grootheid van ziel, en belangeloosheid , op zoo veele wonderen van ftandvastigheid , zachtmoedigheid, nedrigheid, geduld en liefdaadigheid, die men, op alle bladzyden van de Jaarboeken der K e r k e , doch nergens in
de Schriften der Ongeloovhen, aantreft, en toont, met
onwederlegbaare bewyzen 1 dat de Godverzaaking op
eene onbefchaamde tegenfpraak van de onbetwistbaarfte
waarneemingen, en zinnelooze verloochening van de tastbaarfte klaarblykelykheden, uitloopt, en dat de verheffing van het Stelzel. der Natuur eene aaneenschakeling
van ongerymde redekavelingen en lompe tegenftrydigheden in zich bevat. D e Graaf wordt eindelyk, door de
kracht der bewyzen, dermaate in de engte aebragt, dat
Iry begint over te hellen , om wel eene Ziel in den
Mensen, en eeiv.-n God in 't Heelal , toe -te ftaan.
Jaar nu breekt hy de onderhandeling plotsling af. H y
begint te vreezen , dat men nu ook al verder zal bewyzen, dat het geweeten geen vooroordeel i s , dat w y
vry z y n , dat w y plichten hebben, en dat het Euangelie, Hemel en Hel geene menfchelyke uitvindingen z y n ,
H y z e g t , tot hier toe geen kwellingen gehad te hebt
b e n , en dat hy ze ook niet wil hebben, en gaat heen.
Hierover houdt /llcimus nu nog eene Samenfpraak met
Dor antes, die zich zeer verwonderd toont over dit verïehynfel, en over de v r y algemeene verachting van den
Godsdienst, zelfs by de verlichtfte lieden, offchoon
rede en belang 'er zoo fterk voor pleiten.
Alcimus
brengt verfcheidece oorzaaken te berde, die hiertoe famenwerken. Hy m e e n t , dat men d i e , in eene Hechte
opvoeding , in het leezen van ongodsdienstige boeken,
zonder zich over anderen, die tot verdediging van den
Godsdienst ingericht z y n , te bekommeren , en vooral
in gebrek aan regtfehapenheid, moet zoeken. Het laatüe vindt by Dorantes, die zich, door het valsch vernuft , en de bedriegelyke voorgeevens van de voornaamfté heirvoerders der ongeloovigen , merkelyk had
laaten verblinden, eene allerheftigfte" tegenfpraak. Eerst
op de laatfte bladzyde van het boek, wordt hem, als
nu eindelyk door drang van redenen overwonnen, deze
bekentenis afgeperst: „ W e l k ook het bciluit van den
Graaf
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Graaf zyn moge , ik zie zoo veele beweeggronden ,
om eene party te kiezen, zoo veele, om de zekerfte te
omhelzen, dat noch de tegenfpartelïngen en de fpotternyen van de Loryilles, noch zelfs de noodzaaklyke opoiferingen, verder in ftaat zullen zyn my te wederbouden. Geheelenal voortaan overgegeeven aan het onderz o e k , dat ik zoo verwaarloosd heb, van kundigheden,
die in allen opzichte zoo belangryk zyn , zal ik myne
misflagen en doolingen trachten uit te wisfchen
of
althans te verminderen , door my wel in te dringen in
de leerftellingen, welker kennis van zoo weezenlyk belang voor my i s , en die ik ongelukkiglyk tot hiertoe
met zoo veel onverfchilJigheid en zoo Jigtvaardig heb
behandeld."
Zullen w y nu onze gedachten, over dit boek, ronduit zeggen, dan moeten w y oprechtelyk bekennen, dat
w y liever gezien hadden, dat men hetzelve aan het
Nederlandsch publiek niet had in handen gegeeven.
W y gelooven niet, dat het aantal van lieden, die dit
boek noodig hebben, en niet in ftaat z y n , om het oorlpronkelyke Franfche W e r k te leezen , onder ons zoo
groot is , dat 'er rede genoeg z y , om het zoo algemeen bekend te maaken , en daardoor veelen, die nog
weinig of niets van foortgelyke fcherpzinnige tegenfpraak van den Godsdienst weeten, in gevaar te brengen, om 'er door verleid te worden, en dat tc meer,
omdat de ftoutfte verdediger van het ongeloof zyne
tegenwerpingen zoo breedipraakig voordraagt, en, in
weerwil van de krachtigfte tegenredenen, ten einde toe
volhoudt, en Dor antes z e l f , na zoo fterk voor den
Godsdienst te hebben hooren pleiten, nog fteeds, met
den groötften ernst, blyft tegenfpreeken, en zien alleen
ten langen laatften in zoo verre gewonnen geeft, dat
hy het beduit neemt , om de zaak nader te onderzoeken. Men kan ook niet ontkennen , dat Alcimus
hier en daar ftellingen te baat neemt, die door zeer
veele warme voorftanders van het Christendom eve«
zeer tegengefproken worden , als door de ongeloovigen. Men had ten minften de beroeping op het onfeilbaar gezag der K e r k e , op de kracht van zoogenaamde heilige Reliquien, en op fteeds voortduwende Wonderwerken, hier niet in 't fpel moeten brengen. D i t ter zyde gefteld , behelzen deze SamenA 4
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fpraaken een aantal gewigtige bedenkingen, die de on-,
begaanbaarheid van het Stelzel der N a t u u r , en de
onzinnigheid van het Ongeioof, in het helderfte licht
plaatzen.

De Brief van J A K O B U S van nieuws, met ingevoegde kor
te Ophelderingen vertaald, en, door Praktikaale Aan
merkingen in Ver toi gen,voor de Huisfelyke Gemeenfchappclyke Stichting, bearbeid door j . C L A R I S S E , Predi
kant te Enkhuizen,
Te Am/Ier aam , by J. van der
H e y , 1802. In gr. Svo. 355 bl.
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l wederom iets voor de huisfelyke gemeenfehappelyke ltichting, T o t zoodanig gebruik heeft de Eerw.
cEARissE den voortrefFelyken Brief van Jacobus van
nieuws vertaald, en , door ingevoegde korte ophelde
ringen , en praktikaale aanmerkingen, bearbeid. Zoo
danige lHcbtelyke behandeling der Apostolifche Brieven,
waarmede door deze proeve een begin gemaakt wordt,
wil hy ten vervolge laaten dienen, op de voormaals door
hem uitgegeevene Gedenkwaardigheden uit het leeven der
Apostelen, en voorafgegaane Gedenkwaardigheden uit het
leeven van Jefus door B E R G E N . ' E r is echter een aanmerkelyk verfchil, in de wyze van bewerking. Men
kan, zyns oordeels, bet verbandmaatige en te zamenhangende der jedeneeringen , in de Apostolifche Brie
v e n , volgends die vorige wyze van behandeling, niet
w e l , zonder geduurige herhaalingen , in het oog doen
vallen. D i t heeft hem op het denkbeeld gebragt, om
de Apostolifche Brieven , immers, by voorraad, eenir
gen derzelven , in losfe, onderling niet te zamenhangende Vertoogen, over aangeJegene onderwerpen uit de.
Godsdienst- en Zedenleer, te behandelen; en wel zoo
danig, dat tot deze Vertoogen , meestal een geheelenal
zamenhangend gedeelte der Apostolifche redenee? i n g ,
doch ook, nu en dan, eene of andere daaruit gekipte,
gewigtige uitfpraak, de ftof zou leveren.
Volgends dit plan, bevat dit Huisboek, in een-en-dertig
Vertoogen, eene doorloopende Verklaaring van den Brief
van Jacobus , met Praktikaale Aanmerkingen. Men
vindt daarin eene weldoordachte vertaaling, en veel
lichts verfpreidende verklaaring van dezen Brief, en
voorts j

J.
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voorts, naar aanleiding van deszelfs leerryken inhoud,
eene beknopte behandeling van de gewigtigfte plaatzen
uit de Christelyke Zedenleer , gepaard met dringende
aanfpooringen tot werkdaadige godvrucht, en getrouwe
naauwgezetbeid, in de beoefening van alle byzondere
Christenplichten.
W y hebben dit Boek, met goedkeuring en bewondering , geleezen. Met goedkeuring van den volyvrigen
toeleg, om aan de uitbreiding van Godvrucht, Zedelykheid en Gelukzaligheid, onder de menfeben, op zulk
eene w y z e , re arbeiden; en met bewondering van den
arbeid, aan dit W e r k hefteed •> waartoe veel meer
fchranderheid en gezond oordeel, en eene veel ruimere
maate van geleerdheid en bybelkennis vereischt wordt»
dan menigeen zal vermoeden.
Echter houde het ons de achtingwaardige Schryver
ten goede, dat w y eene en andere aanmerking maaken»
die w y ons , op grond van 't door hem gefchrevene,
in het Voorbericht, durven v l e i e n , dat hem niet geheel ongevallig zullen weezen.
Vooreerst is het ons voorgekomen , dat de E e r w .
CLARissE in eens al te veel'heeft willen geeven. D i t
heeft hem foms vervoerd tot uitweidingen over zaaken, voor welker erinnering en behandeling hy elders
gefchikter gelegenheid zou gevonden hebben. — - Vervolgends meenen w y opgemerkt te hebben, dat verfcheidene Hukken , die anders regt ter fnede zyn te berde
gebragt, al te lang uitgerekt zyn. Sommige Vertoogen gelyken meer naar zoogenaamde Toepaslingen van
eene gehouden Kerkreden, dan naar beknopte aanwyzingen van het leerryke in den Brief van Jacobus, zoo als
men ze hier feheen te moeten verwachten. '— Eindelyk hebben w y den fchryffty] over 't geheel wat te zeer
ineengedrongen» en hier eri daar zelfs, door de menigte van faamgevatte denkbeelden, èenigzins vermoeiend
gevonden. Een weinig meer losheid , kortere zinnen ,
en wat meer dienen k a n , o m , ook by onkundige huisgenooten, de aandacht op te fcherpen en gaande te houden, zal vervolgends het nuttig gebruik van foortgelyke
W e r k e n , befterad voor de huisfelyke gemecnfchnppelyke
itichting, die w y van dezelfde bekwaame hand met verlangen tegemoet zien, merkelyk bevorderen.
Christ-
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Chrisilyk Tyd-fchrift tot opwekking en fterking van den
Christlyken zin.
-Naar het Hoogduitsch van j . L .
EWALD.
ade Stuk. Te Utrecht, by de W e d . J. van
Terveen en Z o o n , 1802. In gr. Qyo. 100 W.
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iet zoo fpoedig, als men eerst fcbynt voorgehad te
hebben, wordt dit Christelyk Tydfchrift, van welks
doel en inrichting w y , in het voorleden jaar, verflag
gedaan hebben
voortgezet. D e verhandelde onderwerpen, in dit tweede Stuk , zyn van foortgelykcn inhoud, als in het voorgaande.
Doorgaands heerscht dezelfde leevendige, b y uitnecniendheid ernftige, en, zoo
als men het noemt, gemuedelyke fchryftrant.
Zie
hier den inhoud van v y f onderfcheidene ftukjens: De
Christen gevormd en gezaligd door liefde. — liet Euan-'
gelie, eene nodiging tot het hoogst genot.
Wegbezichiïging , ingericht naar het bevel Jcr. V I : i u .
Proeve over de gewoone bevestigende woorden van Jefus :
VoOKWAAR ! V O O R W A A R ! I K Z E G G E UInvloed
van Jefus getuigenis , aangaande zyn Pcrfoon , op de
Zedeleer,
door Hem voorgcfchreeven , naar
Matth.
XXVIII: 18— 2.0,
Een Werklied voor Christenen
maakt het flot uit van dit boekdeeltjen, 't welk w y ,
omdat het best gefchikt is , om geheel overgenomen
te worden , onzen Leezeren , tot eene p r o e v e , willen
mededeelen.
Op! op! aan 't werk voor uwen Heer!
Voor Hem te werken is uwe eer.
Hy heef: een taak, om af te weeven,
Huisvaderlyk, aan ons gegeeven.
En of Hy fchoon afwezig zy ,
Blymoedig, dankend, weeven wy.
CHOOK.

Koom , lustig aan het weeven dan:
Een ieder w e e v e , wat hy kan.

#
Valt menig een het werken hard,
E n weeft hy ook met zweet en fmartj
Most
(*) Algtm. Vat,

Letteroef. 1801 , bl. 558.
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Moet iemand by zyn' arbeid zuchten ,
Geprangd door ongezonde luchten;
Ziet by geen einde aan zynen taak:
Genade loont den arbeid vaak!
C H O O K .

Al drukt ons eens een zwaaren taak»
Genade loont den arbeid vaak.

Beroeps-plicht, ons door God bereid,
Geeft aan ons laken duurzaamheid.
Welaan! naar *t plan ons voorgefchreeven,
Met liefde-daan het werk doorweeven!
Dit is 't wat onze Meester vraagt,
Het werk dat Hem het meest behaagt,
C H O O K .

W i e doet niet gaarn wat Hem behaagt ?
Wie geelt niet gaarn wat Hy ons vraagt?

De hand aan 't werk, het oog op Hem!
T o t Hem verheff' zich hart en item.
Het werk van onze beste daaden
Zy fteeds verfierd met gouden draaden
Van fineekgebeên om Godlyk licht.
Die draad ga noit uit ons gezicht.
CHOOR.

Ja 't gantfche laken zy doorfneên
Met gouden draaden van gebeên!

E n hooren wy de rust-klok flaan,
En ziet de Heer ons werk dan a a n ,
E n vindt Hy daarin welbehagen ,
Straks doet Hy 't door zyn Eng'len draagen
Naar 's vaders huis, om onze leen
T e dekken, als met eere-kleên.
CHOOR,
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CHRISTLYK TYDSCHRIFT.
C H O O R .

Zoo volgen onze werken dan,
Een ieder w e e v e , wat hy kan.
Hy weev' tot vreugd van zynen Heere
Hy weeve zich een kleed van eere:
Koom, lustig aan het werken dan;
Een ieder weeve, wat hy kan.

f

Men had mogelyk beter gedaan, met dit opfchrift
'er voor te plaatzen: Een Werklied voor Christen Lakeniveevers. W y kunnen althans niet zeggen, dat wy die
allegoriiche wyze van uitdrukking zeer gefchikt vinden,
om Godsdienltig gevoel van plicht op te wekken.
Eenvoudige aanwyzing tot den huisfelyken Godsdienst.
Voor cenvoudigen en mingeocfendcn. Te Franeker, by
I. Verwey. In 8vo, 88 bl,

D

e ongenoemde Schryver van dit boekjen, mogelyk
wel dezelfde, van wiens bekwaame hand w y onlangs een nuttig Leerboek ontvangen hebben, is w e l
te recht van oordeel, dat de poogingen, tot bevordering van herftel van waare Godsdienftigheid, die in alle ltanden geenzins toeneemt, voornaamelyk by lieden
uit den geringeren en middelftand dienen beproefd te
worden. ^ Voor dezulken heeft hy getracht nuttig te
weezen, door deze eenvoudige aanwyzing, tot invoering, of herftelling en hervorming, van den Huisgodsdienst; waarvan hy zich een aanmerkelyken invloed op
den openbaaren Godsdienst, en het geheele gedrag der
menfchen, ter bevordering van algemeene Volksverbetering, fchynt te belooven.
In de eerile Afdeeling handelt hy eerst over de beste
inrichting van den huisfelyken Godsdienst, in 't algemeen , namentlyk door met eikanderen te bidden , te
zingen en zamen te fpreeken, het z y in vereeniging
van het geheele huisgezin , het zy by gedeelten van
hetzelve. Vei volgends befchouwt hy de onderfcheidene gedeelten derzelven in *t byzonder. H y wil deze
huisfelyke oefening dagelyks aan vaste tydperken verbonden, en wel liefst in den morgenftond, by gelegenheid van het morgen-ombyt, verricht hebben, het zy
door
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floor het geheele huisgezin te gelyk *, het geen h y , zoo
als oudtyds , zelfs in de aanzienelykfte huizen, plaats
had, ten fterkften aanpryst, het zy by gedeelteH, iri
zulke huizen, alwaar de dienstboden, in een afzonderlyk vertrek, afgezonderd van het overige huisgezin,
hun verblyf hebben. D i t alles tracht h y , met veel
fchranderheid, als uitvoerlyk voor te ltellen, en alle
zwaarigheden en tegenbedenkingen, die men 'er tegen
kan inbrengen * uit den weg te ruimen. H y voegt 'er
vervolgeuds nog eenige algemeene aanmerkingen b y ,
die ook wel verdienen overwogen te Worden.
Vooral leezenswaardig is de tweede Afdeeling, over
het belang en de voordeelen van den huisfelyken Gods
dienst.
Een mensch , een Kristen is verplicht ,
zyn gantfche leeven godsdienftig aan te leggen ; en
daartoe is de befchrevene huisfëlyke oefening een allergefchiktst hulpmiddel. D e Huisgodsdienst is ook van
groot aanbelang, omdat men daardoor geduurig, aan
houdend en dagelyks tot het gezegde godsdienftig ge
drag wordt opgeleid. Deze Huisgodsdienst bevordert
eene geregelde orde in de huisgezinnen ^ en levert het
beste onderlinge genoegen op.
De Huisgodsdienst is
nuttig ter bevordering van eene goede opvoeding der
kinderen, tot zedelyke befchaving der dienstboden, ert
derhalven in onze dagen eene weezenlyke behoefte. D é
Huisgodsdienst pryst zich aan, door het voorbeeld van
braave rhenfchen in den B y b e l , en in het gemeene lee
ven.
{Abraham,
Jofua > Lazarus , Martha en Ma
ria , St. Julien , Bocrhave en de Groot.)
De huis
fëlyke oefening, waare Godsdienstigheid bevorderende *
is van een gezegenden invloed voor dit leeven , en on
der anderen ook eene gepaste voorbereiding voor de
eeuwigheid.
Deze drangredenen meent h y , dat elk
tot invoering of herftelling van dezen huisfelyken Gods
dienstplicht moeten aanrpooren. Allen worden met geinoedelyken ernst ontwikkeld , en alles met eene tref
fende aanmaaning befloten, die wy van harten wenfchen,
dat overal, waar dezelve maar eenigzins uitvoerlyk is*
mag ter harte genomen worden. D i t welgemeend gefchrift verdient waarlyk door elk , die Godsdienst en
Kristcndom bemint, geleezen te worden.
Kort
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Kort Begrip der Chris telyke Kerkgefchledenisfe voor Volk
en Jeugd;
door j . i. F . S C H M I O , Predikant te Bickelsberg , in het Hertogdom Wurtemberg.
II Deelen*,
Te Ley den ,
A . en J. Honkoop, i S o s . In gr„
8vo. te zamen 456 bl.
s
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e nuttigheid eener verftandige en oplettende beoe
fening oer Gefchiedenis in het algemeen, die men
te recht, met C I C E R O , voor ieder mensch , het licht
der waarheid en de leidsvrouw des leeyens mag noe
men (*) , en wol in het byzonder der Kerkelyke Ge
fchiedenis, die voor Geleerden in alle vakken, en wel
vuornaamelyk voor h u n , die zich op de Godgeleerd
heid toeleggen, om verfchillende redenen hoogst belangryk i s ; deze overgroote nuttigheid moge te recht tot
aanpryzing dienen van elke pooging, om den lust tot
deze ftudie op te wakkeren en te bevorderen. Men had
reeds, in onze taal , deze en gene gepaste hulpmidde
len , waarvan men z i c h , tot dat einde, met veel vrucht
k'.n bedienen; onder welken nog fteeds het uitmuntend
Werk van den beroemden M O S H K I M de fterkite aanbe
veeling verdient; terwyl de onvermoeide V A N H A M E L S V E T . D ook aan eene Algcmecr.e
Kerkelyke Gefchiedenis
der Kristenen arbeidt, waarvan reeds ettelyke Doelen
voorhanden zyn. Echter oordeelde de geleerde Y P E Y ;
de vertaaling van dit Werkjen, van den Magister en
Predikant j . 1. F . S C H M I D , niet overbodig , als kun
nende viegelyk tot eene bekwaame handleiding dienen,
om zoodanige grootere Werken met des te meer vrucht
te gebruiken. W y Hemmen daarin met den Hoogleer
aar famen, en danken hem , benevens den Predikant
s. V A N H O E K , d i e , op aanraaden van zynen V r i e n d ,
de moeite der Vertaalinge heeft op zich genomen.
De Gefchiedenis w o r d t , in dit Kort Begrip, verdeeld
in v y f Tydvakken, 1. Van de geboorte van C H R I S T U S
tot aan het einde der Apostolifche tyden. 2. Van daar tot
op K O N S T A N T Y N den Grooten. 3. Van K O N S T A N T Y N tot
op K A R E L den Grooten. 4. Van K A R E L den Grooten tot op
L U T H E R en Z W I N G L I U S .
5. Van de groote Kerkhervor>
ming
(*) Lux veritatis, magijtra vita.

De Orat, L. I I . 9>
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iliing tot op onze tyden.
In ieder van deze Tydvakken worden de voornaamite merkwaardigheden tot onder
scheidene hoofdpunten ge'^ragt, en niet zoo zeer in eene
doorloopende verhandeling , maar elk afzonderlyk, in
den trant var) M O S H E I M , voorgedraagen; en wel in dier
v o e g e , zoo als men het voor Folk en Jeugd, en dus
voor eerstbegiiinenden in deze weetenichap, en voor
hun, die zich met eene oppervlakkige befchouwing van
het voornaamite vergenoegen willen'," gefchiktst oordeel
de: waarom men ook de aanwyzing der bronnen, Waar
uit deze Gefcbiedenis dient gefchept, en der hulpmid
delen, die, om 'er meer van te weeten, behooren ge
bruikt te worden, fchynt achterwege gelaaten te heb
ben. Ten dezen aanzien zouden w y nog aan het Kort
Begrip der Kerkelyke Historie van F O R M E ? , in 't N e derduitsch g e v o l g d , en met veele byvoegfelen ver
meerderd door j . D E L A F O N T A I N E , boven dat van
scHMiD , de voorkeur geeven. Dit Werkjen laat zich
echter, uit hoofde van deszelfs beknoptheid, duidelykh e i d , en geleidelyke orde, met genoegen leezen.
W y onthouden ons van aanmerkingen over deze en
gene gebreken en misflagen, die in zoodanig gefchrift,
over zoo veerlerlei zaaken, ligt influipen. t Is vooral
moeielyk, in de opgave van Kerkelyke gefchiipunten,
geheel onpartydig te blyven. Warme voorftanders van
C A L V Y N en diens leerbegrip, over de genadige verkie
zing , mogen het daarom onzen Schryver ten goede
houden, dat h y , in het tweede D e e l , bl. i o i , het ge
voelen van dien Godgeleerde, over het voljlrekt beflüit
der verkiezing , zyn D R O E V I G gevoelen van de W I L L E 
K E U R I G E genadeverkiezing
genoemd heeft.

Specimen Historico- Juridicum & c . Dat is - Gefchied-en
Rechtskundige Proeve, over het Recht der Vrouwen $
by de Romeinen , zo in' de oude, ah in de nieuwere
tyden , aan de Utrcchtfche Hooge Schoole, tot het be
komen van het Meesterfckap in de beide Rechten, verdcedigd, door G. D O R N . S E I F F E N , Praceptor der Latynfche Schooien aldaar.
Te Utrecht, by O. J. van
Paddenburg. In qto. 54 bl.
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n deeze Rechtsgeleerde Proeve vindt men in eert
kort bellek en in eene zeer gefchikte orde alles bv
elk-
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elkander verzameld, 't geen tot de Rechten der Ro*
meinfche Vrouwen in verfchillende tydperken eenige
betrekking heeft. Daar verder de Schryver zyne denk
beelden in een duidelyken ftyl en zuivere taal heeft
weeten voor te fteilen , kan zyn werk met nut en ge
noegen geleezen worden. T o t een ftaaltje van de zui
verheid der zeden by de oude Romeinen, kunnen w y
ons niet onthouden , uit deeze Verhandeling iets mede
te deelen: Hoe zeer, namelyk, de Romein fche Mannen
een uitgeftrekt recht hadden over hunne Vrouwen, en
zelfs eene vernietiging van 't Huwelyk konden eifchen,
indien dezelve, zonder hun toelaaten, wyn hadden ge
dronken, beftond echter Rome vyfhonderd jauren l a n g ,
zonder voorbeeld eener Echtfcheiding. D e eerfte, die
dit v r o e g , was sp. C A R V I L I U S R U G A , die zulks ech
ter alleen deed, omdat zyne vrouw onvruchtbaar w a s :
ten welken einde hy , voor de Schatmeesters , moest
zweeren, dat hy getrouwd w a s , uit verlangen naar kin
deren. Met dit alles nam 't Romeinfche volk dier tyden hem kwaalyk, dat de begeerte, om kinderen te
teelen, by hem zwaarder w o o g , dan de tot hier toe
ongefchonden huwelykstrouwj

Handleiding tot de kennis en het gebruik der Hemel- en
Aard-globen , bevattende tevens de befchryving van de
con/lruétie en het gebruik van eene geheel nieuws
Aardglobe,
welke in zich het gebruik der Hemel- en
Aard-globen vereenigt; door C O R N E L I S C O V E N S . Met
Plaaten. Te Amfterdam,
by M o r t i e r , Covens en
Z o o n , 1802. In gr. tivo. 476 bl.
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o ras de Heer C O V E N S bezitter was geworden van
de beroemde Globenmaakery van L . V A L K , was
hy al ras bedagt, om dezelve met de nieuwere ontdek
kingen , welke in de laatfte jaaren in de Sterre- en
Aardrykskunde gedaan z y n , te verryken, en de nieuwe
Conftru&ie van den Heer A D A M S daar op toe te pasfen. Teffens overweegende, hoe aanmerkelyk de Aard
rykskunde, door de ontdekkingen der laatfte Engelfche
en Franfche Reizigers, is verbeterd, begreep h y , dat
het noodig was , eene geheel nieuwe Aardglobe te ver
vaardigen, op welke alle de nieuw ontdekte Landen
en Eilanden geplaatst zouden kunnen worden. Hiertoe
was

É.
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Was eert middel lyn van twaalf duimen , de gewoone
maat der Globen van Valk*, voldoende: terwyl de Uitgeever zich vleit, zo in de gravure, als in de naauwkeurigheid der plaatzirig van alles, eene zo grootenet
heid en naauwkeurigheid aan zyn werk te hebben gegeeven, dat zyne nieuwe Aardglobe met de beste der
nieuwst uitgedagte, in andere Landen, veilig zal kun
nen naar den prys dingen.
De Globen van Valk werden Voorheen altoos in het
Latyn vervaardigd ; dan daar by de Liefhebbers der
Aardrykskunde, onder onze Natie, het Fransen , iri
't algemeen, meer in gebruik i s , dan Wel het L a t y n ,
zo heeft de maaker der nieuwe Globen de Franfche
taaie, voor zyne G l o b e , verkoozen; welke hy o o k , in
den fmaak der tegenwoordige tyden , voor de Buiten
landers aangenaamer en gefchikter oordeelt. De eerfte
Middaglyn deezer Aardglobe loopt over het Canarifche Eiland Fcrro, twintig graaden ten Westen van 't
Obfervdtorium van Parys. Voorts zyn de Middaglynen* van v y f tot V y f graaden, op deeze Globe getrok
ken, en daarenboven ook de Middaglyn Vin Amiterd a m , van welke de telling der Lengte in tyd een aan
vang neemt, op dezelve aangetekend,'t geen voor orize
Landgenooten van veel gemak is.
D e Hemelgloben van Valk waren voorheen (reeds
van eene betere gerteldbeid dan de Aardgloben, dewyl
alle de oude bekende Sterrebeelden , met de grootfte
naauwkeurigheid, op dezelve waren getekend. In on
ze nieuwe Hemelglobe viel dus weinig te veranderen
behalven het invullen der nieuwe Sterrebeelden op hun*
ne plaatzen ^ benevens de Sterren, die daaraan ontbra
ken. Teffens wierden de Griekfche letters, door welke
de Sterren worden aangeduid, op de Globe gegraveerd j
om dezelve dus in dien ftaat te brengen , welken de
vorderingen der hedendaagfche Sterrekunde vereifchem
Daar nu deeze beide Globen op de maat van twaalf dui
men middel lyn gemaakt zyn $ zo kunnen de bezitters
der oude Globen" van Valk dezelve, voor een maatigeri
p r y s , doen overplakken.
Na deeze aanmerkelyke verbetering der Globe, kwaöi
vooral de Conftruftie derzelve in aanmerking. Die van
Adams was voorzeker tot -hiertoe de best voldoende;
doch de Heer C O V E N S , overweegende, dat ook in deeze
de waare. beweeging der Aarde niet wordt aangetoond *
L E T T . 1803. N O . i .
B
Vond
t

IS

C.

C O V E N S

vond dienftig te beproeven, of het niet mogelyk war e , aan de Aardglobe zodanig eene inrichting te geeven,
dat men op dezelve alle voordellen zou kunnen oplosfen, niet zodanig als z y fchynen, maar zo als zy wezenlyk z y n , en of men dan ook niet teffens de Hemelen Aard-globe in één werktuig met elkander zou kunnen vereenigen. De uitvinder van dit ftuk flaagde eerlang naar genoegen, en had hst vermaak, dat zyn w e r k ,
öoor verfcheidene kundige lieden in de Sterrekunde ,
volkomen wierd goedgekeurd. H y gaf vervolgens eenig
bericht, aangaande deeze nieuwe vinding, in eene
Voorleezing in Felix Meritis gehouden, en wierd hierdoor verder aangemoedigd tot het in 't licht geeven van
deeze meer uitvoerige Handleiding over het gebruik der
Globen. Hierdoor bekwam de Schryver gelegenheid,
om het voor- en nadeel der oude en nieuwe Conftructie beter te doen kennen, gelyk ook om het gebruik der
Globen uit een ander oogpunt te befchouwen, dan doorgaans in de boeken , over deeze ftoffen gefchreeven *
plaats heeft; door fteeds het naauw verband, 't geen
tusfchen de Aardrykskunde en Sterrekunde beftaat, in
het oog te houden.
Het geheele Werk is verdeeld in drie Boeken, wier
eerfte handelt over de Algemeene Voorbereidende Beginzelen: te weeten over de voornaamfte eigenfchappen
der Spheer, en over de belangrykfte hoedanigheden vande beweeging der Planeeten. Het tweede Boek bevat
de befchryving der Conftrticïrie van de Globen en van
de Sphaera Armillaris, waarin, onder anderen, eene
uitvoerige onderrichting wordt gegeeven over deeze
nieuwe Conftruétie , en der zei ver vergel yking met de
oude. Het derde en laatfte Boek handelt over 't gebruik der Globen, en wel in v y f Hoofdftukken: te wéeten, i ° . Over de oplosfing van een aantal voordellen
door de Aardglobe, volgens de nieuwe Conftruétie vervaardigd. a ° . Over het gebruik der Hemel- en Aard-globen , naar de Conftructie van Adams.
3 . Over de
Sphaera Armillaris.
4". Over de toepasling van de.
Klootfche Driehoeksmeeting op de Sterrekunde, door
't gebruik der Globen. 5*. Over 't nut der Globen in
de Zonnewyzerkunde.
Wanneer men de Globen, met het beste g e v o l g , zal
gebruiken, is> het niet voldoende, door dezelve eenige
Voordellen te kunnen oplosfeni maar men dient daardoor
0
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door de betrekking te kennen, welke onze Aardkloot
heeft tot andere Hemel fcbe Lichaamen, benevens die
der gemelde Lichaamen tot onzen Aardbol.
Hierom,
was het ook noodig, iets te zeggen aangaande den loop
der Planeeten, en niet minder, om te handelen over de
loopbaan van onzen Satelliet, de Maan; om dan verder
zulks op het gebruik der Globen toe te pasfen, en dus
te doen zien, welk voordeel w y uit hunne Handen trek
ken kunnen, ter bevordering der kennis van onze eigen
Planeet. In de vyfde Plaat, achter dit Werk gevoegd,
vinden w y eene zeer naauwkeurige afbeelding van ons
Zonneftelzel, nog al v r y wat verfchillende van die, welke
dagelyks voorkomen. Want in de eerfte plaats vinden
w y hier, op haare plaats , de nieuw ontdekte Planeet
.Hora, tusfchen Mars en Jupiter; aangaande welke de
Schryver kortelyk het volgende aantekent in de Voor
rede, p. IX. „ Deeze tusfchen Mars en Jupiter zich
„ beweegende Planeet, Hera genaamd, ftaat ongeveer 6a
„ millioenen mylen van de Zon af, en volbrengt haaren
„ loop, om de Z o n , in 5 jaaren en 138 dagen, in eene
„ loopbaan, welke ruim ji graad op het vlak der E„ cliptica helt; den afftand der Aarde van de Zon dus
gelyk tien fte! lende , is de afftand van Hera van de
„ Zon agt-en-twintig." Voorts wordt Saturnus afge
beeld met zeven Maanen, daar men voorheen maar v y f
telde. Eindelyk is Uranus op zyne plaats afgebeeld ,
met z y n e , tot hiertoe bekende, zeven Maanen.
T o t meerder gemak, in het gebruik deezer Handlei
d i n g , en van de nieuwe Aardglobe z e l v e , welke, wat
haare werking betreft, de Hemel- ei) Aard-globe als 't
ware vereenigt, is achter dit Werk gevoegd eene Tafel
der Rechte Opklimming en Declinatie van 600 voornaame Sterren, welke meerendeefs te Parys, en dus ook
te Amfterdam, te zien zyn. Tot hetzelfde einde is 'er
ook achter het Werk een naauwkeurige Alphabetifche
Bladwyzer der voornaamfte zaaken, die in hetzelve be
handeld worden, geplaatst. Gerustelyk durven wy dit
W e r k aanpryzen, als 't beste in zyne zoort dier geene,
welke over zodanig eene ftoffe hier te lande ooit zyn in
het licht gegeeven. W y hoopen dus, dat de Schryver,
door een ruim d e b i e t , z o van deeze Handleiding, als
van de nieuwe Globen zelve, zyne moeite rykelyk be
loond moge zien.
. . :
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VER HANDELINGEN; EM WAARNEEMINGEN.

Ver handelingen en Waarneemingen, ter bevordering der
Genees-•, Heel-, Verlos- en Scheikunde, Ijle Deel ^de
Stuk. Te Ley den, by A . en J. Honkoop, 1802. In
gr. 8vo. 150 bi.
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it Stuk deezer Verhandelingen en Waarneémingen,
tot bevordering der Geneeskunde, en der daarme
de zo naauw verknogte Weetenfchappen, bevat de vol
gende gewigtige Hukken: S A C H S E , ontvouwing en be
oordeeling van de gevoelens onzer Hedendaagfche Ge
neeskundigen , over het tanden krygen der Kinderen.
H E F F E L L E , geneeziiig der Huidziekten,alleen door uit
wendige middelen. S U E R S E N , voordeeligfte bereiding
van het Phosphor-zuur. J A H N , over eene langduurigc
onthouding van allerlei voedzel. J . G R U N E R , geregtelyke verklaaring der bedriegery van het Osnabrugsch
Wondermeisje. Inrichtingen, ter bevordering der Ver
loskunde, te Weenen. M . D I N G E M A N S , over het nut
van het Jcidum Phosphoricum. J. A B E R N E T H Y , over
de Foramina ThebeJU in het menfchelyk hart. Waarop
volgen, eene Waarneeming van het gemis der Galblaas
by een Mensch; eene van een Kind niet drie Beenen,
en een middel tegen de Kiespyn. —— Zeer uitvoerig
en oordeelkundig is de Verhandeling van den Heer
S A C H S " E , over de verfchillende gevoelens aangaande het
tanden krygen; bevattende veele gepaste aanmerkingen,
tegen de ongegronde leer van W I C H M A N N , en van an
dere onbezonnen uitventers van nieuwigheden , die
ons gaarne zouden willen doen gelooven, dat 'er geene gevaarlyke toevallen door het tanden krygen gebooren worden ; hetgeen ligtelyk aanleiding zou
kunnen geeven tot de verwaarloozing van het doorfnyden des tandvleeschs , dat dikwyls , tot behoud van
het leven der tedere zuigelingen, zo noodzaakelyk is.
Even onbezonnen oordeelcn w y de hier medegedeelde
Bydrage van H E C K E R en H E F F E L L E , (trekkende'om aan
te toonen, dat, zelfs de hardnekkigfte huidziekten, al
leen door uitwendige middelen kunnen geneezen wor
den, medegedeeld in 't Chirurgisch Journal van den
Heere L O D E R , en door denzelven met een uitmuntend
Byvoegzel vermeerderd; waarvan w y hier een gedeel
t e , tot waarfchuwing, zullen mededeelen. „ Het is
Czegt
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("zegt L O D E R ) door eene menigte van geloofwaardige
waarneemingen bekend, dat veelerleije fchadelyke gevolgen, vooral veele zoonen van zenuwtoevallen, zich
voordeeden, wanneer men een uitflag eensklaps yerdreeven had, of eene huidziekte, vooral de zodanige,welke met het loozen van eene vloeirtoffe gepaard ging,
fpoedig had weggenomen. Men zal naauwelyks een
Praéticus in de Geneeskunde aantreffen, wien niet zodanige gevallen zyn voorgekomen. Meermaalen heb ik
doofheid, blindheid, hevige hoofdpyn, beroerte, engborftigheid, waterzugt en dergelyke, na het te fpoedig
verdryven van hairworm , daauworm en fchurft, alsmede na het onvoorzichtig opdroogen van eene oude
heboelyke zweer aan het been, zien ontftaan. Doorgaans kwam men deeze ziekten te boven, zodra men
de voorige huidgebreken wederom daargefteld, of ten
minften door afleidende uitwendige middelen, of door
konst veroorzaakte zweeren, wederom vergoed had. —•
Nog altoos zweeft my de gedaante van dien jongman
voor o o g e n , die met eene bloeijende gezondheid op
de Univerliteit te Jena gekomen w a s , en zich zorgvuldig
voor alle buitenlpoorigheden der jeugd gehoed had.
H y was met een ryklyk ilerk ftinkend zweet aan de
voeten gekweld: op de onbezonnen raadgeeving van een
Geneesheer, fteekt hy eenige maaien de voeten in koud
water; het zweet verdween; weldra,echter, verviel h y
in een hardnekkigen hoest, met kortademigheid vergezeld, welke welhaast in eene waare longeteering overging. Toen hy reeds hierdoor was aangetast, en dagelyks zeer veel etter opbragt, zogt hy hulp by my. A l l e
aangewende middelen waren vruchteloos; zelfs het weder te voorfchyn brengen van het zweet aan de voeten deed geen nut. H y ltierf aan de longeteering. — "
Het medegedeelde middel , tegen de Kiespyn, belïaat in het zogenoemde Onzelievenheersbeestje (Coceinclla feptempuncJata') 't geen tusfchen de vingeren gewreeven en dus aan de pynelyke tand wordt aangebragf. Deeze aanpryzing , dunkt ons, heeft veel van
het kwakzalverachtige , dewyl 'er niet bepaald wordt,
tegen welke zoort van Kiespyn, waarvan zo veele geheel in aard verfchillende beftaan, het middel zal moeten dienen. Mogelyk heeft hetzelve iets van het dierlyk magnetismus, 't welk , hoe belachlyk en ydel in
B 3
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zich z e l v e n , echter, door zyne aanmerkelyke werk'ng
op de verheeldiugskragt, en daardoor op hei zenuwgeftel, dikwyls nog al belangryke geneezingen heeft
aaargefteld.

Genees- en Natuurkundige Verhandeling van de Hedera
Arbnrea , of Klimop , enz. door w. F O L K E R S M A ,
Stads Med. Doctor te Leeuwarden.
Te Leeuwarden,
by C van Sligh, 1802. In gr.8vo. 66 bl.

D

e Schryver van dit Stukje handelt, vry uitvoerig,
over de kruid- en geneeskundige eigenfchappen der
Klimop; en deelt vervolgens een aantal Waarneemingen mede, volgens welke dit middel van zeer veel uitwerking zou geweest z y n , in het geneezen van Bloedfpuwingen en andere tegennatuurlyke Bloedontlastingen,
gelvk ook in Longeteeringen en in veele andere Borstkwaalen. Z o de kragten , donr den Schryver aan dit
middel toegefchreeven , inygelyks door proeven van
andere Geneesheeren worden bevestigd , zullen w y
Z . E d . veel dankbaarheid , voor zyne ontdekking, verfchuldigd zyn.

Reizen duor de Siaatcn van Noord-America, en de Prtvintien van Opper- cn Neder-Canada, in 1 7 9 5 , 179Ó
en 1797 ondernomen door I S A A C W E E D Junior, enz.
Met Plaatcn en Kaarten. Ildc Deel. In den Haage
by J. C . Leeuweftyn, 1802. In gr. 8vo. 425 bi.
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"VVVaarin deeze Reis van den Icrlandfchen W E L D zich
W onderfcheidt van de veelvuldige Befchryvingen en
Berigten, wegens de Staaten van Noord-Amcrica , hebben w y , het Eerfte Deel aankundigende , i n ' t b r e e d c
opgegeeven , en mogen oiue Leezers daar heenen w y zen (*).
Die zelfde geest heerscht in het Tweede
D e e l , thans voorhanden.
Met den X X I Brief vangt hetzelve aan; en ontmoeten w y , by den eerften voetftap, welken onze Reiziger in Canada z e t , een trek van diens Reizigers wederzin
(*) Zie onze Vadert. Leiteroef. voor I ê 0 2 , bl. 246.
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zin van de Americaanfche Staaten , en zyne meerdere
bevredigdheid met het nu ingetreeden Gewest. „ Naa
dat men eerst zoo even , over het Meir Champlain
uit den Vereenigden Staat is aangekomen, wordt m e n ,
door eene menigte van voorwerpen , als met geweld
herinnerd, dat men in een ander en nieuw Land is.
D e BritfcheWzg; de Soldaaten op de wagt; de Franfche
Inwooners, gindsch en herwaards loopende,met hunne
roode mutzen; de kinderen aan de deur komende, om
de voorbygaanden te groeten, iets,dat in geen gedeelte
van den Vereenigden Staat bekend is ; de hegtheid en
het zindelyk uitwendig voorkomen der gebouwen; de
Calashes; de Bons Dieux ; de gróote Roomsch-Catholyke Kerken, en Kapellen, de Kloosters; de Priesters
in hunne rokken; de Nonnen; de Monniken; alles ftrekt
om u te overtuigen, dat g y niet meer in eenig gedeelte van den Vereenigden Staat z y t ; daarenboven is de
Taal onderfcheiden, wordende het Fransch hier algemeen gefprooken."
Dit alles wordt onderfteund in den volgenden Brief,
die de Stad Montreal beïchryft, en bovendien een leezenswaardig berigt geeft van den Handel in Pelteryen,
daar gedreeven; terwyl de fchets van de reizen des Heeren K E N Z I E S , over Land na den Stillen Oceaan, met
genoegen zal nagegaan worden.
De Reis van W E L D langs de St. Lawrence na Quebec,
in den XXIII Brief, is vol van gewigtige byzonderheden; treffend en fchoon is de befchryving dier Riviere.
Het gezigt daar langs verfchilt zeer veel van , en is
veel fchooner dan dat op de Rivieren van de Vereenigde Staaten. Het Onthaal is 'er beter ; de Huizen
zyn hegter. „Zommigen van de laagere Clasfis van ïran*
fche Canadiers bezitten al de vrolykheid en leevendigheid van het Volk van Frankryk : zy danzen , zingen, en fchynen volftrekt geene zorg te willen kennen.
Anderen, daarentegen, hebben, naar het fchynt,in hunne Characteriftieke trekken, zeer veel van de lompheid, ftuurschheid en ftyfhoofdigheid van het Volk in
de Vereenigde Staaten. Hoogmoed en Ydelheïd zyn egter de hoofdtrekken in hun Character; en indien men
deezen flegts weet te vleijen, kan men zeker zyn v.'\
alles met hun te kunnen doen wat men w i l . " Byge'O'-'
heerscht 'er in eene hooge maate ; onze Reiziger oor
moette 'er een treilend voorbeeld van.
B 4
Iïr;
y

554

I.

WELD

Breedvoerig is de fcefchryving der Stad Quebec; met\
vindt dezelve in den X X I V Brief, met aanmerkingen
op het inneemen dier Stad door de Engelfchc Armee
onder den Generaal W O L F E ; alsmede op den aanval van
M O N T G O M E R Y en A R N O L D op Quebec, geduurende den
Amcricaunfchen Oorlog.
De X X V Brief loopt geheel over de tegenwoordige
Staatsregeling, het Beftuur, de Wetten en den Gods
dienst in de Provintien van Opper- en Neder>Canada,
den In- en Uitvoer, en de Belastingen.
De Grondsgesteldheid en Voortbrengzels van Neder-,
Canada, de Lugtsgefteldheid aldaar, en de Volksvermaaken , worden in den X X V J Brief befchreeven,
Breed is W E L D over den Mast-boom, de Zuiker, wel
ke dezelve oplevert , tervvyl men van het fap ook
Azyn en zeer goed Tafelbier, en een uitmuntende en
aangenaame Liqueur maakt,
„ De uiterften van
hitte en koude in Canada zyn ontzettende; in de maan
den July en Augustus ryst de Thermometer, volgens;
de fchaal van Fahrenheit,
dikwyls tot 9 6 , en egter
gaat 'er zelden een Winter voorby, dat de Kwik niet
zelve bevriest. Die fchielyke verwisfelingen van hitte
en koude, welke in den Vereenigden Staat zo gewoon,
en voor de gezondheid zo zeer nadeelig z y n , hebben
egter in Canada geen plaats: de iaargetyden zyn 'ermeer
geregeld." De winter-vermaaklykheden in Canada worden
Zo bevallig befchreeven , dat men wenfehen zou 'er
eenen door te brengen: was het niet veel te uitvoerig,
wy namen dit gedeelte o v e r ; w y tekenen alleen dit zon
derlinge o p : „ Geen der huislyke Dieren zyn zoo be*
ftand tegen de koude als de Paarden. Geduurende den
winter worden alle de huisdieren, het gevogelte zelfs
niet uitgezonderd, in een ruim hok byeen gezet, om
elkander te verwarmen: maar, ten einde de onkosten,
om zo veel gedierte , den geheelen winter door , te
voeden, voor te komen, Aagten zy gewconlyk, zoo ras
de vorst begint, zoo veel vee en gevogelte , als zy
oordeelen tot den volgenden voortyd noodig te hebben.
Deze geflagte Dieren graaven zy in een gat in den
grond, en dekken dezelve met een boopfneeuw; en
wanneer zy die noodig hebben , haaien zy ze daar on
der van daan. Op dezelfde wyze bewaaren zy hunne
Groenten, en dezen bly ven den geheelen winter zeer
goed, De markten in de Steden z y n , geduurende dit
0
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faargetyde, altyd het best voorzien, en de eetwaaren
het beste k o o p , w y l de Landlieden als dan niet anders
te doen , en een grooten voorraad van vleesch en an
dere dingen hebbende , die niets lyden door dezelve
naar de markt te brengen, in grooten getale, met hun
ne Cariolet, die altyd wel voorzien z y n , na de Steden
fnellen.
„ De Winter duurt gewoonlyk tot in het laatst van
A p r i l , en zomwylen tot in M a y , wanneer de dooi zeer
fchielyk invalt. D e iheeuw verdwynt fpoedig; maar
het loopt eenen geruimen tyd aan, eer de ontzachlyke
ligchaamen van ys in de Rivier gefmolten zyn. Het
tooneel, dat zich in dit jaargetyde op de Rivier de St,
Lawrence vertoont, i s , in de daad, allerontzettendsr."
D e breedere befchryving hiervan fchildert het a f , en
vaart W E L D v o o r t : „ D e fnelheid van den groei in
Canada, zo ras de winter ilegts voorby i s , gaat alle
denkbeeld te b o v e n , en is hoogst te bewonderen.
Naauwlyks is de Lente daar , of het fchynt reeds Z o mer. In weinige dagen zyn de velden bedekt met het
fchoonfte en rykfle groen, en de boomen met bladen.
D e onderfcheidene tuingroenten volgen elkander met de
grootite fnelheid^ en het z a a d , dat in May gezaaid
w o r d t , levert, reeds in het laatfte gedeelte van J u l y ,
den rykflen oogst op. Dit gedeelte van het jaar, waarin de Lente en de Zomer zoo gelukkig zich vereeni
g e n , is boven alle befchryving aangenaam en vervroljv
kende; de Natuur kleedt zich in haar feboonst en blydst
gewaad, en de hitte is nooit drukkende."
W E L D leert in den X X V I I Brief ons de Ingezetenen
van Neder-Canada,
die omtrent v y f zesden Franfchen '
van afkomst zyn-, kennen;hy toont,dat de voorwaarden,
op welken de Gronden aan hun worden uitgegeeven ,
niet bevorderlyk z y n voor den bloei en welvaart des
Lands. Een zeer ongunfligen oogflag wordt hier op de
Landverkoopingen in de Vereenigde Staaten geworpen.
Zeker is 'er alles van verkeerdheid niet vry te kennen,
ook in dit opzigt ; dan w y hebben geen bewys, dan
's Schryvers verzekering alleen, in eene Aantekening,
die W A S H I N G T O N doet voorkomen als de Man, d i e ,
by den hoogen prys der Landen, alle zyne Landgoede
ren, uitgezonderd die van Mount Ver non, zou te koop
gefield hebben. W A S H I N G T O N , zeker , ftaat genoeg
Bekend als een berekenaar en behartiger van zyn be<B 5
lang;
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lang; dan w y durven bykans verzekeren, dat die verkoop, zo hy ze immer ten oogmerk gehad hebbe, niet
doorgegaan is. W y hebben voor ons, terwyl w y dit
fchryven, The W'ill of General W A S H I N G T O N , to which
is annexed a Schedule of his Property, directed to be
fold; waaruit b l y k t , welke Landeigendommen hy by
zynen dood bezat in Virginia, Groot-Kanhawa,
Maryland, Pennjylvania, Ntw-Tork,Northwest-Territory,
Kentucky.
Voorts krygen de Vereenïgde Staaten, ter
gelegenheid dat de Schryver fpreekt van het verhuizen
dei waards of na Canada, weder gevoelige fteeken; hy
befchuldigt den Heer C O O P E R van zeer veel partydigheids, als deeze van de zcdelykheid en goede orde aldaar fpreekt.
D e Heer C O O P E R zou misfchien gronds
genoeg vinden om hem op zyne beurt het zelfde ten
laste te leggen. — - Klemmend, intusfchen, zyn onzes Reizigers aanmerkingen over het voordeel, te wagten van de Eigendoms- verzekering in Canada van
wegen de K r o o n , die nog ontbreekt; fterk fpreekend
het voorbeeld van eene nieuwe Volkplanting in de nabyheid van Quebec.
Deeze lange Brief is in veele
opzigten een lofreden van Canada, doormengd met ongunitige vergelykingen ten opzigte van de Vereenigde
Staaten.
De X X V I I I vervolgt de aanpryzing van Canada, als
W E L D van
de gemaklykheid der reize van Quebec
na Montreal fpreekt , en de Inwoonders van Canada ,
fchoon niet altoos gepreezen , by die der Verecnigfle
Staaten vergelykt. De befchryving van de Stad Trois
Rivieres, met het daar waar te neemene, is zeer leezenswaardig.
Met groot genoegen vergezelden w y onzen Reiziger,
met zyn Reisgezelichap de Rivier St. Lawrence opvaarende. W y kunnen van de reisbyzonderheden en voorvallen uit deezen X X I X Brief niets overneemen, doch
niet nalaaten op te tekenen, hoe men, in de veelvuldige
Dorpen der Indiaanen, in het gecultiveerde gedeelte
van Neder-Canada, in bet gelaat der Ingezetenen eene
aanmerkeiyke vermenging van het Bloed der Blanker
met dat der oorfpronglyke Inboorelingen van het Lan<
ontdekt. „ Daarteboven woonen "er een aantal Fran*
fche Canadif.rs in deze Dorpen, die met Indiaanfchs
Vrouwen getrouwd, en door de onderfcheidene Natiën »
by weiken z y i h u n verblyf houden, aangenomen zyn.
Vee-
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Veelen van dezen hebben, door hunne donkere kleur ,
zwarte o o g e n , en lang zwart hair, zulk eene nauwe
gelykheid met de Indiaanen, dat, wanneer z y even gelyk gekleed w a r e n , men zeer nauwkeurig met het ge
laat der laatften zou moeten bekend z y n , om het eene
gedacht van het andere te kunnen onderfcheiden. Behal ven dit ftemmen de neigingen der beide Volken, op
eene byzondere w y z e , overeen. Beide hebben z y een
afkeer van eene bepaalde woonplaats te houden; 'beide
leiden een omzwervend k e v e n , en zoeken veel liever
hun onderhoud in de Jagt , dan door het bebouwen en
bearbeiden van den akker. De Natuur fchynt hun eene
wederkeerige neiging voor elkander te hebben ingelegd;
z y vereenigen zich te zarnen , en leeven op de vriendlykfte w y z e ; cn het is aan deze omftandigheid, meer
dan aan eenige andere oorzaak, dat men het vermogen
moet toefchryven, het w e l k , zo als bekend i s , " d e
franfchen a l t y d , zoo lang zy van Canada meester wa
ren, op de Indiaanen gehad en geoefend hebben. Het
i s , in de d a a d , zonderling, dat in het Bovenland,
niettegenltaande 'er geduurig aanmerkelyke gefchenketi
door de Engelfclie Ingezetenen onder de Indiaanen uit
gedeeld , en derzelver natuurlyke regten door de Engelfchen op alle mogelyke wyzen geëerbiedigd worden, de
Indiaan egter, nog op den huidigen dag, ongelyk liever
zyn verblyf zal neemen in het huis van eenen armen
Eranschman, dan in dat van eenen Engehchman.'"'
D e X X X Brief befchryft de Stad Kingfon, en wat
tot die ommeftreeken behoort, en levert verfcheide
byzonderheden, de Natuurlyke Historie betreffende,
op. VVy vinden 'er verflag van het Meir Ontario , in
zo veele opzigten opmerklyk ; van de Stad en de R i 
vier Niagara.
De befchryving van het Fort Niagara,
thans in handen der Vereenigde Staaten, geeft op nieuw
gelegenheid om derzelver gedrag ten opzigte van En
geland in een ongunftigen dag fe Hellen.
. Alleraanmerklykst is de X X X I Brief. Veele Water
vallen hadt onze Reiziger reeds vermeld; dan hier ont
moeten w y die van Niagara, welke alle andere overtref
fen. Keurig zyn de veelvuldige befchouwingen en waarneemingen onzes R e i z i g e r s ; en daar hy zyn Werk door
gaande met fraaije Plaaten opgecierd heeft, (bekken 'er
d r i e , tot dit onderwerp behoorende, om ons van die gezigten een treffend denkbeeld te geeven, en de fchoone
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befchryving op te helderen.; ze worden voorafgegaan
van eene algemeene fchets dier beroemde Watervallen,
H y waagde zich, om 'er zo veel mogelyk van te zien,
in de holen agter den W a t e r v a l , om in die zonderlinge
Kelders in te zien ; doch meende 'er ook zyn einde te
zullen vinden, door den verfchriklyken dwarlwind,, aan
den voet des Watervals. , Gaarne," fchryft h y , „ beken i k , dat ik geene neiging voelde om verdér te gaan,
en 'er was geen van ons gezelfchap, die het durfde onderneemen om deze verfchriklyke holen te doorfnuffelen, waar een onvermydelyke dood lchynt te wagten
op den Houten, die derzei ver dreigende openingen durft
binnentreeden. Geene woorden zyn in ftaat om een
juist denkbeeld te geeven van het ontzachlyke van dit
tafreel te dezer plaatze. D e geheele ziel wordt vervuld
met eene huiverende aandoening, by het gezigt van de
ontzettende masfa van water, die men van den top de-»
zer verbaazende hoogte, zoo raakende aan zyne voeten ,
ziet nederftorten , en het gehoor des donderenden geluids der baaien,die, op den bodem des Watervals, met
zulk een ontroerend g e w e l d , aan beide zyden tegen de
wanden van rotzen aanflaan ; en eene eerbiedige vrees
overvalt den aanfchouwer, wanneer hy bezeft, in welk
een gevaar hy zich bevindt, daar elke dwarlwind in
ftaat i s , om hem van de glibberige rotzen, waarop hy
ftaat, af te rukken, en in den doodlyken afgrond, die
aan zyne voeten i s , neder te ploffen, waar de vereenigde hulp van alle menschlyk vermogen niet genoeg
zoude z y n , om hem te redden. M e t eene Godsdienftige aandoening gevoelt m e n , welk een nietsbeduidend
iets men is in de reeks der gefchapene dingen, en flaat
met een heiligen eerbied het nederig oog op de magt
van dat verheven Weezen , dat ook aan de Wateren
zyne bevelen geeft, en hen deze doet gehoorzaamen."
De laatfte Brief deezes Deels befchryft het Fort Chippeway; het land, grenzende aan de Rivier de Niagara
boven de Watervallen; de Lugtsgefteldheid van OpperCanada; het Fort Erie, het Meïr Erie, met veele aanmerkingen over de Beerenjagt, de Eilanden, de Slangen enz. — - Genoeg hebben w y uit dit Deel bygebragt, om de leezenswaardigheid, by aanhoudenheid ,
aan deeze Reize toe te kennen. W y verlangen na het
Derde en laatfte Deel,
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K L U I T , Historie der Hollandfche Staatsregeering,
tot aan het
Jaar 1 ^ 5 ; ef Gefchied en Staatkundig Onderzoek . in welken zin de Staaten van Holland, geduurende de Republikeinfche Regeering , zyn geweest de wettige Souvereine Vertegenwoordigers van het ganfche Folk van Holland, of der geheek Natie. Met veele onuitgegeevene Bylagen. Ijle Deel. Te
Amjierdam, by W . Brave, 1802. In gr. 'ivo. 520 bl,
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e van zyne vroege jeugd af werkzaame Hoogleeraar K L U I T
heeft die werkzaamheid, met het klimmen zyner jaaren,
ïiiet verlooren.
Veelvuldig zyn 's Mans Schriften met, en
eenige zonder zyn Naam, doch naderhand door hem geëcht,
van tyd tot tyd , in het ftaaikundig vak, uitgekomen. Met
den aanvange van zyn Birigt, voor het opgemelde Werk geplaatst , fchryft hy , ter itaavinge van dit te nedergeftelde:
„ Toen ik met den dwarrelwind der Revolutie, in den Jaare
1 7 9 5 , benevens myne hooggeachte Amptgenooten B O E R S en
PESTEL.Profesforen aan de Leydfche üniverfiteit, wierd medegeileept, en met hun, onverdiend, van myne Waardigheid ontzet;
dacht ik mynen tyd niet beter te kunnen befleeden, dan, met bybehouding van andere geliefde Oefeningen, my bezig te houden
met onze Vaderlandfche gebeurtenisfen, aangelegenheden en be*
langen, die my sltyd na aan het harte lagen. Ik ontwierp dan ,
in dien tusfchentyd, eene fchets eener zoogenoemde Statiftiek
onzer Vereenigde Nederlanden,
of Staatkundige Huishouding
onzes Vaderlands, in alle takken en vooiwerpen, iedere deszelfs aanweezen en voortduurend beflaan, door welker inrichting de Nederlanders,
geduurende meer dan twee Eeuwen,
eene aanmerkelyke rol op het groot tooneel , niet alleen van
Europa, maar bykans van het geheele Wereldrond, gefpeeld
hebben; en zulks in hoope, dat 'er een tyd zou komen , dat
meerdere bedaardheid, by veelen onzer Landsgenooten, en de
zulken, die 't bellier van zakeö in handen kreegen, my van
zelve weder in mynen ouden Hand en waardigheid terug zoude brengen, of, gelyk het de tegenwoordige Curatoren der
Academie , by het Befluit myner Herftelling van 6 Feb. 1802,
uitdrukken , my aan 's Lands Üniverfiteit wederreeven; om als
dan, ten dienfte van de Vaderlandfche Jeugd, overeenkomftig
mynen post, van deze Stati/iiek een vruchtbaar en voordeelig
gebruik te maaken. Maar ook gaf die ftilzate my eene gunilige
aanleiding,om»by verpoozing,aangemerkt de tyden.diewy bekeven , naaukeuriger en gezetter te onderzoeken, en, zonder
inmenging van eenige parly èigbe\<\, zooverre zulks mogelyk ware,
na te fpooren, wat 'er voormaals geweest zy van het zedert
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1705 zoo hoog opgeheven geroep van 'c Vertegenwoordigen
des Folks, en in hoe verre zoodanige Fenegenwoordiging voor
henen , al of niet, hebbe plaats gehad; waartoe ik de ganfche Gefcbiedenisfe der voorige , nu afgefchafte, Statenregeering dacht te moeten doorioopen, met bygevoesd befluit, om
in 't zelve onderzoek niets in te brengen , dan zuivere en
onpartydige waarheid, gtita-ifd met de onwraaisbaarfte bewy
zen ; en dit iluk , by bekwaame gelegenheid , een nutte myner onderricht zoekende Land;;enooten , door den druk ge
meen te maaken."
Eenen verwytenden oógdag werpt de herfielde Hoogleeraar
op de groote gebeurtenis des Jaars 1 7 9 5 , intt hetgeen daarby
plaats hadt en daaruit voortvloeide; en doet zich weder v o o r ,
als een Voorltander van de grondbeginselen van Vryheid
en Gelykheid, mits wel begreepen en behoorelyk bepaald , en
op de verfcheidenheid der Staatsvormen en behoeften der In
gezetenen en Natiën voorzichtig toegepast;" zich onder an
dere beroepende op een door hem in den Janre 1793 uirgeg e e v e n Stukje , getiteld , De Rechten van den Mensch in
Frankryk geen gewaande Rechten in Nederland, of betoog dat
die Rechten by het Folk van Nederland in voile kragt genooten
worden ( * ) ; en treedt te voorfchyn als de Man, „ die ook
altyd een Voorltander was van de Rcprefentative Staatsregeering, zo als z y , korten tyd na de Afzweering, met onderlinge
toüiiemiTiing van 't ganfche Volk, uelyk men het toen bei c h o i r w d e , wierd aangenomen en omhelsd."
Hy voegt 'er nevens : „ Hiermede kwam ik openlyk te
v o o r f c h y n , zelfs in vroeger dagen , toen men , aan dat denk
beeld minder gewoon , bet gevaarlyk mogte oordeelen , om
fiellig te zeggen , dat de Staaten niet anders konden aange
merkt worden dan als Vertegenwoordigers def ganfche Natie, of
nis Representanten des Folks; zoo dat ik, fpreekende van der
Staaten Souvereinheit, als de 1 oogfte Overheid, dezelve nooit
anders befebouwde dan als eene zoogenoemde Rcprefentative
Staatsregeering , die alleen gefchikt was om de belangen van
bet Volk te behartigen , en dat der Staaten gezag niet ander»
w a s , dan 't Volksgezag , uitgeoefend, langs bekende vormen
en regelen, door zoodanige Leden , Burgers en Ingezetenen ,
als by de Privilegiën, tot wier inflandhouding zoo veel bloedg
vergooten was, daartoe bevoegd verklaard waren.
Om
dit nader op te helderen, en Gefchiedkundig uit te maaken,
achtte ik thans het tydftip zeer gepast en gefchikt, nu de Re
publiek en haare Regeeringstoefiand, na verloop van ruim
zeven Jaaren, eene meerdere vastigheid gekreegen heeft, en
g«z
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gebracht is in zoodanigen ftand, (door wat middelen laat ik
daar) van welken het feherpst doorziende oog van geene der
drie te vooren worftelende partyen Q*), by den gewapenden
inval der Franfchen, en daarmede gepaard gaande Revolutie ,
eenig denkbeeld heeft kunnen maaken, en aan welk gebeurde dit myn onderzoek geen het minfte nadeel toebrengen kan."
Dus breed hebben w y , met *s Hoogleeraars eigene woor.
den, het doel deezes fchryvens opgegeeven. Onze Leezers
zien 'er uit, boa dit Werk beftemd is om 's Mans vaak be*
twiste Staatsleere te verdeedigen. Of hy het ftuk hiermeda
uitgemaakt hebbe, is eene andere zaak. Beleezenheid in de
Vaderiandfche Geïchiedenisfe, meer dan gemeene kunde in
oude en zeer fchaarsch o f niet bekende Staatsftukken en Papieren , zal niemand hem ontzeggen; doch over de wettigheid der daaruit getrokkene gevolgen zal niet alleen veel
twyfcls kunnen vallen, maar deeze zelfs aan veel tegenfpraaks
blootgefteld blyven; en dit omflagtig Werk niet min tegenfchryvers de pen op bet papier doen zetten, dan tegen h e m ,
by voorgaande gelegenheden, opkwamen; zo men anderzins het
nog zaak rekent, om , by eene meerdere Verlichting ook in
dit vak, belangs genoeg te Hellen in de zo zeer aan verfchillende uitleggingen blootftaar.de, dikwyls duistere en niet wel
zamenhangende Staatsftukken en Befcheiden.
Over 't algemeen heerscht in het Werk de beilisfende fchryftrant,denHeere
K L U I T eigen; alsmede eene uitvoerigheid, en oinkleeding van
denkbeelden, die menigmaal de klaarheid fchuil doet gaan.
Laaten wy den Inhoud opgeeven. — — Inhoud van V eerfte
Hoofd-onderwerp. „ D e Staaten van Holland waren,geduurende
de Republikeinfche Regeering, de wettige Souvereine Vertegenwoordigers van het ganfche Volk van Holland, of der geheele Natie." Dit is begreepen in de XXIII Hoofdltukken,
waarvan de X I eerfte, in dit Boekdeel bevat, de volgende
Vraagen, daarin beantwoord, tot Opfchriften voeren: I. Wat
Verlraat men door Staten van Holland ? II. Welke was de wettige macht der Hollandfche Graven ? JU. Welke was de macht
en 't recht der Staten onder de Graven ? IV. Welke verandering hebben die Staten ondergaan, federt 1572 ? V. In wat
licht verfchynt de Stadhouder voor en federt 1572? VI, In
wat licht verfchynt de Stadhouder federt 1574 en by de Unie
met Holland 1575? VU. In wat licht verfchynt de Stadhouder
by en door de Unie van Holland en Zeeland, den 25 April
I576"? VIII. Welke veranderingen kwamen hier in door de
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(* Breeder door hem omfchreeven in een Stukje, De Souytreiniteh
der Staaten ren Hottend yerdeedigd, bl. 48 en 19c—194.
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Gentfche Vrede 1576 den 8 November? I X . Is hierin ook
verandering gekomen door de Unie van Utrecht, den 23 jan»
»579' zoo ten aanzien des Stadhouders, als der Staten en
des Volks? X . Welke grondwettige verandering maakte hier
in de Afiweering des Konings, den 26 Julie 1581 , 200 ten
aanzien des Stadhouders, als der Staten en des Volks? XF. Welke verandering maakte hier in de Opdracht van den Graaflyken titel aan W I L L E M D E N I ? — D e volgende Punten, tot
dit eerfte Hoofd-onderwerp behoorende, zullen in een volgend
Deel behandeld worden , by welks uitgave wy
dezelve
zullen rnededeelen.
Veel hebben wy in het tegenwoordige
aangetroffen , tot opheldering van 's Lands Gefchiedenisfen,
in de gemelde Tydvakken, betrekkelyk: de daaruit getrokkené
gevolgen, en rechtflreekfche of zydelingfche fteeken op anders uenteenden en het onlangs in den Vaderlande gebeurde,
laaten wy voor 's Schryvers rekening.
De veelvuldige Bylagen hebben voor de Gefchiedenis niet
weinig verdienden; bovenal het Byvoegzel tot de Bylagen , P I E *
T E R A D R I A A N S Z . V A N D E W E R F F betreffende .waarin wy van dien
beroemden Leydenaar oorfpronglyke Berigten aantreffen nergens zo volkomen te vinden. Het fpeet ons, dat wy hier niet
meer van dien Vaderlander aantroffen, dan tot het oogmerk
van K L U I T in deezen diende : dan wy kreegen hoope, om dit
ontbreekende, ten eenigen tyde, te zullen ontvangen. „ M o gelyk," luidt het fchryven des Hoogleeraars, „ komt de
tyd , dat het geheele Leeven van V A N D E W E S F F , door de
een of andere kundige hand, met behulp van deze en veele
andere (lukken, in het licht gebragt worde;" — 'I'ot het hier
medegedeelde,VAN D E W E R F F betreffende,was de Heer K L U I T
in ftaat geraakt, zedert hy onder zyn oog gekreegen hadt,niec
alleen alle de nagelaaten Papieren en Gefchriften van de Heeren F R A N S V A N M I E R I S en den Oud-Griffier D A K I Ü L V A N A L P H E N , hem gunflig medegedeeld
door den Heer w. j . V A M
IM00RT, die dezelve thans uit den boedel van zynen overledenen Schoonvader, den Griffier V A N M A N L O S , bezit, en by
welken alle de Affchriften van de oorfpronglyke Brieven en
Papieren van V A N D E W E R F F , zo als zy door V A N M I E R I S en
VAN
A L P H E N zyn afgefchreeven ,
worden gevonden ( * ) ; maar
zedert ook de Hetr Mr. n. D E W I L D T , Oud-Burgemeester van
Leyden, hem het genoegen deedt, om de oorfpronglyke Brieven en Papieren zelve van P . A . V A N D E W E R F F , thans door
hem bezeten , in te zien, en daarvan gebruik te maaken.
t

C) „

O O K ZELFS ( V O E G T k l u i t ' E R IN E E N E AANTEKENING N E V E N S } B E T
G E E N , W E G E N S P . A . v a n de w ï r f f EN Z Y N E F A M I L I E EN LOTGEVALLEN ,
ICHOON O P E E N E G E B R E K K I G E EN V E R M I N K T E W Y Z E , THANS GEVONDEN WORDT
IN koks fFooTitnbock, op V A N D K W E R F F , D A E L X X X I , B L . 16."
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farvoig der Proeve, om de verheffing van het diepvervalUn
Fabrykwezen te vereenigen met de belangen van den Koophandel , de Zeevaard en den Landbouw; beftaande in eene Mémor ie en een Adres + tot handhaving der Publicatie van a 5
Feb. i S o i . Beiden van wege zeer veele Fabrikanten aan het
Staatsbewind ingediend, door P I E T E R V R E Ë U E . Te Haarlem,
hy A. Loosjes Pz., 1802. In gr. 8ve. 73 bl.

V

an de Proeve* waarop het bovengemelde Stukje ten vervolge dient t hebben wy gewaagd ( * ) . Aanleiding tos
het vervaardigen van 't zelve gaf een Request eeniger Atti'
flerdamfche Commercie-Huizen; en is het tot Wederlegging
daarvan ingericht. Die Request was, volgens eene openbaare
aankondiging * in de Amfterdamfche Courant te wagten; waarop men te raade werd , ook deeze Proeve tot wederlegging
ten dien eigenden d a g e , in de Bataajfche Courant te plaatzen.
Niet ongepast is des Schryvers aanmerking , dat een
Nieuwsblad geen gefchikte plaats is voor zulke Stukken.„ De plaats, waar ze doorgaans geleezen worden, is te woelig
— de tyd te bepaald — het getal der Leezers te groot, om
'er die aandagt aan te befteeden * die het belang van het
onderwerp vordert. — Redentfl genoeg, zo ik meen,' voegt
hy 'er nevens , , om myn befluit te biliykenj om, niettegenftaande deeze voor my onverwagte plaatzing in de Courant,
met myne onderneeming, die reeds ten halve gevorderd wa»,
voort te vaaren, indien al het ftuk * op zichzelven befchouwd, niet een duurzaamer aanWeezen , door eene meer
gefchikte uitgave, zoude mogen waardig geacht worden."
W y billyken ten hooguen deeze handeiwyze , daar het
Stuk eene gezette overweeging verdient * en als van het
hoogde belang voor een talryk deel van 's Lands Ingezetenen en den Lande in 't algemeen moet aangemerkt worden.
D e bekwaame pen van V R E E D E is gèfpitst ter wederleggingé
van Party , die eene der Fabryken gunftige Publicatie van
36 Feb. des Jaars 1802 beftrydt. Wy kunnen ons tot geenë
opgave van de meesterïyke trekken , daarin voorkómende ,
inlaaten; doch willen allen , die belang Hellen in het F a brykweezen deezes Lands, wel aanmaaneu , om dit Stukje by
het voorige te voegen, en met eene aandagtige leezlng t «
Verwaardigen
i

t

D a n , behalve» dit van elders bekende S t u k , nu op eene
(*) Zie onze Véderl. Letttroef. voor 180a, bl. 76.
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voegelyker wyze in het licht gezonden, komt 'er ons tevens ter hand , een onbekender Stuk , getiteld: Adres van
Fabrikeurl , in Laaken en Woile Stoffen, te Ley den ,
Delft,
den Bosch, Tüborg, Oosterwyck en Geldorp, tot het onverwyld
in werking brengen van het Nationaal 'leken , aan Binnen*
lands gèwïrkxe Goederen , vastgejleld by de Publicatie
van
0 6 Feb. 1802, en tot maintien derzelve Publicatie,
aan het
Staatsbewind der Bataaffche Republiek.
Dit Adres is met
veel vuurs, aandrangs en klems opgefteld.
Men oordeele
des uit dit flot : , , W y voor ons zullen vertrouwelyk afwagten den uitflag uwer tegenwoordige Raadpiee^ingen. Nog
durven wy ons vleijen, dat gy onverzettelyk zyn zult, in
tiet doorzetten en voltooijen van uwe zo belangryke onderneeming , en dat gy noch afwykin^en noch bypaden zuk
goedkeuren noch gedoogen ; afwykingen of bypaden , die
voorzeker, zonder de geheele zaak te vernietigen, niet zouden kunnen worden aangenomen. •
Met dit gunftig vooruitzigt althans kunnen wy,. ons voor het oogenblik bevredigen; maar moeten ook met zo veel befcheidenheid als rondborftig verklaaren , dat wy onze belangen en bezittingen
niet verder ten prooi kunnen laaten aan zo veel tegenwerking en onzekerheid. Nemaar, dat w y , de regtmaatige befcherming moetende misfen, die wy als nog zyn wagtende ,
in dat zo ongezien als noodlottig uiterfte, en nu voor als
dan, van u te gemotte zien den ophef van die wetten, waar
by verboden wordt Fabrykgereedfchappen en Werktuigen
naar Buiten 's Lands te verzenden , ten einde ons in de g e legenheid te fiellen , om die zo kostbaare Gereedfchappen
en Werktuigen, die als dan nutteloos in onze handen geworden zyn , aan Buitenlanders te verkoopen , die hunne
waarde weeten te waardeeren, ofte onze Fabryken elders te
vestigen, waar zy dag aan dag alle aanmoediging genieten,
die het onfehatbaar belang van haar aan weezen regt geeft te
mogen verwagten."

Misfive van de Municipaliteit van Leiden aan het Staatsbewind der Bataaffche Republiek . betreffende den voormaaligen en tei^enwoordigen ftaat der Fabryken.
Te Leiden, bj
Herdingh en du Mortier, 1802. In gr. Svo. 36 bl:

M

et het Vervolg der Proeve , in het voorgaande Artikel
vermeld, ftaat deeze Misfive in een aller-naauwst verband. De Municipaliteit der Stad Leyden , eene Stad , die
met de daar gedreevene Fabryken ftaan of vallen moet, onderfchraagt den aandrang op het handhaaven en in daadiyke
•werking brengen der Publicatie van &6 F«b. 180a. Zy doet
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het niet door befpiegelende redenkaveltagèn j maar brengt
daadzaaken b y , die meer, die alles afdoen.
Schoon in 't algemeen bewust van het verval dier Stad,
door het verloop en kwynen der Fabryken, hebben wy deeze nadere blootligging niet dan met aandoening en een krimpend hart kunnen leezen.
Hoe bedroevend zyn de vergely»
kingen met voorige tyden! Hoe donkere uitzigten levert htt
tegenwoordige op ! Wélk eene ichildery wordt "er niet opgehangen van het-' ónvermydelyk gevolg voor die Stad, wanneet dv intrekking, o f niet te werkftelling dat gemelde Publicatie, moge ftand grypen!
Waardig, overwaardig, hoe treurig o o k , is liet, dat de
Vaderlander dit Stukje feeze. Kortheid en bondigheid vereenigen zich in 't zelve. Wy fchryven 'er alleen van af: „ Dikwerf'htbt g y . Burgers Bewindslieden! ons Heilig hooren verzekeren, dac het herftel onzer Fabryken afhangt van het
maintineeren van het gearrefteerd verbod van invoer van ge=
verwde en bereidde bakenen en andere Wollen ftoffen ; en
dat daarvan alleen de redding der anders onherftelbaare Godshuizen en Armenkasfen in oöze Stad te verwagten, zeker t e
verwagten is. Het eerfte behoeft geen nader betoog.
De
poogingen van eenige weinige Manufadturiers.alleen bezorgd,
dat zy een gering gedeelte hunner winftèh zullen verliezen,
doch onbekommerd, ö f daarmede de ondergang van verfcheide Steden en Plaatzen, van duizend en honderdduizend Ingezetenen onzer Republiek .gepaard gaa — die poogingen, om
uwe Publicatie te doen intrekken, zyn meer dan genoegzaam
bewys daarvan." Om te toonen, dat het laatfte geen grootipraak, geene overdreeven verwagting i s , dienende hier aangevoerde ftukken.
Naa het bybrensren van dezelve roept de Municipaliteit
deezer verarmde Stad uit: „ Wat baaten wetten , als zy nièc
gehandhaafd worden ; wanneer de Koopman dezelve, in 't
aapgezigt van het Gouvernement, befpot, en in Requesten,
aan hetzelve geprefenteerd, zich beroemt, dat de Sluikhandel
tot een vast en geregeld Syftema gebragt is! Wetten, by welker vöortdourende overtreedtng ieder Ingezeten wel fchynt
belang te hebben, om dat eenige binnenlandfche Manufaétuiiren hooger in prys zyn dan de buitenlandfche; maar welk
niet meer dan fchyn is. — — De V E R M I N D E R I N G en het
V E R V A L der Vaderlandfche Fabryken hebben de V E R M I N D E R I N O
van 'i Lands I N W O O N D K R Ï en gewoone I N K O M S T E N , er. daardoor de V E R M E E R D E R I N G van B E L A S T I N G E N ten gevolge gehad.
„ Hérfchept, Burgers Bewindslieden! de Fabryken, in
naarvolging van andere Natiën, in naarvolging byzonderlylt
van de Franfche Republiek , Welker eerfte Magiftraatsperfooiï
dat wyduitgeftrekt Gebied doorreist, en alles aanwendt, orft
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de Fabiyken aldaar te herüellen.
Herfchept de Fabryken ; en gy zult 100,000 zielen , die thans door gebrek
aan arbeid ledig loopen en kwynen, die fchier met hun al
len geenen penning in 's Lands of Plaatslyke kasfen bydraag e n , die ten kosten van het Land en hunne Woonplaat
zen moeten in 't leven gehouden worden , herfcheppen in
gezonde, fterke en welvaarende mannen, die voor de Maatfchappy nuttig, voor 's Lands en Plaatslyke kasfen voordeelig,
en voor hun zeiven en hun gezin gelukkig zuilen leeven; en
d i e , in tyd van nood , uwe Legers en uwe Vlooten zul
len voorzien van dappere en ftrydbaare helden , die , gelyk hunne Voorvaders, het Vaderland zullen befchermen, en
redden uit de hand van een iegelyk Overweldiger, die hetzel
ve zou willen te onder brengen."
Het is, gelyk de Leydfche Municipaliteit te regt opmerkt,
Leyden alleen n i e t , welke by het handhaaven der meergedagte Publicatie belang heeft ; maar het raakt alle Steden en
Plaatzen der Republiek , waar Fabryken zyn opgerigt. Hoe
veele derzelven zouden een gelykfoortig Tafereel van Verval,
uit foortgelyken hoofde, als Leyden, kunnen ophangen ! Hoe
treffend zou dat van Haarlem, by voorbeeld, niet weezen t

Plan van eene algemeene Brand.Guarantie MaalJ"chappy voor de
Stad Amfterdam ; opgericht onder Direüie van A D R I A A N
H O L T Z M A N , als Directeur;
a. L U B B E R T S , A , M E Y N T S en Mr,
A. j . cur-ERUS, als Commisfarisfen.

D

In z,to. 12

bl.

e geringfte zom, voor welke men by de Amfterdamfche
Brandmaatfchappyen Asfurantic kan bekomen, beloopt
een quart percent" van de waardye der bezitting, die verze
kerd wordt.
De Directeuren berekenen hunne moeiten en
kosten op 4 percent, en dus wordt, voor het gevaar van
brand, eigentlyk & perc. betaald.
Indien zodanig eene bere
kening waarlyk met het eventueel gevaar van brand overeenflemde, zou daaruit moeten volgen, dat 'er jaarlyks, van de
zestienhonderd verzekerde capitaalen, drie , — van de zes
tienduizend dertig, enz. door de vlammen. moesten worden
vernield. Op gelyke wyze dien graad van gevaar op de
geheele Stad Amfterdam overbrengende, zou daaruit volgen,
dat ' e r , van de zeven-en-twintigduizend vyrhonderd huizen
en gebouwen, uit welke deeze Stad beftaac, jaarlyks na ge
noeg vyftig in de asfche moesten worden gelegd.
Wanneer men intusfchen de ondervinding raadpleegt, blykc
t a s , dat het gevaar van brand, ten minften voor Amfterdam ,
by deeze Maatfchappyen veel te hoog wordt gefield. Door
elkander gerekend, ontftaat hier jaarlyks ongeveer agt maaien
trand van eenig aanbelang: doch dan blyfc het doorgaans
nog
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nog maar by eene gedeeltelyke verwoesting van het brandend
gebouw.
De waarde der huizen door elkander bepaald zyn
d e , zal blyken , dat 'er jaarlyks, door elkander gerekend,
geen capitaal van drie buizen door het vuur vernield wordt»
Zo men hierby nog in aanmerking neemt, dac de meeste ge
weldige branden oncftaan, in zulke gebouwen, in welke, ten
dien ft e der fabriek, of des am bach t s , 't geen aldaar wordt gedreeven, buitengewoon vuur gebezigd wordt, zo loopt van
zei ven in het o o g , dat het gevaar van brand, voor gewoone
burgerhuizen, in welke geen buitengewoon vuur gebruikt
wordt, nog veel kleiner is.
De overweeging van deeze en meer andere zaaken heeft,
by de Oprichters der nieuwe Guarantie-Societeit, het denk
beeld doen gebooren worden, dat men, door het oprichten
van een Brandgenootfchap, gegrondvest op onderlinge en
wederkeerige verzekering, met aanmerkelyk minder kosten,
aan bet groot oogmerk, om brandfchaden te vergoeden , zou
kunnen voldoen. Om zulks werkftellig te maaken, bevat hun
Plan verfcneidene gewigtige bepaalingen, waarvan wy eenige
der voornaamite zullen aanftippen.
i. Om den graad van
gevaar voor ieder Intekenaar , zo veel mogelyk , gelyk te
maaken, zyn uitgeflooten alle gebouwen, die, door het ge
bruik van buitengewoon vuur , 't meest aan brand zyn blootgefteld.
2» De Sociëteit, alleen bepaald binnen de muuren
der Stad Amfterdam , neemt geene perceelen a a n , dan de
zodanige, wier waardye op eene behoorlyke wyze is getauxeerd. 3 . Daar by de overige Maatfchappyen geene fchade,
die beneden de 3 pCt. loopt,wordt betaald,bekomt men, vol
gens deeze inrichting , ook vergoeding voor dergelyke onge
vallen.
4. T o t voorkoming van het gevaar eener groote
uitgave, 't geen men, door onderlinge guarantie, zou kun
nen loopen, indien het getal der Intekenaaren te gering was,
heeft men vastgefteld, dat de Maatfchappy niet in werking
zal komen, dan nadat 'er voor een Capitaal van drie millioenen is ingetekend; terwyl dezelve ook de faüo ontbonden
zal zyn, zo het Capitaal der eens in werking gebragte Socië
teit, door vermindering van Intekenaars, weder beneden die
hoofdzomme mogt komen te daalen.
5. By de intekening
betaalt ieder i pCt. by wege van voorfchot, 't geen men
weder bekomt, zo men, te eeniger tyd, ophouden m o g t ,
lid van deeze Maatfchappy te zyn.
• Qok zyn ' e r , om
trent de beftuuring dier penningen, en tot het vermeerde
ren van het dus gebooren fonds, hy het Plan zeer gewig
tige bepaalingen gemaakt, om mettertyd uit de intresfen van
hetzelve de brandfchaden, zo niet geheel, ten minften gedeeitelyk , te kunnen voldoen.
Wanneer men verder het getal der huizen binnen Am-
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fterdam, gelyk boven gefield i s , berekent op 27,530, en ieder door elkander waardig lleic ƒ 30C0, 't geen eene zeer
laage berekening i s , zo zou men daarvoor een Capitaal bekomen van .8a miilioenen en vyfmaal honderd duizend guldens: teiwyi men de jaarlykfche fchade, door brand in die
Stad veroorzaakt, met geene mogelykbeid op 82,500 guldens kan begrooten.
Hieruit volgt , dat de fchadeloosftelling, waarvoor ieder Intekenaar zich verbindt, volgens eene
zeer gegronde kansrekening , vooral niet meer , dan één per
duizend, kan bedraagen van dat Capitaal
waarvoor men
ingetekend heeft. Dus zal h y , wiens huis waardig gefchat
is f 5000, flegts, op zyn ergst genomen , vyt guldens behoeven te betaalen ; hy , die een buis bezit, 't geen op
ƒ looco getauxeord i s , tien guldens, enz. Voegt men hierby nog de onkosten der Dire&ie tot & p C r . , zo kost, naar
alle waarlchynelykheid, deeze Guaranue voor brand, aan ieder eigenaar van huizen o f gebouwen , binnen deeze Stad,
over ieder ƒ 1000 waardye , die hy heeft laaten verzekeren,
op zyn allermeest, ƒ c - 1 2 - 8 ; daar, in tegendeel, de verzekering, by de thans beftaamte Brand-Asfuraniie Sociëteiten,
niet de gewoonlyk te betaalene court.igie, voor ieder ƒ' icpo
beloopt ƒ 3 - 1 5 - : , en zonder dezelve f 3 - 1 0 - :
Na eene onp.irtydige overweening, Komt het ons voor, dat
dit Plan van Brand - Guarantie voor de Deelneemers veel
voordeeliger zyn z a l , dan het Lidmaatfchap der thans beftaande Gezelfchappen van dien aard.
W y raaden dus een ieder, die hier belang by heeft, om het Plan zelve nanuwkeurig en onpartydig naar te gaan ; en zo zulks gefchiedt ,
twyffelen w y niec, o f de Oprichters deezer zo wel uitgedagte en naauwkeurig omfchreevene Sociëteit zullen hunne poogingtn met een gewenscht gevolg bekroond zien.
?
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ten van de Vertaling derzelve hebben melding gemaakt, vin-;
den wy bet der moeite wel waardig, van dezelve hier een
meer uitvoerig verflag te geven , daar beiden zoo zeer verdienen , ook hier door, is 't nodig, meer algemeen bekend
te worden.
Natuurlyk vangen wy aan met het oorfprongelyk Stuk.
Hetzelve begint niet eenen gepasten aanhef, fchetfende de
blydfchap , die de tyding van den Algemeenen Vrede in aller
gemoederen heeft verwekt ; waarop wordt aangetoond, hoe
rechtmatig en gepast de viering van zulk eene heagelyke gebeurenis door Leydens Hoge - School, de Voedfter van de
Kuntten des Vre.ies , geacht behoorde te worden ; hetgeen
den Redenaar aanleiding gaf, zoo wel om het befluit van
Curatoren , ten dien einde genomen , te pryzen , als om derzelver infchilvkelykheid en de gjedwilligbeid der Toehoorders
voor zich, als ongewoon in 't Latyn te fpreken , en , zyns
eigen oordeels , tot zulk eene luisterryke doch moeilyke taak
niet genoegzaam berekend, te verzoeken: welk oordeel, hoe
zeer dat eener ongeveinsde nederigheid, gelyk wy uit het bekende zedige karakter des Hoogleeraars gerustelyk durven opmaken , door dat van het publiek ten eenenmale is weierlegd geworden ; zoo wel als door den algemeen-gunfiigen indruk C R - had het genoegen by het uitfpreken dezer Redevoering tegenwoordig te zyn) dien dezelve op de Toehoorders van allerleie denkwyze in 't ftaatkundige maakte, en den
lof., dien vele ongèletterden', na het uitkomen der Vertaling,
'er ook aan hebben gegeven, zoo wel uit hoofde van het warm
gevoel en de edele befcheidenheid, waarmede het onderwerp ,
zoo kiesch van aart, is behandeld, als van de oordeelkundige wyze, wiarop de Redenaar hetzelve , hoe uitgeftrekt anders, binnen zeker bekwaam bellek heeft weten te brengen.
De Hoogleeraar begint de behandeling van zyn onderwerp,
door het htilryke van den Vrede van Amiens zoo veel te
fterker te doen uitkomen , als de Oorlog, welken dezelve
heefc doen eindigen , merkwaardiger was, zoo door zyne
wreedheid, als door zyne algeineanheid, en ongewoonen aart.
De aanleiding tot dezelve immers was nieuw; de verdediging,
namelyk, der rechten van de repub!ikeir;s;ezind:n tegen de
voorftanders van het eenhoofli^ Lieitnir. N".u" en ongehoord was ook de famenfpanning van zoo vele Volken ea
Magten tegen een eenig; het doorzetten der veelvuldige veldflagen geduurende de barfte faifoeaen , en het voeren van dezelve door burgers , in fteê van huurlingen aan den kryg
gewoon.
Op deze ken fchetfende byzonderheden van dsn even geeindigden oorlog , laat de Redenaar volgen een kort tafereel
van de ysfelykheden en rampen des krygs in die ftreken
C 4
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waarin dezelve het felst heeft gewoed. Van Duitschland beginnende , vindt hy hjer aanleiding om den menschlievenden
field Mort au de welverdiende hulde toe te brengen; voorts
loopt hy Italië door, en plaatst hier , waar het zoo wel
v o e g t , eene iierlyke en krachtige loffpraak op Bonaparte\
welke hem eenen natuurlyken overgang baant tot Frankryk
en Zwitferland Spanje, Portugal, enz. terwyl hy uit de
vreugde , welke de jongst-gefloten Vrede door geheel GrootBritannie, hoezeer door den buit des krygs verrykt, gebaard
heeft, niet ten onrechte opmaakt, hoe zwaar ook dit magtig
Ryk de oorlog zy gevallen.
Na het optellen der rampen, elders door den oorlog gebaard, als redenen van vreugde over het eindigen van denzelven, toont de Redenaar aan, hoe veel ftoffe van blydfchap wy
voor ons Vaderland in deze langgewenschte gebeurenis te vin»
den hebben; daar hetzelve, meer dan andere Gewesten, dooï
dien langduurigen oorlog geleden heeft; ja door denzelven tot
op den rand des verderfs is gebragt. Treffend en hartroerend
in de daad is het tafereel van den hangen nood , waar in
ons Vaderland, door den kryg , eindelyk tot in het hart van
hetzelve overgebragt, zich bevonden heeft ; en by uitftek gefchikt, om de door den Vrede aangebragte verlosfing zoo
veel te fterker te doen uitkomen ; waarin de Redenaar, onzes oordeels, zeer gelukkig geflaagd is.
Eindelyk befchouwt hy den Vrede met betrekking tot hes
herftel en den bloei van Leydens Hcge - School, zoo als tot
dien van Kunften en Wetenfchappen in 't gemeen.
De flagen, door den woesten kryg aan dezen elders en ook hier
toegebragt , doen den Redenaar met te meer vuur het heil
verheffen, dat voor dezelven even als voor de Leydfcbe Aca*
deinie uit den Vrede te wachten ftaat; de Voorzienigheid loven , van welke deze zegen afdaalt, en de Bewerkers van
den Vrede roemen , wier beleid in de onderhandelingen
van Amiens heeft uitgeblonken; waarby dan ook van den
Bataaffchen Gezant, met recht, loffelyke melding wordt gemaakt.
Voorts fchetst de Redenaar een troostryk tafereel van de
uitzichten , die He aangebragte V r e d e , zoo den Volken in 'E
gemeen , als qns Vaderland en 's Lands Hoge - Schole in 't
byzonder, opent; welke uitzichten gegrond zyn op deervarenis,
door onze Gefchiedenisfen geftaafd, dat na den donkerften
nacht voor ons Land dikwerf de heilrykfte dageraad is verrezen;
doch tevens ook veronderstellen het wederkeren van ons Volk
tot ware godsdienstigheid, goede zeden, en vooral tot eendracht,
Hiertoe vermaant en bezweert de Redenaar, met al het innemende van een liefderyk en VadeHandsch hart, en al de kracht
van ccgekunftelde en mannelyke welfprekenheid, zyne Hoor-,
ders
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dors en alle Inwoonders van Nederland; en fluit hierop zyne
Redevoering met eene aanbeveling der Hoge-School aan de
Afgevaardigden van 't Staats-Bewind, en eene korte doch
ernftige bede tot den Allerhoogften.
Agter de Redevoering zyn gevoegd Gefchiedkundige Aanteekeningen, dienende ten naderen betoge van het geen in
dezelve flechts kon worden aangeroerd; hoe, nametyk, de Vaderlandfche Historie bewyst, dat na den bangften nood voor
Nederland meestal de heilrykfte voorfpoed gevolgd is: waartoe dan ook welgekozene en niet te mild aangebragte aanhalingen dienen.
Hoe gaarne w y hier het een o f ander ftuk uit het o o r fprongelyke wilden laten volgen, ALS een daal van den Latynfchen ftyï des Redenaars , verwyzen wy echter den Lezer
liever tof de Redevoering zelve; eensdeels omdat wy verle
gen z y n , welk ftuk als 't fchoonfte te kiezen, en anderdeels
omdat deze opgave reeds te breed is uitgedeid.
W y wenfchen den Hoogleeraar S I E C E N B E E K geluk met de
gelegenheid , die hy gehad heeft, om aan 't publiek te t o o ,
iien,dat h y . fchoon door zynen vereerenden post aanLeydens:
Hoge-School tot de beoefening der Nederlandfche Letterkunde bepaaldelyk geroepen, in die der Ouden niettemin bedreven is ; dat hy die ftudien , welke in vroeger jaren zyn
wellust waren , üeeds met d i e , waartoe zyne befteminin,™
hem thans roept, wyslyk paart, en dezelve hefchouwt als den
eenigen hechten grondflag van ware geleerdheid.
Wat eindelyk de Vertaling van den Heer B C U S F É betreft:
w y hebben dezelve, by de meestmogelyke getrouwheid, def.
t i g , keurig en vloeijend gevonden; en wy verheugen o n s ,
dat het Nederlandsch publiek , door deszelfs lofwaardigen
arbeid, in ftaat gefield i s , om meer algemeen genor te hebben van het vermaak , dat het lezen van het Oorfprongelyke
en de Vertaling beiden ons verfchaft heeft.

R O B E R T ,

of de Man zoo als hy behoort te zyn. Een IFedergn
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het Hoogduitsch vertaald door j . F. N U M A N . lilde en laatfte Deel. Te Westzaandam , by H. van Aken , en ia Amfteldam, bi \. F . Nieman, 1803. In gr. 8vo. 240 bl.

N

iet minder dan de twee vorigen zal dit Deel de goec?keuring van ons publiek wegdragen; ons althands heeft
het vooral niet minder behaagd ; en onze Lezer voelt dit van
zeiven , wanneer wy maar met een enkel woord de belangryke omftandigheden opgeven , w.iarin wy dezen uitmuntenden Man hier aantreffen. — r — Natuurlyk was zyn Vriend
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hem hartlyk welkom ; en het gelukt hem, dezen edeJen m i n , die zich geheel gene boosheid, maar alleen een
moedloos ogenblik te wycen h a d , volkomen te redden, en
niet alleen zyn geluk te vestigen , maar juist daardoor ene
uitnemende weldaad te bewyzen aan zyne landlieden. M E Y E R ,
de uitmuntende M E Y E R , werd hun Predikant; en wat kon
nu door zulk een Predikant, en zulk een Geneesheer, al»
ROBERT
zelve was , niet al goeJs worden uitgericht! De
wyze, waarop by zynen Vriend en de Gemeente dezen dienst
deed, kentekent vooral den edelen man , en moet in het
Werk zelf worden nagezien. M F . Y E R had ene beminde, van
wie hy in tien jaren niets vernam ; maar de vriendfchap verzorgde hem deze zyne bruid onverwacht in de armen , denzelfden avond, dat hy in den dienst bevestigd w a s , en alzo
EU een huisgezin voeden kon.
Een jaar leefde H O B E R . T , wiens huwlyk met een Dochtertje
gezegend was, nog < oikomen gelukkig; toen ftierf de waarT
dige Vader zyner Echtgenote, en flechts weinige wek^n daarna had hy de treurjgfte en inoeilykite ontmoeting: Hy moest
tok in zyn huwlyk beproefd worden. Op zekeren avond zie
hy met zyne E , . I S A alleen ; een Vreemdeling treedt binnen,
ilaart de Vrouw vol verbazing a a n , en roept eindlyk met
ene onfmiinige verrukking uit:
Gy zyt myne E L I S A ; erkent
t/w hart my nogl Zy viel in zwym. Toen zy eindlyk bykwam , moest het hoge woord 'er uit: Ik ben gehuwd;
deze brave man is myn echtgenoot. Nu kan zich de Lezer
liet toneel verbeelden. R O B E R T handelt hier zo als wel weinige Echtgenoten zouden doen , maar in de daad zo als het
behoort, op de beste wyze. Het ontwikkelt zich fpoedig:
E L I S A had niet anders gedacht , niet anders kunnen denken,
dan dat deze B E R G E R . haar eerite minnaar, gehuwd was,
R O B E R T hield hem enigen tyd by z i c h , en behandelda hem
als vriend; dit kon hy doen, het was een uitmuntend m a n ;
ipoedig was hy in de daad zyn vriend.
Zou het dan niet
— dus vraagde hy op ene menschlievende wyze zichzelven
— zou het dan niet in myne magt flaan , om rust en geluk
in lergeeven aan hem , wien ik ze tegen mynen wil ontroofd
hebï
Zou ik het dan niet zoo ver kunnen brengen , dat hy
my als zyn warmen vriend, en niet meer als den echtgenoot
zpicr beminde , befchouwt ? Ik kan hem immers van nut zyn;
ik heb juist nu de gewenseite gelegenheid , om hem een zeer
gewigtigen dienst te doen. Zou dan zyn hart flechts voor de
liefde, en ook niet voor de dankbaarheid vatbaar zyn ? De post
van Ambtman op Hogen-Eik was nog onvervuld. Op zyne aanbeveling benoemt de Graaf 'er dezen man nu toe ; en juist
daar hy met dit onverwacht bericht zyn vriend verblyden
vfil, vindt, hy , dezen voor zyne E L I S A geknield; by kirt
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haar, waartegen zy zich niet verzet. Intusfchen blyft de ma;i
zo a/s hy behoort te zyn ook hier 2ichzelven gelyk, vat zie i
op het ogenblik ; en daar het blykt , „ dit toneel was het enige van dien aard, het zou ook het laatfte z y n . want het
was het laatst vaarwel," zo had het genen invloed op zyn
volgend geluk , en hy m o g t , integendeel, dat voorval als de
geheime bewerking van enen befcherm - engel befchouwen , daar
het, door zy^e edelmoedige handel wyze, het hart van dezen
zynen vriend nader aan het zyne bragt. B E R O E R werd dan
Ambtman; en door zulk een driema.iichap kon nu de Or aap
meerder doen, en deed ook werktyk meer , in zyn klein gebied,
voor de natuurlyke en zedelyke vorming zyner ondetdaanen,
dan menig koning en vont in zyne uitgebreidde Staaten.
A U G U S T A , ' d e behuwd-zuster van den Predikant, bevestigde
eindlyk ook volkomen R O B E K T ' S rust, en het geluk van B E R G E R ; ook dit huwlyk was gelukkig, en het werk van K O «
B E K T , die den wensen van het nieisjen op zodanig ene wyze
wist te bewerken,dat men hem kennen leert, zo wei ten baren opzichte als ten opzichte zyns vriends, als een kundig geneesheer van de ziekten der ziel.
,, Tien jaaren lang leefde R O B E R T met de zynen in eene
„ ongeftoorde gelukkige rust , zondi-r dar in de gefchiedenis
„ zyns levens en zyner daaden iets byzonders voorviel.
,, HLISA
baarde hem twee Zoonen, die hy noch naar de
„ nieuwe, noch naar de ouiie , maar naar zyne eigene heprotfie wyze opvoedde. E L I S A nam aan de opvoeding der
,, Zoonen even zoo veel deel , als K O B E R T aan de vorming
„ der Dochter; en beide waren het, ten opzichte hunner
„ gronditellingen, volkomen eens. Een eigenlyk opvoedings
fysthema bad R O B E R T niet, daar hy over 't algemeen geen
„ vriend van fysthemd's was ; integendeel was hy volkomen
„ overtuigd , dat niet eene les der opvoedin£;s-!eere algemeen
„ uitvoerbaar was , en dat ieder vader en iedere moeder voor
5 , ieder kind eene byzondere opvoedings - regel moesten aannemen, en ook deze r e g e l , naar de gefteJdbeid der orn, , Handigheden, meermaalen veranderen moesten." enz. „ In
„ de eerfte jaaren gewende hy zyne kinderen flechts tot hun„ nen pligt; want kinderen — zoo dacht R O B E R T — - welker
verftandt'lyke vermogens zich eerst ontwikkelen, moet men
„ niet door onderwys willen leiden ; hun zwak verftand is
voor de gronden van het onderwys nog niet vatbaar. Zy
moeten leeren gehoorzaamen, en zich daartoe gewennen ,
eer zy nog weeten waarom het zoo moet zyn. Zoo vormc
„ zich ongemerkt in hunne harten een gevoel voor liet ze„ delyk g o é d e , en de gronden van het verftand hebben dan,
„ wanneer zy daarvoor vatbaar zyn, voor hun een veel fter„ ker gewigt, om dat zy reeds voelen wat recht en billyk
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„ is, en 'er aan gewoon zyn. Door een te vroeg onder»
„ wys bederft men den mensch; hy wordt een zelfdenker,
» eer hy nog verftandig denken kan ; wordt een twyfektar
en tegenfpreeker, eer hy nog voor onderzoeken vatbaar
„ is." enz. „ Dit was, in zekeren zin , het eenige fystht*
„ matifche in F E L S E R ' S wyze van opvoeden , dat hy zyne kin«
, , deren aan het goede gewende , eer zy nog bekwaam wa„ ren , om hetzelve te erkennen ; ten min (ie was dit het
„ eenigfte , waarin hy met zyne drie kinderen op eene ge„ lyke wyze handelde , offchoon de middelen , die by ter
„ bereiking van zyn doel gebruikte , even zoo onderfcheiden
„ waren als hunne lighaatnelyke gefteldheid en hunnen gees*
teïyken aanleg." enz.
Uk deze proeve voelt de L e z e r , in welk enen geest het
een en ander i s , dat men hier nopens de Opvoeding vindt.
jNa den dood van den ouden Graaf vermeerderde R O J E R T ' S
werkzaamheid nog! de Baron V A N T A N N B N B E R G ftelde hem
in (laat tot het aanleggen van Pokkenkuizen , en zoo fpoedde
alles, zoo verre R O B E R T ' S werkkring zich uitbreidde, den beteren tyd niet flechts te gemoed, maar die betere tyd bejioni
reeds werklyk, en was door hem , die eenen onbebeuwden en
grootendeels verwilderden grond het eerst waagde te bearbeiden,
zelf daargejleld geworden. De Hogen Eiker verlichting maakte intusfehen opzien; en jammer , dat men over deze, in
dit vriendlyk landje, opgegane zon gene niagt had , dat men
moest toezien dat dezelve ongehinderd voortfeheen , en met
hare koesterende ftralen alles verwarmde. Intusfehen fcheen
het gelukkig uur voor de kinderen der duisternis gekomen te
zyn.
Toevallig waren de boeren, de ongehoorde mishandelingen van enen naburigen Houtvester moede, een weinig te
ver gegaan in hunnen rechtmatigen yver; men gaf aan R O B E R T van dat oproer de fchuld, en door helfche boosheid er»
list bragt men het zo ver , dat hy door een Militair Commando gevangen naar de Hoofdftad werd gevoerd. Dan ook
bier hield hy Hand, was groot in zyn ongeluk, en kwam
toch gerechtvaardigd en vrolyk terug. Dit gedeelte der gefchiedenis is vooral ook zeer lezenswaardig, en geeft ons
uitmuntende lesfen van voorzichtige wysheid.
Zwaarder flag
trof hem kort daarop: zyn oudlle Zoon werd vermoord,
door een fchot, dat eigentlyk voor den Vader was gefchikt.
Ook by dit treffend geval blyft hy de Man, zo als hy behoort
te zyn
is Vader , zo als hy behoort te zyn , voor zyne
Dochter, ook by de verhindering ener onberadene liefde, en
daarna by haren gelukkigen e c h t ; insgelyks voor zynen tweden Zoon , die hem even zo dierbaar is aan den ploeg als
aan de ftudeertafel. In één woord , zo handelt R O B E R T in
alles, dat wy (hoewel wy weten dat wy flechts een verdicht
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dicht verhaal lezen) met hartlyke vreugd hem aan het einde
van dit Werk uit ene gevaarlyke ziekte herfteld zien * en
liet bericht vinden : dat hy ontfliep (zou hier de overzetting
-«rel juist zyn?) en ontwaakte, na eene twaalf-uurige fluimering, met vernieuwde kracht, opjiond, weder gezond werd, en
nog heden leeft tot een zegen der menschheid.
Wy befluiten de aankondiging van dit Werk , dat wy met
zo veel genoegen lazen, met de betuiging, dat de Schryver
naar ons inzien, volkomen zyn doel bereikt heeft: Een Roman is liet niet, en moet het niet zyn , maar verhaal, charakter-, levensbefchryving , of zo als men het anders noemen
wil; zegt h y : volgens myn ontwerp en myne bedoeling echter :
eene aanbeveling van zuiver zedelyke grondftellingen dtor zinnelyke voorftelling.
4

jfet Leven van W A L T E R V A N M O N T B A R R Y , Grootmeester van
de Orde der Tempelieren. {Uit liet Hoogduitsch.) II Dee*
len.
In den Haage, by J . C. Leeuweftyn, 1802. In gr,
ivo. Te zamen 9 9 7 bl.

W

y kunnen van ons niet verkrygen om of veel goeds of
veel kwaads te zeggen van dit ontzettend lang gerekt verhaal. W y herinneren ons maar zelden iets met meer verveling
gelezen te hebben dan de eerfte helft van het eerfte Deel dezes W e r k s ; toen echter werd de gefchiedenis meer belangryk,
fomtyds zelfs zeer onderhoudend. Het zou echter te veel
van ons gevergd z y n , die lezing nog eens te herhalen; hetgeen wy zouden moeten doen , byaldien wy onzen Lezer
verflag wilden geven van het hoofdbeloop der gefchiedenis.
Had de Vertaler dit al te omflagtig Werk ineengefchroefd,
zo dat h e t , in plaats van twee zo dikke boekdelen, flechts een
vierde daarvan befloeg, dan had hy ons ene zeer onderhoudende , afwisfelende, aangename lefture kunnen leveren , en
menig roerend hartstochtelyk toneel en menige krachtige zedeles zou dan ook betere werking d o e n , terwyl wy dan alzo
op ene aangenamer wyze de inlichtingen zouden ontfangen
nopens menige gebruiken en zeden van den ouden Riddertyd,
en de gefchiedenis der Kruistochten naar het Heilige L a n d ,
en juist zodanig gefchrifc gefchikt zou geweest zyn öm goede,
bydragen te leveren tot die oude gefchiedenisfen en de gefchiedenis van het menschlyk hart. Dan ware het een nuttig,
bruikbaar boek geworden , in het welk men (om des Schryvers
eigene woorden te gebruiken) menfchen zou aantreffen, niets
meer dan menfchen , gelyk zy thans zyn , en gelyk zy voormaals
varen. Hier en daar een deugd, welke mogelyk heden ten dage
uit de made geraakt is; maar eek van den anderen kant ongere-
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peldheden , die in onze lyden, den Hemel zy dank! niet meer fakend zyn. Mogelyk dwaasheden van eenen anderen aart, dait
die, welke wy in onze tydgenooten gewaar worden ;
maar doch
altoos dwaasheden : en wel zulken , die het onzen Voorvaderen
even zo zwaar viel te boven te komen , als ons de onzen, welke
Wy veelligt zeiven ter naauwernocd kennen, en die onze Nakomelingen eerst met hunne waare naamen noemen, en ze of bewonderen, of befpotten zullen. Maar nu dennen wy , dat flochts
weinigen gedulds genoeg zuilen hebben om te doen, hetgeen
wy plichtsbalvën moesten doen ; en dat aizo deze zware
boekdelen Weinig vermaak, weinig nut zullen aanbrengen.

Spookeryen. Korte Vertellingen uit het Ryk der Waarheid*.
Door s. c . W A G E K E R .
Met Plaaten. ifde Stuk.
Amfterdam, by W . Holtrop, i2o2. In ïzmo. 184 bl.
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en-en-twintig Verhalen Van ontdekte Spokeryen,grotendeels
treffend genoeg , minder belangn/k echter, in ons oog ,
dit ontveinzen wy niet, dan de vorigén; trouwens, de voorraad van zodanige Anecdoten raakt natuurlyk eindlyk uitgeput, ook by den besten verzamelaar. Dat intusfehen aan dit
Deeltje zeer véél waarde geeft , zyn enige treffende voorbeelden , hoe zeer men zich bedriegen kan by het fchynbaar
overlyden van menfehen , en hoe hcogstwaarfchynlyk, ja wy
mogen wel zeker zeggen, zeer veel Spokeryen daardoor kunnen opgelost worden. In de diad, men handelt dikwils by
het begraven der doden, ook by ons, al te los; en wenschIyk ware het , dat men overal bergplaatfen voor de lyken
bad, en zodanige inrichtingen, dat niemand behoefde bevreesd te zyn, dat hy welligt door zyne meestgeliefden
levende, en by zyne voile bewustheid, zou worden onder
den grond geflopt.
In het byzonder is het te vrezen,
dat menig jood levende in het graf moet; en, of het iets
goeds mogt uitwerken, willen wy het volgende, dat voor
menigeen van onze Lezers nieuw wezen zal, hier affchryven :
„ De driedaagfche bewaring en bewaking der dooden ftryden
,, niet alleen niet tegen de Talmudifche wetten, maar zyn op de„ zeiven gegrond. „ , M e n ga uit naar de begraafplaats,'" wordt
„ met ditidelykewoorden in de Talmudifche fchriften gezegd,
j„ en bewaake de dooden drie dagen lang — — Het is
,„ gefchied dat een zoodanig bewaakte (die flechts fchyndood
, „ was) r,og vyf-en-iwintig jaaren leefde , en toen eerst we, „ zenlyk ftierf; een ander teelde nog vyf kinderen, en Itierf
... toen eerst werklyk (*)."'
Werd
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' Wérd dan nooit een lyk naar het graf gedragen, noch ene
doodkist gefloten, voor den vierden dag; ten zy een kundig
Geneesheer, by het zien der alleen zekere tekenen van den
dood, zulks beval, om der levenden wil! En mogt het bygeloof en onnozele angstvalligheid by niemand meer het naauwkeurig achtnemen op een lyk verhinderen! Waarlyk, al heb
ben wy nog gene lykenhuizen en onderzoek nopens het al of
niet dood zyn van hrt lyk dat men ten grave draagt, meu
kan toch zelve voor de zynen toezien; en welk gemoedlyk
mensen zal dit niet doen, uit gevoel van plicht, zodra hy
ma^r weet dat bet ontwaken niet geheel onmooglyk i s ,
al ware 'er ook maar een enkel voorbeeld van ? Het is toch
het akeligfte denkbeeld, dat men zich kan voorftellen: levend
begraven Je yi orden , en in het graf dan eindlyi langzaam te
fterven'.

Gallery der Menfchen. Een Leesboek véor de jeugd en Meerbejaarden.
Naar den Derden lluogduitfchen Druk vertaald,
en met zeer veele Aardryks- Gefchied- Natuur- en Zedekundige Byzonderheden , zoo omtrent de verfchillende Waereidbewooneren, als hunne Gebruiken en Denkwyzen, en op
onze Zeden en Denkwyzen toegepaste .Aanmerkingen vermeer
derd. Met p Gecouleurde Plaatjens.
Te Zutphen, by H. C.
A . Thieme, 1803. In 'dvo. atS'bi.
TT/"erfcheidenheid vermaakt. Deeze fpreuk , omtrent Volwasfe•
nen zo wel als Kinderen gebezigd, geldt egtét bovenal
de laatften, wier omzwervende en voor gezet nadenken nog
niet berekende aandagt zich niet,voor langen tyd, onafgebro
ken en onverdeeld op hetzelfde onderwerp kan bepaaien. De
Opfteller van dit Werkje, hieraan gedagtig, fchynt zich byzonder te hebben toegelegd , om hetzelve, door afwisfeling, der
Jeugd regt aangenaam te doen zyn.
De Plaatjes M v e , die
in hunne foort niet onaartig zyn, kunnen ten bewyze dieneh,
hoe zeer verfcheidenheid in hetzelve heerscht; daar w y op
eene en dezelfde Prent afgebeeld vinden eene Abtdis,
eenen
Admiraal,
eene Amazone en eenen Ambtsbode. Waft voorts
den Inhoud betreft, de Titel wyst uit, dat het hoofdzanklyk
eene Befchryving en Afbeelding behelze van onderfcheidene
Volken, alsmede van de Standen, Waardigheden, Beroepen enz.
der Leden eener Maatfchappy. De Vertaaler heeft ook het
zyne toegebragt , ter vermeerden!)ge van dit Werkje, en om
hetzelve voor de Vaderlandfche Jeugd vin uitgebreider nut
tigheid te doen zyn.
Veel goeds, veel bruikbaars hebben
w y , over 't geheel, in hetzelve ontmoet.
Voor jonge Kin:
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deren is het, in den tegenwoordigen vorm * niet berekend;
offchoon het, volgens deszelfs oorfpronglyken aanleg, daarvoor gefchikt, en weinig meer dan een Prentboekje w a s .
Kleine Menfchen en Groote Kinderen (met andere woorden»
wel onderweezene , fchrandere Kinderen , en min geoefende»
eenvoudige Volwasfenen} zullen door dit Leesboek hun verfland befchaaven, hunne kennis vermeerderen , en zich dus
eene nuttige zo wel als onderhoudende lecture kunnen bezorgen. —
Ten flotte hebben wy nog te melden, dat hes
Werkje, in eene Alpbabetifche orde gerangfcbikt, de volgen*
de Stukjes, ieder door eene Afbeelding opgehelderd, b e v a t :
Abtdis, Admiraal, Amazone, Ambtsbode, Armeniër,
Art»
Baskir, Bergwerker, Blindeman,
Boeren Boerin,
Buchar,
Canadier, Capuzyn, Caraïber , Chinees , Curasfier ,
Dame,
Doge, Domheer, Dragonder, Dwerg, Engelschman en Vrouw,
Eskimoos, Floridaner. Waaruit tevens blykt, (hetgeen men o p
den Titel niet had moeten verzwygen) dat het thans aangekondigd gedeelte flegts een eerfte Stuk uitmaakt.
t

1 \ Ï A K I N , of de Ontdekking van Madera, Tooneelfpel, door A . L .
B A R B A Z . Te Amjieldam,
by P. J . Uylenbroek. In %vo. 82. bL

E

en der Zedelyke Verhalen van dén beroemden D ' A R N A U B
gaf de flofFe tot dit Toneelfpel. Slaafsch heeft intusfehen
de Schryver dit Verhaal niet gevolgd, maar hetzelve gevormd
Voor het Toneel, waarin h y , naar ons inzien, niet ongelukkig
is gedaagd. MA K I N , een Edelman van geringen rang, beminde de Dochter van Lord D O R S E * , - zy was door haren Vader
aan den Hertog van S U F Ï O L K verloofd.
M A K I N was met haar
gevlucht , en een fchipbreuk wierp de gelieven en enen boezemvriend op het toen nog onbewoonde Madera; hier is het
toneel* Na enige jaren brengt wederom ene fchipbreuk den
Lord met zyne Echtgenote, en ook den Hertog, op dit zelfde Eiland; en nu raadt de Lezer w e l , dat men zich eindlyk
verzoent, en alles gelukkig afloopt. Het komt ons voor, dat
het karakter van den Held des Stuks vooral goed is volgehouden ; en over het geheel vertrouwen w y , dat djt Toneelfpel z-al voldoen*
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LETTER-OEFENINGEN,
Leerredenen
EWALDUS

oïer

Te Dordrecht,
Svo. 356 bl,

D

verfchillende Onderwerpen,
Door
Predikant te Dordrecht. Ifte Deel,
by A. Blusfé en Zoon,
In gr.

KIST,

at de Eerw. K I S T onder de bekwaamfte Leeraars
van 't Hervormde Kerkgenootfchap moet gerangfchikt worden, is veelen onzer Leezeren bekend, uit
(ie aankondiging van vroegere W e r k e n , van welke w y
met verdienden lof gewaagden. By de reeds bekende
vallen deeze Leerredenen niet af, maar mogen veeleer
geagt worden , 's Mans bevoegdheid tot den gewyderi
post, welken hy met roem bekleedt, in een helder licht
te plaatzen. Niet dat deeze Leerredenen eene hooge vlugt
neemen, of door fyn uirgeploozëne redeneeringen zich
kenmerken ; z y behooren veeleer tot de fclasfe der
zulken, welke w y onze Engelfche Amptsbroeders. de
Reviewers , meermaalen plain practical Discourfes hebben hooreii noemen.
Doch hoewel de Heer K I S T , in
dit opzigt, met zommige andere onzer bekwaame Kerkleernaren gelyk ftaa 4 loflyk onderfcheidt zich zyn
Eerw. door zuiverheid en klaarheid van ftyl, die het
leezen veraangenaamt, en tot gemak der toehoorderen
in bet gereedelyk bevatten niet weinig zal hebben bygedraagen.
Over de verwaarloozing' en onagtzaarnheid
van zommigen* in dit opzigt, hebben w y , en,- naar ons
inzien, met het grootlïe r e g t , meermaalen onzen fpyt
betuigd. Dat alle de Opftellen niet even ryk zyn in
zaaken, dat men hier of daar eene zwakke redekaveling, of gevolgen aantreft, die in de voorafgaande Hellingen niet onmiddelyk liggen opgeilooten, z a l , twyfeïen w y niet, den oordeelkundigen leezer in 't oog val-Jen, D i t , intusfchen, zy niet gezegd, om de waarde
deczer Leerredenen , over 't geheel genomen , te verminderen , die w y , veeleer , allen , wien de goede
L £ T X . IO'O^. N O . 2.
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zaak Van godsvrugt en deugd ter harte g a a t , crnflij»
aanpryzen.
Een elftal Leerredenen ontmoet men in dit Deel. Dc
titels willen wy hier affchryven: Over de Vanheid van
het Gebouw der Christelyke Kerk op Aarde, i Timoth.
II: 19. Eene godvrugtige befchouwing van den af gaan
den nerfst,
j e z . X L : 7. Voorfpelling van de Rust en
den Vrede in het Ryk van den Mesfias, Jez. X I : 6— y.
Over de Rampzaligheid der Hel, Matth. XIII: 4a. Over
de Magt des Middelaars , Matth. XXVIII: ib . Over
de pogingen van Jezus bereidwillige Liefde, om Zonda
ren te behouden, Openb. III: 20". Over het Mededogen
van Jezus met onze Zwakheden, als een grond, otn mei
yrymocdigheid toe te gaan tot den Ti.roon der Genade,
He'br. I V : 1 5 , 16. Over de Verlosfing van Daniel uit
den Kuil der Leeuwen; als een tajreel van het veilige
en* beminnelyke van den Dienst van God, in tegen/lel
ling van den verachte/yken en rampzaligen dienst der zon
de, Dan. V I : a8. Over de toebrenging van twee Disci
pelen van Johannes den Doper, en van Petrus, Joh.
1: 35 — 43. Over de Roeping van • Philippus en Nathanaël, Joh. I: 44—5a. Over den troost der Christenen
omtrent hunne öntfidpencn in Jezus, iThesi'. I V : 1 3 , 14,
Ten blyke dat w y den Heere K I S T geen onverdienden
lof gaven, toen w y 's Mans goeden ftyl preezen, wil
len w y , ter proeve, de fraaie teckening overneemen,
die zyn Eerw. van den afgaanden Herfst heeft opgehan
gen. „ Hoe aanmeikeiyk is thans reeds bet gelaat der
natuur veranderd!
N o g korten tyd geleden ftond
alles in volle kragt.
Daar was overal vrolykheid ,
drukke werkzaamheid, en leven. Bomen, plantenen
•weiden praalden toen nog met het frisiche groen; men
zag overal rypende gewasfen op de akkers; de hoven
waren met moeskruiden, de boomgaarden met vruchten
rykeiyk voorzien; de bloemen bloeiden; de vogelen
zongen v r o l y k ; dieren en infektcn waren in drukke be
zigheid ; aangenaame zomerwarmte verkwikte mensch
en vee. — Maar wat zien wy nu? Het groen der bomen
heeft zyne frischheid verloren. Sommige bladeren heb
ben nog hunne kleur behouden , terwyl anderen zich
reeds vaal, of geel of genoegfaam rood vertonen.
•
Van tyd tot tyd vallen zy af, en bezajen den grond,
terwyl het hoog en laag geboomte eerlang geheel van
zyn fieraad beroofd zal zyn , en eene doodfche en
treu1
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treurigheid inboezemende dorheid zich overal in boomgaarden, heggen en bosichen zal doen zien.
, Het gras verdort. Hoe veel verfchilt reeds de gedaante der velden van die in den voorbygeganen zomer ! en ras zal vaalheid zich over dezelve geheelenal
veripreiden, en, daar zy nu nog met weidende kudden
bedekt z y n , eerlang eenzaam verlaten nederliggen. —
D e bloemen zyn verwelkt en afgevallen.
Men ziet
niet dan eenige treurige overblyfzels van vorige heer-*
lykheid, en de enkele bloem, die ons nu nog wil ver»
troosten, en het gemis van den vorigen overvloed vergoeden, zal ook eerlang knakken op haar lteel, en haa*
re fchoonheid verliezen.
De netheid en orde heeft
zich in de moeshoven met woestheid verwislèld. D e
koornakkers liggen afgemaaid en ledig daar neder. Men
befchouwt den bloten grauwen aardgrond , waar te v o ren het golvende geele graan ons oog verrukte. . En
dit gezigt wordt nu door geene verfcheidenheid afgewisfeld, dan alleen door het groene loof van eenige
laat rypende en nog niet geheel ingezamelde veldgewasfen, of door eenen enkelen akker, waarop het wintergraan zich weder op nieuws even boven den grond
vertoont, of door eenen zajer, die het zaad op nieuws
aan den fchoot der aarde toebetrouwt.
„ En b y het treuren der natuur fchynt ook het vee
te treuren. De vogelen geven hunne Hemmen niet meer
van tusfehen de takken.
Het is thans zwygend en
doodsch, waar te vuren zo vele verfchillende en Hielende tonen ons opgetogen hielden.
De tortelduif
wordt niet meer gehoord in den lande. De krasfènde
tonen der raven, en de weinig beJkoorelyke veldzang
van dezen en genen najaars- en wintervogel, vervangen
de verrukkende gezangen van den leeuwerik en van dén
nagtegaal. —— De trekvogels waagden zich niet aan de
naderende koude , en hebben op den wenk der Voorzienigheid onze oorden reeds verlaten , en na warmer
en verafgelegene gewesten zich op reis begeven. ——
D e wormen en infekten zelve hebben een voorgevoel
van den naderenden winter, zoeken zich gefchikte verblyven, en verbergen zich.
„ En voorzeker (vervolgt de Heer K I S T ) isxlit kwynen der natuur te verwonderen ? De Z o n , die te voren
zich byna tot boven onze hoofdeh verhefte, en alles zy*:
nen koesterenden.invloed deed gevoelen, ryst thafis zo
D 2
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hoog niet boven de kimmen , en fchïet op onze gewesten
meer fchuins hare kragtelozer ftralen.
Z y komt ons
later bezoeken, en laat ons vroeger aan onze duisternis
over.
De warmte maakt thans plaats voor guurheid en koude.
En w y zien ons genoodzaakt, de
genoegens der zomerdagen met de bezigheden van den
langen avond te verwisfèlen.
„ W e l k eene gedurige afwisfeling van verfcbillende
«atuurtoneelen heeft 'er in dit gety niet plaats ! N u
zullen w y digte en langdurende regens op het aardi y k zien nedervallen, die hetzelve doorweken, en alles verflenfehen. Dan zullen w y weder van die heldere dagen beleven , die zo ichoon zyn , die fchoner
zyn als tdan) in den zomer , die heldere herfstdagen,
waar op de Zon zo vrolyk fchynt, en de niet ontitok-ne
l u c h t , en het gelaat der ganfche natuur zich zo rustig
en vreedfaam vertoont. —
N u zal het dodelyk ftil
zyn. Dikke nevels zullen onzen dampkring vervullen,
laag op den grond blyven hangen, en de voorwerpen,
die ons omringen, voor ons oog verbergen. —
Dan
weder zal de ganfche natuur als in ontfteltenis geraken , daar lnejehde ftormen en woeste najaarsbuijen de
dodelyke itilte zullen verbreken, en aan alles ondergang
en vernieling dreigen!"
Naast dit volfchoon tafereel kunnen w y niet nalaaten, uit de zelfde Leerrede , eene korte proeve te geev e n , met des Heeren K I S T S woorden , van Gods wysheid en goedheid , in het herfstfaifoen doordraaiende.
„ W e l k eene blyk van Gods wysheid en goedheid,
dat de zomer zich met den herfst en den winter verwisfeit!
W a r e het by ons altyd zomer, wat zou
*er dan worden van andere ftreeken der aarde ? Hoe
vele gewesten zouden 'er dan zyn , tot welke de Zon
niet zou naderen! Hoe vele , voor welke hare ftralen
dan niet kragtig, niet koesterend genoeg zouden z y n , om
vrugten en gewasfèn tot rypheid te brengen! Hoe vele
landen zouden dan woest en onbewoonbaar nederliggen,
dié nu vrugtbare oorden z y n , en talloze menfehen voeden! Door deze afwisfeling integendeel van den zoHier met den herfst en w i n t e r , genieten nu anderen
van onze natuurgenoten aan andere oorden die weldaden, die w y genoten. Hier door wordt gezorgd, dat,
fchoon 'er verfcheidenheid van warmere en koudere
luebtftreken i s , echter op gezette tyden de ganfche
aard-
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aardbol wordt verligt (Verlicht), geen deel vergeten,
geen fchepfel verzuimd.
Ware het by ons altyd
z o m e r , zo dat de itralen der Zon altyd even fterk
zonder eenige jsarlykfche afwyking op onze gewesten brandedtn, hue zouden zy dan niet geheel uitgeput
worden en verwelken! — Door deze afwisfeling integendeel komen bomen , weiden en akkers als voor een
tyd in rust, om naderhand ons des te groter voordeelen
op te leveren.
Het geboomte verliest zyne bladeren , maar om naderhand met een des te fchoner groea
te pryken.
De akkers liggen voor een tyd ledig
neder , maar om naderhand dès te ryker onomkeerbare
gewasfen voort te brengen.
En hoe aangenaam en
bekorelyk is niet deze afwisfeling ! Eenzelvigheid verveelt. v V y , die zo zeer by verandering leven, beminnen ook de verwisfeling van natuurtoneelen, en vinden
onzen befpiegelenden geest daardoor opgewekt. En zou
de lente en zomer dat bekorelyke wel voor ons hebben,
indien z y niet op den herfst en op den guren winter
volgden?"
Dat mag heeten, als een bevallig
Leeraar, als een wysgeerig Natuurbefchouwer het woord
voeren!
By deeze voegen w y nog eene andere proeve, blyk
vertoonende van 's Heeren K I S T S bedrevenheid in de
gewyde Uitlegkunde , immers van deszelfs afkeerigbeid van de dwaaze zucht van veele vroegere, en helaas ook hedendaagfche Godgeleerden, om in de Zinnebeelden der Schriftuure geheime beteekenisfen te zoeken, en dezelve op laater voorgevallene gebeurtenisfen toe te pasfen. Voor de E. Klasfis van Zuidholland het woord zul lende voeren over den vreedzaamen
ftaat der Kerke in het Ryk van den Mesfias, hadt hy
de zinnebeeldige "fchildery van den Profeet J E Z A I A ,
Hoofdft. XI: 6 — 9 , tot text genomen. In de verklaaring
daarvan het gevoelen der jooden hebbende afgekeurd,
die dat alles "in een letterlyken zin opvatten, gaat h y
dus voort: „ Dan anderen zyn tot een tegenovergefteld
uiterfte vervallen.
De zucht tot het vergeestelyken vond hier een ruim veld, om aan hare neiging te
voldoen. De klein Re trek in deze fchildery moet naar
hunne gedagten geestelyk worden overgebragt. Men vergenoegt zich niet met te vragen: welk foort van menfchen wordt 'er bedoeld door deze wilde , welk foort
door deze tamme dieren? W a t teekent de Dichter met
D 3
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deze vreedfame famenwoning van dezelve? Maar daarenboven , men onderzoekt: wat byzonder Toort van
jnenfchen beteekent de wolf"? wat het luipaard? wat
de leeuw ? en zo vervolgens. —
De wolf zyn naar
hunne gedagten de min aanzienelyke vervolgers der
weereloze Christenen , de leeuw de onderdrukkende
;vorften en koningen, het gevlakte luipaard de geveinsde vyanden derzelve, de adder en baziliskus de ketters en valfche leeraren, het hol van den baziliskus de
gevarelyke fcholen derzelve. Tusfchen het lam, den
bok, den buffel, de koe en os heeft men ook in de
overbrenging onderfcheid willen vinden. Men 'verftaat
'er door zuigelingen, kinderen, jongelingen, en vaders
in Christus Jezus. Met één woord, gene trek zo klein
komt 'er voor in deze ichildery, of het heeft, naar
hunne gedagten zyne byzondere beteeken is." — Ri*
fum te-ncatïs amici.
Niet weinig verheugen w y ons,
dat deLeeraar "er de volgende aanmerking kon nevens
voegen :
Dan deze wyze van verklaren is aan het w y keu' geraakt, iedere 'er een helderer_ licht over de
oosteriche taal en dichtkunde verfpreid is geworden,
en federt men heeft beginnen op het oog te houden,
dat hier een Dichter fpreekt."

Leerredenen over eenige Prof eet ifche Stof en, behoor ende tot het Lyden en de Op/landing van J E sus C H R I S T U S ; door J A N J E R E M I A S
BÓRÏTH ,
Predikant te
Steenbergen.
Te Schiedam , by G , W . van iiemsdaal, i b o i . In gr. Hvo. 120 bl.
juxta fe pofita vu:zis claresamt — zelden
Oppofita
ilraalde ons de gegrondheid van deezen regel
duidelyker in 't o o g , dan toen w y , naa de ftraks aangekondigde Leerredenen van den Dordrechrfchcn Leeraar
te hebben geleezen, die van den St centergfehen in
handen namen. Het oordeelkundige, zaakryke, aangenaame en bevallige , 't welk ons in den llcerc
K I S T hadt bekoord
aan dat alles vonden w y
by den Eerw. B é R i T H een vol (trekt gebrek. Schikk i n g , orde, geleidelyke voordragt, vereisenten , zoo
nooclzaaklyk, om by het hooien den Spreeker gemaklyk te kunnen nagaan, en de leezing te veraangenaamen , worden hier vergeefs gezogt. Over de kragt
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der bevvyzen , door B £ R J T H bygebragt, om de vervulling der aangevoerde texten uit de Profeeten in
de lotgevallen des gezegenden Verlos Iers te vinden,
willen w y niet in gefchil treeden. Daar zyn Eerw.
erkent, vooral in de eerfte en laatfte Leerrede, de
Hoogleeraars M T J N T I N G H E en G R E V E als leidslieden
gevolgd te hebben, zou zulks by zommigen geen ongunftig vooroordeel kunnen inboezemen. Ten aanzien
der laatfte Leerrede z y het ons geoorlofd aan te merken, dat het , in ons o o g , gebrek aan gezond oordeel
en goeden fmaak verraadt, dat Do. uéRiTH, ter gelegenheid der bedieninge van het H. Avondmaal, heeft
kunnen goedvinden, zyne Gemeente te onderhouden over
het vermaard Gefchil, raakende het oogmerk en de uitwerking des Doods van C H R I S T U S , in een uitgerekt
V e r t o o g , 't welk ruim een derde gedeelte deezer Verzamelinge bedaar. Indien o o i t , immers by zulk eene
gelegenheid behoorden alle gefchillen van den predikitoel geweerd te worden , als veelal onbeftaanbaar met
de vreedzaame gevoelens , om welke in te prenten die
Liefdemaaltyd uit zynen aart is berekend. Over 't geheel genomen zyn w y van oordeel, zonder dat wy ons
aantrekken, magtfpreuken uit de hoogte te hebben uitgebromd, dat het ieezende Publiek 'er niet veel by zou
verloren hebben , indien de reeds hoog opgeftapelde
hoop van Kerkelyke Leerredenen met deezen bondel niet
ware vermeerderd geworden.
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Theodicee van Paulus, enz. door j . T . VAN D E R .
Med. Doel. enz. lilde Deel. Te Dordrecht,
by A . Blusfé en Zoon , 1802. In gr. ?,vo. te zamen 566 bl.
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de aankondiging der vorige Deelen dezes , in
zyn foort, eeni«èn Werks ( * ) , en van een daarop
gevolgd Verdedigfchrift van den Hoogleeraar K R O M ( f ) ,
hebben w y verflag gedaan van de onmiddelyke inlicht i n g , welke Dr. V A N D E R K E M P zich verbeeldt, omtrent den waaren aart der Leere , welke Paulus voorftaat
(*)
\\)

Alg. Fad. Letteroef.
i 8 c o , b!. 5 3 3 , 6 1 3 .
Alg. Fad. Letteroef. 1 8 0 1 - , ui. 3 8 4 .
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ftaat in den Brief aan de Romeinen, van God ontvangen te hebben. W y deelden ook veri'cheidene proeven
van 's Mans wyze van uitleggen , die al dikwyls afwykt van het gewoone, mede. Dit laatfte Deel is ,
daarin, gelyk aan de voorgaanden. Het loopt evenwel
niet verder, dan tot het einde des twaalfden Hoofddeels. De bewerking der volgende Hoofddeel en, met
de beloofde wysgeerige ileutels, was den Profesfor
K R O M nog niet ter fiand gekomen ; en uit het bygevoegde Register, door den Schryver zeiven over 't
geheele W e r k vervaardigd, e n , voor zyn vertrek uit
Engeland, overgezonden , febynt men te mogen befluiten, dat ' e r , althans vooreerst, niets meer, tot voltoojing van dit W e r k , is te verwachten.
Ondertusfchen 'heeft 's Mans getrouwe Vriend en warme Voorftander , by gebrek van de noodige ileutels, na al het
gene, dat hy reeds te voren, tot opheldering en verdediging,der voornaamfte leerbegrippen van den Schryver, heeft byeengebragt, dit Werk n o g , by wyze van
Aanhangfel, vermeerderd met eene Verhandeling over
eenige voornaame byzonderheden in de Theodicee van J?au~
lus, in den Brief aan de Romeinen.
Ons blyft , niettegenftaande al den arbeid, door den
TJitgeever, tot verheldering van des Schryveis Philofophifche gronden, hefteed, daarin nog veel duisterheid
over. En nog minder wil ons de toepasfing \an foortgelyke bovennatuurkundige onderzoekingen, op de verklaaring van een Apostolisch fchrifr , bevallen. D e
Brief van Paulus aan de Romeinen is geenzins van de
gemakkelykften, om verftaan en verklaard te worden i
maar, door zoodanige manier van uitleggen, wordt de
meening van Paulus geheel o n z e k e r , en alleen doordringbaar voor lieden , die roem draagen op eene onmiddelyke inlichting, e n , uit dien hoofde, naar mate
zy het hoofd vol hebben met afgetrokkene befpiegelingen , 'er alles van zullen kunnen maaken, W y laaten
gaarne aan den Hoogleeraar K R O M het genoegen , om
zich, met zyne oordeelkundige Vrienden, te verheugen
over de ontdekking van een fteizel, waarin hy meer ,
dan in de gewoone leiding der gedachten en "uitdruk-,
kingen zyner gcloofsgcnooten , een krachtig bewys
meent gevonden te hebben voor de zuivere Leer van
vrye genade , en van Gods onweêrfpreekelyke oppermacht, en onbenspelyke rechtvaardigheid, in de we-
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gen, welke H y houdt met menfchenkinderen , en *t geen
daarmede in verband Haat. W y houden ons liever aan de
eenvoudige uitfpraaken der H , Schrift, en aan derzel
ver onpartydige beoordeeling, door de wysbegeerte
van 't gemeene menfcbenverftand ; en kunnen althans
niet gelooven, dat de zin en meening van Paulus, in
den Brief aan de Romeinen, zoo diep verborgen ligt,
dat men zulke fcherpzinnige onderzoekingen noodig
hebbe, om tot de kennis van deze anders ontoegankelyke geheimen ingewyd te worden.
Godsdienjlige Gefprekken over ondcrfcheiden zaken, wel
ke betrekking hebben tst de Leer. van den Geopenbaard
den Godsdienst en der Menfchen gemoedelyke verkeering
omtrent dezelve,
Te /lm fierdarn, by A- B , Saakes,
ib"o2, In gr. tivo. 256 bl,
e Schryver van deze Godsdienjlige Gefprekken is
het, over deze en geene leerbegrippen, niet eens
met veele aankleevers van het Gereformeerd Kerkge
nootschap , waarby hy t'huis hoort,
Hy meent de
voornaamfle plaatzen der H . Schrift, waaruit m e n ,
zynes oordeels, doorgaands verkeerde denkbeelden, om
trent de Leer der Verkiezing, Voldoening van Jefus, deWerking van den ff. Geest, de Bekeeringwyze, enz. af
leidt, anders te moeten verftaan , en wenschte wel iets
toe te brengen, ter opruiming en wegneeming van zoo
veele misvattingen, welke duizend zielen, tot op een
doodbed toe, met allerlei vooroordeelen en flingeringen vervullen , en afhouden van het dankbaar geloof
en de betrachting dier zaaken, welke haar troost in lee
ven en ilerven verfcharién moeten, Daartoe zyn deze
Gefprekken ingericht. H y verdedigt daarin het zooge
naamde Nieuwe Licht, waardoor by evenwel geenzins
wil verftaan hebben die nieuwe leerwyze, wier voorftanders men Neolegen , nieuwe Hervormers, ook wel
Verlichters en llluminaten gewoon is te noemen. Neen!
daarvan is hy ten fterkiten afkeerig, maar houdt het
met die Hervormden , welke leeren , dat Christus, en de
verzoening, door Hem te wege gebragt, ruim en welmeenend aan alle menfchen, die onder het Euangelie
leeven, en aan e l k , hoofd voor hoofd, wordt aangebo
den, zoo dat 'er niemand uitgefloten wordt, en elk in
de mogelykheid is , om te kunnen /.aiig worden; dat
D 5
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do mensen maar gelooven moet aan Jefus , en dat hy
dan de zaligheid zal deelachtig z y n ; dat alle menfchen,
die gedoopt zyn , de waarheid van den Christelyken
Godsdienst belyden, en onè'rgerlyk leeven, het Avondmaal mogen houden , ja 'er toe verplicht zyn;. dat zy
allen G o d , als hun V a d e r , aanfpreeken mogen, en wat
dies meer is. D i t oordeelt hy Bybelfche Leer te
zyn ; terwyl hy zich , met veel yver , verzet tegen
hun, die beweeren, dat Christus en zyn heil, door net
Euangelie, alleen wordt aangeboden aan de genen, die
onder het zegel der verkiezing z y n , omdat Christus
maar alleen voor de uitverkorenen geleden heeft en geftorven i s , zoodat dus alle menfchen daarom niet kunnen zalig worden , en dat alleen de wedergeborenen
en krachtdadig geroepenen , die de kenmerken der genade bezitten, ten Avondmaal gaan mogen, en dat alleen zulke kinderen van God recht hebben om tot God
te zeggen, onze Vader!
De lpreekende perfoonen zyn Ale.thophilus, Ouderling
eener Landgemeente, die het zoogenaamde Oude Licht,
op zyne w y z e , voor ftaat, en Orthodoxus, ook een zeer
jechtzinnig man van dien ftempel, en onze Schryver,
die zich, onder den naam van Christophilus, tegen beiden in de bres ftelt.
'Er i s , in de laatfte jaaren , over deze ftoffe dikwyls
jjefchreven, en men heeft rede, om zich te bedroeven i
dat 'er fomtyds nog zoo hevig over getwist wordt.
Men moet al een groot verlangen hebben naar meerder
inlichting omtrent dit ftuk, én ook geen geringe maate
van geduld bezitten, als men van zich kan verkrygen,
de<e langvvylige Gefprekken , die zonder tusfchenpoos
dóórloopen , en niet minder dan 251 bladz. vullen ,
(ïoor te leezen: waarom w y voor ons t w y f e l e n , of
Christophilus, door dit b o e k , wel veele bekeerlingen
ral maaken.
Heel veel nadere ophelderingen van de
zaak in gefchil, en den aankleeve van die, hebben w y
'er ook niet in aangetroffen.
W y durven evenwel allen , die nog voorftanders van het oude licht zyn gebleven , byaldien zy e^nigzins vatbaar zyn voor bedaard onderzoek, en geen moeite ontzien willen, om
tot klaardere en gegrondere denkbeelden te komen, wel
aanraaden, om deze Gefprekken, die met befcheidenheid, e n , voor een groot deel, op een overreedenden
toon gefchreven z y n , met nadenken te leezen.
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G . VAN D E R K E E S S E L , Itti et in Academiu Lug.. duno Batava Juris Civilis et Hodierni Prof. Ord.
Thefes felectae Juris Hnllandici et Zelandici, & c .
Dat is: Uitgeleczene Stellingen van het Hollandsch en
Zeeuwsch Recht, ten gebruike, zyner Tochoorderen in
-het licht gcgeeven ,. door den Leidfchen •Rechtsgeleerde
.en Hoogleéraar• D , G , V A N D E R K E E S S E L : om te dienen tot een Vervolg van de Inleiding van H U G O D E
' G R O O T in 't Hollandsch Recht, en tot het beflisfen van
: em aantal • betwistbaare Stellingen uit het Hollandsch
. R.echt, Te Leyden, by S, en J. Luchtmails. In gr.
bgto. 345 bl.

oor een ieder , die ergens, met een vojkomen goed
V
gevolg, de Rechtsgeleerde Praktyk zal uitoelïenen,
is niet alken noodzaakelyk de kennis van den geheeïen
omtrek van het Roomfche Recht, zo als hetzelve in de
boeken der Pandekten is begreepen; maar daarenboven
dient hy de gronden te kennen der gewoone manier van
Rechtspleegïng , die plaats beeft, by die Rechtbank,
by \velke by heeft voorgenomen, als Advocaat of Procureur, te dienen.-•••Heeft derhalven iemand geene gelegenheid gehad , om zich deeze Weetenfchap op de
Hooge-Schoole eigen te maaken, dan zal hy het voorbeeld dienen te volgen van den grooten B I N K E R S H O E K , d i e , van de Academie komende, zich een geheel ftelzel van Hollandsch en Zeeuwsen R e c h t , .door
eigen v l y t , verzamelde. Men vindt wel veelen , die
meenen , dat het Hedendaagfche Recht alleen kan geleerd worden, door het gebruik, en door de raadplecgingerj, in de byzondere voorkomende zaaken te houden". Doch op zodanig eene wyze zou men alleen be~
fcornen eene losfe weetenfchap, beroofd van die befchouwende gronden , welke noodig z y n , om daarvan
een, gepast en beredeneerd gebruik te maaken.
1 Met zeer veel reden beeft men het dus aan eenige
onzer Hooge-Schoolen , en vooral aan de Leidfche,
noodig- geoordeeld, dat niet alleen het geheel Roomsch
Burgerlyk en Lyffiraffelyk Recht, in zyn geheelen omvang, zou worderj onderweezen; maar o o k , dat 'er»
buitendien, een gepast onderwys in het Hedendaagse!»
Recht zou pl.aa.ts hebben.
W a m men kan maar van
wel-
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weinig jonge lieden verwagten, dat z y , gelyk de groo.
te B I N K E R S H O E K , in Haat zullen z y n , z i c h , door on
vermoeide vlyt en met eene behoorlyke oordeelkunde,
uit de zo menigvuldige Hollandfche Wetten en Statu
ten, een voldoend ftelzel van Hedendaagfche Rechts
geleerdheid te verzamelen.
De post van Hoogleeraar in het Hedendaagfche
Recht aan den Heer V A N D E R K E U S S E L opgediaagen
z y n d e , moest hy natuurlykerwyze eene keuze doen,
uit de verfchillende manieren , op welke die Weetenfchap zou kunnen onderweezen worden, Gaarne had
hy het zo gefchikt , dat hy dat geheel onderwys had
kunnen brengen tot algemeene hoofd Hukken, aanwyzende, met welk verfchil dat zelfde Recht in de ver
fchillende Gewesten en Diftriclen der voormaalige
Vereenigde Provinciën wordt uitgeoeffend. Dan hy vond
de beginzelen van Rechten , naar welke men op ver
fchillende plaatzen de uitoeffening daarvan had gefcboeid, zo verfchillende, dat zodanig een geheel ónmogelyk, en ook veel te uitvoerig zou worden, voor
een Academisch onderwys. H y vond het dus djenftiger , het voorbeeld te volgen van S C H R A S S E R T , T I M 
M E R M A N , VAN W E Z E L ,
H A M E R S T E R en anderen, die
zich voornaamelyk, tot het Statutaire Recht hun
ner woonplaatzen , hadden bepaald , en dus een Hedendaagsch Recht te onderwyzen, het geen voornaame
lyk voor ingezetenen van Holland en Westvriesland
van dienst zou kunnen zyn.
De Schryver vond in dit vak een uitmuntenden voor
ganger, in "den onHerffelyken H U G O D E G R O O T , d i e ,
in zyne Inleiding tot de Hollandfche Rechtsgeleerdheid,
met eene onbegrypelyke kortheid en duidelykheid, al
les, wat hem, aangaande deeze zaaken, bekend kon
z y n , heeft byeen verzameld, en tenens alles in zodanig
eene orde heeft geplaatst en verklaard, dat h y , door
alles op te haaien" uit de natuurlyke bronnen en de burgerlyke in Hellingen, eene wonderlyke overeenftemming
der wetten heeft daargelteld : waarby nog komt ,
dat , daar de Hollanders zich van ouds meer op
den Koophandel hebben toegelegd, dan de bewooners
der overige Gewesten , hier ook geleerd wordt het
hoofdzaakelyke van al het geen, dat betrekking heeft
tot de Zeefchaden, de Asfurantten, de Wisfelbrieven,
en andere dingen, tot den Koophandel betrekkelyk ;
waar*
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Waardoor dit W e r k niet alleen van de grootfte noodzaakelykheid is voor de Hollandfche Rechtsgeleerden,
maar ook voor die van andere Gewesten. Met het
grootfte recht koos dus onze geleerde Schryver het
W e r k van G R O T I U S tot den leiddraad, dien hy in zyne
Lesfen wilde v o l g e n ; en wel op zulk eene w y z e , dat
hy het Hollandsch Recht zodanig uit G R O T I U S zou verIdaaren, dat hy daarby teffens zou kunnen aanwyzen het
Zeeuwfche R e c h t , 't welk , in de meeste zaakèn, met
het Hollandfche overeenftemt, doch hetzelve ook zomtyds voorlicht en aanvult.
Dan daar dit uitmuntend W e r k van G R O T I U S ge«
fchreeven is in het Jaar 1 6 1 9 , fpreekt het van z e l v è n ,
dat alle na dien tyd gemaakte W e t t e n , en alle nieuwere Decifien der beide Gerechtshoven , aan hetzelve
jnoeten ontbreeken. Daarenboven is dit Boek gefchreeven met eene byzondere beknoptheid, en in eene zeer
zuivere Nederduitfche taal , gefchikt naar den fmaak
dier tyden ; waardoor echter zomwylen eenige duisterheid gebooren wordt , welke de opheldering van een
kundigen Rechtsgeleerde vordert, die zorge behoort te
draagen, om dat geene, 't welk G R O T I U S al te beknopt
gefteld heeft, behoorlyk uit te breiden; gelyk ook, om
d e , heden ten d a g e , uit het gebruik geraakte Nederduitfche Rechtskundige uitdrukkingen , in het Latyn
over te brengen, in zodanige bewoordingen, aan welke
z y , die, gelyk betaamelyk i s , vooraf in het Rooinfche
Recht onderwys genooten, meer gewoon zyn.
Nog valt aan te merken, dat G R O T I U S , op zommige
plaatzen , het Roomfche Recht aanhaalt , doch alleen
óm hetzelve, openbaar of ttilzwygende, tegen over het
Hollandfche Recht te Hellen; terwyl hy op andere, uit
het Burgerlyk R e c h t , alleen dat geene daarftelt, 'tgeen
thans te pas kan komen, en wederom elders, door het
verklaaren van het Roomsch Burgerlyk Recht, ftilzwygende te kennen g e e f t , dat hetzelfde voor Hollandsch
Recht moet worden gehouden. In deezen wordt derhalven het geoeffend oordeel van een bekwaamen uitlegger gevorderd, om niet alles op denzelfden voet te
tehandelen, maar van z o veele verfchillende manieren
van voorftellen alomme de waare meening van den
Schryver in een helder daglicht te ftellen.
Het gezag van G R O T I U S is ook niet in alle gevallen
hetzelfde. Wanneer hy als getuige fpreekt, over het
Otid
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oud Hollandsch R e c h t , of over de zeden en beoordee*
lingen. zyner tyden , dan is zekerlyk het gezag van
h e m , als van een oprecht en ervaren man , zeer get
wigtig. Geheel anders is het, wanneer;hy betwistbaars
fiukken , uit het Roomfche R e c h t voorftelt,-en oné
dus voornaamelyk te kennen g e e f t , hoedanig dezelve*
in zyne tyden, wierden begreepen. Wanneer in decf
zen een ander gevoelen meer overeenkomirig. f'chynt
niet de waare gronden van bet R e c h t , mogen w y vei?
]ig van G R O T I U S afwyken , en liever tegen zyne beflis4
fingen itemmen. Een merkwaardig, voorbeeld hiervan
geeft de gewoone, doch buiten twyffel verkeerde-ftell i n g , om het Erfrecht ab intcstato tot den tienden
graad, in den bloede , te bepaalen. Waarby nog valt
aan. te merken, dat G R O T I U S ook z o m w y l e n i e t s , uit
bet Roomfche R e c h t , heeft overgenomen, 'tgeen niet
met de gronden der Hollandfche Rechten fcbynr in te
itemmen: terwyl hy elders zaaken vergeeten heeft, die
geenzins met de Analogie van het Vaderlandfche Recht
fchynen te ftryden.
Daar 'er nu zo veel by dat geene, het welk G R O T I U S
verzameld had, uit Iaatere ft tikken moest gevoegd wofden; daar zo v e e l e , door hem vermelde zaaken, eene
uitvoerige opheldering , of ook, wederlegging, vorder
den; is het niet te verwonderen, dat de verklaaringvan het Hollandsch R e c h t , volgens deeze beginzelen,
door den Hoogleeraar V A N D E R K E E S S E L , opgefteld ,
tot eene aanmerkelyke uitgebreidheid is uitgedyd : z o
dat zyn H . G e l . , om dit ftuk-, zo als het behoort,
aan zyne Toehoorders mede te. deelen , daarover, g e duurende twee volle Academifche jaaren, zes maaien
ter w e e k e , les moet houden; waardoor hy alleen voor
die geenen van dienst kan z y n , die z i c h , zo als het,
behoort, geduurende een aantal jaaren in de Rechten
oeffenen. Om intusfehen ook van eenig nut te kunnen
zyn voor die geenen , welken het niet gelegen komt,
zo lang, als wel dienitig w a s , aan de Hooge-Schoole
te b l y v e n , is hy op de gedagte gevallen, om dat
geene » 't welk door G R O T I U S vergeeten w a s , of dat
naderhand was veranderd , of 't geen nog heden niet
ten vollen in het Hollandsch Recht is beflist, by wege
van korte ftellingen, by eikanderen verzameld, in het
licht te geeven ; zodanig, dat het W e r k van G R O T I U S
hierdoor ten vollen opgehelderd en vermeerderd, en
4
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alleen dat geene, 't welk tot bewys dier ftellingen die*
nen'móét, voor het Academisch onderwys van den Ge
leerden Schryver zou worden voorbehouden.
Van harten wenfehen w y het Publiek, en inzonder
heid de jonge Rechtsgeleerden geluk, met dit voortreffelyk W e r k , 't w e l k , in een zeer klein beftek , een
fchat van Rechtsgeleerdheid b e v a t , die voor hun an
derzins niet, dan door het be flee den van oneindig veel
moeite en tyd , zou te bekomen zyn. Ook vleijen w y
e n s , dat, daar in dit W e r k een groot aantal voorheeü
geweldig betwistte zaaken zeer duidelyk worden be
paald , hetzelve zal kunnen dienen tot het voorkomen
Tan veele onnutte pleitgedingen.

Verhandeling , over de middelen , om de lucht te zuive
ren, de befmetting voor te komen, en derxelver voort
gang te fluiten; door L . B . G U Y T O N M O R V E A U , Lid
Van het Nationaal Inftituut, enz. Uit het Fransch
" vertaald,
enz. door A . V A N S T I P R I A A N L U I S C I U S ,
Med. Doft. et Chem. Leef. te Delft.
Te Ley den, by
A . en J. Honkoop, 1802. In gr. 8vo. 238 bl.
oor ruim vyfentwintig jaaren maakte de Schryver
V
van dit gewigtig Werk eene manier bekend , gefchikt om de lucht , die met rottende uitwaasfemingen
befmet is , te zuiveren. H y bevestigde het vermogen
zyner werkwyze met twee beflisfende proeven, welke
de goedkeuring der toenmaalige Academie der Weetenfchappen wegdroegen. Buitenslands wierden o o k , hier
en daar, de denkbeelden van den Heer M O R V E A U door
voldoende waarneemingen bevestigd. Dan met dit al
les bleef men, in de meeste Hospitalen, by den ouden
flenter, zonder van de zo heilzaame berookingen , met
minerale zuuren , gebruik te maaken. Onder anderen
klaagt de Schryver, met reden, over dit verzuim, in
de jaaren 1799
J S O O , in de kwaadaardige z i e k t e ,
onder de Franfche troepen in Genua , welke de vvaare
Hospitaalkoorts w a s , van zulk eene doodelykheid, dat
van veertienhonderd zieken , binnen den tyd van tien
dagen, vierhonderd en vier-en-negentig ftierven. Even
ongelukkig was men in de keuze der waare middelen,
die dienen kunnen , om den voortgang der befmetting
kragtdaadig te ftuiten, ia de Geelt Koorts, toen deE
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zelve, voor weinig jaaren, te Cadix met zo veel doodelykheid heerschte: daarentegen (lelde men dezelve
te weeten de zuure berookingen, met het beste gevolg
te Seviliën in 't w e r k , en (tuitte daardoor den voortgang deezer vreesfelyke ziekte, die anderzins mogelyk
geheel Spanje zou hebben ontvolkt.
Om dus de heilzaame middelen, door welke men in
ftaat i s , de gevaarlykfte befmettende ziekten in haaren
loop te (luiten*, meer algemeen bekend te maaken, oordeelde de Heer M O R V E A U niets dieniliger, dan zyne
denkbeelden en waarneemingen, over dit gewigtig ftuk,
jn eene uitvoerige Verhandeling bekend te maaken.
Ook heeft de geleerde Schryver, in dit ftuk, aan dat
oogmerk op eene zo uitmuntende wyze voldaan, dat men
'er, met reden , de gezegendfte uitwerkingen van moge verwagten. Alle menichenvrienden in ons Vaderland
hebben dus reden , om ook hunne dankerkentenis aart
den kundigen Vertaaler, den Heere L u i s c i u s , te betuigen, dat hy dit Werkje in onze moedertaal heeft overgebragt, en hier en daar met nuttige Aantekeningen
vermeerderd.
Met zeer veel bondigheid betoogt de Schryver deezer Verhandeling, dat de weleer meest aangepreezene
middelen, tot het weeren der befmetting, beftaande in
het aanfteeken van groote vuuren, het branden van buskruid, wierook , teer, jeneverbesfen, en alle andere welriekende middelen, in de daad van geenerlei nut z y n , de*
wyl zy alleen den (tank der bedorven uitwaaslèmiugen
verbergen, zonder dezelve eenigzins te verbeteren* Op
denzelfden grond keurt by ook af de azynen, die met
fterkriekende en balfemachtige ftoffen zyn bezwangerd,
met naame den zogenoemden A z y n der vier Dieven:
toonende h y , op eene allezins voldoende w y z e , dat
het heil , door dergelyke middelen ooit voortgebragt,
alleen moet toegefchreeven worden aan den a z y n , en
niet aan de bygevoegde zogenoemde bederfweerende
middelen, die in deeze zamenitelzels niets hebben kunnen doen , d a n , aan een gedeelte van den aangewenden azyn, zyne heilzaame kragten te beneemen.
Een aanmerkelyk bederfweerend vermogen erkent
dus onze Schryver in den azyn en in zoortgelyke dappere zuuren. Doch teffens bewyst hy zeer voldoende,
dat dezelve op geenerlei wyze in ftaat z y n , eene groote uitgebreidheid van lucht te zuiveren; en dat zy dus
ge*
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geheel onbekwaam z y n , om eene geweldige befmettelyke ziekte in haaren loop te fluiten. Hieraan kan, v o l jens zyne waarneem ingen, alleen worden voldaan door
'erookingen met minerale zuuren, en wel vooral door
dampen van het Salpeterzuur en van het Zoutzuur; voornaamelyk wanneer dezelve in een overzuurden toeftand
worden gebragt.
O p hoedanig eene w y z e men de overzuurde zeezourzuure uitdamping op eene zeer eenvoudige en weinig
kostbaare wyze kan bekomen, toont onze Schryver, op
b l . A26 en volgg. Neem ten dien einde * zegt h y ,

f

oneen* dragm.
decagram.
M Gemeen Z o u t 10
3
s
Zwarte Bruinomtrent ö
5
fteenkalk:
. 3
•Water , . * 4
i
a
Zwavelzuur [gemeene Vitrioololie] .. . j 6

grein.
10

S3

j , Men moet beginnen, met de bruinfteenkalk tof
poeder te maaken, dat by de Drogisten 4 ondef dén
haam van manganéfe , voorhanden is j en waarvan men
in de Glasblaazeryen gebruik maakt* Het is eene fteenachtige harde ftoffe, van eene donkerbruine kóTeuri Men
heeft het ook onder eene blinkende kristalvormige g e daante, weifee meer geacht wórdt * maar waarvan het
voordeel niet in evenredigheid ftaai met den vermeerderden prys. Het is genoeg $ als 'er geene vreemde
ftoffen onder, vermengd zyn. Eenige Apothekers [of liever
Drogisten] hebben het onder de gedaante van poeder*
„ Men moet door w r y ving het zout en de bruin*
fteenkalk ondereen mengen, het mengzel in een glazen
fehaaltje, of harde potzoort, doen, met het water. Eindelyk giet men 'er het Zwavelzuur o p , en wel in eens,
als de bewerking in eene plaats gefchiedt, die niet bewoond w o r d t ; en * in twee o f drie maaien, in zaaien,
alwaar zich daadelyk eenige zieken bevinden. ,
,, De opgegevene hoeveelheden zyn genoeg voor eene
4aal van tien bedden. Z y moeten vermeerderd, of verminderd worden, naar de grootte der ruimte, maar altoos in dezelfde evenredigheden."
L E T T . 1803. NO. 2 .
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„ D e tegenwoordige pryzen der ftoffen, die gebruikt
moeten worden, z y n :
fr.
centira.
Het K I L O G R A M gemeen Zout
o
AI
( a pond 5i dragm.)
Bruinfteenkalk o
53
'•
Zwavelzuur
1
54
„ Laat ons deezen prys met een derde verhoogen,
om daaronder de vrachten van vervoer en andere bykomende zaaken te voegen, zo zal eene berookinw voor eene
zaal van tien bedden, welke ik tot voorbeeld heb geno
men , kosten: aan
decagram,
Gemeen Zout.
. . 10
Bruinfteenkalk
3
Zwavelzuur
. . .
6
het geheel

cent.
a
1
12
16

.

72
36
3t

.

,39

A l z o zal iedere berooking, in eene zaal van die
uitgeftrektheid - in 't geheel nog geen 17 centimes
[dus nog geen twee ffuiv. Hollandsch] kosten.
Zy
kan tienmaalen herhaald worden voor 1 frank en 70
centimes."
O m , intusfchen, van deeze en dergelyke zamenftelzels , het meeste voordeel te trekken, vallen 'er nog
veele voorzorgen in acht te nëemen, door den Schry
ver naauwkeurig aangeweezen; doch ons beftek laat niet
t o e , ons hierover uitvoeriger uit te laaten. O e k dient
een ieder, die belang in deeze zaaken ftelt,het Werkje
zelve te leezen. Eer w y evenwel van hetzelve afftapp e n , kunnen w y niet nalaaten, hier mede te deelen de
bereiding van het Overzuurd Zoutzuur, 't welk voor
de vuist gemaakt w o r d t ; 't geen ons een zeker middel
aan de hand geeft , om alomme veilig op befmette
plaatzen, op welke de zuivering der lucht verwaar
loosd wordt, te verkeeren. „ I k deed ("zegtde S c h r y v e r ,
b l . 123) in een flesch van 3 centilitres ( l i cubik duim)
inhoud vier grammen, zwarte bruinfteenkalk, die tot
grof poeder geftampt w a s ; ik vulde vervolgens twee der.
He der flesch met koningswater (acide nitro-mvriatiquey.
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ïteriigé minuten, na dat het gefchud w a s , ontwikkelde
zich de reuk van de. overzuurde lucht, met zodanig
eene kragt, dat de plantkleuren , die voor de opening
der flesoh wierden gehouden, geheel vernietigd wierden.- .Het gemak, en vooral de lpoed,'waarmede men
ze verkrygt, zonder diftilleertoeftel, als men ze als tegenwerkend middel wil gebruiken, bepaalden m y , om
ze te noemen, over zuurd Zoutzuur , 't welk voor ds
vuist • gemaakt wordt ^ (jzcide muriatique oxygèné ex.temporaries.,
„ ——• Ik zal niet zeggen , hoe veelë maaien ik ,
in myne werkplaats , het vermogen van dit' middel ondervonden heb ; ik haaste m y , om daarvan gebruik
te maaken, zo dra de overvloed der rotte uitwaasfemingen, welke 't my onmogelyk was geheel te
weerêtt, my het gevaar deeden z i e n , van daaraan lan.
gen tyd blootgefteld te z y n ; zodanig, dat dit het oni
derwerp geworden is van alle de dagen, geduurenda
den gantïchen t y d , dat dit werk heeft geduurd , e a
't welk onnoodig was geweest om herhaald te worden'< ond'er afgeflootene glazen, daar het, op eene Z Q
merkbaaïe w y z e , in de gantfche uitgeitrektheid van
de werkplaats, dit vermogen uitoeffende. De flesch,die my zederd zes maanden gediend heeft, bezit no*
heden- dezelfde werkzaamheid , ais op het oogenblik^
dat dit gemaakt w i e r d . "
;

fret'handeling over de Opveilingen : of over liet Recht
omtrent openbare Verkoopingen , vooral by Decrétc ;
mitsgaders Verhuringen of Verpachtingen, en AanbeJiedingen. Uit het Latyn van'den Lieer A N T O N I Ü S
M & T T J H ^ E U S •> *n leven Hoogleeraar te-Utrecht,
vertaOild', ,en veelal met Aantc'ekeningen opgehelderd. Ta
Utrecht, by G . T . v a n Paddenburg en Zoon en J. C .
tea Boseh, i o o a . In $to. 1183 bl.

G

elyfc de overige Werken van den beroemden M A T T H i E U S , beveelt zich ook dat oyer de Opveilingen, door eene zeer naauwkeurige en uitvoerige behandeling der z a a k e , aan de Leezers : kunnende dezelve
verzekerd z y n , dat 'er niets belangryks is overgeflaE 2
gen:
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gen : terwyl de Schryver zyne Hellingen fteêds bevest i g t , door een aantal W e t t e n , zo uit het Romeinfche
als uit het Nederlandfche Recht. D e Vertaaler heeft
ook zyne taak met l o f v o l b r a g t , en de belangrykheid
des W e r k s , door gepaste Aantekeningen, niet weinig
vermeerderd.

Reis van Lord
STAUNTON.

MACARTNEY

naar China, doof

Uit het Engelsch.

ten. Vide Deel. Te Amjlerdam,
$vo. 409 bl.

GEORÖE

Met Plaaten en Kaar*

by J. Allart. In gr.

O

me Aankundigingen eh Beoordeel ingeti van de V y f
voorige Deelen deezer breedfpraakige Reize (*) ,
en de welverdiende l o f , zo aari het oorfpronglyk
Werk als aan den veel ophelderings verfchaffenden
arbeid des Vertaalers gefehonken, kunnen ons genoegzaam bevryden Van alle verdenking , alsof w y d e
vermelding van het voortzetten deezes W e i k s agterwege lieten uit eenige minagting; w y d en verre van daar.
*t Is alleen door de menigte van intusfchen uitgégeevene Reisbefchryyingen , die om plaatzing riepen, dat
w y geene aan die van S T A U N T O N konden inruimen.
D e twee laatfte Deelen hebben w y ontvangen, en geeven thans verflag van het V i d e , in voorneemen om met
dat van het V i l d e niet te verwylen.
D e Reis van een gedeelte des Britfchen Gezantfchaps,
van Hang-choc-foc na Chu-fan, en van het ander gedeelte
van daar na Kanton, maakt het X I X of eerfte Hoofdftuk
uit. De befchryving van eerstgemelde Stad ,- en byzonderheden op dien weg ontmoet, beflaat de Eerfte Afdeeling. Byzonder merkwaardig is de w y z e , om door middel eener Schuirrfche V l a k t e , zo wel als die, om d o o r s l u i zen uit een hooger in een laager Kanaal te vaaren^door eene
Plaat en breede befchryving opgehelderd. — De T w e e d e
Afdeeling ftelt ons voor oogen, de merkwaardigheden,
ontmoet door het andere gedeelte. Met veel breedvoerigheids vinden w y hier verhaald, de gefteltenis des L a n d s ,
der voortbrengzelen des G r o n d s , en der Manufactuuren
der Ingezetenen. Onder de Reis-ontmoetingen mag men
als
(*) Zie onze Vader/. Letteroef. voor 1 8 0 * , bl. 1 5 1 .
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als eene zeer byzondere tellen, die der Gezanten van
de Leoe-keoe- of Lequifo-Eilanden. „ Z y zeiden, dat z y
zich niet herinnerden, ooit een Europeesch fchip aan hun
ne Eilanden te hebben zien landen; maar dat, indien 'er
eens een of ander kwam , hetzelve wel zou ontvangen
worden; hunne havens waren voor geen vreemdelingen
geilooten, — Z y voegden 'er b y , dat hunne hoofdttad
zeer uitgebreid, en ongemeen volkryk was ; en dat 'er
op een kleinen afftand van daar een fchoone haven
w a s , daar zelfs de zwaarfte fchepen veilig konden inloopen, Z y verzamelden ook T h e e ; maar dezelve even
aarde in deugdzaamheid de Chineefche niet. Z y hadden
op hunne Eilanden verfcheide koper-, en yzer-mynen;
maar goud- en zilver-mynen werden 'er niet gevonden. —
Z y zyn door de Chineezen onderworpen en aan dat R y k
cynsbaar gemaakt: de Souverein
fteryendeontvangt
diens opvolger de Leenverheffing zyner Staaten van den
Keizer van China,'"' Naardemaal Mr. S T A U N T O N niet
heeft goedgevonden, de eigenlyke ligging deezer Eilan
den te bepaalen, verhelpt de Nederduitfcht Vertaaler
dit gebrek, en deelt uit Mr. G R O S I E R S Defcript, gen,
de la Chine de berigten van P . G A U B I L mede, welke
ons de Eilanden en derzelver voortbrengzels vry beter
doen kennen, dan S T A U N T O N S korte aanduiding, —•—Onder de voortbrengzels des Lands, hier befchreeven,
als de Kampher, het Zuikerriet en de Thee, en de handelwyzen daaromtrent gebruiklyk, kan de Heer C O S S I G N Y ,
ten opzigte van de Thee, zich niet onthouden van veele
aanmerkingen pp het gebrekkig berigt des Reizigers te
maaken.
Niet verre van den w e g , dien de Engelfchen gingen,
lag een v l e k , of onbemuurde Stad, Kin-te-chin geheet e n , „ alwaar men z e i d e , dat drie duizend porcelein- ovens op een en denzelfden tyd geftookt wer
den ; 't welk te wege bragt, dat de Stad , geduuren
de den nagt, eene vertooning maakte als of dezelve in
vuur
ftondt.
Deeze geest des vuurs is de vóornaamfte godheid, welke men in die plaats vereert. Het
flerke v u u r , welk men daar onderhouden moet, geeft
'er den onverlichten Chinees aanleiding toe, Het welgelukken der porcelein-manufactuur by de Chineezen
is onzeker, vermids het hun aan een zekeren en naauwkeurigen rigtfnoer ontbreekt, om den graad der hitte in
de ovens net te regelen. Ook gebeurt het foratyds, dat
E
al
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al het porcelein, welk deeze ovens bevatten, mislukt,
en niet dan een onnutte masfa uitmaakt."
Zeer belangryk is de Derde Afdeeling. -Eene reis»
over land afgelegd, geeft gelegenheid tot zeer naauwkeurige nafpeuringen in een Land, waar de Landbouw
de kunst i s , waarin de Cbineezen het meest uitmunten
en welke z y tot een hooger trap van volmaaktheid gebragt hebben, dan in Europa tot hiertoe gefehied i s .
Schoon -hy noch de Nedcfduitfche Vertaaler zich van
aanmerkingen onthouden , verklaart COSSIGNY , „ - dat
het geen Mr. S T A U N T O N wegens den Akkerbouw der
Chin&tzen opgeeft, hec merkwaardigfte, gewigtigfte en
vollèdigfte gedeelte van zyn Werk i s . "
Eene onheufche bejegening , twee Engdfclien aangedaan, geeft gelegenheid om over de Strafwetten der
Chineezen uit te weiden. 't Geen COSSIGNY des aantekent , mag wel in 't oog gehouden worden: „ Het
is altyd moeilyk voor vreemdelingen, den waaren geest
en zin der Wetten van een V o l k , welk niet zeer mededeelzaam i s , en hun eene aanhoudende en vrye verkeering in zyn land niet wil toelaaten, wel te vatten , en die wetten op alle gevallen toe te pasfen."
,, In China-'''' tekent S T A U N T O N o p , „ gaan des
Keizers belangen boven alles. 'Er zyn geen eigendommen, die tegen zyne regten kunnen beveiligen." „ D e
reden daarvan i s , " zegt de Franfche Aantekenaar, „ om
dat de belangen des Keizers die des Ryks zyn. D e inkomften des lands behooren aan de Natie. De Keizer
is 'er flegts de uitdeeler v a n , en daarby bedoelen z y
alleenlyk bet algemeen nut. H y heeft byzondere inkomften , die hem in perfoon toebehooren. Dezelven
worden uit zyne Domeinen o f byzondere goederen geheeven, en tot onderhoud van zyn huis en familie hefteed. In dit land zyn de openbaare uitgiften aanmerkelyk minder, dan de inkomften. Het overfchot wordt
weggelegd, en bewaard , om in buitengewoone en onvoorziene toevallen gebruikt te worden." — Kon men
dit' van alle Landen zeggen! W y herinneren ons hier
eene vroegere aanmerking des Heercn S T A U N T O N :
Men heeft in China dringende reden om geene landen onbebouwd te laaten.
Alle die Landeryen, welke
men braak laat liggen, worden , ten behoeve des Souvereins , verbeurd verklaard, die ze aan nieuwe pachters, welke lust hebben om ze te bebouwen,verleent."
De
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D e volgende Afdeeb'ng behelst ftofTen van gelyken
aart, den Landbouw betreflende, in andere doorgereisde
gedeelten waargenomen. In de zuidelyke Provincie Kiangfi reizende, begon de tarwe uit den grond voort te komen. Men zag geheele velden van dit Graan, en het
nagenoeg ryp buikerriet. Dan zy ontdekten 'er eene byzonderheid, welke w y overneemën:
In deeze Provincie zyn de V r o u w e n , tot de laagfte klasiè behoorende,
vry van het vooroordeel der fchoonheid van kleine voeten. In tegendeel zyn z y zo ongemeen lïerk en werkzaam, dat het niet zelden gebeurt, dat 'er Mannen uit
andere Provinciën komen, o m , gelyk z y zeggen, eene
arbeidzaame Vrouw in Kiang-fi te zoeken. D i k w y l s
ziet men een landbouwer deezer Provincie, houdende
met de eene hand den p l o e g , waarvoor zyne V r o u w
aangelpannen i s , en met de andere hand het graan zaaijende. 't Is w a a r , de grond is los , en de ploeg van
zeer ligt hout en dergelyk maakzel; maar desniettegenitaande fclrynt de taak, der Vrouwe opgelegd, in een
Europeesch oog zeer ongevoegelyk , te meer daar z y
tusfchen- de beide kunnen zo origelyk verdeeld i s , "
D e Vyfde Afdeeling, het vertrek der Engelfche Schepen Lion en Indoflan van Chu-fan , en hunne reis van
daar na Kanton vermeldende, geeft aan het verhaal
een afwisfelende wending. De zeegevaaren liepen h o o g ,
op dit ongeftuimig vaarwater. „ Op deeze reis ontmoette , verhaalt S T A U N T O N , de Lion een Brikfcheepje,
w e l k , na dat bet onderzogt w a s , erkend werd datfchip
te z y n , waartoe de v y f man behoorden , welken de
Êngelfchen, in Sprokkelmaand deezes jaars 1793, op het
klein, meestal uit volkaanfche itoffen beitaandë, en onvrugtbaar Eiland Amfterdam gevonden en gelaaten hadden. — D e w y l Sir E R A S M U S G O W E R , uit Kanton reeds
aangaande den oorlog tusfchen Groot-Brittanje en Frankryk onderrigt w a s , maakte hy zich meester van de B r i k ,
die, om dat ze aan lieden, op Isle de France woonende,
toebehoorde, en aldaar uitgerust w a s , voor goeden p r y s
verklaard werd. Dus geraakte het Brikfcheepje op eenmaal in de onmogelykheid, om naar het Eiland Amfterdam te rug te kèeren, ten einde P E R R O N en zyne vier
makkers, met eene laading zeehonden of robben veil en,
welke z y daar geieed zouden maaken, weder af te haaien. En byaldien die arme lieden dat eenzaam, woest en
onvrugtbaar Eiland ooit weder verlaaten zullen, moeten
E 4
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z y het verfcbuldigd zyn aan de gelukkige gebeurtenis,
dat ' e r , by g e v a l , eens een fchip op die kust k o m t ,
en het gemelde Eiland aandoet, en de kapitein van 't
zelve menschlievenheid genoeg bezit om hen uit hunne
ballingfchap te verloslen." — - Regtmaatig is deeze aanmerking van S T A U N T O N ; en niet min de aanmerking van
C A S T E R A , aan den voet der bladzyde geplaatst: „ A l
komt het gedrag van Sir E R A S M U S G O W É R met de wetten des oorlogs overeen, het ftrydt echter niet te minder met de heiliger pligten der menschlievenheid. D e
pryswaardige en goedwillige P E R R O N hadt de Engelfchen
met veel hartlykheid ontvangen ; en tot belooning van
zyn gul onthaal, aan hun betoond, beroofden zommigen;
van het Scheepsvolk van de Lion hem van een aanzienlyk deel der robben vellen, welke hy bereids in gereedheid had gebragt. Eindelyk neemt de Kapitein van dat
fchip, zich van de berichten , door P K R R O N zelve hem
gegeeven, bedienende, zyn vaartuig w e g , en fielt dus
den Franschman en zyne vier makkers aan het gevaar
bloot, o m , op een woest en onvrugtbaar Eiland, van
wanhoop cn e'ende om te komen.'' — Een Lyst van
Planten, in de Provinciën Kiang-fi en Quang-tung gevonden, fluit deeze laatfte Afdeeling des XIX Hoofdft.
D e Ncderduitfche Vertaaler maakt op dezelve eene nog nadere aantekening, dan hy over eene voorgaande gemaakt
hadt; doch het aangeweezen gebrek is niet ljgt her-,
ftelbaar.
Het X X Hoofdftuk voert ten opfchrift: Verblyf des
Bfitfchtn Gezantfchaps in Kanton , en deszelfs vertrek
van daar na Makao. Hoogst belangryk is de Eerfte
Afdeeling voor den Koopman , en den Liefhebber der
Weetenfchappen.
Verfcheide byzonderheden van den
Koophandel der Vreemdelingen aldaar, en byzonder der
Engelfchen, vinden wy 'eropgegeeven, en den itaatvan
zommige Weetenfchappen in China, alsmede de Volkrykheid. De byzonderheden, hier voorkomende , zyn
teveelvüldig om ter aanftipping plaats in te ruimen.
Uit alles blykt, dat de Chineezen, fchoon zeer verftandig en in hunne byzondere Kunften en Handwerken zeer ervaaren, nogthans , in al \ geen nuttige en
wysgeerige Weetenfchappen betreft, by de Europifthe
Natiën verre te kort ïchieten. Van de geringe vorderingen deezes Volks in de Geneeskunde fpreekende,
blykt de juistheid der gemelde aanmerking op de Plan-,
ten.
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t e n ; daar z y , volgens de aantekening van C O S S I G N Y ,
verfcheide Kruidkundige Boeken hebben, waarin de eigenfchappen van zeer veele planten en droogeryen ontwikkeld worden, en jsy zich weinig van zamengeftelde
artfenyen bedienen. D e Inenting der Kinderziekte, door
de drooge etterftof te laaten opfnuiven, en andere kunstbewerkingen worden hier vermeld. De Vroedkunde is
*er verre gevorderd, doch wordt alleen door Vrouwen
verrigt. Keurig zyn de gedagten over de Volkrykheid
deezes L a p d s , in deeze Afdeeling aangevangen, en in
de Tweede voortgezet; zeer opgehelderd door cossiGr
H Y en den Nederduitfchen Vertaaler beiden. Breed is
het berigt wegens dé groote Inkomften deezes R y k s .
, , Ten aanziene der Schattingen," fchryft S T A U N T O N ,
, , rriogen de Chineezen aangemerkt worden als eene
N a t i e , w e l k e , in dat opzigt, boven de meeste Volken
van Europa aanmer-kelyk begunftigd en bevoordeeld i s ,
mits rrieri onderftelle, dat het zilver de maatftok der
eigendommen z y , de rechte waarde der bezittingen bepaale, en in China zoo wel als in Europa in gelyke
evenredigheid tot de waaren van de eerfte noodzaakïykheid ftaa: want byaldien de geheele inkomfte des Cltineefchen R y k s in hoofdgeld verdeeld wierd, zou ieder
Chinees niet meer dan v y f Engelfche Schellingen betaalen; t e r w y l , volgens eene dergelyke berekening, de inwoonders van Ierland agt zouden beta'alen; de Franfchen , vóór de oprichting der Republiek, zestien betaalden ; en van ieder perfoon in Groot-Brittanje ten
minften vier-en-dertig Schellingen betaald moeten worden." — De Krygsmagt deezes Volks afgehandeld hel>
bende, geeft hy een zeer leezenswaardig berigt van de
Letter-, Staat- en Zedekunde. W a t 'er van de T y d rekenkunde en het daartoe betrekkelyke gemeld w o r d t ,
verdient eene byzondere aandagt.
D e Derde Afdeeling geeft ons het flot der Chineefches
byzonderheden, voornaamlyk den Koophandel der Eu*
ropeëren in China.
Sterk pleit Mr. S T A U N T O N voor
een uitfluitenden Handel op China. Breed zyn de aanmerkingen over de Chineefche T a a l ; en wordt, daar
de Nederduitfche Vertaaler van den Heer S T A U N T O N
wegens den oorfprong der fpraak onder de menfchen
verfchilt, deeze byzonderheid met eene zeer breede
Aantekening toegelicht. S T A U N T O N merkt aan (opdat
wy dit algemeene , uit veele byzonderheden, affchry-
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v e n ) : „ Het zamenftel van vcelen der Chineejche ka
rakters fpreidt dikwerf eene aanmerkelyke fchranderheid
ten toon. Opk client het tevens niet zelden om inzigt
in de zeden en begrippen des Volks te geeven, — Het
Karakter, waardoor Gelukzaligheid wordt uitgedrukt,
fluit verkorte tekens in en van L a n d , als de bron hun
ner natuurlyke, en vari Kinderen, als die van hunne
zedelyke geneugten. Het teken, welk deeze zaak te
kenren geeft, of het eigen karakter van dit w o o r d , op
verfcheidenerleie w y s verfierd, is bykans in alle huizen
opgehangen. Somtyds wordt het, door den Keizer zeiven eigenhandig gefchreeven , door hem als een gefchenk, daar men een zeer hoogen prys op ftelt, aar*
den eenen of anderen gezonden; gelyk hy de goedheid
had, den Britfchen Ambasfadeur een dergelyk ftuk te
vereeren."
\
Mr. S T A U N T O N bykans niets gezegd hebbende Van.
Kanton zelve, komt de Neder duitfche Vertaaler dit ge
brekkige te hulp , door eene gepaste toelichtende Aan
tekening. H y heeft in de daad alles gedaan, om zyne
Vertaaling eene meerderheid boven het Oorfprongelyke
te doen bekomen.
T e n blyke daarvan dient, in dit
Deel byzonder, diens Aanhangzel, behelzende eene kor
te Wysgeerige Verhandeling van Lord MONBODDO ,
over de Chineefche T a a l , met de geleerde Aanmerkingen
van den Hoogleeraar B U T T N E R , een groot kenner der
Chineefche Taal. D e byzonderheden, door Lord MONBODDO, in 't laatfte gedeelte zyner Verhandelinge, over
de Chineezen en hunne Taal aangeftipt, naamlyk, van
waar zy hunne T a a l , hunne éénlettergreepige Taalwor
telen en Karakterfchrift gekreegen hebben, gaven den
doorgeleerden Hoogleeraar B U T T N E R aanleiding, om
die onderwerpen wat breeder uit te haaien ; e n , dewyl
h y , by die gelegenheid , verfcheidene merkwaardige
zaaken, niet alleen de Chineezen, benevens hun taal eii
fchrift, maar ook de Indiaanen, de Egyptenaar $ en an
dere Volken betreffende, kortlyk maar geleerdlyk aan
voert » heeft de Nederduitfche Vertaaler het niet onge
past geoordeeld, 's Hoogleeraars aanmerkingen en waarneemmgen daarover te laaten v o l g e n : deeze befluiten
dit Deel.
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Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, in 1791 tot 1 7 9 7 ; door C O R N E U U S D E J O N G ,

met het onder zyn bevel ftaande 's Lands Fregat van
Oorlog, Scipio. Hde Deel. Met Plaaten. Tc Haar
lem, by F . B o h n , 1Ü02. In gr. 8vo. 348 bl.
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et betuigd genoegen , waarmede w y het Eerfte
Deel deezes W e r k s lazen ( * ) , zette ons aan ,
o m , te midden van z o veele vertaalde Reisverhaalen,
welker vermelding nog voor onze rekening l o o p t , dit
onzes Landgenoots onverwyld op te vatten, en te be
proeven o f w y 'er het zelfde genoegen in zouden vin
d e n , en 't zelve aan onze J^eezeren durven belooven.
Aan de goede verwagting deswegen beantwoordde de
ons voortfleepende leezing deezes Deels ten vollen.
D i t Deel bevat D E J O N G S Tweede Reis na de Kaap
de Goede Hoop en Noorwegen. Benoorden Hitland om
k o p e n d e , merkt h y o p : „ D e Eilanden van Fero z y n
op onze Kaarten, "ten aanzien der Lengte, zeer k w a lyk geplaatst, en liggen voorzeker omtrent een Graad
meer O o s t l y k , waardoor men 'er onverwacht voor o p 
draait. O o k is derzelver ftrekking aan de noordzyde in
onze zeeboeken kwalyk afgetekend, wordende het land
als inwykende verbeeld, daar het in de daad uitfpringt."
D e Kaapverdifche Eilanden klaagt hy desgelyks
dat op onze Zeekaarten onnaauwkeurig geplaatst z y n .
Dit laatfte vermeldende, lazen w y met voldoening aan
den voet der bladzyde : „ M e t genoegen kan ik zegen, dat ' e r , zedert het fchryven deezer Brieven, door
'ommisfarisfen tot de Zeezaaken, betreifende het bepaalen der Lengte op Z e e , en de verbetering der Zee
kaarten, verfcheide naauwkeurige verbeteringen in onze
Zeekaarten gemaakt z y n , en geen Zeeraans-Journaal
hunne kundige handen ontfnapt, zonder dat 'er al het
nut uit getrokken i s . "
De tweede Brief vermeldt de Aankomst te Porto
Prayo. , St. Jago, in de voorige R e i s breed befchreev é h , toen hy daar in 't midden van den Zomer landde,
was thans, in 't begin van den R e g e n t y d , hetzelfde
niet.
D e derde Brief vervat het verdere Reisver
haal,

f
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h a a l , met veelvuldige opmerkingen, Visch- en Vogelbefchryvingen, Aan boord van de Scipio waren zy min
gelukkig met de Vischvangst dan op andere "fchepen ,
' t welk D E JONG voornaamlyk aan den gekoperden bo
dem van dat Schip toefchryft.
M e t den vierden Brief bevinden w y ons weder aan
de Kaap de Goede Hoop. Het voorig lang verblyf al
daar hadt de Reizigers met de meeste menfchqn zoda-r
nig eigen gemaakt, dat de Kaap door veelen als een
ander Vaderland befchouwd werd? het welk in gastv r y h e i d , gulheid en hartlykheid meer genoegens ople
verde dan Nederland zelve. Zeer gunftig is het berigt
wegens den Commisfaris S L U Y S K E N , die alles deedt
om de Volkplanting in orde en rust te houden, waar
de Inwoonders wel veele beloften ontvangen hadden ,
doch die in alles niet waren nagekomen, D E TONG vondt,
in den korten tyd van aguien maanden, de Kaap z o 
danig verarmd en veranderd, dat het dezelfde plaats
niet meer fcheen, H y geeft 'er de oorzaaken van o p ,
én tenens een tafereel van den hoogen p r y s , tot welken
de goederen uit Europa gefteegen z y n , en daarenboven
bezwaard met montteragtige asfuraatie en woekeragtige wisfeikoers, Voorbeelden van duurte der nood
wendigheden en andere zaaken verbaazen den L e e z e r ,
en met dat alles wordt de tempel der weelde niet af
gebroken. H y v r e e s t , dat de nypendfte armoede het
eenigst hulpmiddel tegen den hier heerfchenden kanker
weezen zal. — Hy beantwoordt verfcheide vraagen, w e 
gens verbeteringen aan deezen Uithoek, als een oogge
tuige en onderzoeker van de Landsgefteltenis, welke alle
óverweeging verdienen, en in de Reis zelve moeten nageflaagen worden.
Wegens de Verfterkingen vindt men zyn onderhoud
met den Kollonel GQRDON , Kommandant der Militaire
Magt aan de Kaap ; in den vyfden en zesden Brief,
Een tochtje landwaards in geeft aanleiding tot het mededeeleu zyner gedagten over den Landbouw. Voor
beelden ftaaven de mogelykheid eener groote verbete-i
r i n g , ook in het aanleggen van Houtgewas , daar het
brandhout van tyd tot tyd fchaarfcher en duurder
wordt, en men in de nabyheid der Stad geen hout meer
vindt.
De Reis na de Hout-baai geeft gelegenheid
om de verfterking daarvan na te gaan.
Het verhaal wortlt in den zevenden Brief afgewis.fe.ld
door
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d o o r ' s Reizigers Huwelyk en een Reisje na deii Tafel
berg.
D e agtfte befchryft de middelen tot Verdeediging * door de uitvinding van den Kollonel G O R D O N
zodanig veranderd, en de Kaap in een zo geduehteri
fiaat van verdeediging gefield, „ d a t , z o 'er flechts
3500 man goede troepen meer waren, men met een
eskader veel moeite zou hebben om de plaats in te
neemen; Van de van Kamp .baai, even bezuiden den
ingang der Tafel-baai > tot het Fort de Knokke, niet
verre van de Zout- Rivier, heeft men negentien vuur
o v e n s , die in veertien minuten ruim 450 kogels van
3 6 , 2 4 , 1 8 en 12 ponden doen gloeijen." Breed en aller
keurigst is het verflag van de verbetering in het fchieten met gloeiende kogels , door den meergemelde»
GORDON ,
naa veele proeven, hier v e r m e l d , inge
voerd.
Met fchrik leest men de ftrafoefening aan Slaaven
v o l v o e r d ; met deelneeming de moeilykheid der tochten
der diep landwaards in gelegene Boeren, om hunne
goederen aan Kaapftad te brengen; en met genoe
gen , hoe men Zeep en Zuikerbosehftroop bereidt; —
de inhoud van den negenden Brief» D e volgende is gew y d aan de Gezondheidsbronnen ten dien L a n d e , vol
gens medegedeelde berigten. Dit geeft aanleiding om
van de Geneesheeren aan de Kaap te fpreeken, 't welk
niet voordeelig luidt.
D e onzekere tydingen uit Europa doen hem aan z y n
Vriend, op den 8 M a y 1 7 9 5 , wanneer deeze hem Zen
ker op de tehuisreize oordeelde, uit Simons-baai fchryv e n , werwaards hy met het Convooi gezeild w a s .
Steeds op de voordeden deezer Volkplanting bedagt,
vermeldt h y , aan den Slangen - kop Katoen en R y s t
van eene heerlyke hoedanigheid te hebben aangetroffen:
hy uit zynen wensch, wegens de voortzetting van die
Gewasfen; doch laat 'er op volgen: ,» Ongelukkig blyft
alles by beginzelen; men heeft thans proeven genomen
van katoen, r y s t , vlas en hop: en dat alles misfchien
binnen zes of minder jaaren; en wie w e e t , o f binnen
zes andere jaaren, daar niets wordt aangemoedigd, ook
niet alles weder verdweenen i s ? " - — Den overvloed
van visch voor de keuken in Simons-baai vermeld heb
bende, fpreekt hy van een Kajelot of Noordkaper, daar
geftrand. Deeze zyn hier in menigte ; van den eigen-
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lyk gezegden Walvisch gewaagt de Reisbefebryver
hier niet.
De twaalfdeen dertiende Brieven vermelden het Uitzei
len der Retourvloot en veele Zeebyzonderheden. Het
Eiland Afcenfion l i g t , naar onzes Reizigers waarnee
ming, „ o p omtrent agt graden Zuider Breedte en drie
graden van onze L e n g t e , het welk een verfchil van
v y f - e n - t w i n t i g minuten in Breedte en één- graad en
dertig minuten in Lengte met onze gewoone kaar
ten zal uitmaaken." •
In Augustus kreegen z v
op zee berigt van de nieuwe Alliantie met 'Frankryk
van de Vlugt van zyne Hoogheid na Londen, en de
Vredebreuk met Engeland.
D i t deedt nadere fchikkingen beraamen. Bergen werd tot Rendezvous bepaald ;
doen men vondt genoegzaame reden om Drontheim te
neemen. Stormen , Scheepsziekten , en daaruit geree*
zene ongelegenheden-, beliepen de Vloot. Eigenaartig
en treffend befchryft hy der Matroozen lot op zulk
eene reis. De ongelegenheden aan boord van andere
Schepen vermeld hebbende, geeft by. op.,.hoe het aan
zyn- Boord geiteld was. „ W y zei ven hadden vyfticn
menfchen in de kooi, en tien anderen, hoewel nog dienst
doende, ongefteld, door verkoudheid en keelontiteeking,
welke kwaaien
ben voortgegaan , wanneer 'er niet in d r i e , in plaats
van in de gewoone twee kwartieren gewaakt was ge
worden. Het verfchilt toch v e e l , of men maar naauwlyks vier uuren ilaapen k a n , dan wel verzekerd i s , agt
uuren rust te zullen genieten. In het eerfte geval fpringt
een matroos, om tyd' te w i n n e n , dik wils met natte
plunje in de k o o i ; in het laatfte liever naakt.
Dit
woótd klinkt vreemd; doch b e g r y p , dat Janmaat niet
zodanig van plunje voorzien is > om zich geftadig in
een langduurig nat, mistig, regenagtig ftormweer, zo
als w y nu omtrent- een maand aan elkander gehad had*
d e n , te kunnen veranderen. D r i e hembden, twee baai
tjes, even veel broeken, drie paar kousfen, twee paar
iehoenen en een m u t s ; zie daar omwent zyne geheete
uitrusting. Als men dit met opmerking gadeflaat, is
het te: verwonderen, hoe de matroos nog gezond b l y f t ;
en hoe 'er menfchen gevonden worden, die voor twaalf
gulden in de maand, behalven het gedurig gevaar, zich,
blootftellen willen aan een ongemak', waarvan de armtte landbouwer geen denkbeeld heeft; en nog meer, hoe
des
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d;ze nuttige leden der maatfchappy met veragting kun*
nen aangezien en behandeld worden, door zommigen *
dié omtrent, even als de mannetjes-beijen in de k o r f ,
weinig meer doen, dan misfchien het hunne toebrengen
tot de inftandhouding van hun geflagt."
Van het Eiland Walderhow krygen w y , in den veer
tienden B r i e f , een breeder berigt dan w y ergens aan
troffen.
W y verheugden ons over het vriendlyk ont
h a a l , door deeze Eilanderen den Tochtgenooten aange
daan; Dromheim werd ter plaats des verblyfs gekooz e n , op het berigt van het in 't Vaderland voorgeval
lene. De reis derwaards was ongevallig; de lootzen
waren gebrekkig.
Oryland Wordt hier v r y uitvoerig
befchreeven: w y ontleenen 'er dit vant „ D e Gemeen
te op dit half- of Schiereiland zal in s20O of 2300 ledemaaten beftaan, alle landlieden, die zoo hier als o p
onderfcheiden niet ver van een liggende eilanden verfpreid zyn. Z y moeten dus des zondags hier met boo*
ten komen, en met hun huisgezin fomtyds twee mylen
wegs afleggen om ter kerke te gaan. Is dit moeilyk
voor h u n , het is zulks niet minder voor den Prediker,
dje eensdeels twee kerken op onderfcheide Eilanden
h e e f t , waarin h y van tyd tot t y d , ik meen eenmaal
des maands; moet prediken, en,ten anderen verpljgt
is over water bezoeken te doen , inzonderheid in g e 
val van z i e k t e , het welk in den winter door k o u d e ,
ongemak, zwaaren wind, dikke fneeuw, die het gezicht
b e l e t , als anderzins, zeer onaartig i s ; het is gebeurd
dat hy tot het bezoeken van éénen kranken drie dagen
van huis w a s . "
Een bezoek, op' uitnoodiging afgelegd by den Kancelaryraad, op diens Landgoed, niet verre van Orylands
K e r k , geeft aanleiding tot het vermelden van weetenswaardige byzonderheden, die in den vyftienden Brief
moeten nagegaan worden.
'Noorwegen en Drontheim
leveren de ftoffeoptot de vier volgende Brieven, w e l k e
den Leezer veel verfcheidenheids op eene bevallige
w y z e mededeelen.
T e r gelegenheid der onthoofding
van een Meisje
om vergiftiging, fchooten twee 01
«Irie menfchen t o e , en dronken van het laauwe b l o e d ,
als een Ibuverein middel tegen d e Vallende Z i e k t e ,
mits zich daarna door hard loopen tot nedervallens toe vermoeijende, en. daatdoor aan het zweeten
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ten geraakende. — Niet minder zeldzaam is de Reis
na Röraas, het bezigtigen der Kopermynen aldaar, in
den twintigften Brief aangevangen en in den tweeën*
twintigften bellooteni —— Veel hadden w y uitgemeikt,
als voor ons ïnededeelenswaardig ; doch plaatsgebrek
dringt ons voort te vaaren, eri op te geeven wat de
hoofd-ihhoud is der volgende B r i e v e n
By het vermelden der Krygsmagt in Noorwegen treffen
wy een zonderling verflag aan van een corps Schieloopers,
in den drieëntwintigften Brief; terwyl de vólgende ons de
Yzerwerken, en de Iriwoonders van die fchaars bewoonde
ftreek, doet kennen,
A g t Maanden verblyfs te
Drotitheim gaven D E J O N G gelegenheid, tot alle deeze
uittochten» Aan die Stad ichryft hy „ fteeds met genoegen en dankbaarheid te moeten gedenken; dewyl de
genootene hoffelykheid, vriendlykheid en gastvryheid,
van meest alle de inwoonderen genooten , de hoogfte
aanfpraak op myne erkentenis hadden» Nimmer dagt i k
het mogelyk, dat ik op 63 Graaden breedte eenen aangenitamen winter zou kunnen doorbrengen, en digt by
de Noordpool vrienden zou maaken. Gelukkige Noor'
wegeri! door klippen, door rotzen, door bykans ontoeganglyke bergen van andere volken afgefcheiden, zyn
de ondeugden en dwaasheden van latere tyden nog niet
allen tot u doorgedrongen; de aartsvaderlyke zeden
hebt gy behouden : eenvoudig, v r i e n d l y k , ondergeschikt, eerlyk, g a s t v r y , getrouw aan uwe overheid,
redelyk, maatig, fmaakt gy ook het natuurlyk gevolg
van uwe deugden, gezondheid, fterkte van lichaam en
een opgeruimd gemoed!" Welke treffende Voorbeelden
van Eerlykheid worden hier vermeld!
O p de Reis na Bergen nam i>E J O N G een Engelfché
Brik met ballast; van deeze namen z y het bruikbaars
af; de victualie en zeilen werden ter verfnapering en
plunje aan het V o l k uitgedeeld, en men liet de Brik
2elve zinken.
In Bergen in Noorwegen werd
onze Reiziger binnen gejaagd ; dagt 'er weinig dagen te vertoeven ; doch bleef 'er weeken. Z o groot
was het verfchil tusfchen het ftyve Bergen en het
bevallige Drontheim, d«t hy zyne verwondering daarover betuigt; voorts die Koopftad, Inwoonders, Han*
del enz. befchryvende. D è vier laatfte Brieven zyn
biertoe ingericht.
Met bevreemding zal men leezen,
wat
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wat hy van een K e r k , Huis en Kagcheïs van Papier
vermeldt. Z y n e Zeereis eindigt met dit Deel ; daar
h y zyne Reis vervolgens te Land doet, waarvan w y het
verflag in het Derde Deel verwagten. Het tegenwoordige is opgecierd met een Plaat van de Kaapftad -—
van de Simons-baai — van een en ander Infect — en
van de Schieloopers.
J.

COOK'S drie Reizen rondom de Waereld C1768—
1780.) verkort.
Te Amplerdam en den Haage, by
W . Holtrop en J. C . Leeuweftyn, 180a. In iimo.
Ill Deeltjes. Te zamen 1600 bl.

OOK en zyne belangryke Reizen zyn overbekend ook
C
onder ons; van den kundigen
hebben wy
ene uitmuntende Vertaling van dezelve. Dan dit Werk
PASTEUR

is kostbaar, en daardoor niet in ieders handen : ene verkorte uitgave moet daarom een aantal van onze Landgenoten welkom zyn. Intusfchen kunnen wy niet ontveinzen , dat men by deze verkorte uitgave vry wat
verliest; niet alleen de Zeeman en Starrekundige, maar
ieder Lezer, al leest hy ook alleen maar tot vermaak.
E v e n w e l , het is toch altyd beter, Hechts iets, al is dat
iets dan ook wat v e e l , dan alles te misfen. Aan hem,
die het grote W e r k niet verkrygen kan, en aan onze
jonge lieden vooral ook , durven wy dit Werkjen wel
aanbevelen. Men kan toch ook hier den groten Reiziger op den voet volgen by zyne Tochten, en raakt
bekend, enigzins althans, met die belangryke Ontdekkingen, -die den Man zo beroemd miken, dat men het
waarlyk voor fchande houden moet, van COOK en zyne
Reizen weinig of niets te weten.

,

Cedagten over s Lands Finantien, voorgedraagen in Aanmerkingen op het Rapport tot een Stelzel van Algemeene Belastingen , uitgebragt den 9 July i$oo. Door G V S B E R T K A R E L
VAN
HOGENDORP.
Te Amfterdattt , by de Wed. J . Do 11 ,
1802. In gr. Zv».
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en aart en de (trekking van dit Werkjen kunnen wy best
doen kennen , door het volgende , uit het Voorberigt, af
te fcbryven: „ Deeze Aanmerkingen op het bekend Rapport
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tot een Stelzel van Algmeene Belastingen , hebben anderhalf
jaar op myn Schryftafel gelegen , in afwagung van een gunitig
tydftip , om het licht te zien.
„ Iedereen weet, dat het Stelzel is gedecreteerd geworden,
cn wel zodanig in den geest van het Rapport, dat de Lasten
op de Graan^n nog zeer veel laager gefield zyn, ten einde
den gemeenen Man des te meer te ontlasten. Ter uitvoer
heeft dit Stelzel egter niet gebragt kunnen worden, en toen
men dagt 'et het naast by te zyn , is 'er eene geheele veran
dering voorgevallen, en heeft de poütyke gefteldheid der
Hatie een geheel anderen keer genomen.
„ Ik twyfel geen oogenblik aan de welgezindheid der Stel
lers van dit Rapport, en geloof gaarne dat zy het welzyn
van het Gemeenebest in het oog gehad hebben; maar ik ben
even zeer overtuigd , dat bun üelzel het algemeen verderf
Zoude na zig gefleept henben, onder de vrugtloojie poogin
gen om 't zelve in te voeren.
„ Zo min als toen myn tegenfpreeken zou gebaat hebben,
even zo kragtig, dunkt my , zullen myne Aanmerkingen
thans kunnen medewerken om de heeifchende denkbeelden
omtrent de oude Belastingen te febraagen en te bevestigen.
Z o veel reden als ik derhalven gehad heb om dezelven tot
mi te laaten liggen , heb ik nu , in tegendeel , om ze voor
den dag te brengen, ten einde het bedeelde oogmerk te be
reiken.
„ Een tweede zeer gunftige omftandigheid is de naby zynde Vrede, by weiken het ernst fchynt te zyn, ons onze K o 
loniën meestal terug te gee ven en te laaten behouden. Zulfe
eene gebeurtenis verandert den ftaat der zaaken ongemeen,
neemt alle voorwendzelen weg , om met het Rapport nieuweGrondflageii van onze Nationaale Welvaart te willen leggen,
en noopt ons onwederftaanbaar tot etne getrouwe aankleeving aan die beginzelen , door welken wy zo lang welgevaaien hebben , en die hier en daar, door den loop der tyden,
voor eenige wyzingen en verbeteringen vatbaar mogen z y u ,
maar niet geheel ter zyde gefield en met anderen verwisfdd
moeten worden. — In de hoop van die gelukkige teruggave
heb ik myne aanmerkingen gefchreeven ; en nu zy plaats zal
vinden, is daarin alleen eene dringreden gelegen om niet lan
ger met het uitgeeven derzsiven te toeven."
Zyne Schryiwyze, in dit Werkje gehouden, verdeedigd
hebbende., piyst by de Polityke Economie a a n , en merkt
daaromtrent o p :
dat deeze Weetenfchap thans een dsr aanzienlykften is geworden, en met r e g t , om dat zy tot onder
werp en doelwit heeft, de Nationaale Welvaart, gefchikt naar
den aart der onderfcheiden volken en landen, te bevorderen.
Jn ons L a n d , welk evenredig volkryker en welvaarender is,
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dan eenig ander, is de praktyk, door den aart en inborst der
Ingezetenen , wel rerre gebragt, en als tot eene tweede natuur geworden; maar de theorie, de weetenfchap, is in
Frankryk, in Engeland,
in Italië, in Duitschland veel meer
bekend en aangekweekt. Van daar eene meerderheid, welke
deeze Natiën, van tyd tot tyd, verkreegen hebben, en welke
dreigt, alle de voordeden onzer praktyk, ontbloot van theor i e , te zullen overweegen.
Zo is het ons gegaan met veele
Kunften, Fabryken en Ambagten, waarin wy v o o r é é n e o f twee
eeuwen meesters , en verre boven andere Natiën verheeven
waren, en die thans by onze buuren tot éen veel hooger top
van volmaaktheid opgeveizeld zyn.
Onderzoekt en kent men
ooit, vooral in 's Lands Hoog Beduur, de waare beginzelen
van Polityke Economie, en past men dezelve wyslyk toe op
de om Handigheden van ons Land en V o l k , zo kan onze na»
tionaale welvaart nog met den tyd herfteld , ja, mogelyk verder dan ooit te vooren uitgebreid worden. — — Deeze welvaart m o e t , als het w a r e , de grondflag tot een Inkomen
voor den Staat uit Belastingen zyn; de Belastingen moeten
zo ingerigt worden , dat zy aan deeze welvaart het minst
mogelyk nadeel toebrengen : weshal»en dan ook het Stelzel
van Firtantiea in het naauwst verband flaat met de Polityke Economie , als de weetenfchap der Nationaale weivaart."
Op deezen grond pryst V A N H O C E N D O R P de onlangs in 't
Nederduitsch vertaalde Staatkundige Economie van den vermaarden Italiaanfchen Graaf V E K R I , met eenige Aanmerkingen , hooglyk aan ( * ) . Hy wenscht , dat dergelyke Werken
in onze taal overgebragt en met ophelderingen voorzien werden.
•' Verre zyn wy van de Theorie in dit ftqk geheel
te wraaken; maar kunnen niet afzyn bier by te voegen, hoe
een onzer grootile en met zeer veel voordeels handelende
Kooplieden, zeer onlangs overleden, eene veelal ïheoretifche
Verhandeling over den Koophandel geleezen hebbende, door
een Koopman opgetteld , wiens Handel en Bedryf, met al
zyn Theorie, by lange na niet ao voorfpoedig ging als de
zyne, zeide: De Heer ****
heeft veel meer Theorie dan iki
doch ik heb dt Praktyk!
(*} Zie onze Letteroef. voor 1802, b!. 244.
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Leven van een arm Dorps-Predikant.
Door A U G U S T L A Uit het Hoogduitsch. Met Plaaten. Te Haarlem, by F . Bonn, 1802. In gr. ivo.
II Deelen. Te samen 6-0 bl.
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e arme Dorps-Predikant befchryft zynen levensloop vóór
en in zyn huwlyk, zyn zoet en z u u r , zyne huislyke
vreugd en fmart, zyne vreugd en (mart aan zyne kinderen,
hoe zy h e m , hoe hy hen behandelde , hunne huwlyken ; in
één woord, ieder toneel is hier huislyk i en behoeven wy
wel te zeggen, hoe een L A F O N T A I J N E den zestigjarigen achtingswaardigen man fchryven laat? W y kunnen van ons niet
verkrygen , een geraamte te geven van de gefchiedenis, welk e , hoe belangryk o o k , toch niet het voorname i s , dat ons
dit boek zo fterk doet aanpryzen; alleen zeggen w y , omdat
dit by ene Roman zo als deze , in ons o o g , zeer bevallen
moet: den Dorps-Predikant, en "alle de zynen, dié ons by de
lezing zo dierbaar worden, laten wy aan het einde van het
Werk gelukkig.
Het is een boek, dit zeggen wy van goeder h a r t e , dat ie •
deren Lezer, die een mensen is, en als een mensch voelen en
genieten kan, by uitïlekendbeid behagen zal. Geen mensch kan
het in enen adem doorlezen; men legt het gedurig ter zyd e , omdat men het hart door ene zucht moet lucht geven,
of een dierbaar, reeds lang voorheen genoten, genoegen nog
eenmaal moet genieten ; en onze Lezer , in welk enen ftand
of betrekking ook, die deze Roman flechts met een vluchtig
oog doorbladerd heeft, en ongelezen dezelve weg kan leggen , voor dien heeft waarlyk onze fmaafc, ons gevoel, voor
het vervolg weinig waarde meer.
W y konden vry wat ztggen, van het verbergen der kunst,
of het ongekunflelde in dit uitmuntend verhaal, — over de
eenvoudige kracht der uitdrukking, de ongezochte en onverwachte treffende wendingen, — wekking en leiding der hartst o c h t , — verlichte kennis en zuivere zedeleer; — dan waaH
toe zo veel lof? De Schryver brengt ons hier in gene denkbeeldige , maar in onze eigene wereld, in onzen huislyken
kring; doet ons onze genietingen kennen ; het voorkdene
ons herinneren , dikwyls met weemoedige vreugde, en (lort
ons dankbare vreugd, en moed en kracht in het hart; e n ,
waarlyk dit is niet weinig ter aanpryzing gezegd, de treffende
leer komt hier door het hart tot het verftand, en kan toch
altyd den toets doorflaan van het gezond verftand. Mynentwege (zo fpreekt de Dorps-Predikant) mag de volgende eeuw,
en «i vas het duizend jaren hierna, lezen wat ik fthryf; ik
ben
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ben verzekerd overal harten te vinden, die kloppen zullen, als
zy my lezen.
Geleerdheid vergaat; maar vaders, kinderen
echtgenoten en harten, wier gefchiedenis ik hier met eene volle
ziel befchryve, zullen 'er zyn zo lang de wereld blyft, en zy
zullen my ook ver/laan.
Wy verltonden den braven man en
zyne brave menfchen , met hunne gebreken en deugden, met
hun zwak maar uitmuntend hart.
W y willen het een en ander affchryven, ter proeve van
den ichryfcrant, en van de Vertaling, die allen lof verdient;
doch wy leveren flechts fragmenten. —• „Eindelyk wy trouw
den in de volgende Lente.
Daags na de bruiloft, floop ik
met myne jonge vrouw Uilletjes uit myn Schoonvaders huis,
en het gewoel der vrienden , w e g , door den tuin, en kuierde
met haar naar myn dorp. Welk eene wandeling! Ik had voor
genomen, om , over deze wandeling, eeu afzonderlyk Hoofdltuk voor de moesjankers [die uitdrukking gevalt ons niet:
wy twyfelen,of de Vertaler hier het rechte woord gekozen hebbe] te fchryven, alleen om gelegenheid te hebben, om dezelve,
met eiken L e z e r , hy zy dan moesjanker of niet, nog eens te
doen. Doch hy, die zulk eene wandeling nooit gedaan heeft,
gelooft niet, wat zy is; en die hem gedaan heeft, — lieve
Kemel! zal die wel van my eene befchryving willen lezen ?
Zou hy niet, zich naast zyne echtgenote,of op haar graf, ne
derzettende , zyne eigene wandeling nog eens herdenken , en
d 3 n , met nieuwe liefde , aan het hart van de gezellinne zyns
levens, of met eene gloeijende aandoening op haar graf nederzinken, en zeggen, het gene ik thans zegge: „ O ! hoe ge
lukkig is de mensen!"
„ Wy wandelden — naa m y n , naa haar huls'. .Man en
Vrouw!" enz.
v

x

„ Na eene begaane onbillykheid wordt men gewoonlyk
buigzamer en zachter , dan men te voren was. En het gene
nog erger i s , men bevindt z i c h , by deze verandering tot het
zachte en weemoedige, zoo wel, dat men dit gevoel van
eene veronachtzaamde deugd zelfs met den naam van deugd
beftempelt. Somtyds zou men kunnen wenfehen, onrecht begian te hebben, om flechts tot deze zoo zachte deelneming
met menfchen te geraken , omdat zy zoo zoet is, en zich.
zelve als eene zedelyke volkomenheid voelt. Hoe misleidt de
ydele tnensch zichzelven, wanneer hy daalt, en wanneer hy
klimt! Na elke deugdzame handeling , zelfs na eene zulke,
die hem geene opoffering kostte , wordt hy moediger op zich
zelven , ftrenger omtrent anderen, en wreed tegen hen, die
vielen, waar hy ftaande bleef."

„ Hoe

A.
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„ Hoe kan men ter wereld iets geloven zonder gronden ?
dat is toch niet moo^Iyk!"
„ Ach K A R E L , zetde B E T j f . N teder : dat is wel mooglyk.
Als ik ééns in een lente avondftond in onzen tuiu kwam, en
de hemel zich vol Itarren boven myn hoofd uitbreidde , de
nachtegaal eenzaam in het duister zong , en myn hart daarby vreugdevol klopte : o , dan wist ik , levendig , dat 'er
«en God i s , levendiger, dan na de langitc duidelykfle bewyzen in onze leeruuren."
„ Schoone bewyzenI een nachtegaal,en eea kloppend hart!
zeide K A R E L lagchend."
„ O , zeide B E T J E N , met opgeflagen oogen , wanneer een
broedende nachtegaal vol liefde voor hare jongen, en een vroJyk menfebenhart, het welk de liefde der nachtegaal voelt, geene
bewyzen zyn voor het beftaan van eenen Algemeenen Vader,
dan is 'er in het geheel geen bewys voor. E n , lieve K A R E L ,
als zulk een itil levendig gevoel het geloof niet weder ia
' A M E T J E N ' S hart terug brengt, —
zuilen het uwe boeken niet
doen, hoe goed die ook zyn mogen."
., Gy werpt het koorn te geiyk met het kaf weg, B E T J E N !
zeide ik. Het een niet zonder het ander! Hoofd en hart zya
het gefpan van het geloof."
„ Neen, hernam B U T J E W , ik verdedig M I E T J E N enkel, myn
v a d e r w a n t ik vrees, dat K A R E L , met yskoude befluiten, met
het ltyve, „ indien dit waar is, dan is dat ook waar; en derhalven!" op M I E T J E N ' S warm hart vruchteloos aanvallen zal.
O vader , een traan in het o o g , en een gebed tot God ,
zyn voor eene twyfelende ziel de beste gronden. Geloof my,
my overviel fomtyds eene rilling,als ik de bewyzen zoo voor
en tegen aanhoorde , omdat men zoo yskoud van het toekomende leven fprak, even als van het weder, dat morgen zyn
zal. Ach vader, had ik de natuur, het broedende vogeltjen,
de gelukkige infekten, het vrolyke leven der wereld, den ftilJen nacht met hare Harren, het liaan der dorpsklok, niet gehad; de boeken zouden my ;uist tot twyfeien hebben kunnen brengen. Want zoo dikwyls ik de bewyagronden aanhoorde, vraagde eene (tem in myn binnen (te, als of die met
de boeken fpotte: En als het nu evenwel niet zoo was? Een
blik op de itarren , waar God i s , gaf ray weder warmte, en
maakte my vertrouwend. Ik bid u , laat K A K E L niet aan M I E T J E N S hart komen," enz.
„ Ach! het valt op eiken dag zwaar, een ongeluk te moeten dragen;maar by een merkwaardig tydltip, by voorbeeld op
zyn geboorte-, of op den nieuwjaars-dag, valt het dubbel
zwaar. Dan oordeelt men zich byna bevoegd, om met het
llrenge noodlot te wisten. Op Zondag, op Feettryden. ontiluic
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fluit t o c h , dermt men, zelfs de wreedfïe heer zyne negerflaven van hunne boeijen: is het noodlot dan harder, dan da
mensch ? Het behooi de op den laatften dag des jaars alle
tranen op te drogen, alle wonden van het hart te helen, opdat enkel vrolyke en wel te vrede harten het nieuwe jaar
begroeten.
Maar het is anders, geheel andersl Ach! wy ar*
me menfchen!"
„ Hst was nodig, dat ik my door kunst moed zocht te
verwekken.
Ik overzag den weg , dien de zon heden had
af te leggen, en ftelde my de zuchten van alle moede, krank e , kommervolle menfchen in gedachten v o o r , over welke
zy heden fciiynen zou. Alle deze zuchten moesten de myne
verdoven jdoch myne zuchten waren de eenigfte in de natuur,
myn hart het eenigfte, het welk angftig klopte. Ik verhief my
mee myne verbeelding boven de z o n , en ftreefde door toe
aan de grenzen der fchepping ; maar het bleef, zoo als het
was.
Myn zuchten duurde v o o r t , en was het eenigfte
wat ik hoorde. Nu verhief ik my boven het tegenwoordige, vloog tot aan den rand der verganglykheid, der t o e .
komst, zag de rust in alle voorhanden zynde graven , era
verbeeldde my de rust der toekomftige. Vergeefs! nergens
vond ik troost."
„ Zo als ik de deur intrad, zeide onze meid tegen myne
jongfte dochter: Huil niet, JANSJF.N' hetgeen men op nieuwjaarsdag doet, moet men het gehele jaar doen! — — Zal
de Lezer wel geloven, dat deze woorden my den gehelen
dag niet uit de gedachten gingen , zoo zelfs dat ik myne
Vrouw en Kinderen over tafel bad , dat zy toch flechts
eenmaal grimlagchen zouden, indien zy al niet vrolyk zien
konden? Helaas! ongeluk is de waare bron van bygeloof,
zoo wel als van geloof.
Een h a r t , het welk menfchen
niet kunnen helpen, of het welk zy ongetroost laten , zoekt
hulp in eene andere wereld , fchept zyne hoop uit toevallige woorden , of uit de vlugt der vogelen, maakt het
vallen van een fteentjen op deze of gene plaats tot eene
Godfpraak , en vordert met een vast geloof een wonder
van de Voorzienigheid , " enz.
W y mogen niet meer affchryven. »
•
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of de Vrouw zo als zy zyn kan. Een Leesboek
veor alle Vrouwen. Uit het Heogduitsch. door p. G . w i T S t N
GEYSBJEEK.
Te Zutphen, by H . C . A. Thieme, 1 Ü 0 2 . In
gr. %vo. 4Ó3 bl,

HENRIÈTTS ,

H

ier wordt ons ene Vrouw gefchetst zo als zy wezen
kan; — zo als zy wezen moet? — althand» niet zo
als zy doorgaans is:
zy gedraagt zich in zeer moeilyke
omftandigbeden , zo als geen Echtgenoot dit van de zyne
verwachten kan, noch o o k inag vergen. H E U R I Ë T T E was de
Dochter van enen armen Edelman j werd , met heide hare
Broeders, zeer zorgvuldig opgevoed ; dan, wegens de kommerlyke omftandighedeu van hare Ouders , verliet zy al vroeg
het vaderlyk buis, daar zekere uitmuntende en ryke Dame
de zorg voor hare verdere befcnaving op zich nam , en haar
in de grote wereld bragt; terwyl hare beide Broeders in het
Eoninglyk Kadettenhuis geplaatst werden. Eeii droevig ongeluk treft de ouderlyke woning; deze brandt af tot den grond;
HENRICTTE
vindt hare Ouders , van alles ontbloot, in ene
armoedige hut. Hare Moeder overleeft dien flag niet lang.
Een onbarmhartig fchuldeifcher flaat het landgoed aan, en laat
den ouden Vader niets overig.
HENRIÊTTE
is ene tedere,
waardige Dochter; zy deelt de uiterfte^ maar eerlyke armoede met haren VaJer; is hem alles wat zy zyn kan, en verlaat hem niet.
Eindlyk, op het dringend aanhouden eens
Vriends, haalt de Vader zelve haar over; zy verlaat de h u t ,
om, als Vriendin, door goede lering, en voorbeeld vooral,
nuttig te zyn aan ene verwaarloosde , of liever door de op.
voeding in den grond bedorvene Jongejuffrouw, de énige
Dochter van dezen Vriend, (een man, die fchatten be^it en
een uitmuntend hart. . Ene taak , hoe moeilyk o o k , waarvoor
zy toch volkomen berekend is ; doch waarin zy zeer ongelukkig flaagt, alzo reeds alles goeds- in het hart dezer jonge
Dame verwoest is , en , hoewel haar hart en aanleg o o r fpronglyk goed was , de roerendfle en fterlifle voorvallen en
omftandigheden op haar niets gene uitwerking meer doen,
dan alleen b e r o u w en een goed voornemen voor één ogenblik ,
terwyl zy kort daarop weer tot de verachtlyktle zedeiyke laagheid nederzinkt, en op de verachtlykfte wys haren roern in
hare fchande zoekt; gelyk zy zich dan ook , en als jonkvrouw, en gehuwd, als vrouw en moeder, in overvloed en
daarna in de bitterfte armoede, v o o r ieder gevoelig hart als
het zedeloo-te fchepfel brandmerkt. Een karakter , (dit zeg«
gen wy met genoegen) by z o veel gevoel, en in zodanige
omlhndigheden, buiten tegenfpraak zeer overdreven ; en hier
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zekerlyk alleen zo ingevoegd , opdat by dit contrast H E N «
K i ë T T E , of de Vrouw zo als zy zyn kan, des te meer zou
uitkomen.
M I L F O R T , een Edelman van vermogen , leert H E N R I Ê T T E
kennen ; zy geeft hem hare hand, —— een weinig onberaden , zouden wy zeggen , — doch met goedvinden haars
Vaders ,• ook was hy in den grond een edel mensch , en
in hare omftandigheden is het toch wel te verontfchuldigen,
dat zy niet alles nopens zyn karakter wist, hetgeen zy weiligt had kunnen weten by een naauwkeuriger onderzoek. Enen
korten tyd was haar huwlyk hoogst gelukkig ; doch na enige
weken reeds had zy vermoeden, en binnen kort werd het
haar zekerheid, haar Echtgenoot fchond de huwlykstrouw,
en het fpel was zyne hartstocht. By alle hare tedere liefde , die zy behoudt en betoont voor den onwaardigen, behandelt hy haar dikwyls norsch en koel, en verwyt haar zelfs
hare armoede. Niemand klaagt zy, met niemand gaat zy te
rade, dan met haren waardigen Vader. Zy beproefde de verbetering van haren dierbaren Echtgenoot op de zachtfte,
kieschfte wys. Zekere Mevrouw L U K A S , ene onbefchaamde
Boeleerder ,was nu meestresfe van zyn hart; en echter, om de
eer van haren Man voor het publiek te bewaren, gedougde
zy deze niet alleen , maar drong 'er op aan, dat zy met haren Echtgenoot mede genodigd zou worden op een vriendenmaal. C H R I S T I A N E , «ne harer Dienstmeiden, door haren Man
bezwangerd, en daarna op ene eerloze wyze hulp- en raadloos
gelaten , werd door haar verzorgd ; zonder dat hy het weten
k o n , zorgde zy voor alles, en bewaarde zynen goeden naam,
en moedcrlyk zorsde zy voor het kind, dat fpoedig een weesje
was.
By zdtete gelegenheid roert zy haren Man , en meent
hem van het SPEL afgebragt te hebben , daar by in een treffend voorbeeld ziet, hoe ongelukkig een zyner Vrienden w a s ,
wien hy alles had afgewonnen, en die nu, door H E N R I O T T E S
beleid, het zyne terug ontfing , op ene voor J V U L F O U T zeer
vererende wys, daar hy anders met zyne brave vrouw en taljyk gezin tot den bedelzak vernederd was : dan niet l»ng
daarna had M I L F O R T alles in het Spel gewaagd,alles verloren;
wilde het geluk dwingen, verloor nog al meer, meer dan zya
eigendom. Zy redt hem vrolyk door hare kostbare juwelen;
een gefchenk van M I L F O R T ' S Oom. En van dezen waardigen
man was zy de lieveling.
Hy hoorde , hoe zyn Neef zich
misdroeg, riep haar en hare kinderen tot zich, en wilde haar
als een vader verzorgen. Doch zy weigert, en blyft haren
trouwlozen Echtgenoot in dit opzicht ook getrouw; fmeekt
voor hem.
Trouw en teder was dit voorzeker,- maar was
het ook ia alles voorzichtig en goed? dus vragen wy. De
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gefchiedeniSj hier (dit had de Schryver in de hand) loopt wel
af; MiLFORT beiert zich. Dan is deze uitkomst altyd zeker ?
Tedere, zachte toegevendheid, gadeloze liefde en trouw, zyn
zeker voer de Vrouw de beste wapenen. Doch zulk een Man
van zulk ene VrouwJ Zy was toch ook Moeder; en had zy
dan niet enigzins, by deze gelegenheid, door dezen waardigen Oom , kunnen , moeten zorgen , dat althands niet eens
alles voor hare kinderen verloren werd , en derzelver rechtmatige be^ittingen niet de prooi werden (zo als toch h'gc
het geval had kunnen z y n , by alle bare pogingen op haren
Echtgenoot) van valfche fpelers , en deze of gene verachtlyke hoer?
Intusfchen gelukten reeds enigzins hare pogingen ; zy
fcheen het hart van haren Man weer aan zich te hebben g e trokken ; de dood van tien' waardigen Oom voltooide hare
overwinning; hy vond de brieven en hare antwoorden, zag
boe veel hy zyne Gade verfchuldigd was,en is nu voor altyd
van zyne dwaasheid genezen. Nu vermag • H E N R I È T T E alles;
den Zoon van C H R I S T I A N E voedt zy , hoe zeer M I L F O R T
daar eerst tegen h a d , met den haren o p ; zorgt voor hare
diepgezonkene ongelukkige Vriendin en hare kinderen; en
(de gefchiedenis van zekeren Predikant en zyne Zuster, die,
hoe zeer anders lezenswaardig , eigentlyk tot H E N R I O T T E in
gene betrekking ftaat, en het verhaal onnodig rekt, gaan wy
met ftiizwygen voorby) treffend eindigt dit boek met den
aankoop van haar vaderlyk landgoed, door M I L F O R T , voor haren braven Vader, en de hulde der Landlieden van hunnen
thands gryzen , zo teder beminden , waardigen Heer ; welk
toneel, hoe zeer het een weinig overdreven is , wy met
aandoening en het grootst genoegen lazen.
Ene Roman, derhalven, Lezer! zo als 'er meer nog zyn,
maar wel gefchreven. Indedaad, voor zo velen, die helaas!
niet anders dan zodnn ge Verhalen met genoegen lezen , een
niet onaangenaam gefchenk , en zelfs in meer dan een opzicht een nuttig tydverdryf. Maar waarom dezelve juist een
Leesboek voor A L L E Vrouwen zou moeten worden, gelyk de
titel zegt, zien wy niet door ; e n , oprecht gefproken , kunnen wy niet volkomen inftemmen met den Uitgever, die ons
bericht , dat dit Werk M E T R E C H T als een Handboek des
hurgerfyken Levens kan befcheuwd werden.
:
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Godsdienst, Deugd, Natuur en Voorzienigheid. Een Leesboek
voor het Algemeen. lilde Deel. Te Leiden , by A. en J .
Honkoop.

/ « gr. $vo. 196 bl.

ok nu willen wy dit Werk aanpryzen, door wederom
een geheel Verhaal voor onze Lezers af te fchryven.
W y hebben toch genoeg by de vorige Delen reeds gezegd
ovtr den geest van de hier voorkomende ftukiens , en vinden
gene reden om aan het gezegde iets toe of af te doen. In
dit Deel ontmoeten wy gene mindere verfcheidenheid, en de
goede (trekking van alle de Veihalen blyft juist dezelfde.
Ziet hier het elfde , dat hier voorkomt; de titel is : Gop
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„ In een dorp , naby Thuringen, leefde een eerlyk Kleer
maker. Twintig jaren had hy zyn huisgezin trouw onder
houden; zy hadden geen gebrek geleden aan enige nooddruft.
Maar by den duren tyd in 't jaar 1770 , daar alle levensmid
delen tot een' hogen prys (legen, en zyne verdienden zeer
gering waren , terwyl de meeste menfchen, buiten ftaat om
klederen te kopen, al hun geld tot het daaglyks brood hefte
den moesten , zat de goede man foms veie dagen zonder
werk, daar hy en zyne kinderen toch eiken dag eten moes
ten. In dezen hogen nood werd het hem dikwyls zeer ban
ge ; zedert lange hadden zy niets meer gegeten, dan droog
brood met water; d a n , htt geld hem nu ook ontbrekende,
om brood te kopen,zo moest hy het weinige tin.dac hy h a d ,
verkopen; toen ook dit was opgeteerd, verkocht hy eerst
:zyn r o k , toen zyn tafellinnen, en de klederen van zyne kin
deren.
Eindelyk had hy niets meer om te verkopen. Het
kwam zo v e r , dat hy ten laatften 's morgens opftond , zon
der te weten , hoe hy voor dien dag ene bete broods beko
men zou. Zyne kinderen liepen om hem heen, drukten hem
de handen, en riepen :» brood! lieve vader! brood! Zyn hart
fcheen te breken ; maar fpoedig herllelde hy zich, en troostte
zyne kinderen met deze woorden: van morgen, lieve kinders!
zult gy wel honger moeten lyden, maar te middag zult gy
allen verzadigd worden. En van waar zullen wy dan eten be
komen? vroegen zy. D e vader wees ten hemel, wendde ver
volgends zyn aangezicht van hun, waarover de tranen big
gelden, en liep in het naaste vertrek; daar viel hy op zyne
knien, bad vurig en gelovig tot God, dat Hy hem uitkomst
geven, en hem met zyne kinderen niet zou laten omkomen;
neen, dit vertrouwde hy van zyne magt en vaderliefde ; nog
dezen dag zou God hem voedfel bezorgen. Naauwlyks was
by van het gebed opgeftaan , en was vol gedachten by zich
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zeiven , niet te overleggen , welke middelen hy best in 't
werk zou Hellen , orn zyn beltaan te vinden, toen onverwacht
een van zyne kinderen in 't vertrek kwam, en zeide: Vader!
'er is ene vrouw, die u fpreken wil.
„ Hy ging tot haar, en vond ene boerenvrouw, die hem
vroeg, of hy kans zag o m in twee of drie dagen nieuwe kle
deren voor haar en hare dochter te maken; zy moest ze nood
zaak lyk hebben, wyl zy tegen den volgenden zondag op ene
bruiloft genodigd waren. Zeer gaarne, antwoordde de man,
en nodigde de vrouw o m in het vertrek te gaan. Zy kwam
i n , en zeide: N u . o p dat gy te vlytiger zoudt arbeiden, zo
heb ik hier o o k wat levensmiddelen voor u medegebragt. By
deze woorden opende zy ene korf; de kinderen fchaarden zich
o m dezelvo, o m te zien wat 'er in was. Zy nam 'er een
brood uit, wat boter, gerookt vleesch, en nog een pot m e t
erwten. De kinderen klapten in de handen , zagen mal
kanderen aan, en de een na den anderen keerde zich o m en
•weende. De vader zelf kon niet antwoorden dan met tranen.
D e vrouw vroeg wat dit beduidde, en hoorde toen de treuri
ge omftandigheden , waarin dit huisgezin zich bevond. D e
gevoelige vrouw weende mede, en verheugde z i c h , dat z y ,
in de hand van God, het werktuig was geweest, o m deze
brave menfchen te redden. Dit gevoel was haar zo zoet, dac
zy voornam deze arme familie verder te verzorgen, en tot hen
zeide: Van nu af aan zult gy geen gebrek meer lyden; ik heb
zo veel koorn in myne fchuur, dat ik u allen daarvan onder
houden , en echter nog verkopen kan: komt by m y , zo dikwyls gy brood nodig hebt ; gy zult het altyd hebben; en
wanneer gy andere levensmiddelen begeert, ik zal ze u nooit
weigeren, maar wil u alles o m een* billyken prys aanrekenen;
gy kunt het dan van tyd tot tyd met u w arbeid weer verdie
nen en afdoen. Ik heb o o k kinderen; wie weet waar God
ze weer zegent. Leeft vergenoegd , en verlaat u op myn
woord.
„ Het huisgezin was buiten zichzelven van vreugd.
Zo
rasch de goede vrouw was heengegaan, bereidden zy ene maaltyd.
Die fmaakte heeriyk! men moet eerst weten wat hongerlyden i s , o m dit te beoordelen. Zy dankten echter bo
venal den goeden God van ganfeher harte , die dan vaak
jiitt zyne hulp het naaste by i s , als voor ons alle raad ver
loren fchynt.
„ Werpt alle uwe bektmmernisfen op Hem, want fly zorgt
voor 8 . i Petr. V: 7."
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Tafereelen uit het Daaglykfche Leven, benevens eenige Spreekwoorden , als Toneel/tukjes voor de Jeugd bewerkt; door den
Schryver van Gurna! en Lina. Te Amfierdam, by van Vliet

en van der H e y , ï3o2. In %vi. 300 hl.
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y namen dit boekje met een gunflig voorgevoel in handen,
en het flelde onze verwachting ook geenzins te leur; z o dat het ons niet vervelen zou, van ieder dezer Toneelftukjes
ene korte opgave te doen; dan wy vertrouwen, dat dit onnodig
wezen zal, daar ook zonder onze aankondiging de naam van
den Schryver van Gutnal en Lina reeds de vrienden der jeugd
zal hebben uitgelokt,om door dit lieve boekje hunne kwekelingen ene nieuwe vreugde te geven. Ziet hier de titels der
ftukjes: Het Gedenkteeken en Graffchrift voor eene braave Moeder.
Karolientjis Dood, of de Rroeder- en Zusterliefde.
——— De Arme Vrouw.
Het Trotfche Meisje.
De
Befchaamde Gierigaard.
De Moedwillige Jongen. ——— De
Eerlyke en Dankbare Schuldenaar. —— De Banketbakker , of
de Schyn bedriegt. «—— De Westindie-vaarder , of die wel
doet, wel ontmoet. —— Alderigo, of de Liefde is Jierk als de
Dood.
Het Vredefeest , in de Hut der Armoede , of de
Weldadige Koopman.
Ook als Toneelftukjes hebben deze
opftellen reeds vry wat waarde; maar ze zyn daarenboven geheel naar de vatbaarheid en voor het gevoel van aankomende
kinderen berekend, vormen het hart voor zedelykheid, zyn
eenvouwig en natuurlyk , en niet overdreven; daarom beloven wy 'er onze kinderen nuttige vreugde van. — In het
Voorbericht maakt de Vertaler melding van ene aangename en
teffens allernuttigfie oefening van het verftand . vernuft en
oordeel, het Spreekwoord/pel, in des Schryvers Vaderland in
gebruik: men kiest, naamlyk, een Spreekwoord; het gezelfchap deelt zich daarop in tweën; men maakt enige algemene
affpraken, en voor de vuist fpeelt men daarop een of ander
ltukjej — de party, die toefchouwer was, moet nu het bedoelde Spreekwoord raden, en de uitwerking en uitvoering
beoordelen; en zo aanftonds wordt de gefpeeld hebbende part y de aanfchouwende , daar nu dan terftond een twede Spreekwoord wordt uitgevoerd. — Men ziet uit de opgegevene titels , welke van deze ftukjes als proeven van zodanig fpel vervaardigd zyn. — Wy wenfchen hardyk, dat de Eerwaarde
L O S S I U S (deze is toch de Schryver van Gumal en Lina) meer
voor kinderen arbeiden zal , waartoe hy zo uitnemend gefchikt is r e n dat zyne gefchriften niet alleen by ons altyd byv a l , maar altyd ook enen zo bekwamen Vertaler vinden zullen, als aan dit Werkje is t e beurt gevallen.

6.

M A S M A K , SIX SEBMONS.

Six Sermons pour les Enfans, fur Marc. X ; 1 3 — 1 6 " . Luc.
il: 5 1 , 5 2 . Matthieux X X V I I I : 1 9 . . 2 Timothée III: 1 5 .
7»Ve Hr 1 1 , 1 2 . et i Jean 11: 2 8 . Par G E R A R D M A S M A N ,
Pasteur a Utrecht. Traduit du HoJiandois, par j . V A N K E M M E L E N , Maitre de Penfion a Leide.
a Utrecht, chez G. T. r.
Paddenburg et Fits, 1 8 0 2 . In 12010. 2 9 4 pag.
ne Vertaling van het Zestal Kinderpreken van den Eerw.
M A S M A N , welke wy in den voorleden Jare aan onze L e 
zers hebben btkend gemaakt; zo dat de Kinderen dezelve dan
nu ook in het Fransen kunnen lezen. De Overzetting komt ons
zeer wel voor; en wy twyfelen geenzins, o f dit Werkje zal
ook in dit Fransch gewaad zyne Lezers vinden.

E

Aanwyzing van de Verleidingen,
voor welke de Jtut^d vooral
blootftaat. en de Middelen, daartegen zorgvuldig in acht te
•nemen. Tot nut van 't Algemeen. Door w. G . R E D D I N G I U S ,
Leeraar der Hervormden te Dronryp.
Te Franeker, by
Romar en Verwey. In Bve. 4 7 bl.
it ftukje was ten andwoord ener opgegevene prysvraag
by de Maatfchappy Tot Nut van 't Algemeen beftemd,
maar werd toevallig vermist; en daar de vraag vervolgends
door die Maatfchappy werd ingetrokken , zo gaf de Schryver
zelve het in 't licht. Een welgemeend opflel is het in de
daad , en dat ook nog by dezen of genen nut kan doen.
Intusfchen twyfelen w y , o f het den prys zou weggedragen
hebben, waarnaar het dingen moest: naar ons denkbeeld
verlangde de Maatfchappy vooral zodanig gefchrift Voor den
minvermogenden, — ene aanwyzing voor de jeugd ja wel,
maar toch voor ouders en leermeesters vooral, — en daar
toe dan de meest gewone ondeugden en gevaren voor den
minderen burgerfland zeer veel meer gebyzonderd. Hier zegt
de Vader aan zyn Zoon wat verleiding is ; en fchryft hem
daarop enige hartlyke brieven , waarin hy hem vaderlyk
waarfchuwt tegen den eerjlen flap tot iedere Stonde, herinnert
aan den bekenden text uit J A K O B U S fcbonen Brief nopens de
verzoekingen, de les ken u zeiven, en let vooral op de zwakke
zyde van uw hart, aanbeveelt,, enz. Het is derhal ven, dit
voelt de L e z e r , toch een boekje, dat men der jeugd zon
der gevaar niet alleen, maar waarlyk in verwachting dat het
niet onnuttig wezen zal, gerust kan in handen geven.
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Nieuw Printeboek voor Kinderen, behelzende: Onderwerpen, uit
het Ryk der Natuur,
der IVetenfchappen. Kunften en Ambachten , naauwkeurig afgebeeld en in vyf Taaien bevattetyk
befchreeven.
No. VI. Te Zutphen, by H. C. A. Thieme.
In ó,to.
Nadere en tneer volledige Verklaaring der Printverbeeldingen,
behorende tot No. I .

D

it zesde Stukje zal zo wel aan den Kindervriend als aan
de Kinderen zeiven welkom zyn ; daar dit Werk, zo wel
in het welgekozene en fraaie der Afbeeldingen, als in de duidlykheid der Befchryvingen , zich volkomen gelyk blyft. Hier
vindt men nu de afbeeldingen van den Jmphimachus, ósCerbera, den Byenvlinder, de Keukenfchel, de Belladonna; — den Karper ; — Mars, Minerva, de Armeniërs; — ene Koolenbrander/ ;
en eindlyk de uitbarfting van denVefuvius in bet jaar 1772. —
Zeer veel bruikbarer is dit Werk geworden, door de nadere
en volledige Verklaring, die nu,, behalven de korte opheldering in de 5 talen by iedere Plaat , telkens achter ieder Stuk
in onze moedertaal wordt gevoegd; terwyl het in dezen gebrekige der eerfte Stukken reeds aanvanglyk verholpen i s , en
verder verholpen wordt, door de uitgave van zodanig ene Verklaring ook voor de vorige Delen , waarvan No. 1 reeds het
licht ziet, en voorzeker den bezitteren van dit voor Kinderen
zo aangenaam en leerzaam Werk zeer zal voldoen.

Leerzaam en vermaaklyk Onderhoud , tusfchen een' Vader en
zyne Kinderen. Voorgemeld: in verfcheiden aangenaame gefprekken en leerzaame verhaalen , ingericht tiaar de vatbaarheid der jeugd ; en gefchikt om dezelve, op eene vermaaklyke wyze, tot Deugd- en Plicht - betrachting op te leiden. Door a. E S S E N B E R G , Gerritsz. Met Plaaten. Te Amfterdam, by C. Fock. In Ivo. 141 bl.

I

n dit leerzaam en vermaaklyk boekje zullen de ouders en
opvoeders van kinderen vinden , hetgeen zy zelve nagenoeg iederen dag hunne lievelingen gewoon zyn te zeggen ;
deugden of plichten en ondeugden of wanplichten , gelyk de
Schryver zich uitdrukt ; b. v. Hulp- en Onkulpzaamheid. De
plichten volgen hier eikanderen in ene alphabetifche. orde, en
heeft de Schryver tevens gezorgd dat elk Tafereeltjen een geheel op zich zeiven uitmaakt.
Byna in ieder heeft men eerst
een min of meer uitvoerig gefprek, daarop ene korte gefchiec e n i s , en eindlyk een versje ten befluite; waarvan wy 'er
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den Lezer toch een ter proeve willen aanbieden- Fïet volgende eindigt het itukje , Trottwigheid en Qntrouwigkeid getiteld ;
ê Trouwigheid gy wordt geëerd
Gy wordt by Ryk en Arm begeerdt:
Elk een die moet u achten
Waar gy uw gïans ten toone fpreidt.
Daar is geen heil te wachten
Waar heerscht de Qngetrouuigheid.

—

De Schryver gelooft juist niet, (en wy waarlyk ook niet!)
dat dit zyn werkje ao veel beter is , dan de onderfcheidene
werkjes, die door kundige Mannen ten dienfte van het opkomend gedacht in het licht zyn gebrngt; dan de gewichtigfle
xedenen, waarom hy het uitgeeft, zyn: Liefde voor de Jeugd\
e n , dat veele dier werkjes, of te omflagtig, óf te geleerd zyn.
Indien waarlyk zyne overige redenen minJer gewichtig zyn ,
20 vertrouwen wy , dat hy dan nu zal menen genoeg reeds
voorzien te hebben in de behoeften onzer vaderlandfche
jeugd , en dat hy hetzelve , by ene twede uitgave, van een
aantal fouten tegen de fpelling , nog al van enig belang in
een gefchrift voor kinderen, zal doen zuiveren.

T E K Ï E S S , Historiesch BlyfpeL Met Zang. Qevalgd naar het
Fransch van j . N . E O U I L L Y en J O S E P H P A I N . Te R&tterdam
by J . Hofhout en Zoon, 1802 In %vo. 66 bl.
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ene laffe, maar aardige klucht. De beroemde Kunstfchiider T E N I E R S is hier op het land onder enen vreemden naam » terwyl het publiek hem voor dood houdt; ene
grap , door hem uitgedacht, om te zien , hoe zyne Hukken
na zynen dood in waarde zouden ryzen. Volkomen beandwoordt alles aan zynen wensch ; en recht hartlyk zal men
om den vrolyken T E N I E R S daar by den Kladfchilder en onder
de ï3oeren lachen ; en wy twyfelen n i e t , of dit ftukje zou
ook op het Toneel zeer voldoen.
Eindlyk vindt hem de
Aartshertog L E O P O L D , die de meeste van zyne Hukken tot
enen hogen prys had opgekocht ; nu is zyn geluk'gevestigd,
en alles eindigt in volle vreugd.
Dat de vrolyke T E N I E R S tusfchenbeiden eens zingt,en zo
ook de Boeren , by ene bruiloft» is natuurlyk; maar dat de
Aartshertog, en wie niet al meer, het ook al doet, is zonderling : ons behaagde dit niet \ dan het kan zyn , dat zulk
een onverwachts en onnatuurJyk zingen anderen lachen d o e t ,
en by den liefhebher der muziek ene gerede verfchoning
tindt.
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LETTER-OEFENINGEN.
Algemeene Kerklyke Gefchiedenis der Christenen, doof
y . V A N HAMELSVELD. iVde Deel. Met Plaaten.
Te Haarlem, by F . Bohn. In gr. 8vo. 4 72 bl.
et het Vierde Deel deezes Werks (*") maakt de Kerk
lyke Gefchiedboeker H A M E L S V E L D eenen aanvang
van het Derde B o e k , gefchikt, oirj, naar zyne afdeelinge, het Derde Tydperk te bevatten van de Regee
ring van coNSTANTYN D E N G R O O T E N , in het begin
der Vierde Eeuw , tot de Opkomst van M O H A M M E D ,
in de Zevende Eeuw. Een vvyduitgebreid T y d p e r k ,
waarvan ook flegts een klein gedeelte wordt: alge-werkt,
in de Drie Hoofdftukken, welke dit geheele Boekdeel
vullen. Het Eerfte, zeer korte, fchenkt ons eene w e l
opgemaakte fchets van den Toeftand des Christendom*
en der Wereld in het aan te vangen Tydperk ; de
ftaat der Geleerdheid onder Heidenen , Christenen en
Jooden wordt hier befchreeven.
Aan de Gefchiedenis der Christenen, onder C O N S T A N T
T Y N D E N G R O O T E N , is het zeer uitgebreide T w e e d e
Hoofdftuk toegewyd.
Eigenaartig , zeker , vorderde,
de groote verandering, door diens Keizers omhelzing
des Christendoms in 't zelve te wege gebragt , eenige
uitvoerigheid; en zal men met genoegen en voldoening
zien, hoe de Schryver zich hier k w y t , om der weetl u s t , wegens veele aanmerkelyke byzonderheden, vol
doening te verfchafFen; terwyl kunde, een opgeklaard
oordeel, en onpartydigheid , zyne pen beftuurt, e n ,
by het wraaken van veel Ieugenagtigs en ongegronds,
der waarheid hulde doet, en het onbeweezene laat voor
't geen het is.
Wy

M

(*) Zie wegens het III Deel onze Letteroef. voor 1802 ,
bl. 45L E T T . 1803.
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W y zullen, ter ftaavinge van dit ons oordeel, veele
voorbeelden ontmoeten : wie zal het niet toeftemmen,
dat wy niet te veel gezegd hebben, als H A M E L S V E L D ,
de onderfcheidene gevoelens wegens het bekende K r u i s ,
door CONST AN x Y N gezien, voorgedraagen, het voor en
tegen gewikt en gewoogen hebbende , zich in deezer
voege uitdrukt : „ De Leezer z a l , door al het bygebragte, in ftaat gefield zyn , om zelf eene keuze te
doen, en zyn oordeel te bepaalen; voor my zeiven kan
ik niet ontveinzen, dat het geheele verhaal my verdagt
blyft.' B y gelegenheid van groote omwentelingen, Ts
het niet ongewoon, dat het gerucht melding dóet van
verfchyningen ,*of zelözaame gezichten, droomen; deeze worden, voornaamlyk in ligtgeloovige eeuwen, grèetig aangenomen en verfpreid; zulk een tyd van omwentelingen was het begin der vierde eeuw; elk had
ook den mond vol van vreemde voortekenen, wonderen, verfchyningen, en de Vorften fchikten zich naar
deeze algemeere ligtgeloovigheid; en hoe kan het dan
vreemd weezen, dat C O N S T A N T Y N , insgelyks, een loopend gerucht, niet wel zelfs uitgedacht, maar aangekweekt, eir door opfchikking en vergrooting onderfteund
kan hebben, het welk h e m , by de Christenen, als een
gunfteling des hemels kon aanpryzen?"
Even zo
geeft onze Gefchiedboeker reden van 's Keizers Godsdienstverandering; waarop hy laat volgen:
Een andere vraag is het, en niet ligt te beantwoorden, of hy
een waar Christen geweest z y , in den verheeven zin
van deeze benaaming, dat is een Christen,, wiens hart
en daaden geftemd en gericht waren , volgens de leere
en lesfen van deezen bemelfchen Godsdienst? Hieromtrent zal het verhaal van zyne volgende verrigtin^en
ons misfehien opheldering geeven kunnen."
Tot
dit verhaal gaat onze Gefchiedfchryver over, en in 't
zelve beftuurt heufche onpartydigheid zynepenne: wat
laakbaar in dien Vorst i s , wordt niet "verzweegen of
bewimpeld; wat goed i s , niet maate gepreezen. Dan
w y kunnen hier alleen tot het W e r k ' w y z e n ; 't geen
ons tenens de verbastering des eenvoudigen Christendoms vertoont, 't welk die eenvoudigheid vaaren liet,
de pragt des Heidendoms in de Kerken als anderzins
invoerde, en zich vergaapte aan de verregaandfte Byeeloovigheden, hier naar verdienfte met een zwarte kcol
getekend.
Breed,
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Breed, e n , naar ons oordeel, te breed, is 's Schryvers uitweiding over dé Monniken, en deezer eigenwilligen Godsdienst, fchoon naar verdienite gef'chetst: korter houdt hy de Nonnen op.
Kerklyke Scheuringen , zo veelvuldig, houden H A M E L S V E L D l a n g bezig ; inzonderheid die der Donatisten en Ariaanen , met vermelding van de Hoofdbeleiders in deezen, en de Kerkvergaderingen des wegen gehouden. In alle deeze fpeelde C O N S T A N T Y N eene h o o f d rol , als Pontifex Maximus.
Onpartydigheid doet hem
het Character van C O N S T A N T Y N , volgens de Heidenfche en de Christen - fchry vers , opgeeven, en niet onvermeld laaten, hoe zommige hedendaagfche Schryvers
wel gezegd, maar niet beweezen hebben, dat C O N S T A N T Y N , in aiïes wat hy voor en jegens den Christlyken
Godsdienst deedt, ehkei uit Staatkunde gehandeld, en
nooit in zyn hart een Christen geweest hebbe : , , dit
alleen," merkt hy , zulks vermeldende, o p , „ dit alleen b l y k t , dat zyn Godsdienst-yver van de fchitterendfte foort w a s , en zich meer naar buiten vertoond e , dan met de opgeklaarde begrippen van een redelyken Godsdienst in "geest en waarheid , meer in doen
dan in zeggen kracht oefenende, beftaanbaar w a s . " Veele bygebragte voorbeelden ftaaven deeze aanmerking;
aan de weinig opgeklaarde begrippen moet men veel
toegceven.
Met al die toegeevenheid zal men 't egter in H A M E L S V E E D billyken, als h y fchi'yft: „ D o c h , die vlek
blyft het karakter van C O N S T A N T Y N bezoedelen, dat h y
niet alleen, tegen zyne beloften en e e d , L i c i N u s en deszelfs nog onmontligen Zoon , maar ook zynen eigen
Zoon c R i s p u s , eenen Prins van zeer goede verwagting, op eene losfe befchuldiging van deszelfs Stiefmoeder, de Keizerin F A U S T A , in het Jaar 326 ter dood
heeft gebragt, en w e d e r , toen hy de waarheid der zaak
verftond, F A U S T A zelve in eene heete badoven heeft
doen verflikken , wordende met haai" nog verfeheiden
van haare Vrienden uit den weg geruimd. Hier k a n ,
te zyner ontfchuldiging, zo weinig worden g e z e g d , dat
EUSEBIU3 liever verkoozen heeft, 'er geheel van te
zwygen ; op welken grond van het ftilzwygen van
E u s E B i r j s , E V A G R I U S h e t gebeele geval heeft ge>
loochend, het welk echter niet alleen uit Heidenfche,
maar ook uit Christen - fchryveren bekend is. D i t alO 3
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leen kan men aanmerken, dat C O N S T A N T Y N , te vooren
geneigd tot wreedheid, blykens zyne behandeling jegens
de door hein gevangene Franktfche Koningen, naderhand,
dit geval van' zynen Zoon en Gemalin uitgezonderd ,
van geene dergelyke buitenfpoorige woestheid in de Gefchiedenis befchuldigd w o r d t ; het welk men aan de
kracht van den Godsdienst veilig mag toefchryven. —•
U i t alles , wat w y gezegd hebben , blykt d u s , dat
C O N S T A N T Y N een Vorst geweest i s , begaafd met veele goede hoedanigheden , die, in veele opzichten, ten
onrechte gelasterd i s , en die, hoe zeer het gevoel van
hunne verlosfing van de vervolgingen de Christenen
geene mate heeft doen houden in hem te pryzen, echter veele goede dienllen aan het Christendom heeft gedaan, en veel y v e r en godsvrucht vertoond en geoefend heeft. —— Niemand zal zich voorts verwonder e n , wanneer by den Keizer, eenen nieuweling in het
Christendom , zich fomtyds , ongevoelig voor de meer
verheevene ph'gten van den Godsdienst, in het zinnelyke van plegtigheden en aandachtsoefeningen ziet verfchuilen ; als ook , wanneer het uitwendig Christendom, by het veranderen der omllandigheden, zelfs tegen wil en weetènfchap van deszelfs kundigfte en eerwaardigfte Leeraaren , eene geheel nieuwe gedaante
aanneemt , en veranderingen ondergaat, veele van
welke , zelfs tot in onze dagen , hebben ftand gehouden."
Het Derde Hoofdftuk, 't geen hef overige van dit
Boekdeel uitmaakt, geeft ons de Gefchiedenis der
Christenen , naa den "dood van C O N S T A N T Y N D E N
G R O O T E N , tot den dood van J U L I A A N . Naa de Ryksverdeeling onder de Zoonen van C O N S T A N T Y N , en de
Characters dier Zoonen befchreeven te hebben, alsmede
hunnen yver tegen de Heidenen en Jobden, en de Gunstbewyzen aan de Kerken en Geestlyken gefchonk e n , gepaard met een verflag der Bekeeringen , onder
vreemde Volken te wege gebragt, waarin de Schryver
niet vergeet veele grollen op te haaien, maar tellens
door te ftryken, komen w y op nieuw in de Ariaanfcht
twisten en verwarringen , waarin voordellen, het een
duisterder dan het ander, elkander opvolgen en als
verdringen, en twisten tot onderlinge vervolgingen en
fchandvolle bedryven uitloopen ; waarin KerkvergadeÜDgen op Kerkvergaderingen, wel verre van dien Kerktwist
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twist te doen eindigen, nieuwe Scheuringen veroorznaken , gepaard met nieuwe hoogloopende handelingen.
Zodanig waren de Christenen, ten deezen tyde , te
gen eikanderen verbitterd, ,'dat een Heidense/) gelyktydig Schryver, A M M I A N U S M A R C E L L I N U S , verzekert,
„ dat geene wilde beesten zich verwoeder tegen de men„ lchen konden betoonen, dan de meeste -toenmaalige
,, Christenen tegen malkanderen te werk gingen." — „ En,"voegt'er de onpartydige H A M E L S V E L D by, daar hy
des voorbeelden hadt opgehaald, „ men heeft, blykens
de Gefchiedenis, geen grond om dit zyn berigt te wraaken. Heele en halve slriaanen geraakten in hevigen
t w i s t ; ergerlyke hedryven bevlekten hun doen. M E 
L E T I U S , men befchouwe zulk een g e d r a g , tot Bisfchop van Antiochie aangefteld, verklaarde in zyn eer
fte preek zich uitdruklyk , dat de Zoon éénsweezens
zy met den Vader. Vergeefs liep de Aartsdiaken t o e ,
en hieldt hem den mond digt. M E L E T I U S gaf z y n
gevoelen door gebaarden te kennen , fteekende drie
vingeren uit , en , na die terug gehaald te hebben ,
éénen vinger vertoonende. Toen de Diaken daarop de
hand vasthieldt, vermaande hy zyne toehoorders des te
fterker, dat zy toch by het alleen waar Geloof van
Niceë zouden blyven ; welk aanftootlyk fchouwfpel
een geruimen tyd voortduurde. Wegens deeze Belydenis werd M E L E T I U S fpoedig van den Keizer afge
z e t , en een der yverigfte Arianen, E U Z O J U S , verkreeg
zyn ampt."
Verward was , uit hoofde deezer twisten, de ilaat
der Christlyke K e r k , ten dien tyde; de eene Kerkver
gadering wederfprak en doemde de andere. ,, A T H A N A S I U S , " vermeldt onze Gefchiedfchryver,
hoewel eigenlyk van de Ariancn fpreekende, houdt het, met reden,
voor ongerymd , dat geestlyken van alle kanten naa de
Kerkvergaderingen rond liepen , en vraagden , wat z y
toch van onzen Heere J E S U S C H R I S T U S gelooven moes
t e n ? " A T H A N A S I U S voegt 'er b y : „ Voor de leer„ lingen van het Christendom was dit ergerlyk: de Hei„ denen fpotten 'er openlyk mede , dat de Christenen
„ nu eerst vraagden, even of zy uit den (laap kwaj , men, wat zy van C H R I S T U S gelooven moesten; en
i, de Leeraars z e l v e , die zich zo veel aanzien b y de
„ overige Christenen plagten te geeven , vertoonden
G 3
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„ zich thans als ongeloovigen, die zochten, 't geen zy
„ nog niet hadden."
W y kunnen ons tot eene opgave van die Kerktwisten
niet in-, doch niet afiaaten, deeze algemeene aanmerking
van H A M E L S V E L D over te neemen: „ D e w y l w y onze
berichten, omtrent deeze twisten, meestal van de ééne
party, die der Katholyken,hebben,
zoo zouden, volgens
dezelve, de Ariancn, als de oorzaaken van alle deeze
woelingen en onheilen, gehouden moeten worden. E n ,
ZO veel is zeker, dat bun Doolhof van Gcloofsbetydenisfen, zoo als S O O R A T E S ze roemt, hen niet weinig ver"dacht maakt. A T H A N A S I U S telt 'er elf o p , binnen-den
tyd der laatlre twintig jaaren ; T T L L E M O N T heeft het
getal tot agttien gebragt, van A R I U S af te rekenen.
indien de Katholyken ons hun gedrag naar waarheid verhaaien , getuigt hetzelve ook grootlyks tegen hen. Hunne voornaamite Leeraars brachten iomtyrïs , in plaats
van Codsdienstwaarheden, potfen en fnaakeryen op den
predikiloel. Zoo predikte E U D O X I U S eens te Konftatit in opalen, toen hy het Bisdom aldaar onlangs aanvaard
IKHT, dat de Vader godloos Qaaeji^c') maar de Zoon
godvruchtig Qeuo-e^vf) zy.
A l s daarop een groot gemor
onder de gemeente ontitondt, zeide E U D O X I U S :* M e n
behoefde* zich over deeze zyne leere niet te verontrusten, al zoo hy alleen wilde te kennen geeven , dat de
Vader niemand boven zich vereert, maar wel van den
Zoon vereerd en verheerlykt wordt. Welke verklaaring
van de gemeente met een algemeen fchaterend gelagch
weid aangehoord.
Aan den anderen kant, hadden
nogthans de Ariemen niet min fcherpzinnige, geleerde
en welbefpraakte mannen onder z i c h , dan de Katholyken,
eo veelen werden voor Ariancn uitgemaakt , die enkel
in één eenig woord van de Katholyken veri'childen.
Het meeste nadeel werd veroorzaakt, door de ongelukkige meening, dat, tot welzyn van de K e r k , eene algemeene overeenftemming in leerftukken en woorden
volftrekt noodzaaklyk z y . "
D e gefchillen over dén Heiligen Geest, waaromtrent
men zelfs onder de Regtzinhigen verfehilde , paarden
zich met, of volgden uit die wegens den Zoon van
GOD. Vreemde gevoelens kwamen deswegen ter baane:
men virdt ze hier voorgedraagen.
Behalven deeze,
reezen 'er andere , die 'de Ketterlyst deen aangroeijen,
en
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en op welke men de zodanigen geplaatst vindt, die met
redelyke gevoelens ter baar.e traden, d o c h , te zeer het
Kerk lyk gezag kvvetzende, met een haatiyk brandmerk
getekend werden ; terwyl anderen zich aan de vreemdlie Geestdry veryen overgaven. Kerkvergaderingen wa
ren niet magtig, dit kwaad te weeren; en eenige deezer dienden veeleer om het te verflininitren.
T e midden van deeze de Christenheid onteerende
twisten en wanorden , kwam het Ryksbewind, onder
welks befcherming de Christlyke Godsdienst omtrent
een halve Eeuw de Godsdienst van den Staat geweest
w a s , in handen van J U L I A N U S , die, ten Keizerlyken
throon verheeven, den Heidenfchen Godsdienst beleedt,
en poogde, denze'ven , op allerlei w y z e , uit de laag
t e , in welke dezelve gevallen w a s , op te beuren.
WydverfchilJend is die K e i z e r , door Tydgenooten
en laatere Geleerden, beoordeeld. T e regt merkt onze
Gefchiedfchryver o p : „ Daar wy gelooven, dat, in
het algemeen, de overgang van iemand , wie hy ook
z y , van het een Wysgeerig of Godsdienftig gevoelen
tot het ander, op zichzelven niets beflist voor o f tegen
de waarheid van zodanig een gevoelen, en dat dus het
waare Christendom 'er niets by wint of verliest, wie
of wat J U L I A N U S ten opzigte van zynen Godsdienst
geweest i s , zuilen w y , zonder haat of gunst, eenvou
dig verhaalen, hetgeen w y , by de Schryvers van dien
tyd en in zyne eigene fchriftcn, hem en zyne verrigtingen, voornaamlyk met betrekking tot den Godsdienst,
betreffende, vinden opgetekend."
Als een getrouw en waarheidlievend Gefchiedfchryver
kwyt zich H A M E L S V E L D hier van zynen pligt, en leert
ons J U L I A N U S kennen, die flegts één jaar eri agt maan
den regeerde. W y eindigen met het flot onze Aankon
diging van dit D e e l , waar wy vermeld vinden: „ D u s
overleedt Keizer J U L I A N U S , die van de Christenen ais een
Afvalligen , van de Keidenen als een voorbeeld van
een volmaakt Vorst befchouwd wordt. Zyn waar ka
rakter, lof en laster, uit al het voorgaande opgemaakt,
i s , dat h y , in alle opzigten, zo van zyn verftand, als
van zyne verrichtingen in de regeering, den oorlog en
den Godsdienst, meer fchitterciid dan groot is geweest.
Trouwens, van onbezonnenheid in het beftuur, onvoor
zichtigheid in den k r y g , bygeloof en al te grooten y v e r
voor het Heidendom, en haat tegen het Christendom,
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gelyk van trekken van valsch vernuft, en voor eenen
Vorst en Wysgeer laage fpotterny en hekelzucht, kan
zelfs de Heiden A M M I A N U S M A R C E L L I N U S hem niet
vryfpreeken, hoewel hy hem , anderzins , met de
beste Kcizeren vergelykt.
Weinig of geene veran
dering heeft intusfehen zyne Regeering op den Kerklyken toeftand der Christenen gemaakt. Z y hadden, on
der hunne Leeraars ten deezen tyde, geleerde en welbefpraakte mannen.
Zelfs liadt de handelwyze des Kei
zers liun nuttig kunnen weezen, om hunne inwendige
onedelmoedige twisten te doen bedaaren, en hen ver
draagzaamheid te leeren."

t>c Vraag: Is Jefus Christus niet de waare God? Kan
er dan wei een beoefenend Christendom wcezeu P beant
woordt door een Liefhebber der Waarheid, Uit het
Hoogduitsch. Tc Zwolle, by J , de V r i , i3o2, In
gr. 8vo, 197 bl,
,

D

e Schryver van dit Werkjen voegt zich by die God
geleerden, die het leerttuk van de waare Godheid
van Jefus Christus niet flechts v o o r w a a r houden, maar
ook onder de gewigtigfte praktikaale waarheden van den
Christelykcn Godsdienst rangfehikken. H y tracht, in
deze bladen, te bewyzen , dat het voor den Christen,
in zyne hoogde zedelyke volmaaktheid en geheele ge
lukzaligheid ten hoogften nadeelig i s , niet te geloo
ven , dat Jefus Christus de waare God is.
Na zich vooraf over den aart der beoefening van bet
Christendom verklaard te hebben, brengt h y , ten betooge van hec gefielde, verfcheidene gronden te berde,
die de bedaarde overweeging van hun, die hieromtrent
nog meer inlichting begeëren, wei verdienen. Hier en
daar loopt een zwak bewys mede onder; en over 't ge
heel fchynt ons de Schryver,vooronüerfteld zynde, dat
dit denkbeeld, Jefus Christus is de waare God, genoegzaa*
men grond heeft, gelukkiger gedaagd te zyn in het be
wyzen van de gepastheid van dit denkbeeld, tot bevor
dering van onze hoogde volmaaktheid en geheele geluk
zaligheid, dan wel uitgemaakt te hebben, 't geen hy
eigenlyk heeft willen bewyzen, dat naamelyk dit denk
beeld volfrckt noodzaakelyk i s , om het Christendom be
hoor-
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Iioorlyk te beoefenen, en door die oefening waarlyk ge
lukzalig' te worden.
Zie hier eenige Hellingen, die de Schryver meent vol
dongen te hebben : 'Er zouden min iterke beweeg
gronden tot de hoogfre liefde, dankbaarheid en vertrou
wen jegens God z y n , zo w y geene kennis hadden van
de verhevene waarde der Verlosling , die H y door Je
fus Christus heeft laaten te wege brengen, en van 'het
geheel buitengewoone middel , waardoor dezelve ge.
fchied, en waarop z y gegrondvest i s ; de Goddelykheid
van den Verlosfer.
' I s Christus de waare G o d ,
dan ftaat eerst het goddelyk aanzien van den Bybel
v a s t ; dan eerst wordt dezelve een onbedriegelyk b o e k ,
het welk ons in het regte zaiigmaakende geloof onderwysr. —- Is Christus G o d , dan valt de oefening der
gewigtigfxe Godsdienstplichten onuitfpreeklyk veel gemakkelyker.
Wanneer ik het leerftuk van God den
V a d e r , Zoon en Geest ontken , dan is myn geloof
aan het Christendom onvolkomen. Beneem ik den twee
den Periöon aan de Godheid, dan is de Zoon, die m y
verlost heefc, een geheel ander, dan die, in wiens naam
ik gedoopt ben. —
Is Christus de waare G o d , dan
houde ik my met blydfehap \ ezig met alle goede wer
ken, waartoe my het Christend >m r o e p t ; doch is H y
het niet, dan zyn alle Christeiyk goede werken, en
met dezelven myn hooger geluk, verdweenen.
Ik
moet my tot God bekeeren , en ik moet m y tot Chris
tus bekeeren. Hoe zal ik dat kunnen doen, zo H y niet
de waare God is ?
jefus heeft zelf uitdrukkelyk van
zyne Godheid getuigd , en de overtuiging vaii deze
waarheid voor ons onontbeerlyk gemaakt.
Eveneens
hebben de Apostelen de overtuiging van Christus God
heid ten grondllage gelegd , wanneer zy de beoefening
des Christendoms aangeprezen hebben.
W y twyfclen , of alle voorftanders van bet lang be
twiste leerftuk, 't welk aan Jefus , den Zoon van M a 
r i a , waar deelgenootfchap der Goddelyke Natuur toe
k e n t , met de redeneerwyze van onzen Schryver wel
inftemmen zullen. In de keuze van bewysplaatzen uit
de H . Schrift, voor de L e e r , dat Jefus Christus de
waare God i s , is by inzonderheid, onzes oordeels, niet
zeer gelukkig. Weinigen, met de beste uitlegregels der
gewyde Schriften eenigzins bekend, zullen'hem daarin
by vallen. Ook trekt hy de gevolgen, die hy m e e n t ,
G 5
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dat 'er uit voortvloeien, doorgaans te ver. W y erinneren ons, elders, en wel voomaamelyk in de eeifte
Prysyerhandelingen van het Haagfche Godgeleerde Genootfchap , veel juister en ook veel gegronder denkbeelden , over dit onderwerp, aangetroffen te hebben.
Vertoogen over het waare gefchiedkundig oogpunt, waaruit het laatfte Lyden van JeJ'us Christus bejehouwd
moet worden, enz. Ijle Deels ade Sink. Te Rotterdam,
by P. Holfteyn, 180a. In gr. Svo. 258 bl.

D

e achtingwaardige Schryver dezer wel doordachte
Vertoogen gaat , in dit Stuk , voort, zyne Hoofdftelling, by de aankondiging van het eerfte ( * ) , door
©ns opgegeeven , zoo hy meent, op te helderen, en
aanneemelyk te maaken , door het oplosfen der zwaarigheden, welke tegen dezelve zouden kunnen ingebragt
worden. Hy befteedt dit geheele Stuk tot wegneeming van de gewigtige bedenking, die, uit het verhaal
van Johannes, H. X I : 4 7 - 5 7 , tegen zyne vooronderstelling moet opryzen , wanneer men zich naamelyk ,
naar het gewo:>ne gevoelen , by dat alles werkzaamheden van den Joodfchen Raad voorftelt. De Schryver is
van oordeel, en beweert ten fterkften, dat Johannes
daar niets anders bericht , dan eene nieuwe famenfpanning tusfchen de Pharifeen en Sadduceen, anders de
Rabbynen en de Overpriesters, hoedanige tot dus verre,
naar zyn begrip, geen plaats gebonden had. O f hy dit
waarlyk bewezen , en daardoor de zwaarigheid, die anders, in deze plaats, tegen zyne hoofdftelling ligt, op
voldoende gronden uit den weg geruimd hebbe, durven
w y niet befiïsfen. Die 'er t y d , en lust, en ook bekwaamheid toe heeft, bcöordeeïe zelf 's Mans arbeid befcheiden en edelmoedig. Dat verzoeken w y ook , met opzicht tot hetgene de Schryver, in het Nafchrift, ter z y ner verdediging , op onze Recenlie van het eerfte Stuk
heeft aangemerkt, en wel inzonderheid tot goedmaaking
zyner gegeevene uitlegging van Matth. XXIII: 1, 3 ,
die ons'gedwongen, en daarom onaanneemelyk , was toegefcheenen. Dat de uitgang van den tweeden perfoon,
in het meervoudige, in den tegenwoordigen tydval der
too(*) Vaderl. Letteroef. 1802, bl. 437.
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toonende wyze , in 't Grieksch op dezelfde manier gefchreven wordt, ais de tweede perfoon van het meervoudige , in de gebiedende wyze , is bekend; en dat
daaruit hier en daar wel eens twyfel ontftaak, hoe zoodanig woord te vertaaien, dit heeft de S c h r y v e r , met
een voorbeeld uit de aanteekeningen van H. de Groos
op Matth. X X V I I : 6 5 , w é l bcweezen. Maar nu is de
v r a a g , of de betwiste woorden voegelyk in de toonende
wyze verklaard worden. W y voor ons kunnen niet nalaaten, de vertaaling van den Schryver, en wel vooral
der laatfte woorden , en nu gy lieden doet niet naar
hunne werken, ook n o g , na herhaalde leezing en toetze,
naar ons gevoel, gedwongen, en daarom onaanneemel y k , te oordeelen. •
Overdenkingen over den aart, bewaaring, opheldering
en uitbreiding van het Euangelie vóór de geboorte van
C. voor c . V A N D E R L E E U W , Predikant te Hoorn,
'éde Stuk. Te Utrecht, by W . van Y z e r w o r s t , 1802.
In gr. 8yo. 350 bl.
eermaalen verilag gedaan hebbende van het hoofdonderwerp dezer Overdenkingen, en van den geest,
die 'er in doorftraalt, zullen wy ons thans vergenoegen
met eene korte opgave van den inhoud van dit S t u k ,
waarmede het gantfche Werk-fchynt gefloten te worden.
D e Eerw. V A N " D E R L E E U W handelt daarin ( 1 ) Over de
Verlosfing van de J fraè'liten uit E g y p t e , en eenige daarmede gepaard gaande, en kort op dezelve volgende gedraagingen en lotgevallen van dit Volk. ( 2 ) O v e r de
komst van Jethro tot Mofes , en de gedraagingen van
beiden, by deze gelegenheid. ( 3 ) Over Gods Verbond
met de Ifraëüten. (4" Over den uitvvendigen Godsdienst
der Ifruëliten in het algemeen, en inzonderheid o v e r
hunne Offeranden. ( 5 ) Over den Tabernakel. ( 6 ) O v e r
den Hoogepriester, en de Feesten der Ifraëüten. Cf)
Over de Ifraëüten in Kanaan, onder 't beftuur van Jofua en de Richteren. (8) Over de Ifraëüten onder de
Koninglyke Regeering tot de Ballingfchap. (9) Over den
ftaat van Ifraëis nakomelingfchap in de Gevangenis, en
na dezelve, tot de komst van den beloofden Veriosfer.
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Aanfporing tot Bekeer ing .en Geloof in Christus, door
j . c. L A V A T E R . Uit het Hoogduitsch. Te Utrecht,
by de W e d . J. van Schoonhoven , i3oa.
In gr.
iivo. 43 bi.

D

it boek jen van den geachten L A V A T E R zag reeds,
voor veele jaaren, ook in onze taal , het licht.
D e Arnhemfche Predikant VAN D E N « E R G , die onlangs
een tweeden Druk van L A V A T E R S Nadenken over myzeiven bezorgd heeft , levert ook thans deze tweede
Uitgave van .'<$ Mans Aanfporing tot Bekeering en Ge
loof in Christus. H y billykt volkomen onze gemaakte
aanmerking op de hooge vlucht van den vuurigen Schry
ver (*). Doch deze neemt, naar zyn inzien , de nut
baarheid van deze ftukjens voor veelen niet weg. De
praktikaale Schriften van den. Zurigfchen Kerkleeraar
zyn , ten minden, by een groot aantal, onder onze Ne
derlanders, zeer gewild. W y gelooven, dat deze Aan
fporing ook wel zal gezocht worden.
(*) Algem. Fad. Letteroef. 1 8 0 2 , bl. 3 1 7 .
G U I L I E L M I T E W A T E R Narratio & c .
Lugd.
Batav apud S. et I. Luchtmans, 1802. In 8vo. f.
m. 248 pp.
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G . T E W A T E R , Verflag van den voordeeligen {laat
en de noodlottige gebeurtenisfen van Leydens Hoogefclwol, geduurende de Agttiende Eeuw.

D

aar men , in de berekening van den ouderdom der
Hoogefchoolen, doorgaans alleen het tyddip van
derzetver oprichting in aanmerking neemt, en het o o k ,
federt dien t y d , aan Leydens Hoogefchool gebruikelyk
geweest i s , by 't eindigen van elke halve en geheele
E e u w , plechtige Redevoeringen te houden, daartoe opzettelyk ingericht, om over de lotgevallen der Hooge
fchool, geduurende zoodanig tydvak, te fpreeken; kan
het eenigzins vreemd fchynen , dat .de Hoogleeraar T E
W A T E R , toen het nog maar vyfentwintig Jaaren gele
den w a s , dat het Eeuwfeest der Academie is gevierd
ge-
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geworden, al wederom dergel yke Redevoering heeft
gehouden. Desniettemin is dezelve allezins leezenswaardig. Dat de Hoogleeraar verkozen heeft, 'er den nedrigen titel van een Ver/lag of Verhaal aan te geeven ,
kunnen w y niet mispryzen. Plet ftuk heeft ten minften
geene oratorifche fchoonheden.
Dit Verflag gaat niet alleen over al hetgene, in de
laatfte vyfentwintig Jaaren, voor de Academie van L e y den aanmerkenswaaroig geweest i s , maar over de gantfche voorgaande E e u w , en bevat daaromtrent verfcheidene byzonderheden , die men in vorige Jubelredenen,
van 1725 en 1 7 7 5 , te vergeefs zou zoeken.
Onder de v o o r d e d e n , waarop de Leydfche TJniverfiteit, geduurende de afgeloopene Eeuw , roem mogt
draagen, telt de Hoogleeraar T E W A T E R , C O D e ver
maardheid der Leeraaren , die dezelve , in de vorige
Eeuw , verfierd , en zich vooral door nieuwe ontdek
kingen van eenige aangelegenheid beroemd gemaakt heb
ben. Hier worden uit de Godgeleerden alleen H. W I T S
en j . A L B E R T i , uit de Rechtsgeleerden j . V O E T ,
G. NOODT en A . S C H U L T I N G , uit de Geneeskundigen
H. B O h R H A V E , A L i i i N u s en GAUBirjs, uit de. W y s g e e -

ien 's GRAVEZANDE en M U S S C H E N B R O E K , uit de"Taal
kenners A . S C H U L T E N S , J . P E R I Z O N I T J S , T . H E M S T E R HUIS ,

L.

c.

V A L C K E N A E R en

D.

RUHNKENius

ge

noemd. — (ji) Het groot aantal van jonge lieden , die
de Academie, geduurende dat tydvak, bezocht hebben;
waaronder zeer veele vreemdelingen uit Duitschland,
Vrankryk, Zwitferland, en andere nabuurigc Landen,
uit Engeland alleen omtrent c o o o ; ook uit verafgelegene Gewesten , als Rusland , Zweeden , Denemarken ,
N o o r w e g e n , P o r t u g a l , Spanje, Sicilië, Italië, Arme
n i ë . Griekenland, Palajftina, A r a b l e , Oost- en W e s t Indien, enz. Onder welken niet weinigen van den eerflen rang, en niet minder dan negentien Prinsfen, ge
teld worden. — ( 5 ) De yverige en welgelukte bemoeijingen der Befcherniers en Voorftanders van 's Lands
Hoogefchool , ter verdediginge en handhaveninge van
derzelver wettig verkregene rechten. Hier onder rekent
de Hoogleeraar ook , onder anderen, het goed gevolg
der in 't werk gefielde poogingen , om de oprichting
van een Athenaeum in 's Gravenhage, en van eene Hoo
gefchool te Zierikzee, te beletten. — (4) De daariteiling, of vermeerdering en verbetering, van verfcheidene
hulp-
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hulpmiddelen , ter bevordering en begunstiging van den
bloei van kunften en weetenlchappen. De wydbememde
Academifche Bibliotheek ontving ryke uunwinften, inzonderheid door aanzienciyke erfmaakingen; de Botanifche Tuin en de Anatomifche en Phyiifche Theaters
wierden zeer aanmerkelyk verbeterd ; de voorraad van
Aftronomifche, Anatomifche, Chirurgicaale, Chemifche
en andere Inftrumenten door talryke_ en uitmuntende
bydraagen vermeerderd ; een Academisch Nofocomium
(Ziekenhuis)
opgericht ; eene fchatbaare verzameling
van oude marmere Steenen met opfchriften , van Penningen en andere overblyffels der oudheid, tot ffand gebragt; aanzienelyke Geldfommen aan de Academie gemaakt, enz. — ( 5 ) De groote eer, dat veele by uitneemendheid vermaarde Mannen uit deze Kweekïchool
in de geleerde wereld zyn te voorfchyn getreeden, die
naderhand andere binnen- en buiterilandfche Hoogefchoolen tot fieraad en luister verftrekt hebben.
De noodlottige gebeurtenisfen worden maar in 't
voorbygaan aangeroerd. Daartoe brengt de Hoogleeraar
het ontydig afflerven van veele Hoogleeraars , binnen
weinige jaaren, het verlaaten van v y f Hoogleeraars van
hunne posten, in de Jaaren 1788 en 1795 (a'len naderhand wederom herfteld), en het verlies' van verfcheidene voorrechten en vrydo urnen , door de onzinnige
drift, waaraan eenige weinigen, in 1 7 9 5 , den ruimen
teugel vierden.
In een achteraan gevoegd Aanhangfel heeft de Prof.
laaten drukken, ( 1 ) Een tot hiertos onuitgegeevenen
Brief van den zeer geleerden B O N A V E N T U R A V U L C A N I U S , gefchreven te Leuven in 't Jaar 1 5 5 6 , en bevattende eene verftandige raadgeevmg over de ftudie
der Geneeskunde. (%) Eene naauwkeurige befchryving
der oude Steenen, door G. P A P E N B R O E K aan de Leydfche Academie gelegateerd, met ophelderende aanmerkingen omtrent eenige opfchriften. ( 3 ) Eene lyst van
de Curatoren der Hoogefchool, in dé Agttiendê Eeuw.
(4) Dergelyke van de Hoogleeraars, die , geduurende
dat geheele tydvak, de Univerliteit verfierd hebben.
Sommigen van des Hooglceraars gezegden hebben ,
by het uitfpreeken , nog al opzien gebaard. Die 'er
b y tegenwoordig geweest zyn , mogen oordeelen, oi"
dezelven, b y de uitgave , onveranderd gebleven z y n .
En welligt vindt men het een en ander nu nog al minder

NARRATIO.

I l l

der aaniTootelyk. O f 'er evenwel niet nog wel i e t s ,
met grond , tegen kan ingebragt worden, mogen on
ze Leezers beoordeelen uit ons verflag van eenen
Brief,
dien w y daarom op deze aankondigirg doen,
volgen.

Brief aan den Hoogeerw. Hooggel. Heer j . w. T E W A 
T E R , Profesfor te Ley den, 'betreffende den voornaamften Inhoud van deszelfs Verhaal, enz. en behelzende
fommige Aanmerkingen over hetzelve; gefchreven door
C. A. H . Alom te bekomen. In gr. §vo. 38 bl.
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e ons onbekende Schryver van dezen Brief doet
zich als een oud Vriend van den Hoogleeraar T E
W A T E R , en hoogfehatter van deszelfs verdienften,
voorkomen, d i e , op grond van des Hoogleeraars eigene
betuiging , dat niets hem aangenaamer i s , dan de aanwyzing van ingeüopene misdagen in zyne uitgegeevene
"vVerken ( * ) , het heeft gewaagd, om eenige verbeteren
de aanmerkingen onder zyn oog te brengen, en aan
deszelfs eigen oordeel te onderwerpen. Welligt zal ie
mand vraagen : Waarom deze verbeteringen niet voor
af, afzonderlyk , aan den Prof. in gefchrift overgezon
den , en deszelfs oordeel ingewacht, alvorens dezeive
aan de beöordeeling van eik eenen, in druk-, over te
geeven? D e Brieffchryver moge hiervoor zyne redenen
gehad hebben, gelyk ook voor de wyze , waarop hy
zich zeer behendiglyk tracht te verbergen ; eene onnaauwkeurigheid is hem echter, ten dezen o p z i c h t e ,
ontglipt. Bladz. 1 fchryft hy : „ Zoodra ik uit de.
nieuwspapieren de ftof van uwe Oratie vernomen had,,
dacht ik by my zeiven, deze keuze is verftandig." H o e
komt dat overeen met bladz. 6 ? „ Vermits ik een
ooggetuige was van de diepe ftilte, de luisterende aan
dacht, de voorbeeldige zedigheid der Studenten, en van
hun toejuichend handgeklap, by het einde der O r a t i e . "
Desniettemin hebben w y des Schryvers aanmerkingen
op het gefchiedkundig Verhaal van den Leydfchen Hoog
leeraar met genoegen geleezen. Over onheuschheid en
on(*) Historie van het Verbond en de Smetkfchriften der Ne*
derlanajche Edelen. Voorrede bl. Ill en IV. bl. I X .

213

BRIEF

AAN F R O F .

Tff

WATER.

onvriendelykheid kan zich de Hoogleeraar niet beklaagen. Verfcheidene aanmerkingen zyn waaie verbeteringen, of dienen tot opheldering. Niet allen, echter, zyn
even gewigtig, en ook niet even gegrond. Sommigen
hebben wel iets van het fchertlènde."
De Hoogleeraar had gezegd, dat A L B E R T I de eerfte,
in ons Land , onder de Godgeleerden geweest is , die
de boeken van het N . Testament uit de fchriften der
oude Grieken poogde op te helderen. De Brieffchryver merkt hierby te recht aan , dat zyn Leermeester
.BOS hem hierin was voorgegaan, en dat op veele van
zyne aanmerkingen over het N . T . niet weinig te zeggen v a l t , en door de Schryvers van de Aöta Lipfienfia
voorlang gezegd is. — Het bevreemdt hem, d a t ' e r , naar
het oordeel van den Profesfor T E W A T E R , in de gantfche XVIIIde Eeuw niet meer dan twee Theologïfche
Profesforen ( W I T S I U S en A L B E R T I ) geweest z y n , die
onder de lieden van den eerften rang konden geplaatst
worden. Hy had ten minften een drie- o f viertal verwacht, gelyk van de Juridifche en Medifche. H y erkent ook de groote verdienften van W I T S I U S , tot bedaaring van den heeten ftryd der Godgeleerden van zynen t y d , maar vindt noodig 'er by te voegen, dat W I T S I U S altyd die zachtzinnige man niet geweest is . zoo
als uit zyn boek Twist des Heer en met zynen JVyngnetrd, niet eerst, zoo als hy ons zegt, in 1 6 7 1 , maar
reeds in 1669 uitgekomen, kan blyken. Het deed evenwel hier weinig ter zake , hoe W I T S I U S , nog Predikant
te Leeuwaarden zynde, dacht, en wat hy fchreef, in
zynen jeugdigen leeftyd, omtrent dertig jaaren , eer hy
Profesfor wierd te Leyden.
B y des Hoogleeraars
bericht, omtrent de Legaten van Boeken etf'-M. S. S . ,
aan de Academifche Bibliotheek gemaakt, w o r d t , op
bekomen bericht van Prof. R U H N K E N I U S , nog gemeld,
vooreerst, dat de Heeren P I E T E R en A N D R E A S C U n&us in 't Jaar 1749 aan de Academie vereerd hebben eenige eigenhandige Schriften van hunnen Stamvader P E T R U S CUN^EUS , weleer beroemd Hoogleeraar te
L e y d e n ; ten tweeden, dat de Amfterdamfche Profesfor
S I E B E N , in 't Jaar 1779 of 1 7 8 0 , eenige gefchrevene
en gedrukte Boeken aan de Leydfche Bibliotheek gelegateerd heeft; en, ten derden, dat de Heer D ' O R V I L L E ,
die in 't Jaar 1751 geftorven i s , b y uiterften wille bepaald h a d , dat alle M . S. S . , welke by bezat, aan
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dezelve Bibliotheek komen moesten, indien zyn Z o o n
vóór den ouderdom van XXV" Jaaren kwam te overlyden. ——• Omtrent de Catalogen der Bibliotheek Wordt
feen misflag, door den Hoogleeraar op 't gezag van den
lieer V A N R O I J E N begaan, verbeterd. Hy zegt, dat de
eerde niet gemaakt is door P A U L U S M E R U L A in 't Jaar
1607 ; maar door P E T R U S B E R T I U S , tegen het einde
der'XVIde E e u w , op verzoek van den Curator J A N U S
DOUSA , en van den Secretaris J A N V A N H O U T , en dat
die Catalogus reeds te voorfchyn kwam in het Jaar
1505;
Het gegeeven bericht over de verzameling van
oude Penningen wordt ook verbeterd. De Brieffchryver leert ons, dat men niet eerst, tegen het einde der
XVTIIde E e u w , begonnen is een Muntkabinet aan te
leggen, maar dat men 'er reeds, in het midden van die
Eeuw , op bedacht geweest , en dat de Graaf V A N
B E N T I N C K •> Curator der Academie, aan dezelve, ter
bevordering van dien toeleg, een aantal oude en nieuwe
Penningen fchonk, waarvan in 't Jaar 1749 of 1750
eene naauwkeurige lyst is opgemaakt.
De Bezorgers van het Stolpiaarisch Legaat, door wier toedoen
eene veel geruchts gemaakt hebbende Verhandeling van
S C H W A B in 1785 bekroond is geworden, worden hier ook *
in 't voorbygaan, verdedigd tegen de verdenking, waarin eene aanteekening des Höogleëraars hen ligt zou kunnen brengen;
Uit F A B I U C I U S wordt eenig bericht
gegeeven van eefie Academifchë D r u k k e r y , we'ke in
't Jaar 1725 in aanweezen was , onder het beftier vati
P I È T E R VAN DÜR A A .
Hierop volgt eene uitweiding
over den verdienden roem van den Hoogleeraar S A N D I F O R T i en ditns overheerlyke uitgave van het Mufeum,
Anatomicum; en wordt by "die- gelegenheid ook de jonge
Profesfor S A N D I F O R T geprezen, met byvoeging van deze v r a a g : ^, waarom heeft de jonge Prof. S A N D I F O R T
Zyne inaugureele oratie niet laaten drukken ? waarom;
zyn zoo veele andere inaugureele oratien ongedrukt gebleven ? Waarom vooral zulke , die met toejuichinge
gehoord w i e r d e n ? " H y verlangt, dat de Curatoren
dit als een voorwaarde, by de beroeping der Profesfören , bepaalen, terwyl toch van taalkundige en geleerde
Profesforen nimmer Oratien zyn te wachten, die tot
ontluisteringe der Académie verltrekken.
1
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Waarneemingen over de natuurlyke en ingeente Kinder
pokjes, over verfchcidene Zichten der Kinderen, en zo
wel over de geneeskundige behandeling , ah over den
leefregel der Kinderen.
Door Dr. C I I I U S T . W I E H .
HU F EL. AND. Naar de derde zeer vermeerderde Uit
gave uit het tioogduitsch vertaald, door J A N A D R I A A N S A X E , Med. Doctor te Amfteldam,
Te Utrecht,
by G. T . van Paddenburg en Zoon , 1802. In gr.
iivo. 489 bl.
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it uitvoerig W e r k , over de Kinderpokjes en veels
andere ongesteldheden der Kinderen, beftaat uit
drie Afdeelingen. De eerfte derzelve handelt over de
algemeen heerfchende Kinderpokjes en derzelver Inen
ting te Weimar in den jaare 1788. De tweede loopt
over de wezenlyke voordcelen van de Inenting der Kin
derpokjes, over de echte en valfche Pokjes, over de
uitroei]ing der Pokjes , en over andere daartoe betrek
king hebbende zaaken. D e derde b e v a t , in XII Hoofd
stukken, een vertoog over den leefregel en de genees
kundige behandeling der Kinderen, en over verfeheidene ziekten der Kinderen.
Men vindt in dit Werk
zeer veele uitmuntende aanmerkingen en practicale lesfen ; waarom het zeer wel eene naauwkeurige leez i n g verdient.
Jammer is liet intusfehen, dat tie
Schryver verkoozen heeft, zyne ftoffe zo uitvoerig te
behandelen ; dewyl hy daardoor menigmaalen in eene
verveelende langwyligheid vervalt. Ook begaat hy wel
eens onnaauwkeurigheden ; by voorb. op bl. 288, op
welke hy de Bolus en Zegelaarde rangfehikt onder de
zogenoemde opflorpende middelen, en daarover in éénen
adem fpreekt met de Kreeftsoogen, Magneüa, enz. van
welke z y echter, zo in aard als in werking, hemels
breed verfchillen. Onder de medegedeelde Waarnee
mingen vonden w y de volgende zeer belangryk.
„ Een Kind van agt jaaren , dat kliergezwellen en
ook de Engelfebe ziekte had, was reeds zedert eenige
maanden aan eene klieragtige loopende ontfteeking der
oogen , voornaamelyk van liet rechter oog , onderhevig
g e w e e s t , zonder dat men naar een behoorlyk middel
bad omgezien. De krampagtige zamentrekking der oog
leden was Z.Q fterkp dat dezelve byna niet konden ge
opend
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opefid worden. Ik fchreef voor, ftoovingen, met warme melk [en verder alle gewoone bedenkelyke uit- en
inwendige middelen.]
Alles zonder de minfte beterfchap.
D e oogleden bleeven thans onophoiidelyk
vast gefiooten , en konden , wegens de groote gevoeligheid , voor geen oogenblik geopend worden ; daarby
Waren zy geftadiglyk, uit hoofde der ontlasting van
een fcherp weiagtig v o g t , druipende en zweerendè. ' E r
werden ftoovingen van Dolle Kervel aangelegd ; doch
ook deeze verergerden de kwaal. Na dat aldu6 op
nieuw vier weeken , met vruchtloos in 't werk gefielde
proeven , doorgebragt waren, floeg ik de volgende geneeswyze in. Vooreerst, werden zes bloedzuigers gelegd , om de opgepropte vaten eenigzins te ontlasten,
hierop van de Tinëtura Stramonii, [uit twee lood zaad
van Stramonium , agt lood Spaanfche W y n , en twee
lood Wyngeest] zekerlyk het vermogendltè verdoovend
middel, dat w y bezitten , een half lood , met een half
pond water vermengd, geitadig koel omgeflagen , en
daarby inwendig niet dan een koud aftrekzei van Kina
gebruikt. Dit deed terftond eene wonderlyke werking.
De prikkelbaarheid der oogen verminderde zodanig, dat
dezelve reeds den anderen dag tamelyk veel licht, zonder zich te fluiten, konden verdraagen.
Met deeze
ftoovingen werd derhalven geheele vier weeken lang
aangehouden ; de beterfchap nam lederen dag t o e , en
de geneezing werd, door dit eenvouwig middel alleenl y k , en door eenige laxeermiddelen, voleindigd."

Zakboekje voor Ziekelyken van beiderlei Kunne, behelzende raadgevingen voor dezulken , die gekweld zyn
met Teering, Zenuw en Huidziekte, enz. Door s. soL O M O N , M. D.
Naar den drieënvyfiigflen Druk uit
het Engelsch vertaald. In den Haags, by J. C . Leeuweftyn. In 8vo. 222 bl.

D

it Zakboekje bevat eenige goede , hoewel niet onbekende aanmerkingen, omtrent veelerleije ziekten;
doch is voornaamelyk in het licht verfcheenen, tot aanpryzing van twee geheime Geneesmiddelen, den Bal*
fem van Gilead en de zogenoemde Anti-lmpetigines van
den Schryver. Hoe zeer de Heer SOLOMON met getuigfehriften en met drieënvyftig uitgaven van zyn
H a
boek-

IIÖ S. SOLOMON, ZAKBOEKJE VOOR ZIEKELYREN.
boekje moge pronken, blyft hy by ons toch een K w a k '
z a l v e r , en wel een van de gevaarlyklte zoort, omdat
b y zyn bedrog met den zweem van geregelde befchouwende kennis weet te bekleeden. W a t men van zyne
ftellingen hebbe te denken , kan onder anderen daaruit
blyken, dat hy zyn verhittenden Borstbailem , zonder
eenige bepaaling, aanpryst in de Longteering: terwyl
echter niets zekerder i s , dan d a t , wanneer in de teeïingachtige geitellen, gelyk veelal gebeurt, een verhitte
en verdunde toeftand des bloeds, met neiging tot ontiteeking , plaats heeft, niets nadeeligers kan bedagt
worden, dan het gebruik van verhittende Ballemen. Z y ne zogenoemde fmti-lmpeiigines
hebben ook al iets van
het Kwakzalverachtige, in zo verre zogenoemd Maagdengoud (zie bl. 203) daar een ingredient van is. Een
ieder weet immers, dat zuiver goud een volftrekt kragteloos middel is: terwyl hetzelve, op de eene of andere
manier geoxideerd wordende, onder de gevaarlyke vergiften behoort.

De Natuurkunde van des Menfchen Geest, benevens de
gefchiedenis der Hartstochten en derzelver wonderbare uitwerking opgehelderd in zonderlinge
Gevallen,
door Dr. A L E X A N D E R C R I C H T O N . Uiteet
Engchch,
met Aanmerkingen van L . B I C K E R . In twee Deelen.
Ijle Deel. Te Rotterdam en te Leyden, by rlendrikfen en van Thoir. In gr. 8 w . 468 bh
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ie hier een zeer keurig en uitvoerig W e r k , over
den aard onzer verftandelyke vermogens , zo in
den gezonden als in den zieken ftaat, gelyk ook over
de Hartstochten, waarin a l l e s , wat_ tot deeze zaaken
betrekking heeft, in een veel uitvoeriger en naauwkeuliger daglicht wordt voorgefteld, dan tot hiertoe bad
plaats gegreepen. De Vertaaling deezes W e r k s , oorfprongelyk in bet Engelsch gefchreeven , is ook uitmuntend uitgevoerd ; terwyl de fchrandere Aantekeningen van den Heere L . B I C K E R , over veele hier voorkomende zaaken , een aanmerkelyk licht verfchaflen.
Reeds voor meer dan zes jaaren vormde de Schryver het denkbeeld, om iets over deeze ilofl'e op het
papier te brengen. H y nam toen v o o r , een Werk te
febryven, over de vereeniging tusfchen Ziel en Lichaam;
doch
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doch by ontdekte r a s , dat h y , om hieraan behoorlyk
te kunnen voldoen, een eindeloozen arbeid zou moeten onderneemen; dewyl hy dan niet alleen zou hebben moeten befchryven alle de verfcheidene veranderingen, welke in het Lichaam, zo in den gezonden als
in den ziekelyken ftaat, door den daadelyk werkzaamen menl'chelyken G e e s t , kunnen worden verwekt ;
maar ook zou moeten aantoonen alle de verfchillende
ziekelyke verfchynzels, die in den Geest gebooren
worden, uit de wederwerking van het Lichaam, zo in
den gezonden als in den ziekelyken ftaat. Schoon nu,
de Schryver dit plan te uitvoerig vond voor zyne befpiegelingen, en ook minder noodzaakelyk , omdat de
Heer U N Z E R zulks zeer wel had uitgevoerd , in een
W e r k , ten titel voerende: Erfte grunde einer Phyfiologie der eigentlicher thierifchen Naiurlhierifcher Korfer;
zo had hy echter, by deeze gelegenheid, reeds
te veel nagefpemvl, met betrekking der wederkeerige
werkingen van lichaamelyke en geestelyke vermogens,
om de pen geheel neder te leggen : waarom hy zich
n u , tot het onderzoek der ziekelyke verfchynzels van
den menfchelyken Geest, bepaalde.
Omtrent dien tyd ontving de Schryver, juist van
pas , uit Duitschiand een uitvoerig Werk
ten titel
voerende : Magazin zum Erjahrungsjeelckundc,
waarin
hy een aantal zeer geloofwaardige en aanmerkelyke gevallen ontmoette van krankzinnige afdvvaaling, of ongefteldheid van den Geest , op eene zeer voldoende
wyze befchreeven, zonder oogmerk, om eenig byzonder Leerftelzel eenigzins te begunftigen.
Dit W e r k
gaf eene nieuwe kragt en fpoordag aan de nafpeuringen des Schryvers, die zich thans niet alleen aangedreeven voelde door zyne oude neiging, om iets merkwaardigs , over deeze ftoffe, op het papier te brengen;
maar ook door pligt: dewyl h y , thans den post van
openbaaren Hoogleeraar bekleedende, het noodzaakelyk
vond , die dingen grondig na te fpeuren, welke hy
voornam aan anderen te onderwyzèn. Na dat hy n u ,
zo door eigen onderzoek, als door het lezen van gemelde Magazin, en van andere W e r k e n , welke hem
in deezen opheldering konden geeven, de bouwftoffen ,
die tot zynen arbeid noodig waren, had verzameld,
zette hy zich aan het fchryven , en wel in eene Analytifche. o r d e , als best gefchikt voor een voorwerp van
H 3
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deezcn aard. De voorwerpen der onderzoekingen van
onzen Schryver zyn de oorzaaken der krankzinnigheid
en de verfchillende ziekeiyke aandoeningen van 's men
fchen geest.
De o r d e , waarin hy dezelve gerangfchikt heeft, is gegrond op de overeenkomst der oor
zaaken , welke de ontfteltenis van den geest gemeen
heeft met alle anderen : zyndé dezelve gevoegelyk te
brengen tot de vier volgende klasfen. i . Natuurlyke of
lichaamelyke oorzaaken. 3 . Buitenipoorige oeflening der
verftandelyke vermogens. 3. Eene onevenredige werk
zaamheid van züinmigc dier vermogens, 4. De Harts
tochten, of derzelver invloed.
D e behandeling van het geheele W e r k is op de ge
melde verdeeling der oorzaaken gegrond. Hetzelve beftaat uit drie Boeken. In het eerfte Boek onderzoekt
de Schryver de lichaamelyke oorzaaken der krankzin
nigheid en der overige ongelteldheden van den geest.
In het tweede handelt hy over de verfchillende zieke
iyke veranderingen, waaraan iedere bekwaamheid van
's menfchen geest onderhevig is , het zy wegens eene
te iterke infpanning, of wegens eene oorlprongelyke o f
bekomene onevenredige werking'. W a a r o p , in"de derde
plaats , de verhandeling over de Hartstochten volgt.
D e natuurlyke oorzaaken der krankzinnigheid , zo als
de lichaamelyke uitwerkzels van verfcheidene buitenipoorigheden , te weeten onmaatige hitte , fchielvke
overgang van koude in hitte en het tegengeflelde, geweidige koortzen, zommige vergiften , enz. veroorzaaken
ziekelyke aandoeningen in de levende vaste deelen, die
vervolgens op de vogten werken.
Sommige deezer
klasfen van oorzaaken werken liet lterkst op het bart,
de ilagaders en de opflorpende vaten. Andere werken
hoofdzaakelyk op de harsfénen en zenuwen. Om derhalven de verfchillende uitwerkzelen van deeze ver
fcheidene oorzaaken te kunnen beoordeelen, moet men
noodzaakelyk kennis hebben van het maakzel en de
verrichtingen der levende vaste deelen.
Hierom heeft
de Schryver zyn Werk begonnen met een naauwkeurig denkbeeld te geeven van de Prikkelbaarheid
(Irru
tabilitas) en Gevoeligheid (Senfibilitas)'* dewyl uit der
zelver kennis veele ftelregels voortvloeijen, op welke
dikwyls wordt terug geweezen , die vooral (trekken
moeten, cm de w > z e ' t e verklaaren, op welke de licbaamejykc gewaarword «gen verwekt worden, -en de
ver-
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verfchillende begochelingen , voor welke ons verftanct
vatbaar i s , open te legden. De overige Hoofdftukl;en
van dit eerfte Boek handelen over het Zelfsgevoel ,
over het lichaaraelyk Vermaak en Pyn , en over de
Ylhoofdigheid : leidende dus tot eene algemeene doch
beknopte Gefchiedenis van de voornaamfte toevallen
dier fchroomelyke kwaaie, en tot het vastftellen van
zekere kundigheden, betrekkelyk tot de onmiddelyke o f
naaste oorzaak derzei ve.
Het tweede Boek handelt, in agt Hoofdftukken ,
doch waarvan maar v y f in dit eerfte Deel verhandeld
worden , over de natuurlyke en ziekelyke Gefchiedenis
van de Geestbekwaamheden: te weeten, over d^n Geest
in liet algemeen ; over de Aandacht en de ziekten derz e l v e ; over de Bevatting (Perception en derzei ver ziek
ten; over het Geheugen en de verbinding der denk
beelden , en de ziekten van die vermogens ; en eindelyk over het Oordeel en deszelfs dwaalingen. De drie
overige Hoofdftukken, in welke gehandeld wordt over
den gezonden en ziekelyken toeftand der Verbeelding ,
des Vernufts en des W i l s , zullen , benevens het der
de B o e k , 't geen afzonderlylc in het breede over de
Hartstochten handelt, het tweede Deel van dit W e r k
uitmaaken.
Het geheele W e r k is met groote naauwkeurigheid en
een waarlyk wysgeerigen geest uitgewerkt: komende in
hetzelve alomme voorbeelden, aanmerkingen en rede
neeringen v o o r , die voor alle beminnaars en beoefFenaars der Genees- en Bovennattiur-kunde van groot gewigt zyn. T o t een voorbeeld zullen w y hier mededeelen de wyze , op welke men eenigzins kan begrypen, hoe zomtnige zieken hunnen aanftaanden dood heb
ben kunnen voorfpellen. ,, De doorgaande en gewoo
ne indrukkingen, die op de uiteinden der zenuwen van
de borst en buik , en alle de overige deelen van ons
geftel , de uitwendige zinnen uitgezonderd, beftendig
voorvallen, brengen geene geestbevattingen voort, die
genoegzaam z y n , om onze aandacht in te neemen, z o
lang het dieiiyk beftaan volkomen gezond is. Geen ge
zond mensch voelt de fpys in zyne maag, of de ftoffen in zyne darmen bevat, of het bloed, dat door zyn
geheele lichaam rondloopt , of de gal in zyne galblaas,
enz. Edoch zodra eenig werktuig , of eenige rey van
werktuigen, ontfteld i s , of de ftoffen, die 'er behooH 4
ren
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ren aangebragt te worden , zeer ontaard z y n , dan ontliaan 'er gewaarwordingen, die misfehien onze aandacht
te fterker tot zich trekken, voor zo verre w y , wegens
haare duisterheid, altyd in twyffel z y n , uit wat oor
zaak zy ontdaan , en welk uiteinde zy neemen zullen.
Aan veel en van dezen zyn w y van onze kindsheid ge
woon geworden , zo als verfcheiden zoorten van pynen en "ongelleldheden, gewaarwordingen van zwakheid,
vermeerderde hitte, dorst, verlooren eetlust, verhaaste
ademhaaling, enz. D e z e , zo zy zich niet in een buitengewoonen graad opdoen, wekken zelden onze vrees
o p ; w a n t , vertrouwende op voorleden ondervinding ,
hoopt men , dat zy weder op herdelling van gezond
heid zullen uitloopen.
Maar als men eene nieuwe ge
waarwording v o e l t , die ons op eene zeer ongewoone
wyze aandoet, ontftaat 'er aanftonds vrees in des men
fchen geest, S t e l , dat een bloedvat, in eenig inwendig
d e e l , als in de holligheid van den buik , geborden i s ,
zo wordt de perfoon, wien dit overkomt, onbewust
zynde , wat 'er wezenlyk gebeurd i s , door de onge
woonheid van die gewaarwording eensklaps ontroerd;
en als hy dan v i n d t , dat 'er fcnielyk eene verduiste
ring van het gezicht, en een daadelyk verlies van kragt e n , op volgt, klimt zyne fchrik terdond tot den hoogst
mogelyken trap, H y roept te vergeefs in, de hulp
der ondervinding en herinnering , om te oordeelen,
wat 'er gebeurd moge zyn ; en de denkbeelden, die
het natuurlykst met zyne vrees verhonden z y n , vertoonen zich derhalven onwillig aan zyne verbeelding.
Dan het meest ontroerende van alle de denkbeelden,
die de menfchen in het algemeen van zich zeiven vor
m e n , is dat van hunne eigene ontbinding. En vermits
z y weeten , dat deze gemeenlyk wordt voorafgegaan
i o o r ziekelyke gewaarwordingen , zo wordt, door de
trapswyze wegzink ing hunner kragten , dat denkbeeld
«pgewefct, en zy voorfpellen hunnen dood."

K.EIZE V A N D. EN N.

S T E E H AN OP O L I ,

Re/ze van DIMO en NICOLO S T E P H A N O P O L I in Griekenland , in de Jaaren 1797 en 1798, tó/" gelegenheid van twee Zendingen,
de eene van wegens het
Franfche Bewind, en de andere van wegens den Feld-,
over/ien B U O N A P A R T E , in orde gebragt door een de?
Hooglceraaren van V Oefenfchool, Met Afbeeldingen^
Platte Gronden, en Gezichten, op de plaats zelve getekend. Uit het Fransch vertaald, II Dcelen. In den
Haage , by J. C . Leeuweftyn. In gr. 8VQ. 295 en
313 bladzydeu,
e Reizigers , die in 't opgemelde W e r k de hoofd-*
rolïen fpeelen, leert ons de Voorredenaar kennen.
D e een is DIMQ S T E P H A N O P O U , befchreeven als een
dier zeldzaame menfchen , wier ontdekkingen de heerfchappy der Stook- en Genees - kunde uitgebreid hebben , die , door dezelve op het algemeene leeven en
kunstbewerkingen toe te pasfen , eene zeer onkostbaare
verfftoffe uitgevonden heeft, en deswegen met eenen
eereprys befchonken is ; hy leerde de kragt van het
Lemit/iochorton kennen, als een wormverdryvend middel. Deeze Plant op Corfica beginnende te ontbreeken»
en de lonifche Zeekusten een overvloed daarvan voortbrengende, deedt de hoop op een ryken oogst daarvan,
alsmede de yver om den kring zyner ontdekkingen w y der uit te breiden, in hem de gedagte ontftaan ora
oud Griekenland te doorreizen, daartoe te meer aangezet door het verlangen om de haarddeden zyner voorouderen te bezoeken. Noch zyn hooge ouderdom, noch
de vrees voor zeeroovers, in de Middellandfche Zee zo
menigvuldig , konden hern van dit ontwerp afbrengen.
Nauwlyks "was de Omwenteling in Frankryk uitgeoarften, of DIMO omhelsde dezelve met alle magt; „ n i e t , '
gelyk de Voorredenaar fchryft, ,, ophoop om 'er zyn
„ fortuin door te verbeteren; maar alleen uit een braaf
„ grondbeginzel, uit liefde tot de Vryheid, welke erf„ )yk is by aile de afftammelingen der Spartaanen.''''
Want de S T E P H A N O P O L I S waren van die herkomst;
blykens het XX VIII Iioofdftuk, waarin DIMO de G e fchiedenis der verhuizing van zyne Voorouderen uit
Mania, en van hun verblyf op Corfica, tot op deezen
dag, verhaalt. Z y behoorden tot het Gedacht der Mail 5
mo-
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moten, en fpraken derzclver taal. B U O N A P A R T E mankte zo veel werks van DIMOS bekwaamheid, dat hy geen
gefchikter mensch meende te kunnen aantreffen, om hem
b y de vryfte Menfchen der wereld te dienen: ook zegt
hy in zynen Brieve aan den Overften der Marnoten ,
wien hy zyne Afgezanten de S T E P H A N O P O L I S aanbeveelt:
„ Z o zy tot hier toe niets groots verrichtten, het is om
.,, dat zy zich niet op een grootsch tooneel bevonden."
• Ons deert de blindheid , deezen Man , te midden
zyner onvermoeide nafpooringen, overgekomen.
NicoLO s T E P H A N O P O L i , Neef des voorgemelden ,
wordt ons befchreeven als nog maar twintig jaaren oud,
begaafd met eene vuurige verbeelding, met een geheugen , vol van de grootï'che bedenkingen, welke hem
het Land van hem b e z o g t , het Vaderland zyner Voorouderen , by iederen voetftap voor den geest brengt.
Zou h y , vraagt de Voorredenaar, „ met die jaaren
„ en met zulk eene verbeelding koel hebben kunnen
„ blyven in 't midden der menigte gedenkftukken van
Cythrea ? Ook draalde hy niet, die fchatting te betaa„ len aan de oude Godin dier plaatze. 't W a s geene
gcwoonlyke liefde , die hem ontvlamde: hy blaakte ;
„ maar fteeds hadt zyn pligt by hem den voorrang boven alles; nogihans hieldt hy aan, te blaaken en te
, kwynen. H y is een afftarnmeling der Spartaanen, die
„ op zyn Spartaansch bemint." ' Z o beminde hem ook
zyneLUCREIIA.
Men leeze in het X I H . het eerfte
mondgefprek tusfchen deezen en de wederzydfche Liefdeverklaaringen.
Die Minnary maakt eetie zeldzaame
afwisfeling, met de veelvuldige Zeegevaaren , en dreigende ontmoetingen, van eenen anderen aart, die fteeds
deeze Tochtgenooten bejegenen.
Deeze Reis is bovenal merkwaardig ten opzigte van
de Gedenkftukken der Oudheid , daarin voorkomende.
D e Oevers van de Marathonifche Velden vonden z y ,
inzonderheid de jonge S T E P H A N O P O L I , bezaaid met
overblyfzels, van welke geen Schryver tot biertoe
fprak : zy gewaagen van gedenkftukken van
Sparta,
en vooral van Gytidwn, van welken geen Reiziger kennis draagt. Volgens T H U C Y D I D ^ S kan men in Griekenland geen voetftap doen, zonder over de Gefchiedenisfen te treedeu. De Voorredenaar voegt 'er b y : „ M e n
„ kan in den omtrek van Sparta geen voet verzetten ,
zonder 'er tekens te vinden van haaren roem : zoda3
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„ nige zyn het Amphitheater van L Y C U R C U S , de K o „ lonnen , de Steenen , de M u n t e n , de Borstbeelden,
de Opfchriften, welken deeze beide Reizigers het
„ eerst gezien hebben , en welken anderen vóór hen
„ niet konden zien , uit hoofde van de onmogelykheid
o«i te komen tot de plaatzen, die fchatten bevattende."
Onder hunne ontdekkingen, in de Reis breed met
veele byzonderheden bei'chreeven , en deels afgebeeld,
munt uit, het Standbeeld der Vryheid, 't welk z y , b y
hunne terugkomst, ten gefchenke gaven aan den Generaal (thans Cof.ful) W U O N A P A R T E , en 't welk thans
daadlyk te Parys gezien wordt. H y vondt hetzelve te
midden van andere hem vertoonde oude overblyfzeleii.
W y ontmoeten, by de Afbeelding, dit berigt: ,, Op het
zien daarvan riep S T E P H A N O F O L I (de Jonge) u i t ,
„ zich werpende op een ft uk Marmer: O hemel! was
„ zie ik — het Standbeeld der Vryheid!
Z y hieldt
„ in haare rechter hand eene lange Speer, en in haare linkfche een Wetboek , omgeeven van een Lauerkrans , tot zinfpreuk hebbende deeze woorden :
r, êcLiccjos , de Overwinning of de Dood. Aan dit opfchrift herkende hy de wapenen van Lacedcmonie.
„ Deeze fteen was in een kleine nis , en men hadt den„ zeiven gevonden in den Tempel der Overwinning on„ der de puinen van Gythium. Op ftaande voet nam
hy dit kleine Standbeeld mede, en haastte zich, het„ z e h e aan zyn Oom te laaten zien. D I M O omhelsde
„ het met dezelfde blydl'chap, en denzelfden eerbied,
als men eene moeder omhelst; hy verzogt D E M B „ T R i u s (den eigenaar, by wien zy zich bevonden) oiri
„ 't zelve, willende het ten gefchenke gee ven aan B U O „ NAPARÏE.
Het verzoek werd ingewilligd, en D I M O ,
te Parys terug gekomen, haastte zich , hetzelve ter
„ hand te fteilen aan den Held, die den eerdienst van
„ deeze Godin zo wel weet voort te planten." •
„ Toen , " wordt 'er in eene aantekening bygevoegcl',
„ de Generaal B U O N A P A R T E dit Standbeeld'der V r y „ heid ontving, zeide hy aan DIMO : Zy heeft het voorkomen eener Heilige ; waarop de Grysaart hernam :
„ Gy bedriegt u niet ; zy is de eerjle van alle ƒƒ<,;„
nguii"
Onder de gedaane ontdekkingen munt in belangrykheid mede uit, de plaats, waar de Tempel van V E N us
(AVURODITA)
te Cythrsa geftaan heeft; de vier ryen
boo-
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boomen, welke van Vader tot Zoon, indien men zich
dus moge uitdrukken, de plaats bellaan van 't gewyde
Bosch, 't welk dien Tempel omringde — van het ftuk
marmer, op welk men nog het opfchrift vindt, dat
den voornaamen ingang van het bosch aanduidde ; en
eindelyk de plaats-ontdekking der drie andere Tempellen van V E N U S , tot hiertoe onbekend.
Van alle deeze Oudheden vinden wy hier geen dor
oudheidkundig, maar, mogen wy zo ichryven, een bezield naariebt. W a t de Griekfclie Opfchriften, VVoorden , enz. aanbelangt, herinnert de Nederduitfche Vertaaler, dat hy dezelve, zo ten aanziene der Letteren
als der Accenten, opzettelyk altyd zonder eenige ver»
andering gefield heeft zo als die in de Franfche Uitgave gevonden worden, al waren de feilen zigtbaar.
In de befchryving van een der merkwaardige Steenen , tot een der Tempelen van V E N U S behoorende ,
ontmoeten wy eene ftrydigheid met de PlaatverbeeL
ding. In de eerlle \vordt gefproken van „ twee jonge
„ geknield liggende Gelieven." Dit is zeker een misflag, en zal moeten weezen, haar. verterende Gelieven;
te meer , daar wy op de volgende bladzyde leezen ;
„ De Jongeling flondt te leenen op zyn Schild." De
Vertaaling, fchoon vry goed, is niet vry van on-,
naauwkeurigheden, welke wy niet kunnen nalaaten fterk
te vermoeden , doch , by gebrek van het oorfpronglyk e , ter vergelyking, voor ons te hebben, niet kunnen
sanwyzen.
De oorfpronglyke Schryver berigt in de Voorrede :
„ Zedert lange verwyt men algemeen aan de Reisbe^
„ fchryvers, dat zy zich bepaalen tot de ftoflyke ftuk„ ken, van zeden, wetten, aart en inborst der Inwoon^
deren van de landen , welke zy doorreisd hebben ,
„ zonder iets van de Gefchiedenis des Reizigers te
„ reppen, als of het mogelyk ware, dat iemand, door
„ het een o f ander na wydafgelegene landen gelokt,
„ ongevoelig kon zyn voor alles , wat zyne zinnen
„ treft. --- W y hebben getracht, dit verwyt niet te ver„ dienen." — Dit verwyt zal niemand hem doen; maar
men loopt dikwyls van het een in 't ander uiterlte, en
wordt, in deeze Reis , het waare, z o het ons voorkomt , met zo veele bekleedzelen omhangen, dat het
zeer bezwaarlyk valle, alles wel re onderfcheiden. In
zodanige oyver'cieringcn , o f voordragten naar zinlykheid
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heid gevormd, blyft bet eerie noodzaaklykheid , die de
eigenaartigheid vordert, dat men elk zyne eigene taal
doe fpreekcn, door deezen Schryver zomtyds wel
doch altoos niet in acht genomen. De Scheepskapitein *
by voorbeeld, bl. 4 7 , fpreekt niet op zyn Kapiteins.
Eenige Hoofdftukken des Tweeden Deels zyn beftemd
om ons de Manioten te leeren kennen, in alle de Volksbyzonderheden, als een braaf en dapper Volk. Alles
is met bevallige inrnengzels Voorgedraagen en leest oni

derhoudend C*ji

Het X L I Hoofdff.uk is beftemd om ons de Regeering
der Ottomarmifchc Porie, en het gedrag der Turken jegens de Grieken en andere Volken , te doen kennen.
Een bejaarde Maniot voert hier bet woord, zeer ongunItig voor de Turkeni
Het volgende geeft de aankomst te verflaan der afgezondenen uit veritheide Landilreeken van Griekenland,
en hun gefprek met D I M O ,
beflooten met een Klaaglied in de gemeene Volkstaale ,
Vergezeld van de Vertaaling in ondicht, en de Troostfpraak van B U O N A P A R T E S komst te hunner verlosfinge^
Naa het vertrek van Mania, en veele Reisontmoetingen, komen zy in eene kleine verhaten Haven van Af*
eadie, welks zeden bevallig befchreeven worden, niet
het inmengzel eener vreemde ontmoeting. Zante is
voorts de plaats van eenige dagen verblyfs.
Zy doen
zich daar gelden, by eene en andere ontmoeting. Reis
en reisontmoetingen, tot zy te Corfu kwamen. Van de
Albaniërs treft men hier eenig berigt aan, ert vervolgens de vreugdebedryven, wegens de vereeniging der
lonifche Eilanden met de Franfche Republiek. Voorts
de verdere Reis na Parys en de ontmoeting by B U O N A P A R T E , met het verflag der verrigtingen , naar de
orde van de plaatzen, door hun bezogt: deeze worden,
gelyk ook de Aanfpraak , in 't Italiaansch en vertaald
gegeeven. Kort zyn z e , maar belangryk, en vol v u u r s ;
gepaard met de Plans ter overmeestering, alsmede eene
L,yst der Griekfchc Eilanden, onder de ééne onverdeelfeaare Franfche Republiek gebragt, met eene korte Befchry(*) In het Mengelwerk onzer Letteroefeningen voor 1 8 0 2 ,
hebben wy een belangryk Stukje over ciat Volk geplaatst, bl.
<>ï7-637. Doch alles is in deeze Reiae op een grooter fchaal
fïtektnd.
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fchryving. Ook (telden zy B O O N A P A R T E Berichten *
wegens het Qttomannifche Ryk , ter hand.
Agter
de Reis treft men Memorien en Bewysftakken aan; als
een Verflag wegens het zwart verwen door Eikeni'chors,
in ftede van met Galnooten, — eene Memorie, wegens
het Lemithochorton, — de Vi'ygeleid brieven,
D I M O STEPHANOPOEi heeft de Reis in Italiaanfchó
Verzen bezongen , hier in ' t oorfpronglyke met eene
Nederduitfche Vertaaling gegeeven. Het Bericht , 'er
voor geplaatst, zegt 'er van : „ Schoon nu het onder„ werp en de meeste gevallen in de Reizc zelve in
„ profa voorkomen , bevat dit Dichtiluk nogthans by„, zonderheden, welke zoo eenvoudig en met eene zoo
natuurlyke losheid gefield zyn , dat dezelven niet
, , zullen nalaaten, in 't byzonder, de liefhebbers der
„ Italiaanfche Dichtkunde te behaagen,"
De Plaaren en Afbeeldingen , in het Eerde Deel voorhanden ,
ftrekken niet alleen ter verciering , maar ook tot opheldering.

Reizc in de Binnenlanden van Africa, geduurende de
Jaaren
1 7 9 5 , 1796 en 1 7 9 7 ; door M U N G O P A R K .
Met Kaarten en P laaten. 11de Deel. In den Haage,
hy j . C . Leeuweftyn. In gr. 'óvo. 261 bh
egens deeze Reize, in onderfcheidinge van die ten
titel'voert, Reize en Ontdekkingen in de Binnenlanden van Africa,
door den Majoor H O U G I I T O N en
den Heer M U N G O P A R K (f), hebben w y , het Eerde
.Deel aankundigende, het noodige verflag gedaan ; dan
oordeelen het dien d i g , daartoe over te wyzen Cf),
Het thans voor ons liggend Deel, in behandeling des
Vertaalers A . V A N D E N E N D E met het voorgaande gel y k , geeft ons het vervolg der Reize , en bykans ongelooflyke rampfpoeden en ontkomingen van den Heer
' P A R K , te leezen. In de verkorte, boven gemeld, moesten wy ons reeds over het algemeen verbaal verwondeien , en by de vermelding der kleindere byzonderheden neemt die verwondering in geene geringe maate toe.
Wy
( * ) Zie onze Vaderl. Letteroef. voor l 2 o i ,
(f) Letteroef. voor 1 S 0 » , bl. 2 5 4 .
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W y vinden , met den aanvang deezes Deels, P A U K :
Mog by ATji , en- blootgefteid aan mishandelingen van
den eigenften aart als 'hy voorheen moest verduuren;
doch daar, by het vertrek van A L I naar diens Leger
plaats , hem vergund werd te Jarra
te blyven , befloot hy te ontvlugten. H y ontkomt, maar met leevensgevaar en uitplundering.
Op zyne reis door de
wildernis, lmagtende van dorst, blootgefield aan alle be
hoeften, wordt h y , door eene gunftige befchikking der
Voorzienigheid , door het vallen van regen geheel ver
kwikt en gered. Aan een Dorp van Foulahs komende,
werd by door de Dooty afgeweezen, maar kreeg eenige
fpys van eene arme Vrouw; hy ondervondt, „ d a t z o
„ w e l in Afrika, als in Europa, de gastvryheid niet
„ altyd in de aanzienlykfle wooningen haar verblyf
„ kiest." Dergelyk een onthaal ontmoette hy ook van
Schaapherders.
In de laage en bekrompe tent des
gastvryen Foulahs getreeden, werd 'er een fchotel met
gekookt koorn en dadels opgebragt; de Vrouw en drie
Kinders waren ' e r tegenwoordig; dan naauwlyks fprak
de Schaapherder het woord Nazarani u i t , o f de Kin
deren begonnen te fchreeuwen , terwyl de Vrouw zagtkens na de deur kroop, waar zy als een windhonduitfprong, gevolgd door haare Kinderen. Zo verfchrikt
waren zy op den naam van Christen, dat zelfs geener
lei aanzoeken in Haat waren hun weder by de tent te
doen naderen.
Een oude Foulah, die hem o m de
Stad Dingyee zag zwerven, onthaalde hem in zyne hut.
Dan, toen hy gereed ftondt om te vertrekken , verzogt
de Gastheer hem o m een lok van zyn bair. „ H y
hadt," fchryft P A K K , „ hooren zeggen, dat van het
hair van eenen blanken een zeer goede Saphie k o n ge
maakt worden , welke den geenen, in wiens bezit z y
w a s , alle de kundigheden van een blanken bezorgde.
Nooit had ik van zulk eene eenvoudige wyze van on
der wys geboord, maar bewilligde terllond in zyn ver
zoek. De zucht van myn Gastheer, om te leeren, was
zo groot, dat h y , met myn hair deels af te fnvden,
deels uit te trekken , de eene zyde van myn 'hoofd
ryklyk dunde, en 't zelfde aan de andere zyde ook z o u
gedaan hebben, z o ik niet, door myn hoed op te zet
ten, myne afkeuring had te kernen gegeeven, hem te
vens beduidende, dat ik een gedeelte van deeze kostbaa-
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baare waar voor eene volgende gelegenheid bewaareü
wilde."
Op eenen langen verdrietigen t o c h t , vol wederwaardigheden , nieuwsgierig na de Rivier de Niger omziende $ riep een zyns Reisgezelfehaps uit: Geo afili!
dat is : Zie het water! ,, En voor my uitziende," fchryft
P A R K , , , zag ik met oneindig veel vermaak het groot
voorwerp van myne zending, de lang gezogte majeitueufe
Niger, befcheenen door de morgenzon, zo breed als de
Theems voor Westmunfter, en zachtjes ftroomende naar
net Oosten. Ik liep eensklaps naar den oever der R i v i e r ,
en na van derzelver water gedronken te hebben, hief ik
myne gebeden op tot den grooten Beheerfcher van alles,
Hem dankende, voor dat Hy myne poogingen dus verre met een goeden uitflag bekroond hadt.- — Dat dé
Niger oostwaards in de daar heen (trekkende iïreeken
llroomde, baarde my echter geene verwondering: want
boe zeer ik Europa verhaten had in groote twyfeling
ten dien aanzien, en toen eer geloofde, dat hy in eene
tegenovergeftelde richting voortliep, had i k , geduurende myne reis, zo veele lieden naar die Rivier ondervraagd $ en van de Negers van verfchillende Natiën zulke duidelyke en betlisiénde aanwyzingen gekreej:en, dat
derzelver doorgaande loop was naar de opgaande Zon,
dat 'er daaromtrent naauwlyks eenige twyfel by my
•was overgebleeven, en meer byzondeiyk daar ik wist,
dat de Majoor H O U G H T O N op dezelve wyze gelykluidendë berichten hadt ingewonnen."
Mislukkingen, moeilykheden volgden weder elkander
op ; afgewisfeld door een herbergzaam onthaal , der
vrouwlyke kunne tot eere (trekkende, waarvan wy reeds
melding gedaan hebben ( * ) , én 't welk hier uitvoeriger
verhaald wordt, met by voeging van het Dichtdukje,
op muzyk gebragt, *t geen tot eer der Negerinnen
ibekt.
voorts (lelde het wantrouwen omtrent het
oogmerk zyner Reize hem aan veele onaangenaamheden
bloot. Zyn zeggen, dat hy voornaamlyk kwam om de
Niger te zien, deedt vraagen, of 'er in zyn eigen land
geene Rivieren waren , en of de eene rivier niet gelyk
aan de andere was?
Naa zo veel doorgedaan te hebben, zag h y , by
eene
(*) Zie onze Fad. Letteroef. voor i l o i , bl, $8.
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cene poogiag om verder oostwaarda in te dringen, zyti
verderf onyermydelyk te gemoete, en zich tot wederkeeren genoodzaakt; waarvoor hy de redenen in't breede opgeeft. Dan , hiertoe gedwongen, kwam hy, naa
veele twyfelingen en neerfiagtige overdenkingen, tot het
belluit om westwaards terug te keeren; dan, eer hy dit
verfte (landpunt verliet , oordeelde hy het zyn pligt,
van de Moorfche en Neger-handelaars alle de berigten
in te winnen, die hy maar kon, aangaande den verderen
loop van de Niger ten Oosten , alsmede aangaande de
geiteldheid en uitgeftrektheid der Koningryken in der
zelver nabuurfchap. Deeze , daar zy van verfchillende
zyde kwamen, en hem toefcheenen voor geloofwaardig
gehouden te moeten worden, deelt by mede.
P A R K S terugreize gaat weder met opeengeftapelde moeilykheden vergezeld; doch door goedgunstigheden afgewisfeld. Meermaalen kwam het fchryven van Saphies hem
te ftade; het bygeloof, het vooroordeel wrogt hem hier in
de hand.
T e zonderling, om het niet af te fchryv e n , is zyne ontmoeting deswegen te Koolikorro, ten
huize van een Bambareesch Koopman, „ Zyne meer
dere kennis van de wereld hadt," fchryft P A R K , „ dat
bygeloovig vertrouwen in Saphies en behoedmiddelen,
het welk hy in vroegere jaaren ingezoogen hadt, niet
verzwakt: want toen hy hoorde, dat ik een Christen
was, kwam hy aanilonds in het denkbeeld om zich door
my een Saphte te doen fchryven , ten welken einde hy
zyn walha of fchryfplankje voor den dag haalde, my
zeggende, dat hy voor myn avondmaal ryst zou doen
gereed maaken, zo ik hem een Saphie wilde fchryven,
die hem tegen alle flechte lieden beveiligde. Dit voorflel was voor my van te groot gewigt om het van de
hand te wyzen ; ik fchreef dus het plankje aan de
beide zyden van boven tot beneden v o l , waarop myn
gastheer, om verzekerd te zyn dat hy de geheele kracht
van het tovermiddel had, het fchrift van net tafeltje in
een kalbas met een weinig water afwaschte, en, na 'er
eenige gebeden over te hebben uitgefproken, dezen
Itrachtigen teug opdronk; waarna hy, opdat hem toch
geen woord ontvallen m o g t , het plankje aflikte, tot
dat het geheel droog was.
„ Een Schryver van Saphies was een man van te
groot gewigt om lang verhooien te blyven. Het belangryk bericht, dat zodanig een zich in het Dorp ontL E T T . 1803. N O . 3.
I
hieldt,

M.

PARK

hiejdfv wierd aam den Döoty óvéfgébracBf, die my zyn
Zoon zondt met een half vel fchryfpapier, van my verlangende, een Naphula Saphje , dat is een behoedmiddel tegen ongeileIdheid , te vervaardigen. Daarvoor
bracht by my wat meel en melk ten gefchenk mede ,
en toen ik de Saphie gefchreeven, en hem met eene hoorbaare Item voorgeleezen h a d , fcheen by met zyn
koop ten hoogften voldaan te weezen, en beloofde hy
my des morgens wat melk tot myn ontbyt te zullen
brengen. Toen ik myn avondmaal van ryst en zout
geëindigd had, leide ik my op een osfenhuid, en fliep
zeer gerust tot den morgen t o e , terwyl dit het eerfte
goede maal en de eerfle verkwiklyke fiaap w a s , die ik
in langen tyd genooten had."
Nieuwe reis-elenden beliepen P A R K , doch door
lieuschbeden weder afgewisfeld, bovenal by een Mandingueesch handelaar op een romanesk D o r p , Kooma
geheeten, een fchaars bezogt, maar voor den vreemdeling herbergzaam oord ; een onthaal, welhaast afgewisfeld door Roovers, die hem aanvielen, van Paard
en alles beroofden ; dan hy kvygt het vervolgens , op
eene zeldzaame w y z e , w e d e r , alsmede zyne kleederen.
P A R K , zich eenigen tyd te Kamalia onthoudende ,
hadt ledigen tyd; van deezen bediende hy zich, om de
aanmerkingen, welke hy over de Lugtftreek en Voortbrengzelen" deezer Landen reeds gemaakt hadt , te vermeerderen en uit te breiden , eh om eene meer volledige kennis van dc Inboorelingen op te doen, dan hem
mogelyk geweest was in den loop van eene fteeds
voórtduurende gevaarlyke Reis. Ook trachtte hy alle
berigten , welke hy "kon , in te winnen , ten aanzien
van de belangfyklte takken van Africaanfchen handel, die naamiyk van G o u d , Ivoor en Slaaven. De
uitflag van zyn onderzoek en navorfchingen legt hy
zyne Leezers voor, met vermyding , zo veel hy kan,
van omftandïghedén en aanmerkingen , reeds by voorkomende gelegenheden in zyn Reisverhaal voorgeef aagen.
Die belangryke floffe wordt in de overige HoofdHukken deezes Deels afgewerkt, en maakt een allcrgewigtigst gi'deelte uit van dit Reisverhaal. W y leeren
'er, behalven de Lugtsgefteldheid, Gewasfen eh Bevolking , de Manditiguezcn in alle byzonderheden kennen.
In
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In het L a n d , waar de Slaavenhandel zo fterk gedreeven w o r d t , zich bevindende , fchikt hy een geheel
Hoofdiltik
ora zyne Aanmerkingen , betreffende den
Haat en dè oorzaaken van flaverny in Africa, mede te
deelen; "t welk veel lichts over die floffe verfpreidt.
De veelvuldige oorzaaken en den aart dier flavernye,
in een Land, waar hy rekent, dat de Slaaven, in evenredigheid tot de vrye lieden, byna tot elkander liaan
als drie tot één, opgegeeven hebbende, ichryft hy ten
flot : „ Dit is de algemeene fchets van het ftelzel
van flaverny, het welk in Afrika
heerscht; en het is
uit deszelfs aard en grooten omvang klaarblyklyk, dat
het niet een ftelzel is van jongere tyden. Het heeft
waarfchynlyk zynen oorfprong in de verwyderde tvdperken der oudheid , voor dat nog de
Mahomedanen
zich een pad dwars door de woestyn baanden. In hoe
verre het voor het overige door den Slavenhandel,
dien de Europefche Volken voor tweehonderd jaaren
met de Inboorelingen van de kust hebben begonnen te
dry ven, wordt in ftand gehouden en ondefflèund , behoort noch tot myne taak, noch is ook in myne magt
te ontvouwen.
Wierd myne gedachte gevraagd over
de uitwerking, die eene afichaffing van dien handel
op de zeden der Inboorelingen zoude voortbrengen, ik
zou geene zwaarigheid maaken 'er voor uit te komen,
dat i k , by den tegenwoordigen onverlichten ftaat van
bunnen geest, van meening ben, dat deeze uitwerking zich op verre na niet zoo verre zou uitllrekken, noch ook zoo weldaadig weezen zou, als menig
wys en weldenkend man zich uit gevoel van merifchenliefde wel verbeeldt."
Het laatfte Hoofdftuk deezes Deels bevat des Reizigers opmerkingen, over het Stofgoud, en de w y / e ,
waarop het gewasfchen én verhandeld wordt, over het
Ivoor, de opzameling der Olyfantstanden, die hier en
daar in de bosfchen verftrooid liggen. De jagt op de
Olyfanten wordt befchreeven, en dit alles beflooten met
eenige aanmerkingen over de weinige bebouwing en
verbetering van het Land. W y fchryven het flot deezes Hoofdftuks af. „ Het kan geen twyfel lyden, o f
alle de ryke en kostbaare voortbrengzelen , zoo wel
van Oost- als Wat-Indien , konden in die ftreeken van
dit iiirgeftrekte land , welke onder de keerkringen gelegen z v n , gemaklyk gcnaiuralizeerd en tot dé hoogI 2
lie
?
!
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ö e volkomenheid gebragt worden- Hiertoe ontbreekt
'er niets , dan het voorbeeld van anderen, om den.
geest der Inboorelingen te verlichten , en onderrichting , ten einde hen in ftaat te ftellen om hunne vlyt
aan gefchikte voorwerpen te befteeden. Het was my
niet niugelyk , de wondere vruchtbaarheid van den
grond, dé groote kudden v e e , gefchikt voor den arbeid
zoo wel als tot voedzel, en eene menigte andere, terbevolking en bearbeiding van het land, gqnftige ornftandigheden, te befcbouwen , ep daarenboven na te
denken over de middelen, die zich aanbieden'tot een
uitgebreide binnenlandfche fcheepyaart, zonder 'er my
over te bedroeven, dat een land, zoo overvloedig doorde natuur bedeeld en begiftigd, in deszelfs tegenwöbrdigen woesten en verwaarloosden ftaat zou blyven.
Nog meer ging het my aan het hart , dat men een
Voik van zulke zachte en goedaarfige zeden en aanleg, of, zoo als het thans is , gedompeld zou laaten,
in de grove en geenen troost aanbrengende blindheid
van Heidenfche bygeloovigheid , of gedoogen zou, dat
het overgebragt wierd tot een ftelzel van Dweepefy
en dommen Godsdienst - y v e r , het welk, zonder het
verftand op te klaaren , het hart dikwyls verlaagt."
Onder het fchryven deezer Aankondiging ontvangen
wy het Derde of laatfte Deel deezer belangryke Reize,
waarmede wy welhaast onze Leezers hoopen bekend te
maaken.

Tafereelen uit het Menschlyk Leven.
Uit onderfcheiden Schry.;
vers byeenverzameld, door A . B R U G G K M A N S . Hde Deel. Te.
Dordrecht, by E . Bonte , i g o 2 . In gr. %vp. 257 bl.

V

an de drie eerfte Verhalen , in d i t twede Deel : A L E X I S
EN
C L A ü D i N A , naar het Fransfh van J O S E P H R O S N Y ,
—
A L C i N A , naar het ffoogduifscH. —
SOPHIA
VAN FESTENBERG
,
haar het Hoogduitsch ; —
zeggen w y niets anders , dan dat
dezelve z i c h met genoegen lezen laten , door de zodanigen,
die gaarne Gefchiedenisfen lezen, e n dat m e n dezelve zonder
nadeel voor de goede zeden lezen kan; en w y onthouden ons
opzctlpk van iedere aanmerking , ten einde i e t s meer t e k u n jien melden van het laatfte Verhaal in dejzen bundel : D E
n p o G M C S D , naar het ïloogiuitsch van A . L A F O N T A I W ? ; te
meer, d a a r d e uitmuntendheid van hetzelve al m e d e wel ene
voorname r e d e r } y / e z e r i
ffiag,
v/aaroin o n s de v o r i g e minder
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bevielen ; zodat w y de l£2ing van dezelve nlec giarne hög*
rnaals willen herhalen , terwyl wy dit laatfte gedurig naflaari met een nieuw jienoegen ,
en onze Lezers verzekeren , dat dit Verhaal alleen de prys van het Werkje waardig is.
De Hoogmoedige fs een man vari uitmuntende talenten j
edel en gróót zo als maar weinigen z y n ; 2yne verdienden z y n
onmiskenbaar ; men moet hern achten. Zyne uitwendige omHandigheden zyn niet gunltig ; doch hy krygt zyn geluk in
handen: het toeval brengt hem in een uitmuntend huisgezin;
zodat hy niet alleen zyn fortuin kan vestigen, zyne talenten
aanleggen naar zyhen fmaak , Vertrouwen , hoogachting en
vriendfchap g e n i e t , maar ook een meisjen kennen leert, dar
hy , tot jaloerscbheid toe , bemint , en Welker hand hem
flechts ene enkele vraag behoeft te kosten; En echter verliest
deze in den grond edele man , door ei^en fchijld , de hand
van het rneisjen * de achting van zynen vriend haren vader,
die hem zo hartlyk gaarne zoon had genoemd, de achting
voor zichzelveh , maakt onnodige fchulden , laat Zynen vader
nagenoeg verhongeren ; eh trekt de wyde wereld weder in<
diep vernederd en befchaamd , en denklyk nog niet eens volkomen van de ziekte zyner ziel genezen; Deze was H O O G MOED.
„ Hy kon een goed zoon j een edel mensen, een
deugdzaam echtgenoot, een oprecht vriend', een geacht burger zyn } en hy was van dat alles niets, alleen omdat de
hoogmoedige duivel hem kwelde."
Dit Verhaal is geheel Vervat in Brieven vari het lieve meigjen aan ene vriendin ; en behalven dat zy uitnemend w e l
fchryft, maakt dit natuurlyk hetzelve, daar zy zo veel b e i
langneming inboezemt, des te bevalliger. A l vroeg, eh allengs al m e e r , ontdekte zy het hoofdgebrek van dezen haren
minnaar. „ Is het m o g e l y k , " fchryft zy•-, a vraag ik my
z e l v e , dat twee z o o verfchillende geSartheden in dezen man
hem nü 200 kunnen Verheffen; en dan weder z o o vernederen ? By de allertederfte zucht tot Vriendfchap en menschlievendheid, by het fynfte gevoel om ieder hart te verfchoon e n , om iedet hart zoo zagt aan te vatten, ook nog deze
iedéle, belarigzuchuge trotsheid! By zoo veel edelmoedigheid i zoo veel laaghartigheid ! is dat mogelyk ? of bedrieg i k
my o o k ? • " • Dat is het, dat is het, myne lieve! waarover
ik nog thans met eene beklemde borst, met een angftig kloppend hart, zit te peinzen.
• • En gy moest het fchoon g e laat van deze» man gezien hebben , over hetwelk, buiten
2yn weeten , traanen van het tederst rnedelyden vloeiden toen ik van den grysaart verhaalde; het edel gevoel, waar*
mede by van de geneezing van dit gebroken hart fprak.
,t Ik zoude hier nog veele kleine trekken kunnen byvoeI 3
gen
;
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gen van zyne edelmoedigheid en zyne kinderachtige verwaandheid; van zynen zich alles aanmaatigenden hoogmoed;
hoe hy het gefprek tot zich zoekt te trekken; hoe hy myneti
Vader, die hem zoo vaderlyk bemint, dikwils met eene in 't
oog loopende minachting tegen fpreekt, zoo dra flechts iemand
gelooven konde dat myn Vader zyn "weldoener ware; hoe
onachtzaam hy alle handwerkslieden , met welken hy iets
uitltaande heeft, behandelt ; welke veranderingen in onze
huislyke orde —r en gy weet hoe zeer myn Vader op deze
orde gefteld is — hy zich veroorlooft , niet uit neiging tot
die veranderingen, niet uit zucht tot onafhanglykbeid, maar
alleen om dat hy bewyzen wil dat hy onafhanglyk is.
Dit
alles zou ik u nog kunnen zeggen ; doch ik zou ook niet
vergeeten, hoe edel, hoe weldaadig, hoe goed, hoe verfchoonend, hoe dienstvaardig hy met dit alles is , met welk eenen
fchoonen iever hy alles goeds ter harte neemt , hoe zyns
ziel, by vreemd ongeluk, van medelyden wegfmelt. En echter fidder ik voor dezen man, en beef voor het oogenblik,
•waar in ik hem zeggen zal: ik ben de uwe." En op ene andere plaats zegt zy:
Hy is een edel mensch : doch hy wil
edeler fchynen dan hy is , en wordt daar do.or laag. Hy wii
a l l e s , alles z y n , en daardoor wordt hy niet eenmaal dat,
•wat hy konde zyn , zelfs veel minder dan dat. Hy wil boven alles verheven z y n , .en wee dien, die daaraan twyfelt!
wee dien, die hem tegenlpreekt! wee, wee dien, die hem verhindert zyn rol te fpeelen!" enz. ...
Dit beminndyk meisjen Wordt recht gelukkig, en krygt den
man van haar hart , alhoewel zy hare liefde aan de begeerte
van haren waardigen Vader zou hebben opgeofferd.
Hars
kenn'smaking met dezen geliefde, het contrast van dezen
edelen mensch met den Hoogmoedige, en in het geheel die
minnaar met zynen gryzen vader , en de zo zonderlinge als
aandoenlyke ontknoping van hunne leerzame gefchiedenis,
maken van dit Verhaal een belangryk gedeelte uit. Ziet hier
het verfchil tusfchen beiden hare minnaars, zo als zy zelve
dat opgeeft: ,, ik mag niet gaarne vergelykingen maaken ,
dewyl ik zoude vreezen D R O S T onrecht te kunnen doen; en
echter vergelyk ik hen beiden geduurig. — — Beiden zyn zy
arm: D R O S T is daar trotsch o p ; en W I L L E draagt zyne armoede zonder 'er aan te denken. D B O S T fpreekt van zyne armoede; W I L L E fchynt dezeive niet te kennen. — — Beiden zyn
zy fier. D R O S T woont by ons in huis; doch elke beleefdheid , welke hy ontvangt en aanneemt , moet hy vergelden;
hy wordt bons , wanneer myn Vader o£ ik hem eene aardigheid bewyzen.
W I L L E
neemt niets aan van alles wat ik
h e b ; doch de geringere beleefdheden der vriendfch3p en der
vertrouwlykheid ontvangt hy met eene geheime verrukking,
•nu i - Zy beminnen my beiden.
DROST
veelligt, offchoon
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hy zeker is van de toeflemming myns Vaders, met het zelf Je
gevoel', waarmede W I L L E my bemint. Ik ben ryk , zeer ryk.
D R O S T wil zich niet opdringen.
W I L L E heeft volftreUc geene
hoop op myn bezit.
Beiden verzwygen zy hunne liefde.
Maar hoe? welk een onderfcheid ! D R O S T is koel, zelfs te
gen de bewyzen van achting , die ik hem geef. • i • Ën
WJLLE ? . . . . O , LOUIZti ! "

— —

„ Ik vrees fterk dat de fierheid van D R O S T grooter is dan
xyne liefde. Ach , ik vrees zeer — .de hemel vergeve rrjy ,
zoo ik hem onrecht doe — ik vrees zeer , dat hy zoo fterk
over zlchzelven waakt , om de zegepraal te hebben van t e
kunnen zeggen : zy beminde my eerst. Ik vrees dit zeer*
•want . . . . doch uil daar van. Maar W I L L E ?
Die z w y g t ,
dewyl hy niet hoopt; en hy zoude zelfs zwygen ook wann«er
hy hoopte , dewyl hy geene w a a i fcbynlykheid ziet om myne
hand te bekomen. Doch kende hy myn h a r t , wist hy waar>
toe myn Vader in ftaat i s , had hy flechts half zoo veel hoop
als D R O S T heeft! O , een vertrouwlyke lagch van my zoude
zyne ziel met blydicbap vervullen; hy zoude zich alléén voor
gelukkig houden omdat ik hem beminde. D R O S T zoude flechts
my gelukkig achten."
Voor het overige durven wy den L e z e r , die fmaak en ge.voel voor het goede heeft, beloven , dat deze beminnelyke
E V A en hare. uitmuntende Vader hem gedurig roeren en luch
ten zullen. Ter proeve geven wy de volgende trekken , uit
'een gefprek van den ouden Heer met zynen Broeder: , , H y
is een edel m a n , " had de Broeder gezegd, van nog enen
anderen minnaar , dien hy begunftigde.
Zie, broeder H E N toitiKl
v/as het andwoord, terwyl de man de hand op zyn
hart legde; ,, zie, al het andere zyn narrenpoetfen, behalven
'dit eene enkele punt. Zeg flechts : hy is een mensch , broeder',
flechts een mensch , niet eens een groot, een, edei mensch; want
daartoe behoort, helaas l veel om een edel mensch te zyn.
Dat
'weet niemand beter, dan ik, juist ik zelfs, •••
Hier vouwde
h y , onbemerkt, de handen zamen, en floeg zyne oogen ,
'met een foort van fchaamte , ter aarde. Broeder I I E N D I U K J
vervolgde hy, ik wenschte, dat ik maar eerst eens zoo recht,
zoo geheel een mensch ware; met den edelen mensch hadde hef
dan tyd tot daar heen. Hy wees ten hemel." — — E n op
de vraag: „ welk een man hy voor zyne dochter verlangde?'*
was het andwoord: „ Een mensch , juist met zoo veel ver-Jland en hart , als nodig is om eene vrouw gelukkig te maa*
"ken, die denkt zoo als E V A .
Myn fchoonzoo» moge gebre
ken hebben zoo veel en zoo groot ais hy will' — Here God!
len ik dan zonder gebreken ? is E V A zonder gebreken ?
doch een menscilyk hart , dat moet ly hebben, een hart dat
'vry is van de wroegingen van een boos geweten. En: vindt . E V A
I 4
zot
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zodatlig èeH' man voor haar -— want zy zal hem vindeli, li
of gy niet — dan wordt hy myn zoon, al ware hy. . ."
, , Al ware hy ook een fchoenpoetfer, niet w a a r ? "
„ De hand, broeder '. ja waarachtig , al ware hy ook een
fchoenpoetferl"
En een weinig verder: „ Zoo zult gy niet zeggen, broeder
H E N D R I K .'
wanneer wy elkander eenmaal in 't graf weder•vinden."
„ Dat ftem ik u t o e , J A C O B ! doch zy moet ook eerst aog
öp de wereld leven."
i, Recht zoo! intusfchen berust ik dddrin, dat het Opperwé*
K6n het my niet ten kwaaden zal duiden , wanneer ik mya
kind zóó opvoede, dat het elk oogenblik voor het graf en dt
eeuwigheid gefchikt is."
Dan wy mogen niet meer affehryven; Wy voelden by dit
Verhaal intusfchen wederom . hetgeen wy onlangs zeiden :
niet om niet is L A F O H T A I N E een zo geliefkoosd Schryver by de
Duitfchers'.

Nuttige , Leerzaame en Vermaaklyke Verhandelingen , over afr
Ier lei Onderwerpen , door een Gezelfchap geleerde Mannen *
in de Bataaffche Republiek.
In den Haag, by de Wed.
]i de Groot en Zoonen, I802. In gr. Bve. 298 bl.

W

at Is de Titel en het Voorbericht van een Boek toch by
uitftek nuttig ! Wy hadden dit Werkje reeds geheel
doorlezen, Ên, Zo wy meenden aandachtig genoeg, en waren
bok met ons Oordeel gereed: , Enige jonge lieden Van enen
^ zeer goeden aanleg oefenen zich onderling, door het verj vaardigen, en daarna in zekere byeenkomst eikanderen
, voorlezen, van een of ander korter o f langer opftel, van
, allerlei aard; delen enige van deze opftellen nu mede aari
j het publiek; en wy vonden die allen, hoe zeer verfchillende
, in waarde, van dien a a r d , dat wy waarlyk hen durven aan, moedigen , om met zodanige oefeningen verder voord te
, gaan j en vertrouwen , dat zy in rypere jaren , en na het
i voltrekken hunner ftudien , veel goeds en nuttigs zullen
, kunnen leveren aan het publiek : het zyn t o c h , naar ons
, oordeel, allen jongelingen van goede hoop. Maar daarom
j te meer willen wy hen toch onder 't oog brengen, dat niet
i alles , wat voor hun waarlyk g o e d , en nieuw en leer, zaam i s , daarom juist behoeft gedrukt te worden ; en w j f
^ zouden hen raden j zodanige verhandelingen, eer men
, die ter persfe overgaf, te laten toetfen door een of ander,
i kundig man , die niet alleen het ware en goede, maar ali leen het enigzins nieuwe en voor het publiek byzonder
, leer4
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leerzame, voor den druk fchikte, Ware dit nu gefchied, dan
zou misfchien deze bundel alleen enige kortere opflellen«
en de drie wtl niets nieuws behelzende . maar toch zeer
wel gefielde voorlezingen over de Batavieren , bevatten,
Misfchien ware het ook niet kwaad, dat zy zich van ty<J
, tot tyd door zodanig iemand het onderwerp voor hunne
, verhandelingen lieten uitkiezen; en het kwam ons toch wat
, minder doelmatig v o o r , dat w y hier zo vele opftellen over
„ de drift tot voordteling, het huwlyk, den ongehuwde» ftaat,
, de zwangerheid der vrouwen, de toevallen der zwangerheid,
, d* verlos/ing der vrouwen , over de kraamvrouwen enz. von, den (echter niets hoegenaamd dat voor de goede zeden
, eniezins hinderlyk i s ) ; dan wy fchryven de keus van deza.
, onderwerpen daar aan t o e , dat zich waarfcbynlyk de mees, te dezer jonge lieden in de Geneeskunde zullen oefenen.
, Maar vooral zouden wy hun raden, wat minder op eens
, af te doen -• twaalf voorlezingen over verfchillende onder, werpen ! dit is toch waarlyk te veel voor éne enkele by, eenkamst , al werdt de?elve ook tot na middernacht gerekt.
, En intusfehen vinden wy hier voor Hechts vier byeenkom, üen meer dan vyftig de zodanigen. Beter ware h e t , éne
, goede , voor iederen avond , tot e; n onderwerp te nemen
, van een vriendlyk beoordelend g fprek.' — N a g e n o e g
op deze wyze wildi
dit Werkje aankondigen. Dan hoe
fchriktep wy hy het affebryven van den T i t e l , toen het ons
r'oor 't eerst recht in 't oog viel , dat een gansch Gezelfchap
geleerde M A N N E N deze Verhandelingen in het licht gaf! Daar
op lazen wy het Voorbericht, en vonden daar: dat in dit Gezelfchap verfcheidene in de fraaije Letteren of nuttige Kunfteit
POOKOKKEMUE
Mannen gevonden worden ; en dat wy nog niet
eens hier alles ontfangen , vyat door deze geleerde en febrartdere Vernuften in die byeenkomften vari hun Leesgezelfchap,
na de gewoone huishoudelyke verrigiingen , geleverd werd .
maar dat alle die ftukken gefteld zyn in handen van ene uit
en door de gezamentlyke Leden verkorene Commisjie , die der
zelver waardy onparfydig onderzogt i de min belangryken van
de goeden en uitmuntenden fchiftede; befchaafde, verbeterde en
verfraaide , waar zy het noodig oordeelde ; en dezelve aldus in
een gefcliikte orde bragt, om het leezend Publiek , met gewenschf gevolg, te kunnen warden aangebooden.
Na zodanig ene Recenlie in het Voorbericht zal ieder
woord van ons wel overtollig zyn maar een enkel fiaal der
diepe geleerdheid en nieuwe fchrandere opmerkingen van deze
zo nederige Geleerden zvn wy aan onze Lezers toch fcbuldig ; het (tukje, over de kraamvrouwen, ligt juist voor ons
ópen : , . Men wachte zich zorgvuldig om de kraamvrouw
„ o p etnigerlei wyze te vervaaren ,• te beangfligen; o f t e
doen
?
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„ doen fchrikken; of boos te maken.
De kraamzuivering moet haar behoorlyken tyd hebben : enz.
Hierin al
„ te ïos te werk te g,aan is een misflag, die ten duurften be„ taald wordt, enz. Door zulke kleinigheeden in acht te nee»
men , kan men dikwils het leeven eener waardige moe„ der, eener nuttige burgeres behouden."
W y voegen 'er niets meer b y , dan alleen, dat het ons
niet zou verwonderen, dat een groot deel dezer Verhandelingen door deze doorgeleerde Mannen , in hunne geleerde byeenkomilen, ge'éxtemporifeerd w a s !
i t

Handboek voor Gochelaars, of Natuur- en Wiskundige Ver.
maakelykheden , Kunstjes met de Kaart en Gocheltasch, Gezelj'chapsfpelen, &c.
Met Figuren.
Amflerdam,
by W .
Holtrop, 1 8 0 2 . In%vo. 208 bl.
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it boekje bevat , in een kort beftek , een vry duidelyk
bericht van de gewoone konstjes der Gochelaars , z o
van vroeger dagen , als van nieuwer uitvinding; gelyk ook
een aar.tal rekenkundige en andere aardigheden , gefchikt
om een gezelfchap te vermaaken. T o t een proefje zullen wy
'er uit overneemen „ De door eenen zabeljlag op haare f haduw gedoede Duif. Men bindt den hals van de Duif aan een
dubbel iterk gefpannen lint v a s t , het weik op twee zuilen
rust. Tusfchen de twee linten is een kleine, zeer fcherpe ,
als een zikkel kromgeboogen (laaien kling , verborgen. Deeze
kling is aan een zyden koordje v a s t , dat, tusfchen de twee
linten, en binnen een der zuilen voortloopende , op 't laatst
in de handen van den poetzemaaker komt. De hals van de
Duif is aan een zyden ring v a s t , opdat hy niet voor- noch
achterwaards zou kunnen fchuiven. De Gochelaar, die doet,
als of hy op de fchaduw van de Duif wilde bouwen , waarfehuwt den poetzemaaker , door een sfgefprooken zein , en
rietzc trekt aan de koord , de zikkel doorfnydt den hals van
de Duif, en haar hoofd wordt oogenblikkelyk van het lichaam
afgefcheiden."

Abrégé de l'Hiftoire. Ancier.ne, divifé par Lecons; traduit de
l'Anglois de Mme. T R I M M E R , par j . V A N B E M M E L E N , Maltre
de Penfion a Leide. a Lei de , chez D. du Saar , 1802.
In 3vo. 208 pag.
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e Franfche Kostfchoolhouder V A N B E M M E L E N heeft zyn
tyd niet geheel onnut belteed aan de overzetting van dit
gsfchiedkundig weikjen, door Mevr. T R I M M F R , ten behoeve

T R I M M E R , HISTOIRE A N C I E N N E ,

der Jeugd, in de Engelfche taal vervaardigd. Een bekwaam
Onderwyzer, die geene betere hulpmiddelen by de hand heeft,
kan 'er zich met vrucht van bedienen , om het opkomend geflacht tot de verdere beoefening der oude gefchiedems voor
te bereiden.
Men heeft, in de laatfte jaaren , meer dergelyke boekjens,
vooral in het Hoogduitsch , zien in het licht verfchynen.
Sommigen denelven hadden mogelyk nog wel meer verdiend,
o m , tot zoodanig einde, ook in 't Fransch overgebragt te
worden. Men moet intusfehen dit Ieerboekjen neemen, zoo als
het is. Het heeft ons eenigzins bevreemd, op het algemeene titelblad, alleen te leezen, Abrégé de 1'Hiftoire Ancienne,
terwyl de zoogenaamde Franfche titel heett, Abrégé de PHiftoi*
re Ancienne et Romaine, waaraan ook de inhoud beantwoordt.
Pag. 48 leezen w y , Fin de la piemiere Par tie; maar te v o 
ren wordt nergens gemeld , waar la premiere Partie begint.
P . 104. eindigt de Hijioire Ancienne, en daarna begint dan de
Hiftoire Romaine, d i e , even alsof zy tot de Hifloire Ancienne:
in 't geheel niet behoorde, afzonderlyk befchreven w o r d t ,
en wel de helft van dit boekjen uitmaakt. Öndertusfchen
was reeds in het eerfte deel van de Hiftoire Ancienne, over
de Romeinfche Monarchie, of wel over de gefchiedenis der
onderwerping van onderfcheidene Ryken aan het gebied der
Romeinen, gehandeld. De Schryffter volgt daar nog de ou
de verdeeling der gefchiedenis in vier tydvakken , ingericht
naar de vier zoogenaamde Monarchyen, (der Asfyriers, des
Perfen , der Grieken en der Romeinen) en handelt vervol
gends, in het tweede deel, afzonderlyk over alle die ouderfcheidene Volken , van welken in de H. Schrift wordt gewas
gemaakt, en van de voornaamfte Ryken en Staaten, die, van
tyd tot tyd, 3 a n het Romeinse!) gebied onderhoorig gewordea
z y n , of ter gelyker ryd met hetzelve beftaan hebben. Al
les , zonder van het onderfcheid en de opvolging van j'aarea
en eeuwen de allerminlie melding te maaken , terwyl de
Schryffter het onvoegelyk oordeelde, het geheugen der kin
deren , met hetgeen tot de Tydrekenkunde behoort , te bezwaaren.
W y voor ons zouden eer van oordeel zyn , dat
eene verdeeling der gefchiedenis in tydvakken . en duidelyke
onderfcheiding van jaaren en eeuwen, met opzicht tot'de voor
naamfte hoofdpunten, allerdienltigst is, zoo om het geheugen
te hulp te komen, als om verwarring te verhoeden.
W y onthouden ons van andere aanmerkingen.
Het is
gantsch geene gemakkelyke taak, in zoo een kort bellek, voor
Kinderen, over de oude gefchiedenis te fchryven.
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FLEMMINO,
of de Deugdzame Staatsdienaar en Misleidde Forst.
Tooneelfpel. Te Groningen, by W. Wout e r s , en te Amfteldam, by J . F» Nieuian, 1802. In 8v<i.
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it Stukje is ontleend uit ene Roman van dien naam,
reeds in 1751 te Utrecht by de Wed. S. de Waal en
Zoon uitgegeven , doch waarvan de uitgave fchynt geftaakt
te worden, daar het derde Deel, in onze taal, nog het licht
niet ziet, Dit meldt ons het Foorberigt\ wy herinneren ons
deze Roman n i e t , dan geloven gaarne , dit blykt toch uit dit
Stuk genoeg, dat dezelve uitmunt, en boven vele andere
Duitfche voordbrengzels, die zich zo zeer onder ons vermenigvuldigen, de aandacht van ons publiek verdient. Op
h e t Toneel zal dit Stuk, dat zich in de daad met genoegen laat lezen, buiten twyfel ook voldoen, en het gevoelig hart zeer aandoenlyk roeren , en opwekken tot vertrouwen op G o d , en ffandvastige deugd. De ontknoping, hoe
treffend ook, is echter wat al te onwaarfchynlyk5 en even gelukkig, zonder den zamenloop van zo veel toevalligs, had he%
Stuk, naar ons oordeel, kunnen aflopen. De brave misleide
Vorst is door entn ondeugenden Staatsdienaar en ene verachtlyke Hoer de onderdrukker van zyn Volk , en algemeen
in haat en verachting; daar zyn eigen goed hart en geheel
xyn aanleg hem tot enen zegen van hetzelve maken konden,
Intusfchen is de waardige F L E M M I N G reeds , op zynen last,
o p het fchavot; dan de boosheid wordt nog ontdekt en verydeld; de Vorst komt terug, en maakt zodanige fchikkjngen,
dat by nu niet ligt meer de dupe der boosheid worden kan;
e n zo vele waardige perfonen , die wy hier leerden kennen
worden allen gelukkig; de bozen krygen vergifnis, doch benadelen kunnen zy niet meer.
Alle de Karakters worden
zeer goed volgehouden; zodat waarlyk de vervaardiger van
dit Stuk eer heeft van zynen arbeid, en wy hem met dezen
2ynen eerfteling geluk weufchen.
t
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LETTER-OEFENINGEN.
Uitgelezene Leerredenen
HARD.
Ijle Tiental.
In gr. 8vo. 269 bl.

van Dr. F R A N Z V O L K M A R R E I N *
Te Zwolle, by ]. d e V r i , 1803.

N

aar maate de naam van den beroemden R E I N H A R D ,
voormaals Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en
Wysbegeerte te Wittenberg, thans Opperhofprediker
by het Keurvorftelyk H o f van Saxen, in Nederland
nieer algemeen, met welverdienden l o f , begint bekend
te worden , ziet men ook onderfcheidene hoogachters
van 's Mans uitmuntende Schriften zich, als om ftryd,
beyveren, om dezelven, door goede Overzettingen, ook
onder óns meer in omloop te brengen. ' E r zyn, in 't
Hoogduitsch, ettelyke bundels van Leerredenen van den
verdienftelyken Schryver voorhanden, die, in de laatfte
jaaren, merkelyk zyn vermeerderd, nadat hy begonnen
i s , alle zyne van tyd tot tyd uftgefprokene Leerrede
nen in het licht te geeven.
Onze Nederlanders hebben den prediktrant van R E I N H A R D reeds ,
uit eenige onlangs vertaalde Leerrede
nen , leeren kennen ( * ) , die wy vertrouwen, dat het
verlangen, om 'er in onze moedertaal meer van te heb
ben, by velen zullen hebben opgewekt. De Uitgeever
van het Tiental, 't welk wy thans aankondigen, vindt
het niet doelmaatig, alle de Leerredenen van R K I N H A R D
te vertaaien, deels, omdat, ,in dezelven, foortgelyke ,
of ook wel dezelfde ftoften, meer dan eens, behandeld
worden ; 't geen door de Leeraars van het Luthersch
Kerkgenootfchap in Duitschland, die jaarlyks, over de
zelfde afdeelingen uit de Euangelifche gefchied ver haa
ien , moeten prediken, niet kan vermyd worden : deels
ook, omdat eenige zyner uitgegeevene Leerredenen zoo
zeer
(*) Fad. Letteroef. voor 1 8 0 1 , bl. 421.
L E T T . 1803. NO. 4.
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zeer voor tyd en plaats berekend zyn, dat ze voor andere
Gemeenten,vooral voor Nederlanders, van weinig belang
moeten gerekend worden. H y heeft dan liever uit de
geheele verzameling , die vry talryk i s , eenige willen
uitkiezen, om aan zyne Landgenooten aangeboden te
worden. In dien trant wil hy meer dergelyke bundels
laaten volgen, byaldien deze arbeid , door den byval
van het Publiek, wordt aangemoedigd.
De behandelde ftoffen, in dit Boekdeel, zyn de vol
gende : I . I Job. IV: 9. Dat de zending van Chris
tus het groot/ie bewys der goddelyke liefde is. Op eens
Bededag. 2. Joh. X V I : 33—30.' Over de hooge waardy
van het oprecht geloof in Christus. 3. Matth. X I : 2—13.
Over eenige hoofdzwaarigheden , die zich by de zaak
van het Christendom opdoen. 4. Joh. X X : 19—32. Over
den geest van beproeving , welke de Apostelen van Je
fus , na zyne op/landing,
bezielde.
5. Matth. V I :
24 -34. Hoe menigvuldig de inrichtingen zyn, "waardoor
God ons herinnert ,• om voor eene betere wereld te leeven.
6. Dezelfde (lof. Opwekkende overdenkingen over de wyze,
op welke Godin de natuur werkt. 7. Joh. X V I : 23—30.
Hoe een ieder zyne wyze van bidden , als een kenmerk
van de gefteldheid zynes harten, moet befchouwen, en ter
zyner zelfkennis aanwenden.
8. Joh. X I V : 23—gj„
Hoe wy de groote gebeurtenis van het eerfle Christlyks
Pinxterfeesl ons regt moeten voor/lellen.
9. J o h . III:
16—21. Hoe wy de groote gebeurtenis van 'het eerfte
Christlyke Pinxterfeest,
tot onze opwekking, moeten aan
wenden. 10. i Kor. X I : 23—32. Dat ons alles aan
onze onjierflykheid herinneren moet,
wanneer wy het
Avondmaal van Jefus genieten.
De toon en geheele inhoud van de meeste dezer
Leerredenen verfchilt aanmerkelyk van dien der in
Duitschland eerst uitgegeevenen.
Men erinnert 2ic.i1
onze aankondiging van eene veel geruchts gemaakt heb
bende Leerrede van den Schryver , op den gedenkdag
der Kerkhervorming, 31 0 & . 1 8 0 0 , gehouden
Denzelfden geest befpeurt tnen, gelyk in de meeste,
federt dien t y d , uitgekomene Kerkelyke Redevoeringen
van R E i N H A R D , zoo ook in dezen bundel. Telkens ver
klaart hy zich rondelyk tegen de zoogenaamde nieuwe
Her(,*) Fad. Letter oef. voor 1802 , bh 53.
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Hervormers, door zyne verkleefdheid aan de oude karakteriftieke leerbegrippen der meeste Proteftanten aan
den dag te leggen, en ter verdediging derzelven op te
treeden. In dat opzicht zullen dezelven aan hun, die
van de onbetwistbaare zekerheid en aangelegenheid van
deze en gene leerftellingen, door den Redenaar zoo ftyf
en fterk beweerd , en met zoo veel ernst aangedron
gen , niet zoo vast overtuigd z y n , minder bevallen,
dan de voorgaanden, waarin meestal ftofFen uit de Z e dekunde zyn behandeld geworden. By anderen, voor
den gewoonen denktrant meer ingenomen, zullen z e , in
tegendeel , om diezelfde r e d e , des te beter welkom
weezen. Het zy daarmede, zoo als het wil, dit Tien
tal Leerredenen munt ontwyfelbaar , even als de mees
te van dezelfde bekwaame hand, verre uit boven de
groote menigte van Kerkelyke Redevoeringen, waarme
de m e n , in Duitscbland, van jaar tot jaar, als overItroomd wordt. Men ziet daarin allerwege uitgebreide
kundigheden, inzonderheid wyduitgeftrekte menfehenkennis, diep inzicht in bet menfchelyk hart, doorftraalen. Allerwege ontdekt zich warme Godsdienstyver ,
verftandige toeleg, om Godsdienftig gevoel te verwek
ken, en werkdaadige betrachting van het Christendom
te bevorderen. Van den text wordt doorgaans weinig
gezegd, maar de hoofdgedachte, die 'er de Redenaar
uit afleidt, juist bepaald, al hetgene 'er, naar zyn in
zicht, toe behoort, in eene natuurlyke orde, met veel
naauwkeurigheid, ontwikkeld, het gefielde met welge
kozene bewysredenen geftaafd , en ten nuttigen gebruike aangedrongen , met gepaste aanwyzing der gefchiktfte hulpmiddelen, tot deszelfs heilaanbrengende beoefe
ning. De geheele wyze van behandeling is regelmaatig,
en by uitneemendheid belangwekkend. De uitdrukking
klimt niet boven het peil oer gewoone bevatting, en
heeft niets van gezochte fieraaden. Z y is overal duidel y k , en kenmerkt zich door eenvoudige i'cboonheid.
W e l verre van eenigzins in het laage te vallen, onderfcheidt zy zich altoos door edele kiescbheid. De taal
van R E I N H A R D is doorgaans roerende, krachtig overreedende taal van het hart.
Tot eene proeve van dit foort van Leerredenen,
willen wy bet kort beloop der zevende Leerrede, over
Joh. X V I : 1 3 - 3 0 , mededeelen. Omtrent den text wordt
alleen deze aanmerking gemaakt: „ ' E r ligt eene waare,
K a
boe-
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hoewel zachte berisping in de woorden van Jefus: tot
nog toe hebt gy niet gebeden in mynen naam. Hy geeft
zyne Apostelen te verftaan , dat zy voor zyn waare
oogmerk, voor het groote werk , dat H y naar Gods
beftelling op aarde moest verrichten , tot hiertoe zo
weinig zin gehad, zo weinig- yver gevoeld hadden, dat
hunne gebeden daarop nog geheel niet gericht, maar
van eenen geheel anderen inhoud geweest waren. W i e
de verwachtingen en wenfchen kent, waarvan de Joneren van Jefus toen nog bezield waren; wie het weet,
oe begeerig zy uitzaaen na de oprichting van een
aardsch Koningryk , dat hun de groottïe voordeden
zoude aanbrengen, die zal zich niet verwonderen, dat
zy zich nog niet konden verheffen tot die groote geestelyke oogmerken, welke Jefus bedoelde, en voor welke zy in het vervolg leeven en werkzaam zyn zouden.
Maar juist daarom, dat hunne gebeden flechts de aardfche welvaart betroffen, welke zy in het Ryk van J e fus verwachteden , was hunne wyze van bidden het
kenmerk en de uitdrukking van eene nog zeer onvolmaakte gemoedsgefteldheid; waren hunne inzigten opgeklaarder, hunne gezindheden zuiverder, hun yver
voor Jefus en zyne zaak echter geweest : zy hadden
zo niet kunnen bidden, zy zouden in ftaat geweest zyn
te doen , wat zy in het vervolg met zo veel nadruk
deeden , zy zouden in den naam van Jefus,
dat is ,
voor zyne oogmerken , en voor de groote zaak van
waarheid en deugd, met onbaatzuchtige trouw gebeden
hebben. Maar zo is h e t , M . H . , onze gebeden zyn
een getrouwe fpiegel van onze gezindheden en van onze geheele wyze van denken. Wenscht gy u naauwkeuriger te leeren kennen ; denkt dan flechts over dezelve n a , merkt flechts o p , wat zich daarin aan den
dag l e g t , welke beweegingen van uw hart daarby
werkzaam z y n , en hoe gy u by dezelve gedraagt ; en
'er zal u een verwondeiiyk licht over u zeiven opgaan, gy zult in uwe gevleidheid dingen ontdekken, die
g y anders niet zoudt hebben opgemerkt." En nu gaat
de Leeraar over tot het onderwerp , dat hy , naar
aanleiding van den t e x t , wil behandelen. „ Ik zal u
tot deze wyze van zelfsbeproeving heden aanleiding
geeven, M. H . , en derhalven aantoonen: hoe een ieder
de wyze van zyn bidden als een kenmerk van de gefteldheid zynes harten moet befchouwen en ter zyner
zelf-
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zelfkennis aanwenden. Dit moet naamlyk daardoor gefchieden,_ dat wy op de vlyt, met welke wy bidden,
op de inrichting van onze gebeden, op den inhoud van
dezelve, en eindelyk op de infpanning en aandacht letten, met welke wy ze verrichten."
„ Gy h e b t , "
zegt h y , ten aanzien van het eerfte, „ g r o o t e oorzaak,
om bezorgd te zyn over uwe denkwys , wanneer g y
zelden of geheel niet bidt ; gy moogt daartegen een
zeker vertrouwen op u zeiven zetten , wanneer gy de
behoefte om te bidden dikmaals en fterk gevoelt." Ten
aanzien van het tweede : „ Het is een bewys, dat
wy nog niet ver gevorderd zyn, wanneer wy byna altyd
flechts met vreemde woorden bidden; wy mogen daartegen veel gunftiger over ons oordeelen, wanneer wy gewend zyn, om ons met eigen woorden uit te drukken."
Met opzicht tot het derde: „ Het is een treurig kenmerk, wanneer de inhoud van onze gebeden baatzuchtig
i s ; daartegen moet een waare Christelyke zin in ons heerfcben, wanneer wy
naam van Jefus
bidden." Van het ïaatfte : „ Het geeft weinig goeds
te kennen , wanneer wy gedachteloos en koud by onze
gebeden blyven ; wel ons daartegen, wanneer w y met
aandoening en vuurigheid bidden." Alle deze ftukken
worden, in een leerryken trant, ernftig en nadrukkelyk
uitgebreid en bevestigd , met treffende aanfpooringen,
om het voorgeftelde zoo aan te neemen, en zoo te gebruiken , als de Prediker het wenschte.
Christelyk Magazyn, of By dragen ter bevordering van
Christelyke verlichting en Euangelifche deugd,
naar
de behoefte van onzen tyd. Hde Deels 2 en %de Stuk.
Te Hoorn, by j . Brebaart, 1802. In gr. Svo. Te zamen 2.2,3 &l.

D

it Christelyk Magazyn
houdt zich wonder wel
ftaande. Ook deze Stukken bevatten leezenswaardige Verhandelingen.
I. Het vervolg en flot van eene, uit het Hoogduitsch
vertaalde Verhandeling van j . J . H E S S , over de betrekking tusfchen de Bergpredikatie en de Euangelifche
genadeleer.
II. Eene befchouwing en verdediging van de opwekking van Lazarus.
UI. Een onderzoek naar de uitgebreidheid van het beK 3
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g r i p , welk wy ons moeten vormen van het zaligmajken van zondaaren door Jefus.
Dit verfchilt merkelyk van de bekrompe'ne denkbeelden, die men 'er
doorgaans , uit onkunde en misverftand, aan hecht,
i . Jefus zaligt, wanneer Hy alle angstvallige vrees
voor God verbant, alle harde gedachten, aangaande
God, doet ophouden, wanneer H y van Gods vaderlief
d e , vergeevende goedheid en gunst, de gewisfe verze
kering geeft. 2. i j y zaligt, wanneer Hy de kracht der
zinneiykheid , der driften en hartstochten , der zonde
en ongerechtigheid, verbreekt, het hart heiligt, en ten
goede bekwaam maakt en opleidt. 3 . Hy zaligt zyne onderdaanen, wanneer H y alle hunne lotgevallen, ook zelfs
de rampfpoeden des leevens, dienstbaar maakt aan hun>ne hoogere beitemming. 4 . Hy zaligt, wanneer Hy de
vrees voor de fcheiding van hier, door den dood , op
ruimt en wegneemt. 5 . H y zaligt, wanneer Hy zyne
geloovige onderdaanen dadelyk van den dood wederom
verlost, en in de wooningen des lichts inleidt.
IV. Proeve , ter opheldering van het gebod van J e 
f u s , gy zult uwen naasten liefhebben als uzelven.
, , Men heeft gevraagd," dus ftelt de Schryver zyne
gedachten, die hy vervolgends nader ontwikkelt en be
vestigt, ter neder,
Men heeft gevraagd, of men ie
mand beveelen kan, om anderen te beminnen? — 't Komt
'er op aan, van welke liefde men fpreekt: zinnelyke,
haitstochtlyke liefde is geen voorwerp van eeuig gebod.
—— Hoe kan men zinnelyke neigingen gebieden'? wel
beheerfchen.
Gansch anders is het gelegen met die
liefde en toegenegenheid, die louter verftandelyk en zedelyk is. Deze beftaat in een welbehagen in bet voor
werp, 't welk men bemint — eene goedkeuring van
a l l e s , wat wy in zodanig voorwerp ontdekken, en in
eene opregte gezindheid, om deszelfs geluk en volmaa
king, zo veel in ons i s , te bevorderen.
Zo ras 'er
genoegzaame gronden zyn tot zodanige goedkeuring,
wordt dezelve p l i g t , en is dus een voorwerp van
gebod.
In den mensch zyn zodanige gronden voorhanden.
Zyn oorfpronglyke aanleg , zyne zedelyke natuur, ge
vormd naar Gods beeld, zyne hooge en eindeloo2e beftemming — dit alles maakt hem tot een voorwerp
van welbehagen en goedkeuring. W i e toch deze waar
de van den mensch niet behoorlyk bezeft, noch waar
deert, die kan ook onmogelyk God zeiven, kan crimo-
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fljogelyk de deugd beminnen.
En wie deze niet
bemint, geeft bïyken van afwyking en ontaarding.
Men ziet hieruit duidelyk het verband , dat 'er is
tusfchen de liefde tot G o d , tot den naasten, en tot
ons zeiven — en hoe de eerstgenoemde het eerfte en
grootfte gebod , de bron waaruit de andere vpordvloeijen , genoemd mag worden. Liefde tot God i s ,
in den zuiveren zin des woords, liefde tot het hoogfte
Ideaal van verftandelyke en zedelyke volmaaktheid.
"Wie daarin een welbehagen vindt, wie dezelve goedkeurt, moet ook die volmaaktheid,waar hy dezelve ook
ontdekt, al is zy in een minderen trap, beminnen. De
zuivere liefde tot ons zeiven en tot den naasten, als
beeld van God, is dus een uitvloeizel van de liefde
tot God. - — E n waar deze woont en huisvest, daar
woont ook liefde tot waare deugd. Hoe ryk moet dezelve nu niet worden in vruchten der gerechtigheid ,
wanneer zy bet heerfchend beginzel des harten is. '
V . Het voorbeeldig Huisgezin,
uittrekzel uit een
Brief.
VI. Jefus,
in den volfien nadruk, een groot Man.
Of Verhandeling ever de grootheid des
Zaligmaakers,
als Mensch. Naar aanleiding van Gabriels voorfpelling,
L u c . I: SS". Deze zal groot zyn.
D e Schryver
dezer Verhandeling, die zich . . . . N C K . n o e m t ,
(waaruit men S T R O N C K ZOU kunnen fpellen) onderzoekt eerst, om welke redenen , en wanneer, iemand
waarlyk groot mag heeten. Men kan dat zyn, of van
den kant van het ver/land,
of van de zyde van het
hart, o f eindelyk door zyne daaden. In den eerften
zin was, by voorbeeld, Salomo een groot man, in den
tweeden J o f e p h , in den laatften zin Samuel. En nu
wordt vervolgends aangetoond, dat J e f u s , niet maar in
ééne der drie byzonderheden, waarvan elke, op zich
zelve reeds, den grooten man maakt, uitgemunt, maar
ze allen, in den volften zin, en in alle derzelver uitgeftrektheid, in zich vereenigd heeft.
H y was
groot, met opzicht tot zyn verftand,
zyne geestvermogens , wysheid en weetenfchap. Dit zag men reeds,
in zyne kindfche jaaren, en nog meer, in zynen mannelyken ouderdom. Het is bevestigd door de voortreffelykheid zyner leere, door de denkwyze, die Hem eigen w a s , en de byzondere vorming van zynen geest,
door de groote maate van wysheid, welke Hy blyken
liet
K
?
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liet in het verkeer met menfchen, en de w y z e , op
welke Hy hen behandelde.
H y was ook groot van
hart. Zyne leer vertoont ons een, in den meesten nadruk , God- en mensch-lievend gemoed, een edel en
hoogst beminnelyk hart; zyne redenen, die zoo zacht,
zoo vol gevoel, en zoo lieftaalig waren, kenmerken
het voortreffelykst hart; en zyne aandoenelykheid voor
de fchoonheden en zachte indrukken der natuur doen
het ons ook aan den voordeeligften kant kennen. Slaan
wy Hem gade, in deze en gene byzondere gevallen en
omftandigheden, by welken zyn hart, door woord of
handel, zich kennen doet, allerwege openbaart zich waare grootheid van hart. Stille weltevreedenheid met het
Godlyk beftel, maatiging en beheerfching zyner begeert e n , gevoel van den regten prys der dingen, eerbiediging der allesbefchikkende Voorzienigheid, onwrikbaar
vertrouwen op God en zyne zorg, de wyduitgeftrektfte
menschlievendheid, de grootfte belangfteïling in anderer
welzyn , met overwinning van alle onbetaamende drift,
en ter zyde ftelling van alie eigen onaangenaam gevoel,
onvergelykelyke liefde en eerbied voor God , met de
volkomenfte onderwerping aan zyn beftel, en overgegeevenheid in zynen wil ; dit alles ging by Jefus famen;
Jefus was zóó, niet flechts nu en dan; zóó te zyn,
was Hem geen moeilyke ftryd; al dat edele, verheven e , fchoone en voorrreffelyke wierd nooit, by Jefus,
door iets onreins of verkeerds bevlekt. —— Eindelyk,
H y was ook groot door zyne daaden. Hier beroept
zich de Schryver op zyne weldaadige wonderwetken,
op de daadelyke bevordering van kennis en van verlichting onder zyne landgenooten, nog by zyn leeven,
op de inftelling van het Christendom, op het beftier,
het welk Hy nu, als de Middelaar Gods en der menfchen , de mensch Jefus Christus , aan Gods rechtehand verhoogd, over de wereld en zyne gemeente
voert , met de hoogfte wysheid, met bet onbeperktfte
vermogen , en tot de weldadigfte einden, en op zyn
volbragt verzoeningswerk, en het daardoor daargeftelde heil.
Z y , die in Jefus meer dan een bloot
mensch eerbiedigen , zullen zwaarigheid maaken, om
dit alles van H e m , alleen als mensch aangemerkt, te
laaten gelden. W y willen hun evenwel, tot voorkoming van verdenking, alsof de Schryver Jefus alleen
als mtnsch wilde befebouwd hebben, aan zyne aa-rteeke-
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kening , op bl. 2 3 0 , crinneren : „ Op den mens eh
Jefus had zeker een grooten invloed de naauwe betrekking en vereeniging , welke 'er plaats had tusfchen
H e m , als zoodanig,, en den Zoon van God. Men verlieze dit d a n , fchoon men Hem in de eerstgenoemde
hoedanigheid befchouwe, niet geheel en al uit het oog."
W y twyfelen echter , of de Schryver, in dit gevoelen (taande , wel gedaan heeft, met de grootheid van
Jefus,als mensch, zoo verre uit te ftrekken. ' E r heerscht
ook in de geheele vooritelling, inzonderheid daar de
grootheid van Jefus wordt voorgeiïeld van de zyde van
"'het hart, v r y wat verwarring.
VII. De opwekking van Lazarus door Jefus. ( V e r volg.) Door V. G. Predikant te
m. Ook deze
naams-aanduiding laat zich gemaklyk aanvullen.
VIII. Het gefprek van Jefus met Nicodemus, Joan.
Ill: i — a i , en over de Wedergeboorte, door den Uitgeever, ( P . B E E T S . ) Eene van de gewoone denkwyze
afwykende verklaaring van de wedergeboorte , door "opheldering van 't bovengenoemde gefprek, die, zoo als
bl. 287 gemeld wordt, door den Schryver reeds hoofdzaakelyk was medegedeeld in den
Godsdienstvriend,
V D. N. 4 8 , en nu nader wordt ontwikkeld. Allen,
die tot den Joodfchen Godsdienst overgingen, en daardoor (volgends hunne gedachten) een recht op dat
Ryk van Mesfias kreegen, waren gebooren, omdat zy
tot Kinderen van God wierden gevormd, waarvoor de
Jooden zich alleen hielden. Jefus toont aan, dat niet
alleen de Heidenen en Samaritaanen moesten gebooren,
gevormd en overgebragt worden in dat Ryk van Mesfias , indien zy dtelgenooten van de voordeden van
hetzelve worden zouden, maar dat z y , Jooden, die
zich reeds voor Kinderen Gods bielden, wederom moesten gebooren worden , indien zy het Koningryk van
God zouden zien.
Vervolgends leert H y , dat deze
wedergeboorte , waarvan Nicodemus zich geen denkbeeld kon vormen , moest gefchieden door water en
geest„ dat is, door zich te laaten doopen en den Euangelifchen Godsdienst aan te neemen. Hoe de Zaligmaaker deze leer, by die gelegenheid, verder verklaard,
en Nicodemus daarover onderhouden hebbe, wordt door
den Schryver, naar zyne aangenomene vooronderitelling, met veel fchranderheid opengelegd: waarop echter
ook nog wel iets zou aan te merken vallen.
K 5
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I X . Heeft Jefus bepaaldelyk zyne Opjlanding voor.
fpeld? (naar het Hoogduitsch van Prof, S U S K I N O , ontleend uit F L A T T S Magazin fur Christliche Dogmatik
und Moral.") Van deze Verhandeling is hier nog maar
het eerfte deel voorhanden.
Zy is voornaamelyk ingericht tegen eenige nieuwe Schriften, waarin dit ontkend w o r d t ; onder anderen van een onsenoemden in
E I C H H O R N S Allgemeine Bibliothek der Biblifchcn Litteratur, VII Band, over Joan. X I V - X V I .

Godsdienjlige Overdenkingen over verfcheidene Onderwerpen. Te Schiedam, by G. W. van Hemsdaal , 1802.
In gr. 8vo. 172 bl.
en. kan het den welmeenenden Schryver van deze
Godsdienjlige Overdenkingen, die zich, in het Voorbericht , D. PIGEAUD T H . z. noemt, en te Schiedam
fchynt t'huis te hooren, geenzins ten kwaade duiden,
dat hy iets zoekt by te draagen , om in deze, zoo hy
z e g t , donkere tyden , waarheid en deugd onder zyne
Landgenooten meer te doen doorblinken, het ryk der
waarheid uit te breiden , de donkere tyden te verbeteren i en het menschdom van geluk tot geluk te leiden.
W y gelooven gaarne , dat dit gefchriftjen, by Godsdienstlievende menfchen, die zoodanige leiding van gedachten over 't Christendom, als onze Schryver toegedaan i s , volgen , en zich met 's Mans eenvoudigen
fchryftrant kunnen vereenigen, tot (lichting zal geleezen, en in zoo verre zyn godvruchtig oogmerk zal kunnen bereikt worden.
De onderwerpen van deze overdenkingen zyn de volgende : Over de (ti) zedelyke (ji) toejiand van het
menschdom. Iets over de waare Staatkunde.
Bedenkingen over Liefde en Vriendfchap.
Verhandeling over
^Spreuk. IX: 6 . Befpiegelingen over de (jï) Vreede. Over
de Weldaadighcid. Verhandeling over de nuttigheid van
de befchouwing der Natuur.
Vrye navolging van Weylands Sympathien.
Verfcheidenheid en overeen/lemming
in Gods werken. De echte bronnen van tevreedenheid
voor een Christen. De Verwachting.
Verhoogde Vriendj'chap. De Roem is altoos niet naar verdien/ie.
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Korte Inleiding in de Boeken des Ouden Testaments; uit
het Hoogduitsch van F . C . Z A N G E , vertaald en veranderd door H . w. c . A . V I S S E R , Predikant te Warns
en Scharl. Te Sneek, by c . van Gorcum, i8o3. In
8vo. 80 bl.

D

oor eene Inleiding in de Heilige Schrift verïlaat
de Schryver van dit werkjen onderfcheidene berichten , nopens de Opilellers der Bybelboeken , den
t y d , in welken dezelve opgefteld wierden , de aanleiding tot derzelver opftelling, den inhoud en de lotgevallen van deze Boeken ; met één w o o r d , alle zoodanige onderrichtingen, als gefchikt zyn, om ons tot eene
grondigere kennis der Heilige Schrift op te leiden, en
ons dezelve met weezenlyk nut te doen leezen. Zoodanige Inleiding heeft h y , in 't byzonder, in de Boeken
des Ouden Testaments, ten gebruike van den gemeenen
man en der Schooien, vervaardigd. Vooraf gaan eenige algeraeene aanmerkingen, over de waarde van het
Oude Testament, over den godlyken oorfprong van
deze Boeken, derzelver ongefchondehheid, de taal, waarin zy befchreven z y n , derzelver verdeeling in Hoofdpoorten, in Kapittelen en Verfen, enz. Dan volgt eene
byzondere Inleiding voor ieder Boek. Achteraan is een
kort overzicht van den t y d , waarin elk Boek gefcbreven is , gevoegd. Hier en daar is een korte aanteekening van den Vertaaler onder den text geplaatst. Door
meer dergelyke verbeteringen, of liever, door eene gebeele omwerking, zou dit boek jen nog veel bruikbaarer
kunnen gemaakt zyn.

Gedenkfchriften der Maatfchappy van
Zendelingfchap,
enz.
IVde Deels 2de Stuk. Te Dordrecht,
by A .
Blusfé en Z o o n , 1802. In gr. 8vo. 187 bl.

D

it Stuk der belangryke Gedenkfchriften, van de
Londenfche Zendeling-Maatfchappy , bevat eerst
eenige berichten, van den ongelukkigen uitïlag der tweede Zending naar de Eilanden in de Zuidzee, zynde ongelukkiglyk het Schip Duff, met dertig Zendelingen,
benevens tien Vrouwen en zes Kinderen ,'derwaart afgevaar-
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vaardigd , den 19 Febr. 1 7 9 9 , op de hoogte van liio
Janeiro,
door een Franfchen Kaper genomen; vervol
gend* van een tweeden r a m p , die reeds vroeger heeft
plaats gehad, de vlucht van een gedeelte der eerfte Zen
delingen van Otahe.ite, den 31 Maart 1 7 9 8 , en van den
toeftand der overgeblevenen op dat Eiland, waaruit men
zich niet veel goeds van deze moeielyke en kostbaare
onderneeming kan belooven ; daarna den voornaamen
inhoud van het verfiag der Beftuurdcren, aan de zesde
en zevende algemeene Byeenkomst, in de Jaaren 1800
en 1801; en eindelyk eene korte befchryving der Na
tuurlyke Historie van het land der Kaffers, door D r .
V A N D E R K E M P medegedeeld.
Zulke waarneemingen,
aangaande de zeden van weinig bekende Volken, der
zelver Godsdienst, bevolking , regeeringwyze , manier
van leeven, middelen van beftaan , den aart der door
hun bewoonde landen, en derzelver voortbrengfelen,
mngen eenigzins dienen ter vergoedinge en vermeerderinge der geringe v r u c h t , die tot hiertoe van deze bezwaarlyke reistochten , en in 't werk geftelde poogin
gen, tot voortplanting van het Christendom onder onbei'chaafde Heidenen, befpeurd wordt.

Geneeskundig Magazyn,

door

A.

VAN

STIPRIAAN LUIS-
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HEEKEREN.
Ilde Deelt ijle en 2de Stuk. In den

Hage, by J . C. Leeuweftyn, 1802.
zamen 475 bf.
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In gr. 8vo. te

et eerfte Stuk des tweeden Deels van dit uitmun
tend Magazyn begint met eene uitvoerige Ver
handeling van den Heer G . J . V A N W Y , over eene, zyns
oordeels, merkelyke verbetering in de operatie der Ca
taract , welker waardye wy hoopen dat door de onder
vinding zal bevestigd worden.
De waarneeming van
den Heer p. S O E K , wegens eene gevaarlyke en zonder
linge belediging van de hand, is niet minder leezenswaardig , en kan , in zoortgelyke gevallen , tot eene
uitmuntende leidsvrouw verftrekken. Met byzonder ge
noegen lazen wy ook het Bericht wegens de Ziekten ,
waargenomen in het Nofocomium Academicum te Gro
ningen, door den Hoogleeraar T H U E S S I N K ; gelyk mede
dat van Dr. j . U O D E L , aangaande de Ziekten in 1 7 9 5
te
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te Dordrecht waargenomen. Onder meerdere voortrefFelyke ftukken, vonden wy ook belangryk, het uittrekzel
uit het Journal van M U R S I N N A , over de geneeskundige
behandeling van de fchuddingen der Heisfenen.
Zie
hier hoe die geleerde Schryver de kentekenen dier
fchuddingen, op bl. a i o van het Magazyn, bepaalt.
„ Ryaldien 'er bloot eene fchudding van de hersfenen, in een geringen g r a a d , voorhanden i s , is de L y der alleenlyk zwak , onmagtig om zonder vallen recht
op te ftaan, zonder duidelyke begrippen, zonder geheugen en verbeeldingskragt. Alle natuurlyke afï'cheidingen gaan in 't geheel nog baaren gang onwillekeuriglyk.
De Lyder toont geen trek tot iets te hebben ; offchoon hy, wanneer men hem iets aan den
mond brengt, zulks nuttigt en doorflikt; daarenboven
is de pols klein, z a g t , over het algemeen meer langzaam dan fnel, evenwel gelykmaatig. De ademhaaling
gefchiedt ftil, zonder geruisch, echter altyd onregelmaatig, met tekenen van angst verzeld; uit dien hoofde kan de Lyder geene naauwfpannende kleding, ja
zelfs geene ligte dekking verdraagen. H y ligt altyd
op den r u g , fnorkt niet, en fpreekt niet, ten zy men
hem daartoe fterk dwinge; de oogappels zyn verwyd
en min aandoenlyk. In een hoogeren graad neemen alle deeze toevallen zodanig t o e , dat 'er eene volkomene
bewegenloosheid des lichaams en eene geheele zinneloosheid op volgt. In den hoogften graad is de Zieke
niet alleen zin- en levenloos, maar de ademhaaling is
ook zo z a g t , dat men dezelve , even zo min als de
klopping van den pols, kan waarneemen : alleenlyk de
warmte der huid, gevoegd by eene meer of min warme uitwaasfeming van dezelve, overtuigen ons van het
overfchot des zwakken levens. In dit geval vindt men
allerzeldzaamst eene uitwendige kwetzing des lichaams,
en nog minder builen aan het hoofd , o f kwctzuuren
van de hersfenpan."
Zo wy niet geheel mis hebben , ftrekt deeze befchryving tot een allerfpreekendst bewys voor de
leer van B O E R H A V E en van andere voomaame mannen, die van oordeel w a r e n , dat de dierlyke levenskragt een gevolg is van het maakzel en de werking
van het hersfengeftel, dat dezelve uit deeze zelfflandigheid , door middel der zenuwen , door het geheele
lichaam wordt verfpreid , e n , naar maate van den
ver-
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verfchillenden bouw van deszelfs deelen, wordt gewy.
zigd.
Noch de Halleriaanfche Prikkelbaarheid, noch
de Form en Menging van R E U . . , noch de inroeping
van de algemeene kragten der Natuur enz. is in ftaat
deeze verfchynzels behoorlyk op te losïen.,
Onder de achter dit Stuk geplaatfte korte berich.
ten en uittrekzels vinden wy onder anderen zeer belangryk de waarneeming van Dr. C O X E in Philadelphia ( i bl. 2 4 1 ) d i e , in het vierde Deel der Philof.
Americ. Transactions, heeft aangetoond, dat het verdikte zap der gewoone Kropfalade-plant, Laëtuca Sativa van L I N N . , een waar Opium i s , en dat men dit
geneesmiddel, uit dit gewas , denkelyk in eene grootere hoeveelheid en meerdere zuiverheid, dan uit de
L e v a n t , zal kunnen bekomen : gelyk fchynt bevestigd te worden door de proeven, met dit nieuw product in het Hospitaal van Penfilvanien genomen. Het
melkachtig v o g t , 't geen deeze zoort van Opium daarftelt,
is in den ftengel en de bladeren deezer plant
aanwezig, doch niet óveral in deeze deelen verfpreid ,
maar beflooten in eigene vaten, welke langs het vezelachtige gedeelte van den ftengel loopen : terwyl het
mergachtig gedeelte van den ftengel eene flymerige
kragtelooze ftofTe bevat.
Best vergadert men dit zap
op dien t y d , op welken de plant in het zaad fchiet;
ten welken einde men infnydingen in den ftengel
maakt, die cirkelwyze en niet in de lengte moeten
zyn. Het melkachtig zap, 't welk voorden dag komt,
in de gedaante van druppen, kan men dan aanftonds
vergaderen, of ook aan den ftengel laaten droogen. Alle zoorten van LaStuca , maar vooral de Virofa van
U N N . , hebben dit zap in .zekere hoeveelheid by zich.
Jammer is h e t , dat men dit produel: niet door uitpersfmg kan bekomen; dewyl de flymerige deelen het dan
onkragtig zouden maaken.
Het tweede Stuk deezes Deels begint met het ver*
volg der Proeven en Waarneemingen van D r . S A N D B E R G van Hattem, over de vereeniging van Koortsbast, en van zamentrekkende planten, met eenige mineraale vergiften, en vooral met de Sublimaat. De
Schryver bewyst , dat de zamentrekkende middelen,
in 't algemeen, en vooral de Koortsbast, een groot
vermogen bezitten, om dit vergift te ontzenuwen,
en raadt dus het gebruik dier middelen a a n , by
eene
z
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eene vergiftiging met dit mineraal Zout. Ondertusichen gelooven w y , dat men fteeds beter en fpoediger hulp zal bekomen , door het drinken van Zeepi'ap; dewyl het vergift daardoor oogenbliklyk gedecomponeerd wordt.
Hier op komt voor het vervolg van het Bericht
van den Hoogleeraar T H U E S S I N K , wegens de Ziekten,
waargenomen in het Nofocomium Academicum te Gro
ningen. Dit ftuk is niet minder gewigtig dan de voorie , en gaat voornaamelyk over de kenmerken en beandeling van eenige, dikwyls zeer duistere, ontfteekingen van den onderbuik.
Onder allé doorgaande
ziekten (zegt de H . Gel. Schryver bl. a i ) zyn 'er
geene, welke moeijelyker te kennen en bezwaarlyker
te onderfcheiden zyn , dan de ontfteekingen, welke in
de onderbuiks - ingewanden plaats hebben. De ligtfte
ontfteekingen der ingewanden zyn fomtyds van de hevigfte toevallen verzeld , daar niet zelden de fterkfte
ontfteeking-ziekten derzelve den oplettendften Genees
heer tot dwaaling brengen. Onder deeze is mogelyk
de Lever-ontfteeking het moeijelykfte te onderfchei
den i v o o r a l , wanneer daarmede, zo als niet zelden
ebeurt, eene ontfteeking der Maag gepaard gaat."
let een en ander wordt vervolgens met gefchikte voor
beelden opgehelderd.
Het volgend ftuk is eene uitvoerige Verhandeling
van den Heer G . J . V A N W Y over de T a x i s , of Hand
greep voor de herftelling der Breuken, d i e , hoewel
door Directeuren van 't Legaat van Monnikhof niet
bekroond, echter zeer lezenswaardig is. Hier op laat
de Heer L U I S C I U S volgen twee door hem gedaane
Waarneemingen , van een geflooten A a r s , met aan
merkingen , hiertoe betrekkelyk.
In het eerfte dier
evallen was men niet in ftaat geweest, het oogmerk
er doorbooring van den Anus te volbrengen ; doch
de opening van het kindje g a f , door het naauwkeurig
onderzoek van de ligging der deelen, ftoffe tot eenige
aanmerkingen, die voor het vervolg betere fuccesfen
beloofden.
De voornaamfte deezer aanmerkingen is de
derde (zie bl. 157.) „ Dat in dergelyke omftandigheden , als waarvan hier gehandeld w o r d t , alwaar naamelyk de Anus geformeerd is •, of niet, maar zich ten
minften duidelyke tekenen opdoen van eene ophooping
van ftof, op die plaats , alwaar, in den gezonden
ftaat,
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iliiat, liet Inteflinum reStum eindigt, een ftevige fïnal]e fcalpel my het gefcbiktfte werktuig toefchynt, o m ,
in geoeftende handen , deeze operatie te verrichten ,
en wel in dier voegen, dat men, alwaar een welgevormde Anus aanwezig i s , dezelve verwydert , door
middel van een fpeculum ani, o f , 't welk eenvoudiger is , door een korentang. Dat men vervolgens
den fcalpel, in de meest fchuinfe richting met deszelfs fnydende zyden voor- en achterwaards, langzamerhand indrukt, in dezelfde richting, als het flaartbeen,
naar het onderfte gedeelte van het os facrum t o e , en
aldus een weinig opklimmende , zich een weg baant
tot in den zak. Dat men vervolgens, met den bek
van eene kromme fchaar, deeze opening, naar achteren en vooren, zo veel verwyde, en dus -een uitgang
voor de ftof baane, die alzo des noods gemakkei yk kan
verdund worden. Indien 'er geen anus te vinden i s ,
trachte m e n , in de gewoone plaats , op de befchreevene w y z e , in te dringen; maar men lette dan wel
op de juiste plaats ; daar de kraakbeenigheid van
het os coccygis, door een al te gemakkelyk wyken,
zoms dezelve te veel naar achteren zoude doen gisfen."
Eerlang flaagde de Heer S O E K , volgens
deeze maatregelen , zeer wel , in een Kindje van nog
geen agt maanden dragts , by bet welk de Anus geheel ontbrak, en maar een kléin putje in deszelfs plaats
zichtbaar was.
Onder de in dit Stuk voorkomende Waarneemingen , zyn zeer gewigtig die geene, welke betrekking hebben tot de zogenoemde omftolping der binnenjle huid van de Baarmoeder en derzelver mond. Dan
deeze dienen in hun geheel geleezen te worden.
Huishoudkundige Verhandeling over de Moeskruiden en
Veldvruchten;
of aamvyzing , om alle zoonen van
verfche en gedroogde veldgewasfen langen tyd goed te
houden , en voor bederven , bevriezen of verrotten te
bewaaren. Door F R . G O T T I , . D I E T R I C H . Een Boek
voor iedere zuinige Huismoeder. Uit het Hoogduitsch
naar den tweeden Druk. Te Zutphen, by H . C A .
Thieme. In gr. 8vo. i 8 a bl.
it boekje bevat een groot aantal lesfen en waarneemingen, tot de in den titel vermelde oogmerken

D

F . O. D I E T R I C H ,

OVER DE MOESKRUIDEN.

15?

betrekkelyk. .Veele daarvan zyn overbekend, doch andere nog al aanme-rkenswaardig ; gelyk b. v. de raad,
op bl. 170 en 1 7 1 , om den groei der Meloenplanten te
bevorderen,
„ Wanneer de planten zo groot geworden zyn , dat
de aan de ranken zich bevindende vrucht de grootte van
een ganzenei verkreegen heeft, zo moet men op de volgende manier daar mede te werk gaan.
„ Men zal, naamelyk, tot dat einde een kuip, of iets
dergelyks, digt by den meloenbak plaatzen, waarin men
tot op de helft toe fchaapenmist doet, (de beste is d i e ,
welke men op de velden, waar de fchaapen gehoed worden, heeft opgezameld.) Vervolgens wordt deeze kuip,
tot boven toe , met water gevuld, omgeroerd, en het
een en ander behoorlyk ondereen gemengd.
Dit gedaan zynde, moet men een kleiner kuipje
zeer digt by de meloenplanten zetten, welke met het
mengzel uit de groote kuip gevuld, en ter zyde met
een of twee kleine gaatjes voorzien moet worden.
In deeze gaatjes worden pennefchagten geftooken,
onder welke men half in de lengte doorgefpouwde rietpypjes legt, zo dat het w a t e r , 't welk uit de pennefcbagt uitdruipt, langs deeze pypjes, of gootjes, naar
de wortels der meloenplanten kan heengeleid worden.
„ Men moet alsdan de ranken der plant voorzichtig
opligten, en rondsom dezelve, op den grond, een wollen doek heen leggen; waarna de ranken wederom worden neergelegd.
„ Deeze pypjes nu moeten op de alzo uitgèfpreide
wollen doek gerigt worden, als wanneer het Water, het
welk voor en na, uit de pennefchagten, langs de pypjes , heenen vloeit, aan de wortels der meloenplanten
eene zeer maatige en fteeds aanhoudende vogtigheicï
verfchaft, en derzelver groei ongemeen bevordert; z o
dat de vruchten niet alleen in groote menigte te voorfchyn komen, maar ook veel grooter en oneindig beter
van fmaak worden."
W y beveelen de leezing en beproeving van dit werkje
des belanghebbenden en liefhebbers der Moezerye aan.
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TIEFTRUNK

Over Staatkunde en Wetgeving.
Ter beandwoording der
Vraag : „ hoe kan men geweldige Omwentelingen best
voorkomen; — of, dezelven reeds daar zynde, op de
zekerjie wyze te regt brengen ? van J O H A N N H E I N RICH T I E F T R U N K .
Uit het Hoogduitsch, door w. R .
OP T E N N O O R T .
Met lets over Eudamonismc , door
B . NiEUHOFF. Te Zutphen, by H. C. A . Thieme,
1802. In gr. 8vo. 300 bl.
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e Harderwykfche Hoogleeraar N I E U H O F F doet zich
aan den Leezer o p , als Aanraader der Vertaalinge
deezes Werks van T I E F T R U N K , reeds in den Jaare 1791
te Berlyn uitgekomen; als die, wanneer de Heer w. R .
OP T E N N O O R T , op zyne aanmaaning, de Vertaaling ver
vaardigd h a d t , dezelve nazag. Ten aanzien van de
taal en den fchryftrant hadt men zich willen fchikken
naar p. W E I L A N D .
Dan wel te regt merkt N I E U H O F F
o p , „ dat men , in de Vertaaling , zommige bewoor
dingen zal ontmoeten , welke men te vergeefs in dat
Woordenboek zou zoeken. Dezelven ademen den geest
van het Kantianisme , zo vruchtbaar in woordenfabriek ! W y hebben die nagebauwd , om aan het oorfpronglyke bet getrouw te blyven. H y , die in de Critifche Wysgeerte niet geheel vreemdeling i s , verftaat
dezelve zonder moeite ; voor anderen leveren dezelve
ftof ter opheldering, gelyk ook meer onderwerpen door
den Schryver beroerd, op eene wyze , die zommigen
vreemd zal klinken." Hy brengt 'er eene lyst voorbeel
den van by.
Een Vriend des Hoogleeraars, die het hier vertaalde
W e r k met graagte l a s , en niet oppervlakkig verftondt,
hadt hy willen overreeden , het een en andere in . dit
ftuk op te helderen. Naa een luttel twyfelens, befloot
hy hebniet te doen. Rede hiervan geeft hy in de vol
gende bewoordingen: „ Die ophelderingen en aanmer
kingen moesten zeer zeker, zouden dezelven ter volle
dige ' opheldering ftrekken, menigvuldig en vry uitvoe
rig worden. Dit lleept na zich een bezwaar, en ftelt
den lust van i'chryver, drukker en kooper, in de om
gekeerde rede der heffingen, die aan de orde van den
dag geweest zyn, ja! welligt noch zyn, en die aan het
denkbeeld van fpeelpenning het verlies van naam drei
gen.
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gen. —
Dezelyen zouden het boek vergrooten; i e t s ,
dat met den leestraagen geest onzer Hora niet bevallig
ftrookt.
Dezelven zouden ftof en vorm van afgetrokkene waarheden behandelen ; i e t s , 't welk zich b y
zo weinigen aanbeveelt.
Dezelven zouden, eindelyk, dezen eene ergernis, anderen eene dwaasheid dun
ken ; i e t s , het welk , in onze dagen van geflingerde
ilaatkunde, en ftaatkundige opinatien, die fchier den
clasfificatie- breidel weigeren, onvermydelyk fchynt,
immers my.
Daar laurieren te plukken, misgun ik
niemand."
Geheel onvergezeld van eenig bywerk heeft de Hoog
leeraar dit Werk niet gelaaten. Een Brief, getyteld
lets over het Euda.moriisme aan zynen Vriend
......
van 1 1 5 bladzyden , dient het Werk ten voorlooper.
W y fchryven liefst 's Hoogleeraars eigen woorden a f ,
om zyn oogmerk te doen kennen: te meer doen w y
dit, dewyl het ons tot den geest des Schryvers van het
W e r k zelve inleidt.
Hy bezigt deeze taal : „ D e
Schryver van dit boeksken , die zyn onderwerp die
per indenkt, dan veelen dier ftaatsregelaars en wetmaakers , welken, in de wysbegeerte vreemdelingen, in de
mensch- en zelfkunde onbedreeven, dit werk thands ,
immers onlang, opvatteden, ten koste van het voegend
handwerk, of bedryf — en ook zulken , die in den diplomatieken fleur zyn opgewiegd, en, in oude handfchriften der ftaatszaaken, zich bebtlrgerd hebben,
TIEFT R U N K , zeg ik, begint zyn onderwerp van het hoogde doel
der menschheid en der maatfchappy ; daar voor poogt
hy op te fpooren echt ftrookende middelen , als zoo
veel vaste grondbeginzelen in elke ftaatsregeling en wetgeeving. De gepastheid deezer denkorde, en de noodzaaklykheid van dit beloop in een grondig onderzoek ,
behoeft geen betoog. Des ik daar in niet zal treden,
offchoon ik wel voorzie, dat niet weinigen van het bedendaagsch alloi der Staatkundigen , voor dit bovenna
tuurkundig onderwerp en wetenfchappelyk onderzoek, den
neus hoog zullen ophaalen. Dat zy dit doen! Ik voeg
'er b y , de man fchreef niet voor hun, maar voor die
weinigen, welken 's menfchen waar belang kennen, zy
ne waarde (waar mede die ftaatkundigen welligt even
zo min bekend zyn, als met den man in de maan) bezeffen , en de naauwe betrekking van den ftaat en de
wet, op 's menfchen karakter — redelyke en zedelyke
L a
vol-
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volmaking, en deszelfs hooge doel, doorzien, o f , gelyk men oulings zeide, die's menfchen wezenlyk geluk
eerbiedigen, en behartigen. Dit trouwens ftondt in de
reeks der eindoorzaaken aan de uitertte fpits — finis boriorum, meta votorum !
„ Dan het alles vermurwend Kantianisme, gelyk
M O S E S M E N D E L S S O H N wel eens zeide, gedoogt dit niet
meer. Het Eudremonisme, of de Leer der Gelukzaligheid, als het hoogfte doel, het einddoel, werd nimmer
zoo hevig gegispt, zoo fmadelyk uitgekreeten, zoo
verderflyk afgemaald, als in de Kantiaanfche Schriften,
Wilde ik alles, het geen my hier omtrent, by den zoo
verdienstlyken, als my hooggeachten, wysgeet j . K A N T ,
en hen, die zyne critifche leer na fchreeven, is voorjekomen, te boek flaan, ik zou fchielyk fchryvens, gy
eezens, moede worden. — - Men vindt het Eudaemonisme uitgejouwd, als een ftelzel, geheel en al uit het
gevoel gefchept, — uit loutere ondervinding opgehaald,
— met waarheid min beftaanbaar, — met de natuur
niet verzoenbaar, — met de ervaaring min ftrookend,
— met de rede in ftryd, — der vryheid min gunftig,
— der zedelykheid den bodem inilaand, — pligten min
behartigend, — deugd en ondeugd min onderfcheidend,
— voor betoog onvatbaar, voor zedenleer ongefchikt.
Onze T I E F T R U N K , als een echt en zuiver Kantiaan , heeft niet weinig deezer zwaarigheden mede beroerd. J a , hy voegt 'er b y , dat dit Gelukzaligheids
ftelzel, ÈudEemonisme, de onzalige bron is der mislyke
misrekeningen in het Staatsweezen ; — d a t , naar dit
leerftelzel, j . j . R O U S S E A U geen ongelyk had, het rampzalig leven in de maatfehappelyke gezelligheid af te
keuren, en den mensch te rug te roepen in het wilde
bosch en woeste woud.
„ Ziet daar de Gelukzaligheids leer geheel ontzenuwd, en, om met den zedigen c . G A R V E te fpreeken,
diep veracht. W i e zou zich thands nog eenen Eudajmonist willen , of durven, genoemd hebben? Wie voor
het Eudasmonisme het harnas aanfchieten ? En nochthans kan ik van my niet verkrygen, den Eudremonist
uit te trekken , en myn geliefkoosd Eudsemonisme te
•wraaken, of der deugd haar hoogfte kroon en zegen te
ontzeggen. — En nochthans kan ik den mensch, niet alleen als zinnelyk, maar vooral als redelyk en zedel y k , naar zynen hoogen r a n g , waarde , adel, en ver-
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freeven karakter, geen hooger, geen edeler, geengezegender, geen der Godheid waardiger, doel toeëigenen.
En nochthans ben ik het, in meer dan één opzigt,
met mynen Criticus eens. Ik doe zelfs hulde aan zy
ne gelouterde, zedenkundige, mensch- en volksbegin*
zeis , vi ier refultaat fchier het myne i s ; o f , zoo 'er
eenig verfchil zich opdoet, dan is dit wel het hoofd
zaak lyke , dat het aanneemlyke, het bekoorlyke, het
hart overtuigende, het gemoed verpligtende dierzelver
rust op myn Eudasmonisme."
Veel fchoons, veel dat onze toeftemming wegdraagt,
hebben wy in deezen breeden Brief aangetroffen. Leed
deedt het ons , dat wy ook hier, even als in 's Hoog
leeraars Werk over het Spinozisme, te meermaalen ont
dekten, „ dat zyn fchryftrant in de Nederduitfche taal
de rechte helderheid niet hadt 0 0 . "
W y voegen 'er
b y , dat b y , om zyne eigene uitdrukking te nerhaalen, „ vrugtbaar is in woorden - fabriek!" Wilden w y
voorbeelden ophaalen, wy zouden een vreemd klinken
de woordenlyst, en eene verzameling van zeldzaame,
ons duistere gezegden kunnen opmaaken; wy hadden ze
aangeftipt ; doch derzelver menigte wederhoudt ons van
het overfchryven. In het opgegeeve gedeelte trof onze
Leezer ze reeds aan ; en wy kunnen verzekeren, dat
ze daarin fchaarfcher, dan wel elders, voorkomen. —
Het kan niet uitblyven , of wy treffen in het W e r k
van T I E F T R U N K ook veele vreemde Bewoordingen aan,
wegens welke de Hoogleeraar ons reeds vermaand h a d t ;
doch de Vertaaler fchryft veel beter Nederduitsch, dan
de Aanraader tot de vertolking van dit Werk; en is 'er
eene meerdere helderheid in, die het leezen welgevalliger maakt dan de gemelde Brief, 't Hoogduitsch, egter,
kykt op veele plaatzen uit.
De Inleiding behelst de opheldering van 't geen veelen wonderfpreukig zal klinken, met deeze woorden
omfchreeven : De vooruitzicht by den afloop der Agttiende Eeuwe gunftig voor het heil der menschheid.
„ Men ziet," dus drukt hy zich onder andere u i t ,
„ men ziet op het einde dezer Eeuw alles in eene
voorfpellingryke beweeging, ftaatkunde en wetgeeving,
godsdienftigheid en wysgeerte.
De vryheid worftelt
met
(*3
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niet het despotisme; gewesten zyn in oproer; een geheel koningryk ligt bezweeken ; en veri'ebeide ftaaten
verzetten zich tegen eene, alle paaien verzaakende, veroveringszucht. D e Godsdienst wankelt tusfchen bygeloof en vrydenkery, en de wysbegeerte tusfchen twyfeling en ftelzelzucht (dogmatisme). Men vraagt: wat
zal uit dit alles worden '? deze zweeft tusfchen vrees
en hoope ; gene ziet n i e t s , dan onzalige voorboden
eerier akelige toekomst; en ik —— indien het my vergund i s , myn luttel beduidend oordeel over zoo veel
beduidende zaaken te uiten — voorzie in dit alles kenfchetzende voortekenen eener gelukkige nakomelingfchap. Ik zie , in dezon veelvuldigen itryJ , waarin
het grootfte gedeelte der befchaafde waereld betrokken
ï s , een gevolg der aanrypende menschheid, die tot zelfbezef harer uorfpronglyke waarde ontwaakt, hare krachten gevoelt, hare rechten erkent, en haar doel ter
harte neemt."
De gronden voor dit zyn begrip ontvouwt de Schryver in 't breede. Op de groote Vraag, hoedanig moet
de inrichting, en welke de form van eenen Staat zyn,
om zoo veel mogelyk de verzedelyking zyner burgers te
bevorderen ? luidt zyn Antwoord aahvanglyk : „ Men
zal altoos met eene verkeerde oplosfing van dit vraagituk voor den dag komen, wanneer men die flechts ontleent van het geen werkelyk plaats heeft; daar men moest
onderzoeken, wat behoorde plaats te hebben. De waare
Staatsman, die inzigt en kracht b e z i t , moet, in zyne
ontwerpen, nimmer ftaan blyven by dat geene, wat hy
voor zich ziet
geene armhartige affchriften van
fchoonfchynende voorbeelden leveren; hy moet zich
veel eer , wanneer hy iets g r o o t s , en der menschheid
waardig beoogt , boven het voor handen zynde verheffen , zyn gang richten naar denkbeelden , welken , offchoon hy dezelven nooit in hare geheele votkomei heid
kan daadlyk maaken, hem echter ltrekken moeten tot
gidzen in alle zyne onderneemingen."
T I E F T R U N K voelt zeer wel het bezwaarlyke van dit
p l a n ; doch zoekt het weg te neemen ; en duidelyk te
ontvouwen , op welke gronden h y , over 't algemeen,
het denkbeeld van eene volmaakte ftaatsregelirig heeft
ontworpen, de grondbeginzels der wetgeeving en den
regel ter handhaaving aangeweezen. ,, A l l e s , " voegt
hy 'er b y , „ naar gronden, die , zoo als de waarde
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der zaak vordert, veel dieper liggen, dan dat men
dezelven van de oppervlakte eener verwarde ondervin
ding kan afligten en vergaderen. Hetgeen ik te nederftelde, zyn denkbeelden, maar geene ontwerpen eener
fcbeppende verdichting, die in He verbeelding verruk
ken , in de toepasfing bedriegen; het zyn weezenlyke,
eerwaardige voorbeelden , die met eenen wetgeevenden
toon zich in aller menfchen rede laaten hooren
die
aandiingen op toepasfing, en zoo gewigtig zyn, dat het
menschdom flechts zoo veel waarde en welvaart bezit,
als dezen by hetzelve daadlyk beoefend worden." Dit
alles vindt m e n , op des Schryvers t r a n t , ontwikkeld
in de voorloopige aanmerkingen over de waarde en het
recht van den mensch — over de form en het doel der
burgerlyke inrichting
over de grondbeginzelen der
flaatkunde en we;geeying , die de eerfte Afdeeling uitmaaken. Het daar beredeneerde ftrekt ten grondflage
van de Antwoorden op de Vraagen , in de volgende
Afdeelingen begreepen en beantwoord : Welk is het on
bepaald doel der menschheid ?
Welk is het doel eener
burgerlyke /laatsregeling ? — Welke is de beste burgerly
ke inrichting der ftaatsform ? — Wat is een Regent ?
en welke zyn deszelfs pligtenP — Wat is een Staatsbur
ger? welke zyn deszelfs p lig ten en regt en ? hoe moet hy
door zyne regenten worden aangemerkt? — Hoe kan men
hevige Jlaatsomwentelingen best voorkomen ? — En einde-,
lyk: Hoe kan men eene hevige Staatsomwenteling op de
zekerJle wyze doen bedaaren?
Hoe veel afgetrokkens 'er moge weezen in de gron
den door den Heere TiEFTRUNK gelegd, ontmoet men,
in de beantwoording deezer Vraagen , daar op g e 
bouwd, veel , 't welk naar aller bevatting meer bere
kend is , en, by herleezing , het duistere kan ophelde
ren ; — v e e l , 't welk den opgeklaarden Staatsman
kenmerkt; — veel, waarin de ondervinding aan de grondftellingen beantwoordt; — veel, 't welk de erriftigfte
overvveeging verdient, en in de toepasfing allerheil
zaamst zou bevonden worden : terwyl hy daadzaaken
aanvoert, om de beginzels, door hem gelegd^ te ftaaven. Weshalven ook de zodanigen, die in allen deele,
ten aanziene der beginzelen, met hem niet inftemmen,
en van h e m , gelyk de Hoogleeraar N I E U H O F F , in de
Leer der Gelukzaligheid verfchillen, egter hem hunnen
byval niet zullen onthouden; waarom wy de leezing en
L 4
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herleezing daarvan aanraaden. De ondervinding, in het
tydsverloop van den Jaare 1791 tot heden , waarin zo
veele Staatsomwentelingen zyn voorgevallen , zal niet
zelden het zegel drukken op de redeneeringen en waar
neemingen des fchranderen Schryvers,

Reize door Griekenland en Turkyen, gedaan op last van
L O D E W Y K X V I , en met toe/temming van het Turkfche
Hof, door c . s. S O N N I N I , Lid van verfcheide Geleer
de en Letterkundige Ge no otfchappen van Europa, en
van de Maatfchappy van den Landbouw enz. te Parys,
In twee Deelen.
Naar het Fransch , door G . N I E U W E N H U I S . Ijle Deel.
Met Plaaten.
In den Haage,
by J , C Leeuweftyu, 1802, In gr. 'ivo. 454 bl.
met een Koninglyken Lastbrieve voorzien,
S
zyne Reis na Egypte volbragt hebbende, bezat nog
den Lastbrief des Konings, welke hem gemagtigde om
ONNINI,

zyne reize te verlengen, zyne navorfchingen en waar
neemingen in alle zodanige Landen voort te zetten,
als hem toefcheenen van eenig belang te zyn; terwyl
tevens den Landvoogden, Amptenaaren en Opzienderen
der vreemde Regeeringen werd aanbevolen, om hem
alle befcherming en byftand te verleenen; zo dat men
hem als een Fransch Zendeling, die op last des Ko
nings reisde, bleef befchouwen. H y ving de Reis aan
op den 17 van Wynmaand des Jaars 1778, Schoon
dus deeze Reis van eene vroege jaartekening z y , draagt
dit opftel alzins de blyken van veel laater, en naa het
Confulfchap van B O N A P A R T E , gefchreeven te zyn.
Het mangel aan eenig Voorberigt doet ons onbepaalder
fpreeken, dan w y , by eenige nadere inlichting, zouden
hebben kunnen doen.
Daar de Schryver een byzonder Werk over Egypte
egeeven hadt, is de befchouwing daarvan, in het
H . , zeer vlugtig; dan treffend de vergelyking van
Egypte en Griekenland.
Byzonder verdeedigt hy de
Grieken en de Griek/the Vrouwen tegen de opfpraak van
den Heer D E P A U W ; — de Griekfche Vrouwen, herhaa-*
len w y , welker ééne onzen Reiziger hoogst bekoord
hadt.
De zielsbevallig- en lichaamsfchoonheden der
Griekfche Vrouwen afgemaald hebbende, vervolgt hy ;
„ Het

f

C,

6. S O N N I N I ,

REIZC,

„ Het model daarvan is diep in myn hart geprent; en
zo al de ruwe fchets , welke ik 'er van gegeeven
h e b , nog veel van het weezenlyk voorwerp verfchilt,
en het vuur, dat myne ziel doorgloeit, op myn tafreel
fchynt te verdooven, moet men dit meer aan de fmart,
de droefheid, de angstvallige bekommering, de hoop,
de onderfcheidene aandoeningen, die myne ziel beftor
men, dan aan de zwakheid van myn penceel toefchryven.
Welk een aangenaam , maar ook tevens welk
een hartverfcheurend denkbeeld ! Hoe dierbaar, doch
te gelyk fmartlyk is voor my de herinnering! - — Dan
laat ik van dit gevoelvol tafreel afftappen ; want
naauwlyks tog zou myn pen, in eene eeuw, die on
gelukkig te veel voorbeelden eener droevige en verre
gaande gevoelloosheid oplevert, voor de tekening van
myn hart by iemand verfchooning vinden,"
El
ders, tot dit zelfde onderwerp wederkeerende, fcbryft
hy : ,» Onder dezelfde lugtftreek , in een niet ver afelegen , maar min aangenaam oord, leerde ik ook eens
et teder gevoel der Liefde kennen; maar myn geluk
was van korten duur, vermids nyd en afgunst al Ie my
ne zoete verwagtingen verydelden. ' E r zyn menfchen,
in den fchoot des ongeluks gebooren, die fteeds door
een rampzalig noodlot vervolgd worden, en wier ziel
onophoudelyk de gevoeligfte fmarten ontwaar wordt ,
en onder deezen, helaas! kan ik my zeiven rangfchikken."
W y haaien deeze plaatzen aan , om dat zy
ons eenigzins ten fleutel kunnen verftrekken van het
lbmbere, 't geen wy zomtyds aantreffen, — van de ongunftige beoordeelingen en haatlyke afbeeldingen der
Menfchen , zo dikmaal voorkomende. Niet dat onze
Reiziger geene voorwerpen ontmoet bebbe, die zyner
penne fterke afzigtige befchryving en afperften. V e r t e
van daar. Een vyand der flaverny , der verdrukking,
kon deeze, in veelerlei gedaanten hem voorkomende ,
niet befchouwen, zonder daar tegen uit te vaaren; ge
lyk hy ook te meermaalen reden vondt om By- en
Waangeloof gevoelig te gispen.
Dan wy mogen niet
uitweiden.
Een Voorftander en Bevorderaar van den Hanuel
zyns Vaderlands , befchryft en betreurt h y , in het
II H . , het Verval des Levantfchen Handels in Frank'ryk; doch eindigt met moedgeevende hoope van herftel.
Hier vangt zyne Reis aan.
Het III H. brengt ons
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te Cyprus; aan de befchryving van welk Eiland dit
en de twes volgende Hoofdftukken gewyd zyn.
By
den aanvange deelt hy eene Aantekening mede, wegens
zyne'fchryfwyze, hier op neder komende, „ dat h y ,
ten einde in geene verdrietige herhaalingen te verval
len , de voorwerpen belchreeven heeft naar maate zy zich
vertoonden, en in de orde waarin zy op de Kaart gevon
den worden, ten einde daardoor aan zyn verhaal meer
duidlykheid by te zetten, en den Leezer niet te noodzaaken, om, gelyk dikwyls met hem het geval geweest i s ,
verfcheide maaien op een zelfden weg terug te komen."
D e keurige Kaart van de Levant, van welke hy hier
fpreekt, is vooraan in dit Deel geplaatst.
Elders,
om dit nog wegens zyne fchryfwyze, naar zyne eigene
opgave, te zeggen , onderrigt by den Leezer -.
In
eene Reisbefchryving als deeze, in welke men zich niet
tot bloote verhaalen bepaalt, ftaat het den Schryver,
ongetwyfeld, v r y , om nu en dan eenigen nuttigen uit
flap te doen, en niet onophoudelyk het oog op de lan
den, waartoe zich zyne Reis bepaalt, gevestigd te hou
den." Veele blyken daarvan ontmoet men, en veele
dier zydelingfche befchouwingen verleevendigen niet
alleen de befchryving , maar vloeijen over van aan
merkingen, ten toepaslyken gebruike gefchikt.
Onmiddelyk kwam ons daarvan een. voorbeeld onder
't ooge, toen wy van de Lugtsgefteklheid op het E i 
land Cyprus lazen, en de ileike droogte aldaar toegeichreeven vonden aan het wegneemen'der plantfoenen,
en het nedervellen der bosfehen, door de Turken. —
S O N N I N I merkt, met betoon van zeer veel
gevoels,
o p , dat Frankryk, uit hoofde van de vernieling zyner
bosfehen , door dezelfde rampen gedreigd wordt.
Uit de veelvuldige fchoone aanmerkingen over dit E i 
land zamelen wy 'er eenige op. Zo kan op Cyprus
de daar verdelgde Zuikerteelt, ondereen ander bewind,
herfteld , en de vrugtbaare grond, thans veelal ver
waarloosd , in andere opzigten ten nutte aange
wend worden.
Uitmuntend is de Wyn , die 'er
valt. „ De Wynen worden in alle oorden van het
Eiland vergaderd en na Larnaca gebragt, waar zy tot
hunne inicheeping bewaard worden; doch zy moeten
door ouderdom die uitileekende hoedanigheden verkrygen, welke hen zo greetig doen zoeken. De Griekfcne
bewoonden van Cyprus begraaven by de geboorte van
een
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een Kind* overeenkomftig met een aloud gebruik , groote welgeflooten kruiken met wyn, welke zy niet eerder, dan op den trouwdag van dat zelfde Kind, weder opdelven. Wanneer deeze Wyn , dien men F a noemen , om dat dezelve by do
vol trekking van de gelukkigfte verbintenis gebruikt
w o r d t , voor allen invloed der lucht wordt bewaard ,
is hy, uit den grond komende, eene uitmuntende drank,
en een waare hektar voor een fyn gehemelte.
Lieden
van vermogen gebruiken by Huwelyks-feesten zelden
al hunnen voorraad, dien zy in den grond hebben liggen; wordende een gedeelte aan Europeaanen verkogt,
die niet altyd gelegenheid hebben, om 'er zulke goede
foort van tè kunnen krygen."
De Grieken op Cyprus worden ons befchreeven als
lang en welgemaakt, als edel van gelaat en houding;
doch hun zedelyk character beantwoordt niet aan'deeze
uitmuntende hoedanigheden.
Hunne gastvryheid i ed e k t , by S O N N I N I , de hun toegefchreevene ondeugden
eenigermaate. H y voegt 'er b y : „ De Bewooner van
Cyprus is vrolyk ; een groot beminnaar der pragt en
vermaaken , en niet de eenige ilaaf, dien men zyne
kluisters blymoedig ziet torfchen."
Een M a n , zo
gevoelig als S O N N I N I , kan men zich niet onaandoenlyk
verbeelden voor de Vrouwen deezes Eilands; te welker opzigte hy zich dus uitdrukt ; „ Men verwacht,
ongetwyfeld, dat in een land, door V E N U S tot den zetel van haar zagt gebied, en een kweekfchool der bevalligheden en genoegens uitgekoozen , de fchoonheid
in allen haaren luister moet fchitteren. De Vrouwen
van Cyprus , eertyds beroemd door heure bekoorelykheden , hebben dezelve nog tot op heden toe bewaard,
en zelfs het aandenken niet verlooren, dat heur eiland
eenmaal der tederfte liefde werd toegewyd." Men Iceze in het W e r k , 't geen hy des verder vermeldt.
Bedroevend is de befchryving , welke hy van den tegenwoordigen toefiand deezes Eilands geeft; en wordt
dit verdiept door eene befchouwing van de voordeelige
ligging , en de party, die 'er van zou te trekken zyn.
Hier treffen wy eene breede en keurige befchryving, nevens eene fraaije Afbeelding, aan van de Sco'rpioen-[pin.
Voorts merkt hy aan: „ Het zal ongetwyfeld nutloos zyn , te berigten, dat de
Latninga,
een dier, of liever viervoetig monfter, de grootte van
ten
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een paard, en voor het overige veel overeenkomst met
een ilang hebbende, welk D A P P E R , volgens een ander
even ligtgeloovig Schryver, verzekert, dat zich op den
Berg Olympus onthoudt, en de menfchen veiilindt,
alleen een weezen der verbeelding is , welk bedrog en
h'gtgeloovigheid hebben voortgebragt; en waarlyk, Cy
prus wordt al genoeg door menigvuldige weezenlyke
rampen geteisterd, dan dat men derzelver aantal nog
door harsfenfchimmige plaagen behoeft te vergrooten."
De Zeetocht, in het V I H . , bevestigt het flegt denk
beeld van der Turken Zeevaard ; en laat S O N N I N I niet
naa , een ongunftigen blik te werpen op de onvoorzigtigheid der Franfchen in de hulp, tot derzelver verbe
tering toegebragt. — By zyne komst te Rhodus, geeft
h y , H. V I I , ons eene fchets van de flegte Staatkunde
der Franfche Regeering omtrent de Turken.
Het Zon
nebeeld van Rhodus ontgaat zyner opmerking niet; en
omhelst hy het gevoelen van den Heer D E C A Y L U S ,
die zich aankant tegen de meening , dat het aan den
ingang der haven zou geftaan hebben in zulker voege,
dat de fchepen met volle zeilen tusfchen deszelfs beenen heen voeren. —— Het volgend Hoofdftuk is ter
nadere befchryving van Rhodus beftemd; welke hy befluit: „ Een fchoone en zagte lugtltreek, een vrugtbaare grond , en verfcheidenheid en overvloed aan de
noodzaaklykheden en genoegens des leevens bezittende,
gepaard met eene ligging , by uitftek gefchikt tot nutti
ge onderneemingen en eenen voorfpoedigen handel, is
'er niets, dat het Eiland Rhodus, ter bevordering van
zynen welvaart, mangelt , dan alleen, dat het van de
willekeur der Turken afhangt, die het rampzalig ver
mogen , om het gelukkigfte verblyf in eene plaats van
fchrik te veranderen, in den hoogften graad bezitten."
Het vertrek van Rhodus en de Scheepsreize biedt
verfcheidenheid van ftoffe aan voor het IX H.
Wy
vinden 'er eene uitvoerige befchryving van de Murana
of Zeejlang , met eene Afbeelding; welke Plaat ons
ook de Fangri en de Calraar, in de Reis vermeld ,
voor oogen fielt. B y gelegenheid van het vermelden
des kleinen Eilands Symi, verhaalt S O N N I N I : „ De
Grieken , die 't zelve bewoonen, houden zich byna al
leen met de Spons-visfehery bezig; met welk gewas
de rotfen, die het eiland omringen, op den bodem der
zee bedekt zyn. Het zyn de ftoutmoedigfte en meest
er-
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ervaaren duikers , die dit werk verrigten, tot op de
diepte van twintig en dertig vademen , dat is byna
honderd-vyftig voeten* in den fchoot der zee nederdaalen , aldaar de Spons-gewasfen van de rotfen,
waaraan zy gehegt zyn , losmaaken, vervolgens boven
water komen, om lucht te fcheppen, en eindelyk wede^
op nieuw na de diepte duiken."
De Symiers maalt
hy af als ervaarene Schippers, en in geftalte nog gelykvormig aan den Koning van Symé, door H O M E R U S
befchreeven.
De leevenswyze deezer Eilanderen
is eenvoudig : zy zyn door den aart en de genadig
heid hunner bezigheden voor het bederf der zeden be
waard gebleeven; en de dwinglandy, onder welke hun
ne nabuuren gekromd gaan, beeft een volk verfchoond,
of laat ik liever zeggen veragt, waaronder niet dan
eftrenge gewoonten , en moeilyke bezigheden, de zeerfie waarborgen der onafhangel ykheid, gevonden wor
den." — • Cnide krygt haar verdiend aandeel;
Een
op het fchip gefprongene Calmar, op PlaatIII afgebeeld,
befchryft de waarneemer in 't breede.
Gaarne volgden wy onzen Reiziger in zyne korte
wysgeerige beichouwing van de Eilanden der Middelandjche Zee, waarmede hy het X H. aanvangt; dan
wy moeten plaats befpaaren: waarom wy ook niets zeg
gen van de Eilanden, in dit Hoofdftuk vermeld. Desgelyks wyzen wy tot het W e r k , om Stancho, het oude
Cos (het Geboorte-eiland van H I P P O C R A T E S ) te ieeren
kennen. Het komt hier, in het XI H . , voor, als zo
ongezond niet, gelyk het by D A P P E R getekend wordt.
- — ' Zeevaartkundige Aanmerkingen , de ongelukkige
toeftand der Grieken op de kleine Eilanden van den Ar
chipel , met de befchryving van eenige derzelve, is de
voornaame inhoud des XII H. In het volgende wordt
zulks voortgezet, en dit voorts gewyd aan de Visfchen
daar voorkomende, doormengd met zeer gepaste en
oordeelkundige aanmerkingen over dit nog zo onvolko
men deel der Natuurlyke Historie. Eene Plaat doet ons
eenige zeldzaame kennen.
/I morgo krygt zyn aandeel
in het X I V H . , en geeft aanleiding, by het vermelden
van de Orfeille , of lteenmos, tot eene vergelyking van
den Handel der Franfchen en hngeljchen in de Levant,
die , ten opzigte van de wyze en het vlytbetoon, de
balans zeer ten voordeele der laatstgemelden doet overflaan. — Nanfio, Nio, Santorin worden in het X V H .
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fceicbrceven, en geeven aanleiding rot veele tusfchenvallende byzonderheden.
Breed, en zo bewonderensals leezenswaardig, is het verhaal van een Eiland , in
den Jaare 1707 daar fchielyk verfcheenen, met de ontzettendfte tekenen.
S O N N I N I hadt drie maaien het Eiland Candia bezogt;
welke beroemde landftreek oudtyds, onder den naam
van Creta , door de wetten van M I N O S , de honderd
Steden, welken zy bevattede , en den moed haarer bewoonderen , zeer vermaard was ; in laater tyden een
kostbaar eigendom van het Venetiaansch Gemeenebest,
en het tooneel van den uitfteekenden moed van deszelfs
legers werd ; en thans in 't algemeen ongelukkig lot
van alle landen deelt, die aan het verfchriklyk gebied
der Ottomannen onderworpen zyn. Zyn langer en kor
ter verblyf aldaar hadt hy zich ten nutte gemaakt, en
deelt, zonder zich aan de tyd vakken deezer onderfcheidene tochten te verbinden, de waarneemingen, op die
drie reizen verzameld, den leezer, in één punt vereenigd, mede. Dit maakt de ftoffe uit van het X V I tot
het X X I I H. en dus tot het einde deezes Deels. T e
veel opmerkenswaardigs , om het hier aan te flippen,
komt in deeze Hoofdftukken voor. W y bepaalen ons
tot het mededeelen eener belangryke waarneeming.
Dit Eiland is , zo als de meeste van den Archipel,
langer dan breeder. Men begroot deszelfs geheelen
omtrek op tweehonderd mylen"; het ligt op de breedte
van 31 en op de lengte van tusfchen de 41 en 44 Graa
den. Dan, 't geen nog niet is opgemerkt, en, egter,
eene belangryke waarneeming i s , beflaat hierin, dat alle
andere Eilanden van dezelfde zee, in hunne lengte, eene
richting van het Noorden naar het Zuiden, min of meer
naar het Oosten of Westen hellende, hebben: terwyl de
platte grond van het Eiland Candia eene ftrekking van
bet Oosten naar het Westen heeft. Hetzelve vertoont
eene lange ftreek, en deszelfs byzondere richting levert
een bewys voor eenen verfchillenden oorfprong op.
De Eilanden der Egeifche Zeebeftaan uit toppen van
bergen, die weleer tot eene landftreek behoorden,
welke door eenen fchielyken doorbraak van de Zwar
te Zee, of Pontus Euxinus,
is overftroomd geworden.
Men herkent de uitwerkzels dezer uitgeftrekte overih-ooming aan de gedaante der brokken, welke zyn
traande gcbleeven, en die allen eene oppervlakte behou-
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den hebben, gelykftandig aan den vloed, waardoor zy
werden afgezonderd, en welks kracht door den grond
van Candia, waardoor dezelve zich geeneh weg kon baanen, gebrooken werd. Zoude men nü niet kunnen veronderftellen, dat deze zelfde zoo verbaazend fnel ftroomende Z e e , welks vloed voor een gedeelte naar het
Zuidoosten gericht was', door de landen van Syrien
gevloeid zynde , vervolgens eenen , met haare eerfte
voortduwende beweeging ftrydigen, loop zoude hebben
kunnen neemen, en het Eiland Candia van Africa heb
ben afgezonderd , door de laage landen, die hetzelve
met dit werelddeel vereenigden, te overftroomen ? Hoe
bet z y , deze gisfing der aloude vereentging van Can
dia met de kusten van Barbaryen verkrygt eenen trap
van meerdere waarfchynlykheid, wanneer men op de
geringe diepte van het Kanaal acht geeft, dat beide lan
den van een fcheidt, en waarvan de grond overal kan
gepeild worden."
Hoe veel S O N N I N I van Candia gefchreeven hadt ,
laat hy nog veel onbefchreevens o v e r , vermids hiertoe
een geheel Boekdeel zou noodig zyn. Veel tegenlpraaks
ontmoet S A V A R Y ten opzigte van dit Eiland, en wordt
onze Landgenoot D A P P E R , die , als een^Kamer-reiziger,
in den Jaare 1688 de Eilanden van den Archipel be
fchreeven h a d t , vaak wederfprooken: dan desniettegenftaande hebben w y , by liet leezen van S O N N I N I dit
W e r k nagaande , veel aangetroffen , 't welk volmaakt
ftrookte, en de Plaaten in de Nederduitfche oorfprong
lyke Uitgave gaven ons niet weinig lichts; of dezelve
in de Franfche gevonden worden, is ons onbekend.
•
De ftyl van S O N N I N I kenmerkt een afgerigten Schry
v e r ; de Vertaaler G T . N I E U W E N H U I S heeft zich wel
gekweeten.

LEVENSB&SCHRYVINGEÏ*

Levensbefchfyvingèn van de voofnaamfte perfoonen, dii
ten tyde der Revolutie , in Vrankryk , zyn geguillotineerd geworden: behelzende fchetfen van hun car ader,
en opgaave hunner misdaaden. Zynde onder anderen:
Lodewyk de Zestiende. Marie Antoinette. Robespierre. De Hertogin van Noailies. Foulon. Condorcet. De Maarfchalk Van Mouchy en zyne Gemaalinne. De Gravin van Schönfeld. Salome. Hugues
Bergeon. Madame Elifabeth. Lavoifier. Jofeph le Bon.
Tainville. G. C. M. Ie C l e r c , Graaf van Buffon.
Chambon. Oiympe de Gonge. Kustine. Du Barry.
Lavergne , Command, van Longwy. ("C. L . Mauclair, — Froullé , — Levigneur. Boekhandelaars.}
Vrye Vertaaling,
uit het Fransch en Hoogduitsch.
In den Haage, by J . C. Leeuweftyn, 1802. In gr.
Svo. 294 bU
p
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oe zonderling beknopt frioet hier alles zyn! dachten
wy by het inzien van den titel. Maar onze verbazing werd nog groter, toen wy juist de Alphabetijche naamlyst, achter het W e r k , opfloegen , en hu begrepen, dat dit' onder anderen niet om niet op den titel ftond , alzo daar meer dan tweehonderd Geguillotineerden, die in het Werk voorkomen , worden opgenoemd. Onze verwondering verminderde toch merklyk,
toen wy het Werk doorbladerden, en nu zagen, wat
de Schryver of Vertaler Levensbefchryyingen eft Ka~
rakter fchetfen noemt. W y willeri 'er een paar, zo als
het Boek openvalt, voor onze Lezers geheel affchryven.
D E MAARSCHALK VAN MOUCHY E N ZYNE GEMALINNE.
„ Deeze twee hadden dén algemeenen roerri

v a n , by uitftek, menschlievend en weldaadig te weezen. Zy leefden in de volmaaktlte overeenftemming, en
niets ontbrak aan hun huislyk geluk en genoegen.
De
Revolutie legde den grondflag tot hun ongeluk; onvoorzigtig genoeg, om 'er zig te fterk over uit te laaten, haalden zy zig de geweldige vyandfchap van R O B E S P I E R R E op den hals. Als verdagte perfoonen werden zy gevangen, en beiden ter Guillotine veroordeeld.
Men wil dat de voornaame reden van hun dood w a s ,
omdat zy ryk waren, en by R O B E S P I E R R E deed zodanig een reden dikwils alles af.
3, Toen
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>, Toen zy n a a r ' t fchavot reeden, riepen eenige uit
' t plunderzieke graauw: „ H a ! nu zullen w y eens hel„ der van uw wyn drinken, en uw boedel van de huig
, , ligten." M O U C H Y andwoorde hierop : God geeve,
dat gy over een jaar nog brood moogt hebben, en niet
in de noodzaaklykheid komt, om elkander te moeten opvreeten.''''
„
DEN

MADAME
ELISABETH ,
ZESTIENDEN. Werd,

ZUSTER

VAN

LODEWYK

als medeplichtige in het
Staatsverraad, door haar broeder en zuster gepleegd,
geguillotineerd, op den 10 Mey 1794."
Zekerlyk kan men zodanige berichten voor ene Almanachs-Kronyk Levensbefchryvingen en Karakterfchetfen noemen , als men dit te voren dan maar affpreekt;
voorheen hadden deze woorden nog ai ene enigzins an
dere betekenis.
Al wilden wy nu den onbekenden Voorredenaar al
eens op zyn woord geloven, dat alle deze levensbefchry
vingen van allez-'ns onpartydige fchryvers ontleend zyn,
fchryvers, van welken men verzekerd w a s , dat z y
•waarheden ter neder gefield , en niet Hechts naverteld
hebben, ('t geen men toch van ons niet wel kan vergen
zonder enig bewys) dan nog zouden wy aan dit Boek
deel weinig waarde hechten ; en ene eenvoudige maar
volledige naamlyst van allen, die, van wegen de onderfcheidene Revolutien, onder de Guillotine bun leven
eindigden , met ene blote opgave der gronden van bun
vonnis, ware dan veel intresfanter nog , hoe zeer wy zo
iets toch niet als ene onderhoudende lecture zouden aanpryzen. De volgende aantekening leert ons des Vertalers
fmaak en kunde : In het oorfpronklyke Werk heerscht
geen de minfle tydorde of rangfchikking van perfoonen ,
die, geduurende de Revolutie , onder de Guillotine gebragt zyn. Dit te her/lellen was voor my ondoenlyk, en
•was te minder noodig, omdat, juist door deeze fchikking
of wanorde , eene gewenschte variatie gebooren wordt,
zonder welke dit boek vry ée'ntoonig moest geworden zyn.
Niettegenstaande deze gewenschte variatie of wanorde,
zo als de Vertaler het neemt , durven wy den Lezer
verzekeren, dat dit Boek ene zeer onvruchtbare en ver
velende lecture gebleven is.
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De Kunst om Menfchen te leeren kennen en met hen omtegaan. Door j . o. M E I S Z N B R .
Uit het Hoogduitsch.
Naar
den Tweeden Druk.
In den llaage,
by J . C. Leeuweftyn,
1802. In gr. Svo. 4 0 3 bl.

T

itel en Maaker van dit Boek zullen, by veelen, ter aanpryzinge van hetzelve dienen. Voor lieden,die met hunne
natuurgenooten in veelerhande betrekkingen ftaan, wier belang van derzelver gemoedsgeüeldheid en gedraagingen in zoo
veele opzigten afhangt, die, 't en zy ze in het hart van andere menfchen, om zoo te fpreeken , eenigermaate weeten in
te dringen, ligt gevaar loopen van misleid, immers in hunne
opgevatte verwagtingen te worden te leur gefield: wat i s , ten
dien aanzien, befangryker , dan de Menschkunde , dan de
weetenfehap , o m , in de verkeering en het Maatfchaplyke
leeven, niet fkgts zich voor misleiding te behoeden, maar
uit dezelve daadlyk voordeel te trekken? En wanneer een
MEISZNER,
Man , by onze Landgenooten met roem bekend,
hier het fpoor baant, wie zal zien niet met een goeden uitilag vleien, naa zulk eenen Gids te hebben aangetroffen ? Dat
fpoor was wel reeds door K N I C G E . aangeweezen; niet, egter,
met zoo veel duidelykheids en uitvoerigheids, o f 'er konden,
ter bekoominge van een geweitscbren afloop des belangryken
togts, nog nadere merken ^efteld worden.
Hier toe heeft
zich onze Schryver bevlytigd ,• en twyfelen wy niet, of z y ,
die zich 's Mans arbeid tragten ten nutte te maaken, zullen
daar by geene geringe baat vinden. Alleenlyk vreezen w y ,
dat zommigen , door de uitvoerigheid der behandelinge, zullen worden afgefchrikt, om het Werk met die gezette aandagt en dat taai geduld te doorleezen, welke, om 'er het bedoelde nut van te trekken, alleen berekend zyn.
In veertien Hoofdltukken heeft de Schryver zyn Werk verdeeld. Daar ons Gefchrift voor een doorloopend berigt van
een Werk van zoo een langen adem niet berekend i s , oordeelen wy geenen beteren weg te kunnen inflaan.ten einde den Leezer met de zaaken , welke hy hier kan vinden . eenigzins bekend te maaken, dan de titels dier Hoofdrukken af te fchryven. Zy zyn deezï:
l. Eenige voorafgaande Aanmerkingen.
I I . Hoe leert men de Menfchen kennen? l i t . Algemeene aanmerkingen over Menfchen en Menschheid. I V . Of er de Hartstogten.
V. Menfchen in de eerfte jeugd,
eerfte vorming.
V I . Gedachten over de openbare opvoeding.
Vil. Menfchen in
hunne meer gevorderde, bloeijende jeugd. Vlff. Iets over het
huwelyk en uen ecinen ftaat. IK. Over het verkeeren in gezelfchafpen. X . De kunstgrepen ontfluijerd, waar van fommige
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menfchen zich bedienen, om anderen voor zich in te nemen.
XI. Nalezing.
X I I . Algemeene praélifche of beoefenende .aanmerkingen.
X I I I . Hoe verbetert men de Luimen % X I V . Hoe
wordt 4e mensch eindelyk een mensch ?
Om iets ter proeve te leveren, willen wy uit het Hoofdftuk, welk over het Huwelyk handelt, iets overneemen, en
wel dat gedeelte van hetzelve, waarin M E I S Z M E R van hetgeen,
waarop een Jongeling, in het doen eener keuze van eene
Echtgenoote, te letten heeft, aanwyzing doet. „ De eerlïe
vraag, (dus fchryft hy) die iemand, by zyne keus, die hy te
doen heeft, invallen z a l , i s , onbetwistbaar, deze: hoe zal
ik de Vrouw leeren kennen, en waarop moet ik acht geven,
om 'er my van te overtuigen, dat zy voor my gefchapen i s ,
en ik met haar, niet flechts eenige weinige dagen, maar alïyd vergenoegd zal kunnen leven; hoe moet ik haar uitvorfchen, om te zien, of zy vei (tand , een goed hart, een
zachtzinnig gemoed , edele gezindheden der ziel , zedenlyk
gevoel en teederheid bezitte zoo wel, als dat zy eene goede
buishoudfter i s ? welke gelegenheden moet men in acht nemen , en .hoe moet men haar , by die gelegenheden, gade
flaan, om haar te leeren kennen, en zich de vorige vragen
te beandmoorden?
Ten aanzien van haar verftand, zal men, op hare ge<
fprekken in het algemeen , en op hare oordeelvellingen in
bet byzonder, zoo wel over menfchen en voorkomende z a ken , als inzonderheid by ingewikkelde voorvallen, moeten acht
geven.
„ En wat haar hart betreft, zoo let op , of zy 'er vermaak in (lellen en nog gaarne verhalen, dat zy met hare
ouders, leermeesters , o f die over haar gefield waren, over
hoop gelegen , zich tegen hen. verzet en hen getrotfeerd,
hen heimlyke trekken gefpeeld, en daar door geërgerd en ge.
griefd hebben; of zy zulks ook aan andere perfonen hebben
gedaan,waar mede zy in geene betrekking (taan, en of zy het
nog gaarne doen? Door van dezen en genen, uit vroegere
tyden , zulke gevalletjes te vertellen, kan men haar daar op
brengen, e n , by die gelegenheid, zyn eigen lot voorfpellen.
Geef a c h t , o f zy mededogend jegens armen, ellendigen en
noodlydenden zyn ; of zy gaarne zieken oppasten,- gaarne aan
bedelaars geven; (het is beter, dat zy hier in te goedhartig,
dan te hard zyn) of zy treurige gefchiedenisfen met veel deelneming hooren verhalen; of zy gaarne, ook ongevraagd, iemand dienst doen'; hoe zy van hare vyandinnen fpreken,
vooral wanneer zy zeiven , of ook van andere . die fchoon
zyn; of zy lasteren ; of zy ook voor iemand (ineken ; of zy
fouten verontfchuidigen , die, naamiyk , te verontfchuldigen
z y n , want anders zou het gebrek aan verftand verraden, ge-
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Iyk by vele Vrouwen , die medelyden met moordenaars, die
ven en andere kwaaddoeners hebben, maar, met vermaak,
heure. echtgenoten of andere menfchen kunnen kwellen; of
z y , nog klein zynde, ja zelfs tegenwoordig nog , hare ou
ders en leermeesters, als zy eenen misdag begaan hebben,
om vergeving bidden; of zy hen de meeste hoogachting toe
dragen, dan weerfpannig zyn of alles met ligtzinnigheid be«
handelen ?
„ Hoe gedraagt zich het meisje jegens hare broeders en.
zusters ? is zy twistziek o f vreedzaam van aard ? ook dit kan
ons licht omtrent de toekomst «.even. En zoo zy niet twist
ziek is, komt dit uit eenvoudigheid voort, dan uit verftand,
dewyl zy alles klaar en duidiyk inziet, (want menifwerf
ontftaat de twist uit verkeerde denkbeelden o f onduidlyke ,
verwarde begrippen) en daarby een g o e d , liefderyk en toege
vend hart bezit?
, , Is zy opregt en eene vriendin der waarheid, of het te
gendeel ?
„ Wanneer zy zachtmoedig, goedaardig, grootmoedig en
liefderyk jegens de dienstboden is , en dezelven, uit dien
hoofde, goed van haar (preken, zoo is zulks een goed, maar
het tegendeel is een kwaad teeken , en zulk een meisje moet
men iemand afraden. De dienstboden zyn , in dit opzigt,
fchrandere waarnemers, en men behoeft 'er dus flechts op te
letten, hoe zy van haar (preken , vooral in hare afwezigheid.
Een zeer fchoor.e trek in haar karakter is ook deze , wanneer
zy de dienstboden oppast , als zy ziek zyn , gaarne goed van
hen fpreekt en hen regt Iaat weervaren.
„Alsdan heeft een meisje, verder, een gunftig vooroor
deel voor zich, ( o f zy moest de kunst van veinzen al zeer
goed verdaan, en dan zou zy zich, nu en dan, evenwel
nog verraden) wanneer z y , indien men van de voorregten,
die andere , vooral jongere, meisjes bezitten, fpreekt, haar
die gaarne mede toeftaat; komt zy echter met een maar, zoo
kan men al niet meer zoo gunftig over haar denken. Eeri
goed hart vertoont zich , vervolgends, by dezulken, die al
l e s , wat men zegt, ten beste uitleggen; daar z y , in tegen
deel, die haar verftand te koste legt , om alles zoo erg, als
mooslyk is» te duiden, heuren man, als eene hellche furie,
plagen zal.
, , Eindelyk zou ik 'er haast nogbyvoegen, eene goede echt
genote moet kunnen bidden, weenen en zwygen.
Waar
een of meer van deze boedanigheden ontbreken, zal het huwelyksgeluk niet volmaakt zyn."
Leezen ^waardig is het Hoofdftuk, getiteld: Hoe verbetert
tnen de Luimen? Luim noemt M E I S Z N C R ,, eene zekere over
helling of neiging tot opgeruimdheid en vrolykheid, of tot
ver-
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verdriet en onwilligheid." In de behandeling van dit onderwerp iïeit hy zich de volgende vraagen voor: „ W a a r uit ontftaan de luimen? — — wat heeft op dezelven al invloed?——
waaraan zyn zy kenbaar, by eenige gewigtige werkingen op
dezelven ? — hoe wortelt zy zich |in des menfchen ziel en
vormt zyn karakter ? — hoe verbreidt zy zich ? — en eindelyk ,
hoe verbetert men h a a r ? " Over den oorfprong der Luimen
fchryft M S I S Z N E R onder andere aldus: „ De gefteldheid van
het weder draagt zeer veel tot die van onze luim by. Een
heldere d a g , wanneer geen wolkje den fchoonen blaauwen
hemel benevelt, maakt ook onzen geest beider, en bekwaam
tot vrolyke werkzaamheid ; wanneer echter alles rondom ons
fomber is , eene vochtige lucht ons verflapt, zwarte wolken
den hemel bedekken, en de dikke nevel ons het uitzigt beneemt, dan overmeestert ons niet zelden eene knorrige luim,
ons geheugen zoekt als dan naar de beelden der vorige tyden
en doorwoelt de reeds verouderde dingen. Misnoegdheid is als
dan niet zelden de uitwerking van eenen nachtgelykenden dag
o f eenen nog treuriger nacht. Dan zoo is het niet gelegen
met een onweersnacht.
Deze maakt onze verwachting te
zeer gaande, dan dat wy aan iets , dat luimen verwekt,
denken kunnen , en hy verdringt zelfs, hetgeen de ilerke
hitte bewerkte."
Wy kunnen ons niet bedwingen, om de volgende fchoone
plaats nog af te fchryven:
„ Een heldere Zomernacht,
wanneer de volle maan de aarde als lagchende beftraalt, en
het donkere groen met zigtbare fchaduwen bedekt; wanneer
de doodfche ftilte ons iedere geringe zachte beweging doet
hooren, welk eenen indruk maakt dit alles niet!
„ Ik vraag eindelyk eenen ieder, of hy op eenen lentemorgen , wanneer de helder opgaande zon het bloeijende
aardryk verlichtte, een zacht westewindje in het jonge groen
van het geboomte woelde, de bloemen hare welriekende geuren alom verfpreidden, een zacht luchtje het loof in beweging
bragt, wanneer de roos uit haren knop ten voorfchyn komt,
en zich, onder èe groene bladeren, voor de alles verwarmende z o n , ten halverwege opent, en het geheele gevederde
zangerenkoor bosch en lucht met haar gezang vervult, o f hy
dan, vraag ik, wel een kwade luim kan hebben, of hy dan
niet veel eer zynen vyand de hand zou bieden , of hy niet
gaarne de vriend van alle menfchen zou willen zyn , en o f
niet- ook zyne ziel, indien ik my zoo mag uitdrukken, ontwolkt en opgehelderd werd?
Wee hem, die zulk eenen
morgen tot wrevelmoed, ondeugd en booze (treken mis»
bruiken kan."
Van wegen het algemeen bruikbaare van M E I S Z N E R ' S onderrichtingen , ter verbeteringe der Luimen, waren wy eerst
M 3
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van meening, ook deeze onzen Leezeren mede te deelen.dan
ons bepaald beftek verpligt ons hiervan af te zien, en ons
met deeze aanduiding te vergenoegen. Uit de aangevoerde
proeven, intusfehen, zal ieder in M E I S Z N E R den Menfchenkenner en verftandigen raadgeever bemerken. Nog eens: hoewel
wy vreezen, dat de uitgebreidheid des Werks zommigen van
de ieezing zal affchrikken, moeten wy onzen wensch betuigen,
dat deeze vreeze ongegrond zal bevonden worden, en door de
bygebragte flaalen veelen zullen aangemoedigd worden, om een
Werk , waarin zoo veel heilryk leerzaams voorhanden is ,
ter aandagtige beoeffeninge zich ter taake te neemen.
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uidlyk blykt ons n i e t , wat de oude Dame, die dit gefchrift voor het publiek heelt opgefleld, eigentlyk met
hetzelve heeft bedoeld. Ik fchryf, zegt zy ergens in het
twede Deel , geheelepat buiten de waereld, en op myn landgoed
levende, dit werk, om eene fchets te geeven, langs welk een weg
ik ben overtuigd geworden van de waarheid des Christlyken
Godsdienst ; en om te doen zien , hoe myne dierbaare,
nu
reeds zo veele jaaren annvangelyk zalige moeder, dit gewichtig
ftuk, in haar plan van opvoeding, heeft uitgewerkt. In de In
leiding gaf zy hare bedoelina nagenoeg in deze woorden o p :
Het beste middel om dit doel
kennis van den mensch" te
bereiken , zou beflaan in het Kind te betragten — zo als het
uit de handen der natuur is veortgekoomen, waar te neemen j
hoe zyne eerfte phifique opvoeding werd ingerigt; hoe het ver
volgens door omftandigheden, voorbeelden , gefprekken, onderrigtingen , — toevalligheden , eigen temperament , gewyzigd
nverd; dit zoude ons in ftaat ftellen om de eerfte dryfveeren
zyner daaden te zien; dan zouden wy beter in ftaat zyn om
te kunnen beflisfchen : ,, of de mensch ook nog iets anders
zyn kan, dan het refultaat zyner omftandigheden?'
Een leer
ftuk dat meer dan ooit by zeker flag van lieden, dat zig zelf
Wysgeeren noemt, in de mode komt; en ons in den rang der
machines plaatst.
De portefeuille myner dierbare overle
dene moeder bood my hier toe veele fragmenten, en myn ge
heugen zal, hoop ik, my in float ftellen, die invulzels te ge
bruiken , om het werk tot een geheel wel zamen verbonden gefehrift te maken.
Men zal ongetwyfeld zien dat eene myner
bedoelingen beftaat in aan ie t'oonen ,dat aandagt op ons zelfs ,
en een verlicht gewesten; dat eerlykhcid, en oprechtheid ons
tot
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tot zelfkennis leiden , en ons onze innerlyke zedelyke waarde en
onwaarde duidlyk aantoonen. Dat niemand in ftaat is 'ons zo
te kennen als wy in de daad zyn; en dat, derhalven, de goed'
of afkeuring van anderen ons niet veel waardig zyn moet. Ik
heb ook voorgenomen om in dit gefchrift eens bedaard te onder
zoeken , in hoe verre de waarheid haar zegel hegt «san het al
gemeen gevoelen : „ dat rampen en tegenheden altoos meer aan»
brengen, om ons tot het waar geluk te doen naderen, dan de
voorfpoed."
Z o veel vatten wy toch, dat de taak by ver of
na nog niet is afgeweven; gelyk de lezing van deze twee Dee
len ons ook heeft overtuigd , dat de gefchiedenis, waarin
deze onderrichtende onderzoekingen zyn ingekleed , op de
zelfde wyze (fpaart de Hemel der bejaarde Vrouw het le
ven , de gezondheid, en de krachten) zal kunnen voordlopen
in nog verfcheidene zware Boekdelen, gedurende ene lange
reeks van jaren.
Of dit het plaq is, weten wy toch niet;
want het is de aard van dit Werk, dat het naar goedvin
den , in ieder tydperk des levens van de heldin der gefchie
denis, zodra de fchryffter dit mogt goedvinden, eindigen kan.
Wat den inhoud betreft , opdat wy in allen gevalle het
Werk mogen byhouden , zullen wy de twee thands afgegevene Deien byeenvoegen , en ons in de opgave van den in
houd zeer bekorten ; te meer , daar het oninooglyk is , ailes aan te flippen , waarover hier al gefproken w o r d t , o f
een zodanig uittrekfel te geven, waardoor onze Lezer be
kend zou worden met den geest van het Gefchrift. W y
vergenoegen ons met de titels der onderfcheidene Hoofdftukken een weinig aan te vullen.
Myne afkomst, uit ene echte oude Hollandfche fchatryke
Koopmans familie.
Myne Ouders,
deftige ryke burgers.
Myne eerfte kindsckheid.
Ik ben vyf jaar.
Ik ben zeven
jaar.
By de opvoeding waren moeders grote vriendinnen
de Natuur en de Rede, welke den weg moesten banen tot
den Godsdienst.
Over de opvoeding las zy niets dan F E N E LON
en L O C K E .
Men vond ene goede Gouvernante, wel
opgevoede zeer gefchikte fpeelmakkertjes, en gaf het jeugdig
hart een goeden indruk van een groten onzichtbaren Wel
doener.
* Ik leer leugen en valschheid kennen , in
ene der dienstmeiden, en kryg , door moeders onderricht by
deze gelegenheid , van deze ondeugden voor al myn leven
een Herken afkeer.
Onze drie nichten en haare kinderen;
een kapittel, alleen hier ingevoegd om eens enige aardighe
den te kunnen zeggen over de Dominés, de Orthodoxen ,
en de Miftiquen. — — Myne eerfte fpeelmakkertjes,
door
welker omgang zich de aanleg tot gezelligheid en vriendfchap moest ontwikkelen.
Ik leer bfcheiden zwygen, by ene
gepaste gelegenheid, die door moeder recht goed werd waarM |
ge;
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genomen. Gefprek tusfchen vader en moeder over het Dans*
fen; waarin moeder, zo als altyd by myne opvoeding, (en
dit is ook biilyk) vader overtuigde , en waarvan het refultaat
i s , dat M I E T J E zal leren danfen. Het dondert; over dit ge
wone niets ongewoons. Ik zie een doeden, onder opzicht van
moeder; en dit geeft aanleiding tot een gefprek over het
lier ven.
Ik fckryf myn eerften brief j daar Mama wel
wat beter over voldaan mogt geweest zyn ; intusfchen, onverbeterlyk fpoedig volg ik hare lesfen , waarvan een brief
aan myne vriendin C O O S J E , aan het flot van dit Hoofdftuk»
het bewys is. Ik geef een proef van myn vernuft, ten koste van
anderen, hetgeen moeder my terftond wil afleren; hare rede
nering is een weinig hoog voor myne jaren, en daar kwam
toen nog het een en ander over verbloemde voorftellingen,
en het bekend gefprek van Nathan met David by.
Myne
eerfte Fertaaling , uit het Engelsch : O V E R D E B E S T U U R I N G
DES
GEHEUGENS;
voor een kind van elf en een half jaar
waarlyk meesterlyk : het gefprek daarover met moeder was
nuttig ; en , fchoon moeder niet wist o f zy daar wel aan
deed, doet zy my by deze gelegenheid voelen , dat het li
chaam , ons hoofd vooral, op onze ziel zeer veel invloed
beeft. Ik leer God kennen , by gelegenheid dat ik ene vraag
doe , die maar weinige kinderen tot zo lang uitftellen.
Ge
fprek tusfchen myne Ouders , waarin befloten wordt dat ik
nu het SpeCtacle de la Nature van L A P L U C H E \ezsn zal.
De Cotnedie behaagt my niet zonderling.
Hoe myne ouders
over de Cumedie dachten. Hoe moeder m y , ter voorberei
ding , brengt in een arm huisgezin, daar zy my daadlyk wel
dadigheid leen oefenen.
Gefprek over de Comedie met my
ne moeder. Ik fchryf mynen eerften brief aan myne vrien»
din, (den tweden eerften dus; maar d i e , waarvan boven gefproken i s , was maar een briefje) in welken ik Jofephs ge
fchiedenis verhaal , zo als my myne moeder die verteld
had.
Tweede brief aan myne vriendin coosja , waarin ik
myne aanmerkingen maak op die gefchiedenis.
Eerfte brief
van myne vriendin C O O S J E aan my , behelzende hare aan
merkingen over het zelfde onderwerp.
Derde brief aan
myne vriendin coosjs , waarin nu de ophelderingen en de
beoordeling van onze brieven door myne moeder volgt.
Wy hebben eenige vrolyke dagen; want met myne fpeelmak
kertjes vervaardig ik nu klederen voor het arm huisge
zin , dat door myne ouders op de beste wys verzorgd
wordt.
Gefprek met M I E T J E over den Christelyken Gods
dienst.
Zy was nu dertien jaaren.
Myne moeder onder
richt my , dat 'er zeer wel gefchil kan wezen, by de
komst van enen Godlyken gezant in de wereld, over zynen
perfoon, e n , wegens de vooroordelen , zelfs over zyne ze-
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delyke voorfcbriften ; zegt m y , waarop ik inzonderheid by
het lezen der Euangelien letten m o e t ; en deelt my vooral
ook mede, dat de Jooden het woord Duivel uk de Babylonifche gevangenis hebben medegebragt, enz. Ik , die reeds
voor twee jaren P O C O C K E en andere geloofwaardige mannen
gelezen had, en alzo met de Oosterfche landen en gebruiken bekend was , lees drie Euangelien, ook op vergunning
van moeder, daarna het vierde, nadat zy echter de 17 e e r fte verfen van het laatfte overdekt had; en fchryf myne aanmerkingen over 't een en ander, en den indruk, dien deze eerfte lezing maakt , aan myne moeder.
Nu , ene bejaarde vrouw, geef ik nog een woord vooraf, eer ik dien
jeugdigen brief mededeel.
Ik kryg zeer aangettaame vooruitzichten; wy zullen , namentlyk, buiten gaan wonen; gefprek over het landleven.
Voorbereidend gefprek.
M I E T J E
krygt over haren brief een prysje. Het gefprek loopt over
de waarde van den Christlyken Godsdienst, al ware die alleen maar bevestiging van hetgeen de Rede leert. Deszelfs
voortreflykheid wegens de leer van een toekomend leven.
Gevaar van een leven in onafgebroken voorfpoed.
Onze
2edelykheid en ons g^-luk hangen byna geheel af Van onze
opvoeding ; dit byna moeten wy echter nooit opgeven, o f
het is met Gods voorzienigheid en onze vryheid g e d a a n ;
dat God in zyne beoordeling gewis ook die omftandigheden
in acht neemt.
Dat 'er zedelyk kwaad wezen m o e t , enz.
Een Hoofdftuk , dat weder/proken zal worden. Want het is
een Brief myner moeder, waarin zy mynen brief over de E u angelien beandwoordt, en aho zich uitlaat over de uitdrukkingen , Zoon van God, Heilige Geest, het zonden vergeven
door Jefus , een ryk van boze geesten , bezetenen , den grond
van Gods voorwetenfehap, e n z . waarover alle Christenen niet
eenftemmig denken. Brief myner vriendin C O O S J E , aan welke de vorige gezonden was, in au dw oord, met hare opmerkingen , en die van hare moeder. Andwoord op den voorgaanden.
MIETJE
ontmoet een Dorniné , (zy had 'er nog
nooit een anders dan op ftraat gezien) zo als wy hopen dac
er weinigen zyn; de man is naar elders beroepen; men hoorc
den volgenden dag enen Proponent, (hoedanigen wy hopen
dat 'er velen zyn , en dat niet lans Proponent blyven) met
wien Dorniné zyne viiite hervat. Hoe veele aangenaame herdenkingen heb ik onder het fchryven deezer Afdeeling! Want
myne vriendin C O O S J E brergt enige dagen by my door; wy
praten braaf met nioeJer en gouvernante; maken versjes;
onze meid bakt onverwacht flensjes , enz. Hebben de Proteftanten nelyk , als zy zeggen: alle de fchriften des N. Testaments kunnen gemaklyk ver/laan worden door alle eenvoudige
onderzoekers der waarheid ? Myne moeder nam dit niet 111
dien
J
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dien zin , dat ieder onderwys onnodig wezen zou. Ons reisje ;
in het rytuig praat moeder met de meisjes over de ongelo
vigen. Ons reisje. Deeze Afdeeling zal niet algemeen goed
gekeurd worden. De landbouw is de edelfte en eerwaardigfte
aller kunften. Zyn boer zet men by zich , rookt met hem
een p y p , drinkt met 'hem een flesch; maar dit doet men
met zyn lyfkr.echt niet. Slaverny, vryheid, enz. Aankomst
en verblyf op het Kasteel, van enen Gelderfchen Graaf, by
wien zich de Familie enige dagen ophoudt.
In de nahuisreis praat men nu (voor de verandering) onder anderen
over D E S C A R T E S leer , dat de beesten geen gevoel hebben ;
en over de Bybelfche uitdrukking , dat wy medeburgers der
heiligen en huisgenoten Cods zyn, enz. Zo men gelukkig wil
leeven, moeten wy ons wapenen tegen teleurfleHingen ; C O O S J E
moet onverwacht naar huis , M I E T J K is daar grommig over,
enz.
Ik word voorbereid tot het leezen van de Handelingen
der Apostelen, door een gefprek over de wonderwerken, en
de zedelyke grootheid van Jefus en de Apostelen, onvermin
derd door hun uitzicht op toekomende vreugd, enz. Myne
bedenkingen (waarom was Judas tot Apostel gekoren?
.
en over „ het is eerst de derde u r e , " — en den dag, door
joëL bedoeld) en de aanmerkingen myner moeder over de
twee eerfte hoofdftukken van de Handelingen der Apostelen.
.
Ik zie een weinig van de waereld; 'er komt een lastig
gezelfchap. Ik lees druiven van doornen, door moeders on
derrichtend gefprek na bet aftrekken van die gasten. Beden
kingen over de opvoeding van jonge Juffrouwen, uit de nagelatene papieren myner zalige moeder, met enige teg;nbedenkingen van ene harer vriendinnen , waaruit de Lezer kie
zen kan.
Tweede les over de Handelingen der Apoitelen.
Hebben de Joden wel waarlyk Jefus uit onwetenheid gekruizigd ? Terwyl in het vervolg onderzogt zal worden, hoe 't
mooglyk w a s , dat P A U L U S een vervolger werd , en behagen
ichepte in S T E P H A N U S dood; by de oplosfing van welke vraag
het blyken zal, dat,als deze Apostel zegt, dat hy altoos voor
C O D met ene goede confcientie heeft gewandeld, hier ene
goede — ene endoerzogte confcientie zal moeten betekenen j
voor welke exegefe wy de bewyzen verlangend te gemoet zien.
D e Juffrouwen W O L F F en D E K E N geven dit Werk in hel
licht; en gaarne geloven w y , dat zy gene nadere betrekking
hebben tot dit Opftel , hetwelk ons echter voorkomt ge~
fchreven te zyn door ene of andere van hare Vriendinnen,
die zich naar haren trant van fchryven heeft gemodelleerd,
lot zelfs in kleinigheden t o e : haar aanpryzend Voorbericht,
intusfchen , is ons daarvoor borg ; want van het recenferen hartr eigene eijeren (gelyk de Hen in den JVandibekker
Btde) zou het onbefchaamd zyn haar te willen verdenken.
Meer-
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Meermalen zond men aan deze Dames ter beoordeling on
gedrukte Werken, zo ook dit Werk reeds in 1794.
jj t
droeg hare goedkeuring weg; e n , na het oordeel van nog
een paar kundige Vrienden ingenomen te hebben, gaven zy
haar Imprimatur voor hetzelve eindlyk af.
Het kwam haar
voor, dat men een G O E D hoek te meer op de catalogus van
vaderlandfche werken zou kunnen fchryven, het geen niet dan
welgevallig kan zyn, voor allen , die, in onvervulde uuren,
liever een goed boek leezen dan fpeelen.
En als men dan v o l
ftrekt anders zou moeten fpelen , kan men dit Boek daartoe
gebruiken; daarvoor is het, ook in ons oog, dan goed ge
noeg, en bevat, fchoon niets nieuws, echter hier en daar wel
wat goeds. Intusfehen zullen de Uitgeeffters ons verplichten.,
20 zy ons by ene volgende gelegenheid gelieven te berichten,
hoe vele kinderen de oude matrone, die dit Boek gefchreven heeft, toch wel heeft opgevoed ? en in het byzon
der , hoe velen zy 'er in den Godsdienst heeft onderricht ?
De Dominés krygen in dit Werk hier en daar juist gene
zeer aangename complimenten. W y hopen niet, dat iemand
van hun zich daarover toch enigzins moeilyk zal maken. Eng
bejaarde Vrouw heeft dit Gefchrift opgemaakt uit de nage.latene Portefeuille barer M o e d e r ; en dus kan men het, in
dit zo wel als in vele andere opzichten, letterlyk als oude wy*
ven praat aanmerken.
e
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Magazyn van Spreekwoorden , opgehelderd door Voorbeelden en
Vertellingen , tot een Leesboek voor de .Jeugd.
Hide Deel.
Te Amfterdam, by W . van Vliet, 1802. In Svo. 207 bl»
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et dit Deeltje wordt dit Magazyn gefloten , en by het
zelve een algemene Tytel met een niet onaardig Vig
netje atgeleverd, en is ook dit Stukje met een Plaat verr
fierd. W y hebben gene reden om den lof terug te nemen,
dien wy reeds voorheen aan dit Magazyn gegeven hebben,
maar blyven het, als ene leerzame en onderhoudende lecture
voor Kinderen, aanpryzen. Een zeer kort voorbeeld kiezen
wy ter proeve : W I E N S B R O O D I K E E T , W I E N S W O O R D I K S P R E E K .
„ J A C O B R I E T V E L D was winkelknecht by eenen m a n , die
juist den besten naam niet had ; want hy was gierig en lomp ,
en behandelde zyne dienstboden ook niet te best. Zy hielden
het daarom zelden lang by hem uit. Maar J U C O B was, niet te
min, reeds verfcheidene jaren by hem in dienst geweest. Wan
neer hy nu in gezelfchap kwam en 'er van zynen Heer gefpreken werd, fprak hy altyd het beste van h e m , ja verde
digde hem zelfs, zoo goed by kon, offchoon dit fomtyJs veel
moeite in had."
„ Maar

18+

MAO AZïIn* V A K S P R E E K W O O R D E N .
:

„ Maar zeg my toch etns, ' voerde hem op zeker gezelfchnp een zyner vrienden te gemoet , „ hoe kunt gy toch
iemand voorfpreken , die , in de ganfche ftad, voor eenen
vrek en Iompert bekend ftaat?"
„ Wiens brood ik eet, wiens woord ik /preek," andwoordde
JACOB.
„ Hy i s , wet is w a a r , geen best man, maar hy is
doch zoo erg niet, als de menfchen hem maken. En , bovendien . geeft hy my immers kost en woning, waarom zou ik
dan fkcht van hem fpreken?"
„
V A N DER
SLYP
vernam n u , natuurlyk, ook , dat zyn
knecht J A C O B zich zoo braaf omtrent hem gedroeg, en hy
kreeg hem daarom lief; want zoo veel menschlyk gevoel bezat hy toch nog. Hy behandelde hem , uit dien hoofde , ook
vriendlyker, dan de overige knechts , ja vereerde hem zelfs,
nu en dan, een gefchenk."
„ Maar dit was bet eenigfte gevolg van zyn edel gedrag
niet. Ook andere kooplieden in de ftad leerden hem als een
braaf jongeling kennen en gaven zich alle moeite, om hem
by zich in dienst te krygen. Want elk dacht, natuurlyk, gedraagt J A C O B zich zoo omtrent eenen flechten Heer, hoe zal
hy niet jegens eenen goeden handelen! "
,, JACOB
be/at geen duit geld , maar hy v/as ryk in vlyt,
eerlykheid , verftand en braafheid van gedrag. Hy verkeerde
met de dochter van een ryk winkelier, maar durfde haar niet
aanfpreken, dewyl hy arm was. De vader echter , die zyne
liefde bemerkt had , fprak 'er hem zelf over , en kortom, hy
kreeg de dochter. De rede hier van was, dat hy zich niet
alleen wel gedroeg, in het algemeen, maar ook , gelyk reeds
gezegd is , zich zoo edel, omtrent eenen H e e r , gedraagen
h a d , die overal in eenen kwaden naam ftond."

Fables Cboifies, A l'ufage de ceux qui apprennent la langue
Francoife, avec quelques premieres notions des fondements
de cette langue, et une Diélionnaire de tous les mots des
Fables traduits en Hotlandois, par B . G I G N A C
Nouvelle
Edition, corrigé et beaucoup au^mentée par j . B . D E L L E XARRE,
Inftituttur de la [eunesfe a I.eide.
è Leide, chez
D. du Mortier et Fils, 1 8 0 2 . In 8 v o . 1 6 6 pag.
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e Leerling, ook die nog niet zeer geoefend i s , kan zich
met dit Boekje zelve helpen; waartoe ook niet weinig
doet, dat alle deze Fabelen zeer bekend en oud zyn en gemaklyk. Het Woordenboekje is voldoende ; en met de aanwyzing, die voorafgaat, en de voorbeelden der onderfcheidene
verbuigingen van het werkwoord , kan iedereen het gehele
Werkje door te recht raken. Aan Kinderen , die zich in het
Fransch beginnen te oefenen, zal derhal ven dit Boekje voorzeker aangenaam tn nuttig z>n.
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LETTER-OEFENINGER
Wysgeerige Verhandeling van A U G U S T U S M A T T H I A E *
ter beantwoording der Vrage:
Welke zyn de voornadmfte Hoofdfiukken ? en welke de Natuurlyke en Zedelyke Oorzaaken der onderfcheidene Geaartkeid *> of
van het verfchillend Char abler, V Welk het eene Volk
van het andere onderfcheidt P Is het gepast, dat ds
Leeraars
der Zedekunde , in het geeven van Voorfchriften voor de publicque Zeden, op dat verfchil acht
/laan? Zo Ja, in hoe verre?
Aan welke de Eereprys van het Stolpiaansch Legaat in den Jaare ï"/Q.f
is toegeweezen. •
Waar by gevoegd zyn twee Verhandelingen over dezelfde Stojfe, eene Nederduitfch&
van W I L L E M D E vos , en eene Latynfche van L O J J E W Y K - G E O R G E B E K E N N . Te Lcyden, by S. en J . Lucht*
mans. In ^to. 213 bh
n hun Voorbericht klaagen de Bezorgers van het Stol*
by eene voorgaande gelegenheid, over den toeftand der tyden, en daardoor veroorzaakte verflaauwing in den yver voor geleerdheid, eri
gebrek aan vertier van wysgeerige Verhandelingen ;
over de moeilykheid hunner taak, in het opgeeven vari
gefchikte, en nuttige zo wel als met den thans heerfchenden fmaak eenigzins overeenkomende, onderwerpen, en, eindelyk, over het afneemen van het getal de,r
geenen, die, in deeze loopbaan, naar den Eereprys wiilen ftreeven. Slechts drie Schryvers hebben de V r a a g ,
in den titel gemeld, beantwoord; maar hunne Verhandelingen zyn ook allé openbaaren lof en der drukperfd
waardig gekeurd. Van dezelve zyn wy onzen Leeze-*
ren een, zo veel onze ruimte toelaat, geregeld bericht
Verfchuldjgd.
Allen komeh overeen in bet grboté beflujt, dat,. ja*
de Leeraars dér Zedekunde, in het geeven hunner Lesfén, zich mogen en behooren te fchikkeri naar dé Ver*
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i'chillende chara&ers en geaartbeden der geenen, met
welken zy te doen hebben; maar dat deeze infchikkelykheid zich moat bepaalen tot de Wyze van Voordracht
geenzins uitftrekken tot den Aart der Voorfchriften.
Doch tot dit befluit komen zy langs verfchillende we
gen : inzonderheid bewandelt de Eerw. D E vos een ge
heel ander pad dan zyne mededingers, die elkander
veel meer op zyde blyven, gelyk wy in het vervolg
zullen zien.
W y beginnen met de bekroonde Ver
handeling van den Heere M A T T H I A E .
Deeze volgt naauwkeurig het beftek der opgegeven
V r a a g e , en verdeelt zyne Verhandeling in Zeven
Hoofdftukken.
I. Het Eerfte (*> handelt Over de Geaartheid ( f ) der
Volken , en derzelver Oorzaaken in het algemeen. De
Volken verfchillen van elkander in lichaamsgeftalte,
kleur, voedfel, kleeding, enz. Deezer nafpooring dient
meest tot voldoening der nieuwsgierigheid ; maar de
kennis hunner onderfcheiden Geaartheden is van grooter nuttigheid, en het onderwerp deezer Verhandelinge.
Het verfcbil van Geaartheid behoort tot der menfchen
zielen, maar moet niet begrepen worden, als of ver
fchillende foorten van zielen, de eene verhevener dan
de andere, de Volken van elkander onderfcbeidden.
D o c h , terwyl alle menschlyke zielen dezelfde vermo
gens van Geheugen, Oordeel, Verbeeldingskracht,
enz.
bezitten, wordt by den éénen mensch het ééne, by den
anderen het andere vermogen meer geoefend
en
hieruit ontftaat een onderfcheid, hetgeen zich niet tot
enkele perfoonen bepaalt, maar uitfirekt tot geheele
Volken. Die de Zuidelyke Deelen van Europa bewoonen, zyn meer berekend voor fraaie Kunften dari voor
de ftrenge beoefening der verhevener Weetenfchappen,
terwyl de Engelfchen en Duitfchers beter gefcbikt zyn
voor
9

( * ) Bladz. i env.
( f ) Zo hebben wy geoordeeld het woord Indoles hier te
moeten vertaaien, daar het duidelyk gebruikt wordt om het
woord Geaartheid in de Vraage te vervangen.
(1.) Oefening vermag zekerlyk veel; maar zoude, by de
onderftellinge van eene oorfpronglyke volkomene gelykheidi
aller menschlyke zielen, de verfchillende. gefteldheid der lichaamen wel niet eene oorzaak van aanmerkelyk onderfcheid
kunnen zyn in de krachten der byzondeie vermogens?
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voor Wysgëerte en Wiskunde, welke meer het oordeel noodig hebben dan de verbeelding of het geheugen ( * >
E
° g grooter onderfcheid ontftaat uit
de verfchillende Temperamenten, waarvan de Schryver
niet meer dan drie (bet bloedryke, het galachtige en het
koudvochtige') opnoemt, nevens eenige maatiging der
gefteklheden, welke uit meer dan ééne deezer foorten
zyn te zamengelteld.
Voorts komen in aanmerking
de verfchillende oordeelen van onderlcheiden Volken
over het fchoone en burgeriyk betaamelyke , de waardigheid en de rang aan deeze of geene Weetenfchappen
toegekend •> welk alles nogthans erkend wordt aan veele
toevalligheden onderhevig te zyn ( f ) .
De Oorzaaken van dit alles worden onderfcheiden
in Natuurlyke en Zedelyke, en aangemerkt, dat men
beide moet te zamen neemen, om de voorkomende verfchynfels te verklaaren, daar noch de eene, noch de
andere, op zichzelve hiertoe voldoende zyn. „ H o e
„ z e e r , " zegt de S c h r y v e r , „ verfcbilden de Athe„ nienfers, die ten tyde van P E R I C L E S leefden, van
^, hun, die by Maratho , Salamis en Plataeae de tal, , rykfte Legers hunner vyanden op de vlucht dreeven!
En hoe groot is weder het onderfcheid tusfchen de
„ eerlten en hen, welken of zeiven de macht van den
, , Macedonifchen F H I L X P P U S ftyfden, of zich, als flaa„ ven, aan deszelfs gebied onderwierpen ( £ ) \ " E e n
ander voorbeeld wordt genomen van de gefteldheid der
Romeinen, voor en na de Punifche oorlogen, en befloten, dat, in beide gevallen, daar de invloed van Natuurlyke oorzaaken, als Luchtsgefteldheid, Landftreek,
enz. dezelfde bleef, de verandering alleen uit de werking van Zedelyke oorzaaken konde voortkomen. Over
beide handelt de Schryver in de volgende Hoofdftukken, en wel in het
II. Over den invloed der Luchtsgefieldheid op der menfchen
geaartheid Q§). De Luchtsgefieldheid is heet of koud,
droog
e

n

n

( * ) B l . 3 , 4 . De Schryver zal nogthans wel toeftaan,, denken
w y , dat z o wel de Franfche Wh-* Sterre- en Scheikundigen,
als ds Engelfche en Duitfcbe Dichters. op deezen regel verbaazend groote uitzonderingen maaken.

( T ) Bl. 5.
C D Bl. 1 1 .
indokm. bl. 13 env.

( i ) De vi Coeli ad heminum
N 3
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droog of vochtig , of ook van eene gemengde hoedarrigbeid; en dit hangt niet enkel af van den aflland der
plaatzen van de evennachtlyn , maar wordt ook be
werkt door andere oorzaaken , als de ligging der lan
den , den aart des gronds, enz. De invloed deezer
oorzaaken vertoont zich meest in de zielsaandoeningen
en gemoedsbeweegingen,
zodat men moge gisfen, dat
„ der menfchen geaartheid driftiger is, naarmaate zy
„ onder eene heetere; bedaarder, naarmaate zy onder eene
„ koudere lucht/treek woonen C * V De zinnelyke ge
waarwordingen zyn by de eerften gevoeliger , de ver
beeldingskracht leevendiger.
Vanbier d e , by deeze
Volken heerfchende neiging t o t , en uitmuntendheid ins
Dichtkunst, Mufiek en figuurlyke uitdrukkingen. D e
tegenwerping, dat de oorfpronglyke inwoonders van
Noord-Araerika, fchoon onder eene koude luchtftreek
leevende , ook de oorlogsdaaden hunner voorouderen
bezingen, en menigvuldige leenfpreuken gebruiken, maakt
den Schryver kleine zwaarigheid , daar hy deeze ge
woonte niet zo zeer aan verkiezinge toefchryft, als aan
noodzaak! ykheid , en de armoede eener onbefchaafde
taaie ( f ) Uit dezelfde bron vloeien overhelling
tot dweepery, meer of minder hevige drift tot het
minvermaak , yverzucht der mannen, enz. ( j ) . ——
Ondertusfchen geldt dit alleen de gemaatigde luchtftreeken, terwyl de uiterften van hitte en koude, fchoon
op verfchillende wyzen, de krachten van den geest ver
zwakken.
Het Hoofdftuk wordt befloten met de
noodzaaklyke aanmerking, dat andere oorzaaken dik
wyls den invloed der luchtftreek vergrooten , vermin
deren, en dus of zo wyzigen.
III. Het Derde Hoofdftuk beeft tot opfchrift: Over
den invloed, welken de natuur van den grond, en de
gedaante des lands kunnen hebben, in het vormen van der
menfchen geaartheid
Hier komt vooreerst in
aanmerking., of de grond voor den akkerbouw, voor
de veehoedery, of voor de jacht best gefchikt is; ter
wyl de bewooners der zeekusten meest hun beftaan
moeten vinden in de vischvangst, of in den koophan
del. Hieruit ontttaan Volken van Landbouwers, Veehoe(*) B l . 14.

<S) Bl. 23.

Q ) B l . i8,

10.

(}) B l . a o , tu
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hoeders en Jaagers ; waarby de Schryver aanmerkt,
dat de geest allengskens eene foort van overeenkomst
krygt met de voorwerpen, welke hem dagelyks bezig
houden , en dat de ëéne leevenswyze eene meerdere
jnfpanning van ziels- en lichaamsvermogens eischt dan
de andere. - — De Jacht vordert gehardheid tegen de,
ongemakken van lucht en weder, van honger en d o r s t ;
maakt daardoor de menfchen vlerk en moedig, maar
tevens woest, wreed en ongevoelig. — - D e Veehoe-,
dery verzacht de gemoederen , geeft aanleiding tot de
Dichtkunst, vooral in het fchetzen van vreedzaame en
openhartige zeden, in Herderszangen, enz.; terwyl de.
Akkerbouw beiden den geest en het lichaam bezigheid
verfchaft.
B y een Volk van Jaagers is bykans
geen onderfcheid, althans niet van vaste bezittingen;
by de Herders maakt bet vee den voornaamften rykdom : maar de Landbouw verwekt en verfterkt vooral
de denkbeelden van afzonderlyken eigendom. Vandaar
zyn by Volken , welken den laatlten oefenen, de wederzydfche rechten en plichten naauwkeuriger bepaald,
maar ook twisten en oneenigheden menigvuldiger. Dee
ze leevenswyze begunftigt, boven alle andere, de be
volking , daar de Jacht en zelfs de Veehoedery, om
aan een gelyk getal van menfchen leevensonderhoud te
bezorgen, eene veel grootere uitgeftrektheid gronds vor
deren dan de Akkerbouw. —
Ten tweeden heeft de
Vruchtbaarheid van den grond grooten invloed op de
gevleidheid der Volken. Naarmaate de behoeften des
leevens met mindere moeite verkregen worden, is de
werkzaamheid der inwoonderen doorgaans minder , en
geest en lichaam , welke beiden kracht ontleenen van
gemaatigde oefening, worden zwakker en traager. E e n
ebeel onvruchtbaare grond , welke den zwaarden areid naauwelyks vergeldt met een fehraal voedfel,
maakt den mensch flaauwmoedig en neerflachtig, laat
Jiem tyd noch lust tot oefening van den geest, of ver
oorzaakt woestheid en forfe onbefchaafdheid. —— D e
gelukkigften zyn, welken een land bebouwen, dat wel
vlyt en werkzaamheid v o r d e r t , maar ook den arbeid
des naaritigen beloont met eenen genoegzaamen óvervlaed van leévensbehoeften en verkwikkingen. - — In
de derde plaatze werkt de of hooge en bergachtige , o f
laage en vlakke ligging eens lands» de gelegenheid tot
den koophandel, enz. krachtig tot het vormen der chaN 3
rac-
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rafters van verfchillende Volken. — - W y kunnen den
Schryver niet overal volgen ; rnaar moeten nogthans
aanmerken , dat hy geen gunftig afbeeldfel maakt van
aan de Zee woonende Volken, vooral van die zich toeleggen om op die hoofd ftof anderen in macht te over«
treffen ( * ) . Zyne voorbeelden zyn hier wel ontleend
uit den ouden t y d , of van de Eilanden der Zuidzee:
maar wy zouden niet durven beweeren, dat hy niet
ook het oog hebbe op eene meer hedendaagfcne en
minder afgelegen Mogendheid.
I V . Hierop volgt een Hoofdftuk , Over den invloed,
melken de Form en Bejluuring van den Burgerftaat ( f )
hebben op de gemoederen der Burgeren ( O - — De Schryver geeft de natuur van den grond, welken onderfcheiéen Volken bewoonen, en derzelven daaruit ontftaande
Jeevenswyze, op, als de hoofdoorzaak der verfchillende
Regeeringsvormen. W a a r men meest van de Jacht moet
leeven, en dus de grootfté gelykheid van bezittingen
i s , volgt natuurlyk, dat de Staat niet door éénen, of
weinigen, maar door gemeenen raad van allen moet beJluurd worden. De voorbeelden der oude Germaanen
en der Noord-Aruerikaanfcbe Volken bevestigen dit.
D e Veehoedery leidt daartegen tot eene willekeurige
Alleenheerfching ( § ) . De redenen hiervan dient men
by den Schryver zeiven te leezen. Onze ruimte laat
ons niet toe, dezelve by te brengen, en nog minder, ze
t e toetzen. B y een groot gedeelte der Arabiërs en by
de Bedouinen febynt de Veehoedery die uitwerking niet
te hebben. Doch misfchien zal men zeggen, dat derzelven omzwervend leeven hen daartegen beveiligt, en
eenigermaate met de Jaagers gelykftelt.
Eigenlyk
eregelde en wettige Regeeringen
vindt men by Vole n , die van den Landbouw leeven. Die Regeeringen
zyn in vorm grootlyks onderfcheiden, gelyk ook in
uitwerking op de characters der Burgeren. — In eigenïyke Gemeenebesten ( f f ) , waar het Volk zelve zyne
Overheden kiest, en alleen aan de W e t gehoorzaamheid

f

C ) Bl. 4 2 , 43( f ) Rerum publicarum forma et adminijlratio.
( 4 ) Bh 43-

($) imperium Despoticum, bl. 4 5 .
(**) Imperia legitima, bl. 4 e .

Ctt)
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heid bewyst, vindt men by de Burgers de meeste kracht
van geest ( * ) , den grootften nayver, Vaderlandsliefde
en verhevenheid van ziele; maar ook dikwyls trotsheid
en verachting van andere Volken. De konften bloeien
in dezelve ; de menfchen komen v r y uit voor hunne
gevoelens, en leggen meer zich toe om deugdzaam te
zyn dan te fchynen. Zedigheid, gemaatigdheid in leevenswyze , vermyding van pracht en weelde, worden
daar meest gevonden ( f ) .
Het tegendeel van dit
alles heeft plaats in willekeurige beerfchappyen, waar
de Despoot, aan geene W e t gebonden, geenen anderen
regel kent, dan zyn welgevallen.-— De gemaatigde en
door Wetten bepaalde Alleenheerfching ftaat tusfchen
de beide voorgaande, en is van gemengden invloed. —
E n hier fchynt de Schryver over te hellen tot de bekende ftelling van M O N T E S Q U I E U , dat in eenen vryen
ftaat Deugd het beginfel van werkinge i s , Eer onder
eene Koninglijke Regeeringe, maar Frees onder eene
willekeurige heerfchappye.
V . H e t volgende Hoofdftuk, Over den Godsdienst Q ) ,
is minder uitvoerig dan wy verwacht hadden, en beflaat weinig meer dan vier bladzydcn. - — De Schryver ftelt drie foorten van Godsdienst; den Poëetifchen,
welke, gelyk die der oude Grieken, niet de reden en
het verftand v o l g t , maar enkel op de zinnen w e r k t ;
den Staatkundigen , welke het Staatsbeftuur regelt , en
dient om de Volken in bedwang te houden en te leiden
werwaards men wil: waartoe de Godsdienst van M O S E S
en die van M A H O M E T gebragt worden : en den Zedelyken , die de verbetering der zeden tot zyn oogmerk
heeft, hoedanig alleen de Christelyke is.
Allen
werken op byzondere wyzen. De eerfte is meest gefchikt om de verbeelding te verleevendigen, fraaie
kunften, Dichtkunde, Schilderkunst en Muliek te bevorderen , waartoe de andere minder, en de tweede allerminst kan dienen.
Over de Israëlieten denkt de
Schryver niet gunftig. Het zoude ons te lang ophouden,'indien wy wilden onderzoeken, of hy derzei ven
Gods(*)

Evffyti*.

( j j Zeer fchoon: maar draagen onze hedendaagfche Gefneenebesten wel alle deeze en andere door den Schryver ge»
fchetfte trekken ?

({, De Religionibus, bl. 56.
N 4
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Godsdienst, met betrekkinge töt den toeftand , waarin
py waren, wel uit het rechte oogpunt befchouwd hebbe.
VI. Het Zesde Hoofdftuk handelt Over de Opvoe
ding, en eenige toevallige Oorzaaken (*), De Opvoe
ding , of het onderwys der kinderen, hangt, volgens
onzen Schryver, af van de Geaartheid des Volks, en
deeze van de oorzaaken , waarover in de voorgaande
Hoofdftukken gehandeld is. De Opvoeding js dus niet
zo zeer eene oorzaak op zichzelve, als wel het gevolg
van alle te vooren opgetelde zo Natuurlyke als Zedelyke Oorzaaken.
Behalven deeze Opvoeding, wel
ke de Schryver de Kunstmaatigc Q) noemt, is 'er nog
eene Natuurlyke, welke men verkrygt, wanneer men,
na het verhaten van Schooien en Leermeesters, zelve
de waereld intreedt, en welke afhangt van, de verkee
ring met onze medemenfehen. Doch hierop "ftaat de
Schryver niet ftil, dewyl deeze opvoeding meer ieder
mensch in het byzonder dan geheele Volken betreft,
H y voegt hierby nog eenige toevallige Oorzaaken, wel
ke wy flechts met een woord zullen opnoemen, om ver
volgens nog iets te zeggen van het laatfte Hoofdftuk.
Deeze Oorzaaken • zyn i . De Bezigheden, kunften ea
oefeningen , welke onder eenig Volk neest in zwang
zyn, 2. De toeftand der fchoone Kunne, en de ach
ting , welke aan dezelve wordt toegedragen. 3. De
Rykdommen, en de wyze, waarop zy worden verkre-?
gen. 4. Hoofdftedën. 5 , De Tyd en Plaats, waarin
een Volk" eerst tot eene Maatfchappy gevormd is , en
da betrekkelyke.Magt van onderfcheiden Volken.
VII. W y komen, eindelyk, tot de Vraag, Of en in,
hoe verre de Leeraars der Zedekunde mogen acht flaan
op het verfchilknd Character , of de verfchillende Ge*
aartheid-der Volken., welke in het laatfte , Hoofdftuk
verhandeld wordt Q).
Men heeft bier eerst te letten
op de Natuur der Zedelyke Voorfchiiften zelve, daar-r
na op de Wyze van Voordragt. —— Ten opzichte der
eerfte moet onderzocht worden, of de gemelde Voor
schriften afhangen van die omftandigheden, welke dft
Geaa.rtheid der Volken vormen, of van het gevoel der
zinnen ; dan in Verftand en Reden hunnen grond
Jiebben.- Daar dit laatfte waar is , en Reden en
Verftajnd ajleq Volken gemeen zyn , volgt ook, dat de,
r

\OOXi

(*) Bh 6Q.

( f ) Artificiofa.

Q) lil. 80.
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voorfchriften der Zedekunde voor allen dezelfde zyn.
De tegenwerping, dat fömmige Volken goed en eerlyk
houden, hetgeen andere verfoeien, maakt dit even wei»
rjig onzeker, als men uit de verfchillende gevoelens
over waar en valsch kan afleiden, dat de mensch niet
jn ftaat z y , het eene van het andere te leeren onderfcheiden. En daarby ligt het verfchil , waarop men
Zich beroept, doorgaans niet zo zeer in de hoofdregelen z e l v e , als wel in de toepasfinge dier regelen,
Hieruit v o l g t , dat de Zedeleer en derzelver Voorfchriften niet veranderd worden door de verfchillende
Geaartheid der Volken, noch door de Oorzaaken, waar»
uit dat'verfchil ontftaat, en d a t , gevolglyk, de Leeraars
der Zedekunde op beide geen acht behooren te flaan
in het geeven van Voorfchriften voor de publieke Z e den , zo ver die Voorfchriften zelve aangaat.
In
de wyze van het geeven dier Voorfchriften moeten de
Leeraars in het oog houden, dat zy tot derzelven onderhouding de menfchen aanfpooren door de rechte beweegredenen , de overeenkomst naamelyk der Voorfcbriften met de Reden en de Zedelyke W e t , en niet
enkel door uitzichten op vermaak of tydlyk voordeel.
——• Het i s , ondertusfcben, zeker, dat, naar de verfchillende geaartheid ,'leevenswyze en wetten van onderfcheiden Volken, ook de geest op verfchillende wyzen tot de Deugd kan en moet geleid worden.
Die
van eene warme geestgefteldheid zyn,worden meest getroffen door de fchoonheid der deugd, de fchandelykheid der ondeugd ; in de melancholici (men vergeeve
ons dit uitheemï'che woord} moeten de zielsvermogens,
welke tot de kennis der waarheid dienen, verfterkt,
en het oordeel geoefend worden; by galachtigen en
roemzuebtigen vermag .meest de bedenking, dat z y
eene gevestigde en duurzaame achting alleen door
deugdsbetrachting kunnen verwerven, enz. Van deeze
redenen kan merTzich bedienen, als van eerfte trappen,
om tot de deugd tq geleiden, en vervolgens de gemoederen met den rechten eerbied voor de Zedelyke
W e t te vervullen. — Eindelyk moeten de Zedeleeraars
zich benaarftigen, om vooral die gebreken en ondeugden
tegen te gaan, welke, uit eene of andere o o r z a a k ,
meest by eenig Voik heericben.
W y hebben van deeze bekroonde Verhandeling een
zo uitvoerig bericht gegeven, dat wy daardoor genood' N 5
zaakt
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zaakt zyn, het verflag der beide andere tot de naastvolgende gelegenheid uit te ftellen. D i t , vertrouwen w y ,
zal den Leezer aangenaamer zyn dan eene bloote opgaaf van de titels der Hoofdftukken, welke hem van
derzelven inhoud onkundig zoude gelaten hebben.

De inhoud en het doeleinde van Christlyke
Leerredenen.
Eene Leerrede,
door j . B . B A R T E L S , Predikant te
Wupperfeld.
Uit het Hoogduitsch. . Te Haarlem, by
J . J . Beets, 1802. In gr. Svo. 61 bl.

D

e Eerw. B A R T E L S doet z i c h , door deze Leerrede,
als een welmeenend en warm Voorftander van de
oude rechtzinnigheid kennen. H y y v e r t , met vryjnoedigen e r n s t , tegen h u n , die, in den tegenwoordigen t y d , zynes oordeels , onder het voorgeeven
van het zuivere Christendom toegedaan te zyn, . de
weezenlyke Leer van den Bybel zoeken te verdringen, om 'er den Natuurlyken Godsdienst voor in dè
plaats te ftellen. H y toont, naar aanleiding der gekozene textwoorden, Kolosf. I: 2<3, Qdcn welken wy verkondigen enz.) a a n , wat h e t , volgends de meening van
Paulus, zegge, Christus te verkondigen, en dat te doen
met alle wysheid, om alle menfchen volmaakt rechtvaardig., en volmaakt heilig voor God te feilen.
En daarop
grondt hy gepaste vermaaningen , zoo aan de verga,
derde Christenen , voor welken hy fprak , in 't algemeen, als wel byzonder aan zyne Amptsbroeders, by
gelegenheid van een te boudene Synode te Remfcheid.
's Mans aanmerking, dat Leeraars, die anderen , door
het onderwys der Christelyke L e e r , willen trachten
zalig te maaken, zich eerst behooren gedrongen te
voelen, om voor zich zei ven door Christus zalig te
worden, is niet ongegrond; maar wy oordeelen het'ontydig, dat hy, by deze gelegenheid, (bl. 4 2 , 43) een
verhaal invlecht, waarby hy verflag doet, hoe het hem,
van zyne vroege jeugd af, daarom te doen geweest i s ,
om zalig te worden ; wie hy voor zyn geestelyken Vader houdt, enz. Allerminst is ons 't gebruik van vericheidene kwalyk verftaanc , en verkeerd toegepaste
hybelplaatzen bevallen. Zoo leezen w y , b. v. op bladz.
fjo, in de aanfpraak aan zyne medearbeiders : „ Veele
ianderen te baaren in Christus Jefus , door het Evange-
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gelie, en ze tot de heerlykheid te leiden, dit zy onze
zorg, ons ftreeven, ons eenigfte doel. Dit moete ons
allen zoo zeer ter harte g a a n , dat wy tot God roepen

:

VERWEK

MY

KINDEREN ,

OF

IK

STERF.

Etï

gewis- zal de belofte , Pf. C X : 3 , ook aan ons vervuld worden : u Z U L L E N K I N D E R E N G E B O R E N W O R DEN,

GELYK

DE DAAUW UIT

DEN DAGERAAD."

•

O he! jam fatis eft!
Gedachten: over Geestlyke Oden en Liederen,
inzonderhe id by den openbaren Godsdienst,
uitgegeven door
A. VAN DEN BERG.
Vervolg.
Te Utrecht,
by de
W e d . J . van Schoonhoven, 1802. In b'vo. 6 8 bl.

I

n dit vervolg van een vorig Stukjen, waarvan w y ,
in 't voorleden Jaar , verfiag gedaan hebben
deelt de Arnhcmfche Kerkleeraar, eerst de gedachten
van scHLEGEL, over Geestelyke Gezangen , uit de
Voorrede voor 's Mans uitgegeevene Gezangen overgenomen , vervolgends een Brief van een ongenoemden
over dit onderwerp, en dan ook nog eenige nadere
aanmerkingen, daarover door hem zelvèn gemaakt, mede. Elke bydrage tot bedaarde overweeging van deze
gewigtige ftof z a l , vertrouwen w y , by hun, die over
de invoering van Gezangen, in het Gereformeerd Kerkgenootfchap , met ernst hebben begonnen te d e n k e » ,
regt welkom weezen. En wy durven den Eerw. V A N
D E N B E R G wel aanmoedigen , o m , door 't geen hem
verder, over een zaak van dat gewigt, van zoo veel
waarde mogt voorkomen, in zyne verzameling te plaatzen, dezelve nog vollediger te maaken.
SCHLEGEL
k o m t , in de hoofdzaak, genoegzaam
overeen met M U N T E R , K L O P S T O C K , G E L L E R T en
E W A L D ; doch ftelt fommige zaaken nog al wat in een
ander licht v o o r , en heeft ook het een en ander, waarb y niemand der overigen zoo bepaald heeft ftilgeftaan. De ongenoemde Biïeffchryver, die , in 't Jaar
1 7 7 3 , mede ter verandering der Pfalmberyming, mogelyk wel van Utrecht, afgezonden geweest i s , verïchilt,
in veele opzichten, van die allen, ook van den Uitgeever. Hy oordeelt het zoo noodzaakelyk niet, dat men,
in den openbaaren dienst, by de Pfalnien ook liederen
(*) Lettetoef. voor 1I02, bl. 531.
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ren gebruike, en vindt, in de Pfalmen, veel meer ge»
pastheid, om by allerlei gelegenheden, ook op de Feest
dagen , gezongen te worden, dan wy ons hadden kun
nen voordellen , dat door een man van dat doorzicht,
het welk, in dezen Brief, allerwege doordraait , zou
kunnen beweerd worden. H y is 'er evenwel niet tegen,
dat men het Kerkgezang met eenige Liederen vermeerdere. Maar men behoort, zynes erachtens, en daarin
ftemt V A N D E N B E R G nu met hem in, het aantal van
Kerkliederen niet zeer uit te breiden , om den gemeeren man niet al te veel te bezwaaren, en van het on-?
Toerekenbaar nut der geduurige herhaaling van dezelfde
Cezangen te berooven. Hy raadt zeer a a n , om deze
en .gene plaats uit de H . Schrift, of wel geheele ftukken uit den B y b e l , in Liederen over te gieten, en
üaat daartoe eenige ftukken voor , uit welke uitfieekende Kerkliederen konden gevormd worden.
Gefchillen over de Kerkleer, en byzondere w y z e n ,
om haar te verdedigen, zou de wyze man niet
gaarne zien, dat in die Liederen indopen. De taal wil
try gefchikt naar de vatbaarheid van het gemeen, 't
welk het grootrte deel der gemeenten uitmaakt, en de
zangwyzen ook niet te kundig gemaakt nebben. E n
ever 't geheel fchynt hy nog al bezorgd te weezen ,
dat men het, zonder langzaam en met de grootde om
zichtigheid te werk te gaan, by de groote menigte met
de geheele zaak niet ver zal brengen.
By zyne eigene nadere gedachten, over dit een en an
d e r , heeft de Eerw. V A N D E N E E R G vier Dichtdukjens gevoegd, van zeer verfchillende waarde. Het eerde
heeft ten opfchrift: Gebed tegen de ure des doods. Het
is een oud lied van den vroomen Eibergfchen Leeraas
•w. S L U I T E R , door verfchikking van de woorden en fommige regels , eenigzins befchaafd en verbeterd. Het
tweede, De Verlos/er aan t Kruis, is eene overzetting
van een Hoogduitsch gezang van S C H L E G E L . Het der
d e , Van het Gebed, en het vierde , Van de liefde tot
Jefus, zyn beiden van ongenoemde Dichters, 't Laatde
js ons best bevallen. Voor Kerkgezangen is mogelyk geen
derzelven regt gefchikt ; en wel, naar ons oordeel, al
lerminst de twee eerden , hoewel ze anders door een
Christen, die met de byzondere daarin voorgedraagene
gevoelens indemt, in zyne binnenkamer met nut zou
den kunnen gebruikt worden.
Hand,
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Handboek der Natuurlyke Historie of
Natuur-Gefchiedenis, door j . F . B L U M E N B A C H , Hofraad en Hoogleeraar te Gottingen; uit het Hoogduitsch vertaald ,
vermeerderd,
en vooral ten dienjle der Nederlanders
ingericht, door J . A , B E N N E T en G. V A N O L I V I E R .
Met Afbeeldingen. Te Leyden, by L . Herdingh, 1802.
In gi-. 8VÖ. 1086 bl.
nder de menigvuldige Leer- en Handboeken der Natuurlyke Gefchiedenis, die, na de gewigtige omwenteling in dit vak van kundigheden, door den arbeid
van den onfterffelyken L I N N Ï E Ü S daargefteld, van tyd
tot tyd, vooral in Duitschland, te voorfchyn zyn gekomen, munt boven allen uit, dat van den geleerder»
B L U M E N B A C H , zo wegens deszelfs beknopte volledigheid, als wegens het bekend maaken der nieuwfte ontdekkingen , en het aanhaalen en opgeeven der nieuwfTe
hulpmiddelen, tot aanleerïng der Natuurlyke Historie.
Dit 'had ten gevolge, dat dit Werkje, in 1779 voor
de eerfte maal in het licht gegeeven , binnen den tyd
van 20 jaaren , zesmaal wierd herdrukt, telkens met
aanzienelyke vermeerderingen en verbeteringen. Gelyk
elders, zo wierd hetzelve ook hier te lande, alwaar de
liefhebbery voor de Natuurlyke Historie fteeds zeergroot
is geweest, met veel genoegen ontvangen: zelfs zodanig, dat h e t , op zornmige Hooge-Schoolen , niettegenstaande de minder algemeene kennis der Hoogduitfche
taaie, tot een leiddraad is aangenomen, by de Lesfen
over deeze Weetenfchap. Algemeen wierd'hierdoor de
wensch, om dit nuttig Werk in onze moedertaale overgebragt te zien; en de Heeren B E N N E T en O L I V I E R .
Wierden meermaalen verzogt, de vertaaling te willen
onderneemen; 't geen zy in den beginne, hoewel ongaarne, telkens van de haad weezen; deels wegens het
onaangenaame, huns achtens, eigen , aan alle omflagtige vertaalingen; deels, en wel voornaamelyk, wegen*
het wantrouwen, 't geen zy op zich zeiven hadden,
om niet alleen den buitengewoon beknopten en ineengedrongen ïlyl des Heeren B L U M E N B A C H , maar ook het
juiste en zinryke der Latynfche Linneaanfche kunstfpraake, die overal in dit W e r k , ter opgave der geflagts- en zoorts-kentekenen, behoorde behouden te worden,
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den , eénigermaate voldoende , in het Nederduitse!»,
over te brengen. Veel hulps konden zy voorzeker in
deezen trekken, uit den arbeid van den verdienftelyken H O U T T U I N ; dan dezelve kon thans minderbaaten,
dan in vroeger dagen , van wegen de veelvuldige ver
anderingen en verbeteringen, in dit vak, die elkander,
binnen korte jaaren, met de grootfte fnelheid, zyn op
gevolgd.
Intusfehen woog eindelyk de- overtuiging van de
groote nuttigheid, om zodanig een Werk in onze moedertaale te bezitten, boven alle zwaarigheden; en de
Vertaalers wierden inzonderheid niet weinig , tot het
onderneemen deezer taake, aangemoedigd, door de vriendelyke aanbieding van den Schryver zeiven, om zyne
nadere aanmerkingen en verbeteringen, voor deeze Hollandfche uitgave, wel te willen mededeelen. In de be
werking van dit ftuk zelve hebben de Uitgeevers voor
al getragt, den beknopten en zinryken ftyl des beroem
den Schryvers zo getrouw te vertaaien, als beftaanbaar
was met de hoofdbedoeling, om door een ieder begreepen te worden; waarin zy ook meesterlyk zyn gefiaagd.
W a t de aanhaaling der afbeeldingen en befchryvingen
aangaat, de Vertaalers hebben doorgaans die van den
Heer B L U M E N B A C H , als de beste, bovenaan geplaatst,
doch teffens niet verzuimd, om tevens zulke aan te
haaien, welke voorkomen in W e r k e n , hier te lande in
bet licht verfcheenen , en die zy dus onderftellen kon
den , dat meer algemeen in de boekverzamelingen, van
Nederlandfche liefhebberen en beoeffenaaren der Na
tuurlyke Historie, te vinden zullen zyn, dan wel buitenlandfche. Insgeiyks hebben de Schryvers het dienftig
geoordeeld, om , by gelegenheid , zulke afzonderlyke
belangryke vertoogen en befchryvingen aan te haaien,
welke voorkomen, zo in het nuttig "Werk van H O U T 
T U I N , als in de Werken van onze Nederlandfche Maatfchappyen van Konften en Weetenfchappen.
Toen onze Vertaalers reeds verre met hun werk ge
vorderd waren, verfcheen dnverwagt, in het Hoogduitsch, de zesde merkelyk vermeerderde en verbeterde
xiitgave van den Schryver, in welke zo veel nieuwe
helangryke ftukken voorkomen, vooral omtrent de verdeeling , en de door yeelen aangenomene trapswyze opvol»
ging der Natuurvoortbrengzelen,
gelyk ook over de voortteeling der bewerktuigde lichactmen-; byzondcrlyk, echter\
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tmtrtnt het waar begrip der vormdrift, in tegenoverJielling
van de zogenaamde vis plaflica der ouden, en veele andere
gewigtige onderwerpen meer , die in deeze en in de
vier volgende Afdeelingen voorkomen. Thans oordeel
den de Vertaalers zich verpligt, deeze laatfte Hoogduitfche uitgave naauwkeurig te verge'.yken met hun
w e r k , in zo verre het ongelukkiglyk reeds afgedrukt
was: 't geen ten gevolge had, dat ruim honderd bladzyden geheel moesten herdrukt worden ; terwyl het ove
rige belangryke, doch min uitgebreide, aanleiding g a f ,
tot het vervaardigen van een aanhangzel van verande
ringen en verbeteringen , achter het Werk zelve. Op>
deeze wyze zyn de Vertaalers in ftaat geraakt, al het
belangryke der laatfte Hoogduitfche uitgave onzen Landgenooten aan te bieden; terwyl zy ook durven vertrou
wen, dat de vertraagde uitgave van dit Handboek, niet
alleen hierdoor vergoed gerekend zal worden, maar o o k ,
door de aanmerkelyke en gewigtige byvoegzels, die
deszelfs zes laatfte Afdeelingen, of het Delfftofkundig
gedeelte, zo in rangfchikking en rykheid van voorwer
pen, als in eene volledige en meer naauwkeurige opga
ve van de beftanddeelen en uiterlyke kenmerken d e r
Delfftoffen, boven de voorige uitgaven, heeft bekomen.
: Om eene proeve van dit uitmuntend W e r k mede te
deelen, zullen wy hier affchryven, 't geen de beroemde
Schryver mededeelt, aangaande het Herftellingsvermogen der Dieren.
• , , Tot den wasdom der bewerktuigde lichaamen be
hoort ook derzelver Herftellingsvermogen, dat i s , die
merkwaardige eigenfchap, waardoor zy verminkte, ofc*
geheel verloorene deelen hunner lichaamen, van zei
ven weder voortbrengen.
Dit vermogen behoort tot
de wyste inrichtingen in de Natuur, en beveiligt de
dieren, zo wel als de gewasfen, onder duizende gevaaren, waarin hun lichaam gekwetst wordt. Het is
derhal ven ook , benevens de voeding in het algemeen,
een der grootfte voorrechten, waardoor de werktuigen,
uit de hand des Scheppers herkomftig, verre boveri.de
grootfte kunstwerken der menfchen uitmunten.
Aan
deeze laatften toch kan, door hunne maakers, dat ver
wonder! yk vermogen niet worden medegedeeld, om hun
ne dryfveeren en raderen van zelfs weder te herftellen,
wanneer ze verboogen , verminkt of afgefleeten z y n :
eene k r a g t , die de Almagt daarentegen aan ieder dier
en
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én aan iedere plant, allwewel aan elk hunner in eene
Verfchillende maate, gefchonken heeft.
„ Veele bewerktuigde lichaamen verliezen, op vaste*
tyden, en van zelfs, zommige deelen huns lichaams,
die naderhand wederom by hun beriteld worden. Hier
toe behoort b. v. het afwerpen der hoorns, het ruijeri
der vogelen, de vervelling der flangen en der rupfen,
het verichalen der kreeften , het afvallen der bladeren
by de gewasfen , enz. Men zou dit de Gewoone Herfiellende. Kragt kunnen noemen.
• „ De andere daarentegen, van welke hier eigenlyk
gefproken wordt, is de Buitengewoone, waardoor, in de
georganifeerde lichaamen, vooral by de dieren, wonden , beenbreuken, enz. geheeld, of zelfs verloorene
en verminkte deelen weder herfteld worden. De mensch
en de hem naast aanverwante dieren bezitten zekerlyk deeze herftellingskragt flegts in eene zeer bepaalde
ïnaate: terwyl dezelve daarentegen van eene uitneemende iïerkte en volkomenheid is, by veele koudbloedige
dieren ; byzonder by de Waterhagedisfen , Kreeften ,
Aardflakken, Regenwormen, Zee-Anemonen, Zeefterren , Armpolypen, & c . "
Hoe zeker intusfehen dit byzonder Herftellingsvermogen moge weezen, het is eens ieders zaak niet, alle
de dienaangaande genomene proeven na te doen.
• „ Veele proeven, (zegt de geleerde Schryver in dd
bygevoegde aanmerking) omtrent dit zo ten uiterften.
merkwaardig herftelfingsvermogen, veronderftellen, zullen zy wel gelukken, eene, in dit zoort vari arbeid,
zeer bedreve hand, en teffens veel omzichtigheid, misfchien ook begunftiging van bykomende omftandigheden. Men wagte zich daarom, wegens eenen, zomtyds
in 't begin mislukten uitfiag, te voorbaarig de geheele
zaak in twyffel te trekken. My zeiven is het , na
verfcheidene vruchtclooze proeven, eerst laat gelukt,
te mogen zien, dat het gantfche hoofd der gemeene
Boschflak (Helix-pomatid)
met haare vier horens, binnen omtrent zes maanden, weder geheel op nieuw
wierd hervoortgebragt.
„ O o k heb ik, eenige jaaren geleeden, aan eene W a *
terhagedisfe van de grootere zoort (Lacerta
lacustris)
die ik nu in wyngeest bewaar, fchier het gantfche oog
uitgenomen, door naamlyk daar alle vogten uit te laaten loopen, en daarna f gedeelte der ontledigde oogvlie-

- H A N B B Ö E K "DER N A T U U R L Y K E

HISTORIE,

acx

vliezen zuiver weg te fnyden.
En n i e r tegenftaattde
dit alles, wierd 'er•, binnen den tyd van.ï© maanden*
een volkomen nieuwe oogappel, met een nieuw hoornvlies , oogftar, cryftallyhvogt, enz. weder voortgebragt ; welk nieuw oog zich daardoor alleenlyk van
het andere onderfcheidt, dat het maar omtrent half zo
groot is."
Van harten wenfchen wy , dat de Vertaalers en
Drukker van dit uitmuntend en voor alle Vaderlandfche Liefhebbers der Natuurlyke Historie ononrbeerlyk W e r k , door een ruimen aftrek, voor hunne moeite en kosten fchadeloos gefield mogen worden, en
zich daardoor insgelyks aangemoedigd vinden, tot het
in 't licht geeven , der Abbildungen
Natur-Ristori*
fiher Gègenftande van den voortrefTelyken B L U M E N BACH.
Eenige uitvoerige Registers der Franfche, E n gelfche en Hoogduitfche benaamingen zouden insgelyks de uitgebreide nuttigheid van het thans in' 't
licht gegeeven Handboek nog merkelyk kunnen vermeerderen»

Verhandelingen en Waarneemingen, ter bevordering dc£
Genees-, Heel- , Verlos- en Scheikunde-, Hden Deels
tfle Stuk. Te Leyden, by A. en J» Honkoop, 1802.
In gr. Bvo, 114 bl.

D

it Stukje deezer Verzameling bevat eene Verhandeling over de afwisfeling' der dierlyke beftanddeelen , door j . s. D O U T R E P O N T , en eene van Profs
R O o s E , over het willekeurige der Ademhaaling. Voorts
een Vertoog van den Heer B A L C K , over het heilzaam gebruik van de infpuiting van ontbonden Braakwynfteen in de aderen, om lichaamen, die in den flokdarm blyven fteeken •, van daar te verdryven. Eindelyk eene Aanfpooring ter behoudehis van het leven der
V r u c h t , door c . w. H U F E L A N D . Waarop eenige Vroedkundige Waarneemingen volgen, gedeeltelyk medege
deeld door den Heer B A I £ E ; benevens .deszelfs gevolgtrekkingen , uit het geene, doorgaans * by wanfchapene
Kinderhoofden plaats heeftj
De twee eerfte Verhandelingen, die meer dan.dè' helft
van dit Stukje uitmaaken, hadden, als enkel befchouLETT.
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wende, en aan veele aanmerkingen onderhevig, zcrir
wel achterwege kunnen gelaaten worden.
Van meer gewigt zyn de Waarneemingen van den
Heelmeester B A L C K , om, door middel van eene ont
binding van Braakwynfteen, in de vaten gefpooten, in
hoopelooze gevallen , braakingen te verwekken,. om in
den flokdarm vastzittende lichaamen uit te dryven. In
een dier gevallen wierd eene ontbinding gemaakt van
drie greinen braakwynfteen in twee oneen water, en
daprvun ruim de helft in eene der Medianas ingefpooten , met dit gevolg, d a t , na verloop van byna een
vierde van een u u r , fterke braakingen ontftonden, door
welke het vreemd lichaam, beftaande in een groot ftuk
vleesch met een fcherp uitfteekend been, wierd uitge
worpen. Daar intusfehen ook dikwyls braakingen, door
een fterk Tabaksclyfteer, verwekt kunnen worden,
fpreekt het van zeiven,dat men dit middel,als de uithaaling of doorftooting der vreemde lichaamen niet ge
lukken w i l , moet. beproeven, vóór dat men, tot de
hier voorgaffelde, nog al aan zwarigheden onderhevige
infpuiting, overgaa.

De Mensch, zoo als hy voorkomt op den bekenden Aardbol, befchreeven door M A R T I N U S S T U A R T , afgebeeld
door J A Q U E S K U Y P E R . Ijle Deel. Te Amflerdam, by
J . Allart, 1802. In gr. 8vo. 234 bl.
, met zo veel praals, en teffens met naaEenmenBoek
van Mannen te voorfchyn treedende, die by den
Landgenoot met welverdienden roem, elk in zyn v a k ,
bekend liaan, kan niet anders dan een gunftig gevoe
len, by het eerfte opvatten, inboezemen — een gunftig
gevoelen, 't welk niet ligt gevaar loopt van gelogenSraft te zullen worden by net bezigtigen en doorleezen , maar veeleer kans ftaat om eene aanmerkelyke
verfterking te ontvangen. Zulks vondt by ons plaats;
en z a l , naar wy vertrouwen , onze aankundiging (trek
ken, om 't zelve by onze Leezeren te verwekken o f
te verfterken.
S T U A R T ' S Inleiding doet ons en aanleg en doel dee
zes Werks kennen. Hy vangt aan: „ De Menseh, zoo
als hy voorkomt op den bekenden aardbol,
en niet, zoo
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ah hy is? — Neen! — Dit verfchil,myn Waarde Leezer, is, hoe kleen het ook mag fchyr>en»vee& te groot.
Het eerfte vordert eene eenvoudige vertooning van zyne gedaante^ leefwyze, zeden en gebruiken; het laatfte
zou eene naaiiwkeurige bepaaling vereifchen van zyne
krachten, vermogens, bedoelingen en zedenlyke waarde. Tot het eene zyn geloofwaardige Befchryvingen
van opmerkzaame en oordeelkundige Reizigers voldoend e ; tot .het andere zyn alle Natuurkundige, Ontleedkundige, Wysgeerige en Zedenkundige Befchouwingen
tot heden ontoereikende, en zullen alzoo wel altyd blyv e n , wyl de volkbmene Menfchenkennis, fchoon z y
de eigenlyke oefening van den Mensch mag heeten ,
het byzonder eigene voorwerp der Alweerend'ieid zelve is." - — De Schryver fpreekt hierover vervolgens,
met deeze woorden, breeder : „ D e kennis van den
Mensch , zoo als by waarlyk is , laat zich dan wel,
gelyk die van elke andere fcbepzelenfoort, by z 3 m e n uelling, vergelyking en aftrekking zoeken; maar nimmer anders, dan by nadering, vinden. Z y laat zich
zoeken door de oplettendfte befchouwing van den
Mensch, zoo als hy zich alom vertoont met zyne veelvuldige verfcbeidenheden in uitwendige gedaante en
volkomene tegenftrydigheden in leefwyze, zeden en gebruiken, welk alles meer ftrekt om de kennis van de
Volkeren uit te breiden , dan die van den Mensch in
het afgetrokkene te bepaalen, fchoon dezelve 'er altyd
by moet winnen , wanneer men tevens Wysgeerig gadellaat, wat het z y , het welk alle menfchen, zoo verre zy bekend z y n , ondanks zoo veele verfcheidenheden en tegenftrydigheden, onderling gemeens hebben.
—»— Aan deeze oefening hebben wy dit ganfche W e r k
gewyd, welks eigen voorkomen zich zelf in het keurige oog van den Befchouwer moge aanpryzen , maar
welks inhoud een enkeld woord ter aanbeveling , en
meer dan een enkeld ter inleiding vordert."
Hieruit is eene Inleiding van honderd Bladzyden
gebooren.
De be'angrykbeid d^s Onderwerps , de
Mensch, fchetst S T U A R T in veelerlei opzigten, met
zyne meesterlyke pen, en inneemenden ftyl. T e recht
merkt hy o p : „ Naauwlyks zal men echter het o>g
op den geheelen inhoud van dit Werk kunnen Haan,
wanneer het de veelvuldigfte en hoogsrverfchéide'ie
Volkeren, die den aardbol bewoonen, heeft vertoond,
O a
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of eenige Vraagen zullen zich van zelve aan den geest
opdringen, van wier voorafgaande voldoende beandwoording grootendeels het nut zal afhangen, het geen
deeze vertooning van den Mensch zal kunnen doen
voor meer dan blootenaarbootzers der Natuur."
De eerfte deezer Vraagen is : Grenzen de ruwfte en
domjle Volkeren niet na genoeg aan den dierenftand , om
den Mensch waarlyk als den blooten Dierenvorst te befchouwen; en zou het alzoo g£cne. wysheid zyn , hem ah
'een bloot dierlyk weezen te behandelen , het welk, even
als onze huisdieren , door befchaaving alleen dienstvaardiger kan worden? — — S T U A R T laat het niet berusten
by den nadrukvollen uitroep van L A V A T E R , die de geheel op zichzelve ftaande menschlykheid onzer natuure
verdeedigt tegen hun, die den Mensch gaarne in een
Dier vernederen , en hem daartoe mismaaken in een
Ourangoutang,
terwyl zy deezen verheffen tot een
Mensch: „ Verheug u , 6 Mensch! over uwe Mensch„ lykheid! —— Verheug u nog ongelyk meerder, dat
„ deeze uwe Menschlykheid niet te bereiken is! Zoek
„ geene grootheid in eene aangenomene dierlyke kleen„ heid! geene ootmoedigheid iri het vernederen van uwe
„ n a t u u r ! " — noch by de geestige wending van T O R S T E R , tegen de voorftanders van 's menfenen dierlykheid en aapvormigheid : „ Hy , die zulks in ernst
„ durfde beweeren, verdiende voor altyd verbannen te
„ worden uit den fchoonen kring der Dogteren vaii
„ E V A , en ter ftraffe verweezen tot een huwelyk met
„ Ourangoutangs! " — maar doet eene opgave, hoe dit
gefchil onderzogt i s , door koelzinnige, fcherpziende,
naauwkeurig vergelykende befchouwers van het mensch»
lyk en dierlyk geftel , niet llegts voor het uiterlyke ,
maar ook voor het inwendige , en bovenal door zorgvuldige waarneemers van 's Menfchen geheel eigene
Zielsvermogens, 't Is de geftalte, geftel, verplaatsbaarheid , redenlykheid en fpraakvermogen van dea
Mensch, die hem de eigenfoortigheid van den Mensch
buiten het ganfche Dierénryk bewyzen, en een ontkennend antwoord op deeze Vraage doet geeven.
Eene tweede Vraag; Zyn alle Menfchen wel fchepzels
van dezelfde foort, zoo dat van den eenen alzins gelden
mag, het geen van den anderen gezegd kan worden ?
leidt den Schryver tot de opgave van de VerfchillendIieden, die Zich by de onderfcheidene Menfchen-ge-
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flachten in' veelerlei gevallen opdoen. W y kunnen hem
in dit fchoon uitgewerkte ftuk niet volgen, en flegts
deezen uitflag zyner befpiegelingen opgeeven :
Her
zien wy dan met eenen enkelen opflag van het oog
het ineenvloeijende, afwisfelende, en onftandvastige van
alle de Verfcheidenheden onzes Geflachts , en letten
wy daarby op het willekeurige, onvoldoende en niet min
veelvuldige d e r fchiftingen en fcheidingen, welken de
Geleerden, enkel ten hunnen eigen behoeve,.gemaakt
hebben, dan is dit overzicht alleen aanleidelyk genoeg,
om ons alhier de volkomenfte Éénheid in. de grootfte
verfcheidenbeid te doen vinden, dat i s , om de Vraag,
of alle Menfchen wel fchepzelen zyn van ééne Soort ? vol
komen bevestigende te doen beandwoorden." — H y
merkt daarby o p : „ D e tegenfpraak van zommigen,
die door bet zelfde overzicht der veelvuldige Verfchei
denheden des menschlyken Geflachts tot een ontkennend
andwoord geleid worden, hoofdzaaklyk, om dat hun
oog meer let op de Uiterften , en daarby alle fchaduwingen en naderingen der Tusfchenfoorten voorby z i e t ,
vordert nogthands, dat wy ook andere gronden ter be
vestiging van dit gevoelen zoeken."
Hier komt eerst by den Schryver wel in aanmerking de
leer onzer Heilige Boeken, die bet ganfebe Menschlyke
Geflacht uit éénen bloede en van één eenig Menfchenpaar afkomftig noemt; „ maar," vraagt h y , „ wie zou
het durven waagen, een Natuurkundig onderzoek door
Hemelgezag te beflisfen, in eenen t y d , wiens meestgevorderde verlichting doorgaands in het ftoutfte onge
loof gefteld wordt, en waarin het beroep op zulk een
gezag voor een bewys van onvermogen kon geacht
worden ? " — Dan hy laat 'er met veel gronds op volgen:
Eén gezag nogthands bezit de Heilige Schrift, het
welk door den koenften zeiven aan haar niet kan be
twist worden, dat naamlyk der hooge Oudheid haarer
gefchiedkundige berichten, by welke geene anderen
haaien, dan tot op eenen afftand van verfcheidene eeu
wen ; en alzoo is ten mii;ften het gevoelen der Éénheid
van ons Geflacht dat tevens der hoogfte Oudheid."
Naa opgemerkt te hebben , dat uit die zelfde bron de
eerfte gefchiedenis geput wordt der verfpreiding van
het Menschdom over de geheele Aarde, flaat h y , ten
verderen bewyze van de Eenheid des Menschlyken Ge
flachts, het oog op de gelykheid van het inwendige geO 3
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itel der Menfchen, hoe zeer zelfs in de Uiterften van ge»
fialte en gedaante verfchillende; alsmede op de gelykheid
van aanleg in alle Menfchen tot redenlykheid en zedenlykbeid, derzelver alvemeene vatbaarheid voor befchaaving ,
derzelver eenpaarigheid in zekere bevattingen wegens het
Opperweezen, en wegens eenige uitzichten naa den dood.
—
Dan het meest klemmende en voldingende bewys
voor de Eenheid des Menschlyken Geflachts wordt gefteld in de Vermengbaarheid van hetzelve i zo dat zich
de Uiterften elve door vnortteeling laaten vereenigen,
en flegts nieuwe Verfcheidenheden voortbrengen , tus
fchen welke nieuwe Vermengingen kunnen plaats heb
ben, die alzo met luider ftemme fpreeken voor de Een
heid van het ganfche, fchoon nog voor veele Verfchei
denheden vatbaare, Geflacht. Met vollen regr beroept
onze Schryver zich op het zeggen van F O R S T E R :
Zonder vooroordeel, zonder ingewortelde vyandfchap
„ tegen de opeubaaring, zal men volftrekt moeten be<5, kennen, dat de zoo zeer affteekende fpeelingen in
bet menschlyke geflacht alle van ééne foort zyn."
De derde Vraag, welke S T U A R T zich ter beantwoordinge voorftelt, luidt : Van waar toch zou der Men
fchen wyd verfchil ontflaan, indien zy één eenig Ge
flacht uitmaakten ? Eene V r a a g , die, zyns oordeels,
naa al het voorgedraagene, of wel geheel onbeant
woord zou kunnen blyven, of flegts met een bloot
beroep op de fpeelingen der Natuur afgeweezen wor
den. Maar deeze Vraag laat zich volkomen beant
woorden ; en dit antwoord bevestigt niet flegts het
reeds opgemaakt befluit ten vollen, maar toont tevens
bet hooglle belang aan voor de Menschkünde, om den
Mensch overal op den aardbodem naauwkeurig te befchouwen. —— Lugtftreek, Voedzel , Zeden en Lee
venswyze worden hier in opmerking genomen.
De
Verfcheidenheden van Kleur zouden, merkt hy op, zich
niet min gemaklyk laaten verklaaren, indien de Uiter
iien , door hoe veele fchaduwingen anders ook in on
derlinge nadering gebragt, hier niet als wit en zwart
tegen elkander over ftonden. Dit ftuk wordt breedfpraakig onderzogt; alsmede het verfchil der omtrek
ken van het menschlyk gelaat.
S T U A R T befluit dit
alles met deeze Aanmerking :
T h a n s , waarde Leezer, moogt Gy zelf beoordeelen , of 'er voor de uitftcekendfte Verfcheidenheden zelve in het Menschlyke
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Gedacht geen genoegzaam aantal van oorzaaken opgenoemd z y , d i e , indien ze allen op zichzelven daar
toe niet genoegzaam ïchynen ., te zamen werkende
echter alzins voldoende kunnen bevonden worden tot
de verklaaring dier Verfcheidenheden ., zonder dat
men hiertoe aan meer dan eene oorfpronglyke Menfchenfoort te denken hebbe; j a , of alle deeze oorzaaken U de noodzaaklykheid dier Verfcheidenheden
niet zoo duidelyk- aanwyzen, dat gy U veel eer moogt
verwonderen, hoe de Mensch alleen, onder zoo verfchillende luchtdreeken, en by zoo drydige leefwyze, in
eene zoo geringe maate verbastere, daar gy een oneindig grooter verfchil en ontaarting. by onderfcheidene
Dierenföorten opmerkt, wier verblyf op aarde veel
meer bepaald, wier huid veel meer gedekt, wier voedzel veel eenzelviger i s , en by wien, vooral, geene eigene eigendunklyke Hebbelykheden de plaats eener
tweede Natuur inneemen. —— W a t dan ook twyfelagtig in de oogen van anderen mag blyven , zoo wel
wegens de Eenfoortigheid des Menschlyken Geflachts,
als wegens de voldrekte Eenheid van dat G e d a c h t ,
zonder eenige eigenlyke nadering tot het geheele Dieïenryk: in" de onzen is de Mensch niet minder overal
dezeifde Mensch , ondanks alle zyne Verfcheidenheden ,
als hy altyd het Eenige Redenwezen der zichtbaare
Schepping biyft, ondanks alle zyne woestheid. En deeze overreeding moet dan nu ook het belang verdubbe?
len, om hem naauwkeurig te leeren kennen, zoo als
hy overal op den bekenden Aardbol voorkomt."
• Gaarne willen wy bekennen tot der zodanigen getal
te behooren, die vreemd opzagen, en het zonderling
voorkwam , dit W e r k eenen aanvang te zien neemen
met de Zuidzee - Eilanders,
als ook derzelver opvolging, welke hy voorheeft met de Auftraliërs,
Americanen', Africanen,
AJiaten, en Europeers , zonder aan de
laatden den voorrang te geeven, dien derzelver tegenwoordige befchaaving verdient, of aan de vierden de
eerde plaats te vergunnen, op welke derzelver hoogere
oudheid en voormaalige grootheid aanfpraak maaken.
S T T J A R T geeft van die fchikking de volgende reden:
„ Den Mensch willende befchouwen, zoo als hy voorkomt, ten einde tevens te naderen tot de kennis van
het geen hy door zynen oorfpronglyken aanleg i s , en
door befchaaving al verder worden kan» richt ons dit
O 4
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doel van zelfs naar deeze opvolging van de pas onN
dekte Eilanden tot de nog eenvoudig genoeg geblee*
vene oorfpronglyke Bewoonders der Nieuwe Waereld,
en van deezen tot de fchaars bekende Volkeren van
Africa,
ten einde alzoo de. overoude en eenpaarige zeden der Aflaten te .befchouwen, tot dat Europa zelve
ons langs onderfcheidene trappen tot den ftand onzer
eigene befchaaving opleidt."
Voorts onderrigt hy ons, wat hy zich voorftelt, om
dit oogmerk re bereiken , en wat de Leezers van hem
te wagten hebben ; naamlyk:
de naauwkeurigfte en
geloofwaardigere Reisbefchryvingen overal met eigene
oogen in te zien, en uit dezelven zorgvuldig en met
een fchiftend oordeel zamen te brengen, wat den
Mensch alleen betreft; ten aanzien zyner geftalte,
kleur , gedaante, leefwyze, zeden en begrippen , met
byzondere opgave der ligging en der luchtftreek vari
zyn verblyf, en vooral met.de naauwkeurigfte afbeeldingen van 't geen hier afgebeeld kan of behoeft te
worden.
Gèlyk w y , by deezen arbeid, ons, waar
het op juiste bepaalingen aankomt, aan de woorden
«elve der beste Reisbefchryveren zullen houden ; zoo
zal de afbeelding zelve met zekere gemoedlykheid gefchieden naar de beste printen en beeldnisien , welke
w y by dezelven aantreffen , en by wier overneeming
naarvolging eene oordeelkundige vergelyking tevens
zal worden in acht genomen van de befchryvingen zelve.' — W a t anderen in dit vak deeden, kortiyk vermeld hebbende, fchryft S T U A R T ten belluite : „ Zulr
ke voorgangers kunnen ons niet wederhouden , maar
wel aanlpooren by deeze onderneeming, wier vooidzetting , by haare ongemeene kostbaarheid , z.al afhangen
van haaren ontvangst by eene Natie, welke zich altyd
door haaren afkeer van oppervlakkigheid heeft onderfcheiden ; terwyl die kostbaarheid en nmeilykheid tevens ons op de minst mogelyke afbeeldingen en de
meest zamengetrokkene befchryvingen zal doen bedagt
zyn."
Zo breed hebben wy by deeze Inleiding ftilgeftaan,
om onze Leezers te onderrigten, wat zy te wagten
hebben van den Schryver en den Kunftenaar : te-meer
deeden wy d i t , om dat men een verkeerd begrip, en
van den aart en van de omflagtigheid deezes Werks ,
fthynt gevormd te hebben; 't geen den Uügeever aan,
ipoor-t
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fpoorde, om in een Berigtblad, allerwegen rondgezonden , een Brief van S T U A R T te plaatzen, het denkbeeld tegengaande, dat zyn Werk een Costumboek zou
weezen. De Boekhandelaar voegt 'er by : , , Men ziet
dus uit den inhoud van deezen B r i e f , welke de eigenlyke bedoeling deezes Werks zy , en dat het Plan geenzins i s , 'er een Costumboek van te maaken, en dus
een overgroot aantal Afbeeldingen te leveren.
Het
blykt in tegendeel uit denzelven, dat het oogmerk dee
zes Werks en deszelfs volledigheid vordert, niet meer
dan Een honderd ftuks Afbeeldingen of daaromtrent te
leveren: zodat men nu , ten deezen opzichte, de reke
ning kan maaken. Onderftelt men n u , dat in ieder
der volgende Deelen ia Afbeeldingen zullen geleverd
worden, dan kan men opmaaken, dat met 8 a 9 Dee
len het W e r k compleet zal zyn ; fchoon men vooraf
echter niet Heilig bepaalen kan, om in ieder Deel even
veel Afbeeldingen te geeven, 't geen noodwendig zal
afhangen van de meerdere of mindere rykheid der
ftoffe, welke de onderfcheidene Volken zullen aan
bieden."
Noodwendig is het reeds vermeldde zo breed uitgeloopen, dat wy van het Werk zelve maar kortlyk zul
len gewaagen ; en kunnen wy dit te voegelyker doen,
daar w y , van de hier voorkomende Zuidzee-EUanders\
de Inwoonders naamlyk van Otaheite, Ulietea, Sandtik// - Eilanden , en Paasck - Eiland
komene Reisbeichryvingen, deels in onze Boekbeoorde
lingen vermeld, deels in ons Mengelwerk uitgetrokken,
de hier geraadpleegde Üchryvers te over kennen.
H e t komt 'er op aan , hoe S T U A R T de daar in voor
komende ftoffe tot zyn oogmerk verwerkt hebbe.
In
de daad, fchoon de nieuwheid, uit voorgemelden
hoofde, ons niet kon uitlokken, heeft de bewerking
ons zo zeer behaagd, dat wy.alles met herhaald en
verdubbeld genoegen lazen. De fchikking, de eigenaartig tusfehengevoegde bedenkingen, de beoordeelin
g e n , zo verre van onvoegelyke ftrengheid'als van losfe infehiklykheid verwyderd , fmaakten ons ; en zullen
hehaagen aan ieder, die zyne Natuurgenooten, niet naar
de maatftaf van zyne begrippen en zeden , maar naar
bunnen ftaat en toeftand, beoordeelt. W y hadden reeds
een en ander voorbeeld j / a n deezen aart ter over
nee-
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neeminge aangeftipt ; dan wy zyn reeds breedvoerig
genoeg.
W a t de Afbeeldingen betreft, wy hebben gelegenheid
gehad om de meesten derzelven te vergelyken met de
W e r k e n , waaruit ze ontleend zyn , en willen gaarne
den lof van naauwkeurigheid aan de tekenpen van K U Y Ï E R .geeven : de kleuren , zeker zeer moeilyk juist te
treffen e n , zo 't ons uit de vergelyking met de befchryving voorkomt, veelal bly en ligt genoeg, zetten
* e r , behalven het chara&erifeerende , eene in 't oog
vallende bekoorelykheid aan by. Gegrond is de aante-^
kening des Schryvers op de Afbeelding der SandwichEilanderen, beiden by K I N G te vinden: „ de Man heeft
echter zo veel by deeze overneeming in fchoonheid van
gelaat verlooren, als de Vrouw gewonnen; het welk
ons de liefde der waarheid doet aanmerken; terwyl dë
eerbied voor de Kunst ons verplicht, eens vooral te
doen merken, dat het eigenlyke en volmaakte Pourtrait alhier eene vordering boven het mogelyke zou
zyn."
De Letterdruk is fraai: ilegts ééne Drukfout vinden
wy agter dit Deel vermeld ; vier gewigtiger geeft
S T U A R T zelve o p , in den gemelden Brief; ons zyn 'er
nog eenige weinige andere voorgekomen; doch wy hebben ze niet opgetekend , en het W e r k ten dien einde te
feerleezen, achten wy onzen post niet.
?

Verhandeling over den Invloed van den Schouwburg op
het Zedenlyk Karakter,
Door J A N V A N W O E S T E N B E S G , Lieutenant der Artillerie,
Eerfte Adfiflent en
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e midden van zoo groot eene menigte Schriften ,
uit andere taaien in de onze overgebragt, als
de Vaderlandfche Drukpers doen zweeten, en door onze handen gaan, verheugen wy ons niet weinig, wanneer iet Oorfpronklyks ons onder de oogen koomt. Al
aauflonds, en als by voorraad , ondervonden wy die
aan-
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aandoening by het vlugtig doorloopen van de Verhandelinge van den Heere V A N W O E S T E N B E K G , in welke,
gelyk o n s , by eene meer gezette lekture, zedert
Bleek, uitgebreide beleezenheid , gezond verftand, goede fmaak, verlichte wysbegeerte, liefde voor deugd en
goede zeden, alles door eenen niet onbevalligen voordragt getooid, tegen elkander wedyveren — - Verhandeling, ten nieuwen bewyze dienende, hoe uit de duisternisfe het licht kan geboren worden , en het V o o r oordeel zomtyds aanleiding geeve, om de Waarheid te
glansryker te doen uitkoomen. — Doch wy fpoeden o n s ,
om met dit f r a a i , en in menigerlei opzigten nuttig
Gefchrift, onze Leezers nader bekend te maaken. Indien ons Verflag eenigzins wydloopig worde , zal de
belangrykheid der zaake ons daar voor ligtelyk verfchooning doen erlangen.
In de Foorrede vermeldt de Heer V A N W O S S T E N B E R G de Aanleiding tot dit Gefchrift, gelegen in een
gefchil met den Hervormden Kerkleeraar T H E O D O R U S
B R U N S V E L D D E B L A T j , die, by verfcheiden gelegenheden, zyne afkeuring te kennen gaf van zeker Liefhebbery- Tooneelgezelfchap, onder de Zinfpreuk Utilitatii
ét Jucunditath ergo, in den herfst des Jaars 1796 te
Groningen opgericht, onder medewerking en begunftiging der kundigfte en aanzienlykfte bewooners van die
wélvaarende Stad. Zyne hoedanigheid , niet flegts van
Medeoprichter, maar ook van Werkend Lid van dat
Gezelfchap, verboodt den Heere V A N W O E S T E N B E R G
het zwygen , d i e , naa alvoorens met den Kerkleeraars
eenen kleinen penneftryd gevoerd te hebben , wyslyk
te raade wierdt, met ter zyde ftelling van alles wat
na Gefchil voeren zweemt, de zaak zelve van den grond
op te onderzoeken, en, o f en wat ten voordeele van het
Tooneel kan gezegd worden , by de Hukken te doen
blyken. Ziet daar den Oorfprong deezer uitgewerkte
Verhandel inge, welke niet zoo zeer ten oogmerke heeft,
de ongegrondheid der redenen , door D E B L A U , ter
veroordeelinge van den Schouwburg, bygebragt, aan den
dag te leggen (in een Aanhangzel op het Tweede Deel
zal die taak volvoerd worden^, als wel den Aart der
Tooneelvertooningen aan te wyzen , en welke heilzaame Doeleinden, als zy niet misbruikt worden, daar
door kunnen bereikt worden, 't Is , derhalven , het
Tooneelvermaak, in 't algemeen genomen, 't welk hier
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ia aanmerking koomt, en niet het byzonder geval, waar
in door liefhebbers, op eigen kosten, en door eigen
bewerking, dit Vermaak wordt genooten. „ Ik heb
(fchryft V A N W O E S T E N B E R G ) door deze algemene
„ aanwyzing, fchoon ik 'er nergens opzetlyk van ge„fproken h e b , dus ook de Onfchadelykheid en Nut
t i g h e i d der Liefhebbery - Schouwburgen , die altoos
„ beter dan de Openbare Tonelen. ingericht, en over
„ 't geheel van alle fchandelyke ongeregeldheden ge, , zuiverd z y n , buiten allen twyfel gefield." Of dit
befluit van het algemeene tot het byzondere by allen
byval zal vinden , gelooven wy niet. Z y zyn 'er al
thans, en de Heer V A N W O E S T E N B E R G zal ze gewisfelyk ontmoet hebben , d i e , hoewel voorftanders van
een wel ingerichten Schouwburg, geopend door perfooiien, welke opzettelyk daartoe zich verledigen, het eg
ter afkeuren, dat lieden van beiderlei kunne, die ande
r e bezigheden om handen hebben, op de werkdaadige
Tooneeloeffening zich toeleggen. Misfchien zou het
niet ondienftig z y n , indien het voor en tegen der dus
genoemde Liefhebbery-Schouwburgen, door den Heer
V A N W O E S T E N B E R G opzettelyk overwogen wierdt. - r Naa een ver flag van de aanleiding tot en het oogmerk
van dit Gefchrift, ontmoet men nog in de Voorrede
eenige aanmerkingen over de Verlichting deezer Eeuwe,
ten aanzien van welke hy klaagende uitroept: „ Ver„ lichting ! Verlichting ! weldadige Zon des Levens !
G y , die thans zó veel hoger, dan in de vorige eau„ wen van Onwetendheid en Bygeloof, aan onzen ge„ zigteinder ftaat, en met zó veel meer glans en helderheid fchittert! van waar t o c h , koesterende en
verkwikkende Zon ! dat uwe ftralen nog tot zó wei„ nigen zyn doorgedrongenV
van waar toch, dat
„ nog zó velen hunne ogen voor uw heilzaam licht gefloten houden?
van waar toch, dat G y , Dochter des Hemels ! nog zó algemeen veracht en mis^, kend w o r d t ? " — De beantwoording van deeze vraa
gen geeft onzen Schryver aanleiding tot bedenkingen,
der overweeginge wel waardig.
Thans ter zaake treedende, verdeelt de Heer V A N
W O E S T E N B E R G zyne Verhandeling in twee Afdeelingen,
ieder van welke in Hoofdftukken, enz. gefmaldeeld
wordt. Over den Oorfprong en den Aart of het Wezen
van den Schouwburg , benevens deszelfs Toeftand in ver
fchil-
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fchillende Tydperken-, en de daaruit voordvloeiëndc Gevolgen, is het Opfchrift der Eerfte
Over de Verfiandlyke en Zcdenlyke Nuttigheid van enen wel-ingerichte» Schouwburg , en de Wyze , hoe door dtnzehen
het Verftand verlicht, en het Hart veredeld kan worden
— dat der Tweede Afdeelinge , die in dit Eerde Deel
flegts gedeeltelyk voorkomt, om in het volgende Tweede Deel voltooid te worden. De Heer V A N W O E S T E N B E R G , de Verdeediging van het Tooneel zich ter taake
genomen hebbende, ten blyke dat hy goed van kwaad
weet te fchiften, m e r k t , in eene korte Inleiding, met
zyne gewoone oordeelkunde , aan: , , Het misbruik,
„ het welk men, helaas ! te dikwyls vin den Schouw„ burg gemaakt heeft, wordt op rekening gezet van
,,, het gebruik, — j a , het wordt befchouwd als onaf„ fcheidbaar aan de kunst verbonden. Het ontbreekt
„ nog heden aan gene Toneeïftukken, die, in fteê van
„ voordeel, onbegrypelyk veel nadeel doen. . . .
De
„ grote vraag blyft dus nog immer, of de fcbadelyk„ heid van den Schouwburg in deszelfs wezen gegrond ,
„ en daar door noodwendig met denzelven verbonden,
„ d a n of zy enkel toevallig i s , en van andere oorza„ ken afhangt; en om deze belangryke vraag te be„ antwoorden, is voorzeker de blote ervaring niet toe„ reikend."
In het .Eerfte Hoofdftuk der Eerfte Afdeelinge den
Oorfprong en den Aart van het Tooneeldicht onderzoekende, is de Heer V A N W O E S T E N B E R G niet vreemd
van het gevoelen, en legt tevens den grond daar van
open, dat de oorfprong moet gezogt worden by de Indiaanen , nog heden gewaagende van opftellen, reeds
verfcheiden eeuwen bekend vóór den aanvang der Christlyke Jaartellinge. , , D o c h , voegt hy 'er nevens , ik
„ wil geenszins wanen, verlicht genoeg te z y n , om
,, den allereerften oorfprong van het Drama uit de don, , kere diepten der Aloudheid te kunnen opdelven.
„ Hadden andere Volken jeeds Schouwfpelen, vóór dat
„ in Griekenland daartoe aanleiding gegeven was 9 en
„ hebben de Grieken de hunne ontleend van deze
, , Volken, of zyn z y , van het eerfte kiemtjen af aan,
, , op Griekfchen bodem gewasfen?" Dit in 't midden laatende, meent h y , dat de Grieken de eerften geweest z y n , die het Tooneeldicht immers in ons VVaerelddeel hebben ingevoerd. Het Tooneelftuk, of Drama»
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ma, wordt befchreven, als zynde in 't algemeen niets
anders „ dan een Poëtisch Schouwfpel , of een Ge, , dicht, door het welk e n e , daarin ten grond lig*
„ gende , en met behulp van de deelnemende perfonen
„ z e l v e , door gefprek en gebaarden, uitgevoerde, belangryke en innemende Handeling, die ene gelukkige
„ of ongelukkige gebeurdnis in enen ftaat, in een huis„ gezin, of in het leven van enen enkelen mensch ver, , oorzaakt, werklyk kan Vertoond worden." Volgens
deeze bepaaling is het onderfcheid tusfchen het Hel
dendicht en het Tooneelftuk hier in gelegen , dat de
handeling van het eerfte enkel voor het gehoor is, ter
wyl die van het laatfte onder het gezfgt v a l t ; zyn
de y/erklyke vertooning eene even noodzaaklyke vereischte, als de handeling zelve. Drama , Handeling,
is derhalven eene benaaming, die zoo wel op het Blyals op het Treurfpel flaat, 't welk enkel en alleen
door .het grooter gewigt en de verhevene ernftigheid
van zynen inhoud van het eerfte zou onderfcheiden zyn.
Naa deeze bepaalingen, draagt de Heer V A N W O E S 
T E N B E R G eenige gevolgen voor, raakende de fchadelykheid of onfchadelykheid van den Schouwburg, op zich
zeiven aangemerkt; Volgens dezelve is het Tooneelfpel
uit zich zeiven zedelyk noch onzedelyk, als zynde zoo
wel vatbaar voor het een als voor het ander, en han
gende het alleenlyk van den Dramatieken Schryver a f ,
om deugd of ondeugd te kweeken. Ook zou de vraag,
of de Schouwburg voor eene fchadelyke of nadeelige
inftelling te houden z y , met eene andere vraag kunnen
beantwoord worden; of de Gefchiedenis in 't algemeen
nuttig dan fchadelyk z y , naardien dezelve zoo wei
kwaade als goede voorbeelden vermeldt, 't Geen de
Heer V A N W O E S T E N B E R G aangaande de vereischten van
een Tooneeidichter 'er nevens voegt, kunnen w y , onzes ondanks, niet overneemen.
Thans, in het Tweede Hoofdftuk, overgaande, om
over de Opkomst, den Voortgang en den Toeftand der
Tooneelfpelen in de verfchillende Tydperken te hande
len , gewaagt V A N W O E S T E N B E R G in de eerfte plaats
van de Grieken, zoo wel ten aanzien van bet Treurals van bet Blyfpel. Bokzang is de eigenlyke beteekenis van het woord Tragedie. De onbefchaafde Gezan
gen der Herderen en hunne VVedftryden, by welke een
Bok gewoonlyk de belooning plagt te z y n , zouden on-
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«tófc-.die benaaming moeten verftaan worden. Van wegén de verveelende eentoonighefd.» egter, die in deeze
Gezangen heerschte, wieirdt 'er een perfonaadje ingevoerd, welke eenige buitengewoone bedryven in verfea
verhaalde. Doch ook dit voldeedt niet.
ESCHYLUS,,
S O P H O C L E S en E U R I P I D E S , wier bekwaamheden hier
beoordeeld worden , gaven eene betere inrichting aart
het Tooneelgedicht.. Nog meer dan die der Tragedie,
fchuilt de oorïprong en voortgang der Komedie in het
duister. De eerfte inrichting was nagenoeg dezelfde.
Eerst lang daarnaa verlooren zy haare.eerfte gedaante,
toen zy alleenlyk verlustiging bedoelden.
Dikmaaïs
diende de Komedie om perfoonen van den hoogften
rang fcherp door te haaien. Eindelyk, egter, wierden
de Blyfpeldichters genoodzaakt, zich daar van, en v a a
veele vuiligheden t e . onthouden, en het Blyfpel ia
eene fchildery des menschlyken leevens te veranderen.
Breedvoerig handelt vervolgens V A N W O E S T E N B E R G .
over de Tooneelfpelen der Romeinen, waarin wy hera
niet kunnen volgen; eene menigte fraaie aanmerkingea
zouden wy anderzins kunnen affcbryven.
Van den toeftand der Tooneelfpelen by de hedendaagfche Volken in 't algemeen fpreekende, .meent V A M
W O E S T E N B E R G , dat het Drama in Godsdienftige Gebruiken zynen Óorfprong nam; zyndc het genoegzaam
bekend, dat de eigenlyke Tooneelfpelen alleen in Gpheimenisfen, of Mysteriën , beftonden, die op de hooge
Feesten door de Monniken , of derzelver Leerlingen,
in de Kerken of op de Kerkhoven gefpeeld wierden. G R E G O R i u s de Nazianzener
fchreef verfcheiden zodanige
Stukken. Uit de Mysteriën ontwikkelden zich allengs
de Moraliteiten, o f Verzedelykingen, die enkel uit zinnebeeldige perfoonen beftonden.. Niet vreemd is V A N
W O E S T E N B E R G van bet gevoelen , , dat de zucht voor
fraaie Letteren, en dus ook voor het Tooneeldicht, in
Italië , onder andere uit het barre Noorden, wierdt ingevoerd. „ Nergens , zegt h y , fchitterde de mensch„ lyke geest met meerder glans in het verhevene der
„ Dichtkunde dan in het Noorden-; dat kunnen ons de
„ meesterftukken van O S S I A N leeren." Aan het licht, van
daar en ook van elders in Italië opgegaan, ontftakeö
DANTE,
P E T R A U C A en B O C C A C I O hunnen verhevenen
geest, de eerfte van welke het Godlyk Blyfpel, een zeer
vermaard allegorisch G e d i c h t , fchreef.
Sneller verfpreid:
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fpreidde zich dat licht, zedert de uitvinding der Druk*
kunst, vooral ook onder begunftiging van het Geflagt
D E M E D I C I S . „ H e t eerfte regelmatig Blyfpel, dat men
„ op het Toneel bragt, was de Vertaling van de -Me-*
nechmen van P L A U T U S , en deze wierden in den J'are
„ i486, by ene hooffche plegtigheid, te Ferrara ge„ geven; zodat men reeds vari daar kan rekenen, dat
de Italianen begonnen zyn, met het vertonen van regelmatige Blyfpelen."
Nogthans was de Kardinaal
B i B i ë N A de eerfte, die de Dramaturgie mefkelyk verbeterde, zedert, met voordeel, gevolgd door A R I O S T O *
A R E T I N O , C E C C H I , D E L E A P O R T A , eii andere, in de
X V I Eeuw. T 0 R Q U A T 0 T A S S O fchreef thans z\r\ Verlost Jeruzalem ; ook bloeide nu T R I S S I A N O , Schryver
van de Sofonisba, op bevel van L E O D E N X vertoond*
het eerfte voorbeeld van een regelmaatig Treurfpel.
Ook wierdt de Opera of het Zdngfpel thans, of wat
vroeger, uitgevonden. - — Hoewel "hl Frankryk, onder F R A N C O I S D E N I , de waare Geleerdheid het hoofd
begon op te fteeken, was het, egter, onder L O D E W Y K
D E N X I V , dat de Kunften en Weetenfchappen aldaar in
haaren vollen bloei kwamen, en de Franfchen een T o c heel hadden. C O R N E I L L E was de eerfte, weaken men
een Dramatieken Dichter kon noemen; zynti talenten
worden hier oordeelkundig gefchetst.
Van de ongerymdheden, van -welke de vroegere Franfche Stukken
krielden , vertoont de geestige H O L B E R G een tafereel
in zynen Ulysfus van Ithaca.
R A C I N E ën M O L I È R E
worden hier met lof vermeld , vooral de laatfte, van
welke V A N W O E S T E N B E R G z e g t , dat hy zyne vis
comica naar A R I S T O P H A N E S , zyn vuur en leëvendigheid naar P L A U T U S , en zyne zedelyke Tafereelen naar
T E R E N T I U S vormde.
„ jammer is h e t , voegt hy 'er
„ nevens, dat een man als M O L I È R E , een Dichter , Wysgeer en Zedenleeraar van zo veel verdienften,
zich zomtyds, alleen ten gevalle van het
„ talryker en Hechter gedeelte zyner aanfchouweren ,
„ tot laffe kluchten heeft vernederd." Ten aanzien van
het FranfcheTooneel wordt hier nog aangemerkt,dat het,
boven dat van andere Landen, altyd in zedenlyke befchaafdheid, ingetogenheid en deugdzaamheid heeft uitgemunt ; en van V O L T A I R E gezegd, dat hy in het
Treurfpel, ten opzigte van de gevoelens , godsdienftiger en zedenlyker is dan alle andere Tragediedichters. —
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Den ftaat van het Nederlandfehe Tooneel fchetzende,
fchryft V A N W O E S T E N B E R G , dat in ons Vaderland, zoo
wel als elders, de Geestlyken de eerfte beoeffenaars der
Dichtkunde en de oudfte bekende Tooneelfpeelers waren ; zynde ook hier gebruiklyk, de Feestdagen niet flegts
in de Kerken te vieren, maar ook werkelyk te vertoonen ; reden waarom de oudfte Schouwfpelen Bybelgefchiedenisfèn voorttelien. Reeds vóór de Dertiende E e u w
zou zulks hebben plaats gehad. „ En dewyl de Dicht„ kunde alstoen onder ons den naam droeg van Kunst
,, van Rhetoryke, wierden zy in den beginne Rhetory*
,, kers of Rhetrojynen, naderhand echter Rederykers genoemd."
Een uitvoerig verflag geeft hierop V A N
W O E S T E N B E R G van deeze Dichters, ontleend uit de bekende Schets eener Gefchiedenisfe der Rederykeren, van
wylen den Heere W I L L E M K O P S . Intusfchen, hoe veel
'er ook in de werkzaamheden deezer lieden te berispen
viel, gaven z y , egter, aanleiding tot de Nedeiiandfche
Schouwburgen, van welke S A M U E L C O S T E R , in 1 6 1 7 ,
den eerften grond legde, en die , zedert, door mannen
van naam, genoeg bekend, van deftige en boertige
Stukken voorzien wierden.
Met een kort berigt
wegens het Engelfche Tooneel befluit de Heer V A N
W O K S T E N B E R G deeze leerzaame fchets.
E e r nu de Heer V A N W O E S T E N B E R G nader ter zaake treedt, leidt h y , in het Derde Hoofdftuk, uit al
het vermelde eenige algemeene Gevolgen af.
Z y zyn
deeze: de Schouwburg is, op zich zei ven, even min Onzedelyk alsZedelyk, maar voor beiden vatbaar; fchadelyk of voordeelig wordt hy door de richting, die daar
aan gegeeven wordt. Van hier dat de Schouwburg in
de daad veel onheils heeft geftigt; 't welk , e g t e r ,
geenzins als een bewys tegen de nuttigheid van een
welingerichten Schouwburg kan worden aangevoerd. Ook
de beste inftellingen, aan welker heilzaamheid niemant
t w y f e l t , hebben menigmaalen de bedoelde gevolgen
niet; klaagende zelf de Leeraar D E B L A U , „ dat hy
als L e e r a a r , gedurende den tyd van veertig
jaren,
„ niettegenftaande alle zyne aangewende moeite, echter
van zó weinig vrucht heeft kunnen zyn voor de
„ harten der bedorvene menfchen , dat zy zedenlo, , z e r , in fteê van deugdzamer, zyn geworden." T e n
blyke, dat het Tooneel, hoe zeer door zommigen be*
itreeden, ten allen tyde, e g t e r , voorftanders hadt, die
L E U T , 1803. NO. 5 .
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wel mogen genoemd worden, geeft de Heer V A N W O E S 
T E N B E R G eene naamiyst van mannen, uit onderfchei
dene tydperken en Janden, en onder dezelve aanzienlyke en godvrugtige Kerkelyken , beoeffenaars of voorftanders der 1 ooncepoczye. Met regt ontmoeten wy
op deeze lyst, wylen onzen waardigen Landgenoot
V A N W I N T E R , t ' o n r e g t , egter,
hier Predikant ge
noemd, als hebbende, voor zoo veel wy weeten, nooit
dien post bekleed.
Hier mede zullen wy thans ons Verflag eindigen, om
hetzelve , by de verfcbyning van het Tweede D e e l ,
waarna wy verlangen , te hervatten, en alsdan des
Schryvers aanmerkingen over de Nuttigheid van een
weüngerichten Schouwburg onzen Leezeren mede te dee
len. Van dc menigvuldige, zomtyds uitvoerige Aanteekeningen, met welke de Heer V A N W O E S T E N B E R G
zyn Werk verrykt heeft, hebben wy niet kunnen fpreeken. Zoo wel als het Gefchrift doorgaans , leveren
ook deeze ipreekende blyken op van 's Mans gezond
oordeel en uitgebreide beleezenbeid.

De [nkomften en Uitgaven der Bataaffche Republiek voorgefteld
in eene Nationaale Halans, om onze Maatfekappelyke Belan
gen, Landbouw, Koophandel, fabrieken en Visfckeryen, te.
gen elkander te berekenen , en de Belastingen, naar proefondervindelyk-Staatkundige en Financieele gronden, te over
wegen, door Dr. w. M . K E U C H E K I U S , voorheen Raad in de
Vroedjchap der Stad Schiedam , en laatst Lid van 't De.
partementaal Bejiuur van de Delf. Amfterdam, by W . Holtrop, 1803. In gr. Zvo. 138 bl.
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e Heer K E U C H E N I U S , ftaande op zyn vertrek na'de. OostIndien, met het waarfchynlyk vooruitzigt om nimmer in
het Vaderland te zullen wederkeeren, vondt geraaden, dit Ge
fchrift als een offer aan zyn Vaderland in 't licht te geeven-,
en als aanleiding kunnende geeven , , , de articulen eener Na„ tionaale Balans, waaruit de waare Gronden onzer Midde„ len van Beftaan het zekerst gekend kunnen worden, hoe lan„ ger hoe uitvoeriger en naauwkeuriger te bewerken." Waar
toe zulk eene Balans diene, — en hoe men in ftaat z y , de
zelve naauwkeurig te kunnen opmaaken, wordt in het Voorbe
richt beantwoord. In twee Deelen onderfcheidt de Heer K E U C H E N I U S zyn Gefchrift. Het Eerfte Deel, bevattende de Sour
ces van Beftaan, welken de Inkomften aan onze Natie
geeven,
handelt, in zeven Hoofdrukken, over de Schulden der Ba
taaf-

W . M . K E t f C H E Ö I U « , J N K O M S T B f J i N UITGAVEN.

SI<?

laaffcbe Republiek -r—.. over bet Aandeel onzer Ingezetenen in de Vreemde Negociatien — over den Landbouw ——
over den Koophande.1 — over onze O. 1. Bezittingen en
•yV. .1. Cplonien — over de Fabrieken en Trafieken — en
over de Visfcheryeo.
De Belastingen en de Uitgaven zyn de
onderwerpen der twee Hoofdftukken des Tweeden Deels. Zonder ons een beflisfend oordeel over de naauwkeurigheid der
opgaven en berekeningen te willen of te durven aanmaanden,
koomt ons, egter, de Heer K E U C H E W I U S voor als een M a n ,
die met kennis vas zaaken fchryft, en in zyne manier^ van
voordragt den geest van onpartydigheid en waarheidliefde
ademt.
Verfcheiden aanmerkingen vonden wy door het
Werkje verfpreid , uitvloeden van een Vaderlandsch h a r t , z o o
wel als van eenen denkenden geest, en eener nadere overweeginge dubbel waardig.
Msfchien zullen wy onzen Leezeren geenen ondienst doen,
indien wy hier laaten volgen de Nationaaie Balans der Bataaffche Republiek, zoo als dezelve, uit alle de voorgaande
opgaven en redeneeringen, door den Heer K E U C H E N I U S in
een aigemeenen. oogflag wordt vertoond.
„

INKOMSTEN

uit de onderftaande Artikelen.

,5 j ; De Intresfen der Capitaalen door de Bataaffche
Republiek genegotieerd, en aan derzelver
Ingezetenen 'sjaarlyks betaald wordende,be*
dragen over den jaare 1802, /"2p,4^o,492 : 1 5 en zullen met de laatfte Lotery-Negotiatie
ruim beloopen
.
.
.
ƒ 3o>ooo,ooo-5 , s ) De Intresfen der Buitenlandfche Capitaalen,
door Engeland, Frankryk, Rusland, Oostenryk, Pruisfen, Zweeden , Denemarken,
Spanje, America, en andere genegotieerd,
in welke Geldleeningen en Fondfen de Ingezetenen der Bataaffche Republiek voor ruim
Agthonderd Millioenen Guldens geintresfeerd zyn , zullen, door elkander • op vyf
perCent 's jaarlyks gerekend, eene fom in
ons Land brengen van
.
.
- 40,000,000 - •
3) Onze Landbouw, zoo als dezelve zich thans
bevindt, zal uk deszelfs Produften.Veefokkery . Ontgrondingen en Houtgewasfen ,
goede en fcwaade Jaaren dooreen genomen,
's jaarlyks opbrengen
.
.
.
83,000,000-•j, 4 ) Onze Buitenlandfche Commercie en Scheepvaart zal by Vreede, door haaren uitgebreiden Handel, Vragtvaart, Asfurantie, Wis
felcours ea Proïifie , aanbrengen
.
- 30,000,000P 2
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5) Onze Oost-Indifcbe Bezittingen en West-Indifche Colonien kunnen op haare aan te
brengen Produften een jaariyksch voordeel
geeven van
•
.
.
f 20,000,000-(!) De Winften, welke onze Fabrieken, Handwerken en Trafieken in deze Balans aanbrengen , zyn van geen groot aanbelang , en
kunnen in geen andere aanmerking komen,
dan voor zo verre de handen, daar in bezig.
voor Buitenlanders werken, eri hierdoor geld
in ons land brengen ; want binnenlandsch
debiet brengt geen meerder geld in 't land,
dewyl de 'winst hier van uit de eene in de
andere band g a a t , zonder een land te veriyken, o f ' t geld te vermeerderen; en daar
onze Fabrieken; Handwerken en Trafieken
(eenige weinige van de laatfte uitgezonderd)
meer voor Binnenlandfche Gonfumtie, dan
voor Bftitenlandfchen Handel werken , kan
haar aandeel in den Aftiven handel, op deze Balans, niet meer berekend worden dan - 3 , 0 0 0 , 0 3 0 . 7 ) De gezamentlyke Visfcheryen, 1. De Groenlands- en Straat-Davidsvaart; 2 . He Haringvangst ; 3 . De Vaart op Ysland en Doggerszand ; 4 . De Verfche Zea-visch-vangst op
onze Kusten en in de Zuidzee; en 5 . De
Visfcheryen op onze Binnen-Rivieren, Meiren en Plasfen leveren een voordeel op ,
dat gerekend mag worden op
- 15.000,000-»f 221,000,000-voor derzelver Behoeften , z o aan Belastingen, als
aan Binnen- en Buitenlandfche Produften, voor Voedzel, Kleeding, Wooning & c .
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1 ) De Belastingen zyn op i der generaale Inkomften gefteld, waartoe -ze loopen mogen,
en zonder bezwaar gedragen'kunnen worden,
en ook voor de kostbaaïe onderhouding van
ons Land nodig zyn. A l s : 1. Voor de Betaling der 30 Mill. Intresfen van de andere
zyde; (zie hier boven) 2. Voor Onderhoud
van eene beboorlyke Zee- en Land-Magt;
3. Voor Onkosten aan Zee- en Waterweeringen; en 4 . Voor Betaling van alle Politique, Finantiëeie en andere Adminiflratiën. - 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 - »
s ) Uitgaaf voor de Vooribrengfelen van ons
L a n d , zo uit den Landbouw en de Veefoltkery, als uit de Ontgrondingen en 't Houtgewas, tot onze eigen Confumüe nodig; - 7 3 , 0 0 0 , 0 0 0 - „ 3 ) Voor
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3) Voor Betaling van Visch, welke onze Natie uit haare Visfcheryen zelfs gebruikt, ƒ 14,000,000
4 ) Voor 't geen wy tot eigen Confumtie uit
onze aangebragte Oost- en West-Indifche
Producïen zelrs nodig hebben.
.
- 3,ooo,ooo«5 ) Voor de Inkoopen van BuitenlandfchePro*
düften, welke voor onze Fabrieken en Trafieken, en verder voor ons Voedzel, Kleeding en andere Zaaken tot ons eigen gebruik nodig zyn; als
i ) V o o r 70000 Lasten
Graan, die uit de Oostzee en van elders voor
de Trafieken aangevoerd
worden.
.
.
ƒ10,000,000-„ 2) Voor Z o u t , tot ons ei. gen gebruik.
.
- 3,500,000-„ 3) Voor de Wynen, Brandewynen en A z y n , tot
onze Confumtie.
- 8,000,000-, , 4 ) Voor de Buitenlandfche
Tabak, die wy rooken
en fnuiven.
.
- 5,000,000.„ 5 ) Voor Engelfche, Franfche en Duitfcbe Manufaftuuren en andere bewerkte Waaren, die wy
tot Kleeding en verdere
einden nodig hebben. - a o , o c o , o o o - „ 6) Voor Noordfche Producten , Hout, Hennip, M e taalen en andere Goederen.
.
.
. - 8,ooo,oco-„ 7) Voor Producten uit Spanje , Portugal, Middenlandfche Zee,Barbaryen
en de Levant; als: W o l ,
Z y d e , Vruchten, Drogeryen & c . , voor ons
eigen gebruik.
.
- io,o3o,ooo-„ 8) Voor andere ongenoemde goederen, uitDuitschIand, Braband, NoordAmerica en van elders. • 4,000,000 • „9) Voor Brandrtoffen , in
onze Trafieken en HaardHeden, uit Engeland
en Braband.
.
- 2,500,000-fl 1,000,000-»
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De Ouderdom , in zes Zangen.

Door Mr. R H Y N V I S F E I T H .
Te Amjlerdam, by ]. Allarc, 1802. In gr. 8vo. 1 3 9 bl.
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èn Leerdicht, het welk tot een Tegenhanger van H E T
G R A F door denzelfden
Dichter is vervaardigd , en waarlyk noch voor dat, noch voor enig ander fluk van dezen
zo te recht beroemden en algemeen geliefkoosden Zanger, behoeft te wyken.
Gelyk wel niemand hem de lier
zou uit de hand nemen , zo zal ook niemand den meester in hem miskennen by dit foort van gedichten^
Trouwens , deze grote Dichter is Wysgeer en Christen; wat
mag dan verftand en hart van hem niet wachten, wanneer hy als Zedenleeraar de fnaren fpant ? En welke t o nen hy uit het fpeeltuig lokt , hoe hy aandoeningen
w e k t , bedwingt en regelt, hoe hy ons met hem nederdrukt
en opheft, op de natuurlykfte , eenvoudigfte w y s , door alle de
bekoorlyke toverkracht der dichtkunde , ' — behoeven wy wel
niemand van enigen fmaak en gevoel te zeggen, die ooit
enig fluk van hem in handen nam. Treffend is reeds het
aandcenlyk Vers, waarmede hy dit Werk aan zyne Kinderen
toewydt, en de Lierzang aan A L C E S T E S , die het Voorbericht
befluit. Herinnering aan den verlopenen leeftyd;
tekening van den ouderdom, verfchillende naar het onderfcheiden
gebruik des vorigen levens; — r u s t der grysheid; —leidend
beftuur van onze lotgevallen tot zedelykheid en deugd;
hoge waarde van het Christendom ; — en eindiyke volkomenheid : — ziet daar nagenoeg den hoofdtoon van ieder
Gezang , vol van ongezochte treffende wendingen, met dc
eenvoudigfte, fchoonfte tekeningen, de aandoenlyklte herinneringen voor een gevoelig hart, en de dierbaarfte lesten, doorweven. D a n , 's Dichters naam, en enige regels ter proeve,
zullen de beste aanbeveling zyn. W y kiezen (omdat ook wy
zo gaarne recht doen aan de nagedachtenis van enen groten,
en , dat nog meer z e g t , enen braven Man ; en om tevens
onzen Landgenoten ene nuttige les te geven , ) het flot van
den vyfden Zang ; doch moeten, gelyk ook de Dichter zelve
d o e t , herinneren , dat het gerucht, als of Zorgvliet genoegzaam gefloopt en in ene Herberg veranderd zou worden ,
z i c h , tot zyne-blydfcbap en die van iederen Vaderlander,
welken het aandenken aan deszelfs flichter dierbaar is, niet
heeft bevestigd.
Eerwaardig Grysaart I dat, by een gezonken kroost,
Uw kindfche eenvouwigheid , uwe onfchuld, die niet b-loost,"
Een valfche kieschheid, of een boonend lagchen wekke;
Dat zelfs uw wysheid u niet meer toe fchild verftrtkke! —
Ach!
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Ach! de eeuw, die u befpot, heeft luttel roems gebaard.
Verlicht* maar zonder deugd, is zy uwe eeuw niet waard*.
Vergeefs zoudt ge in haar' kring naar de oude grootheid zoeken;
Zy fchittert op papier, en blinkt in doode boeken.
Misgun die woordenpraal, die trotfche taal haar niet,
't Is al de grootheid ligt, die haar nog ovrig fchiet.
Zy wreekt u aan zich zelv'. — Door ydlen fchyn ontftooken ,
Mist zy uw ftil geluk — hoe wreed wordt gy gewrooken!
Hoe fteekt onze echtkoets, ach! te vaak een prachtig graf!
By 't talig huuwlyksbed, dat gy ons fchildert, af i
U w Maagd, uw Bruid, uw Vrouw, zyn lang uitonsverdweenen ;
Maar ach! de reine liefde en 't huislyk heil met eenen!
Ligt zal eerlang de Belg, op Neêrlands grond vergaan !
Nog enkel, dierbre C A T S ! in uwe Schriften (laan!
Dan leest de Moeder, om haar Dochter aan te vuuren,
Ligt nog iets uit u voor in winteravond - uuren.
Het Meisje glimlagcht om 't eenvouwig voorgedacht,
Befpot de pligten , die uw hart zo heilig acht,
Geeuwt by 't vermaak, dat eens haarvroegre moeders ftreelde,
En juicht de Leerfchool t o e , die haare fchande teelde.
Ras walgt ze van een boek, voor haar zo zonder zin.
Haar oogleên worden zwaar, zy fluit ze en fluimert in.
D e Moeder zucht, maar zwygt; zy w i l , maar durft niet klaagen;
Maar heimlyk wenscht haar hart het heil der vroegre dagen.
Een traan zwelt in haar oog en rolt op 't boek ter neer.
Zy flaat het treurig t o e , en fluit zyn krappen weer.
ó Zorgvliet! achtbre grond, zo heilig in myne oogen.
Met zo veel zielrust eens aan 't barre zand onttoogen;
Daar ligt geen telg in zonk, geen duin zig over boog,
Waar langs het deugdzaamst hart tot zynen God niet vloog!
Hoe vaak zag uw geboomte, in vroeger levensjaaren,
M y eenzaam , vol genot, door zyne fchaduw waaren!
Hoe voelde op u myn hart, terwyl 't in grootheid won,
Den prys van 't voorgeflacht, dat Neerland fcheppen kon!
H o e dikwerf dacht myn ziel, in ftil gepeins verlooren,
Dén nagalm van gebeên in *t windje nog te hooren!
Dan greep me een rilling aan van eerbied en ontzag —
'k Verliet met fmart uw' grond; maar zegende myn' dag.
E n nu — dit Zorgvliet zou van Neêrlands grond verdwynen ?
Zo diep zou 't eergevoel in aller hart verkwvnen? —
Dit Zorgvliet, dat zo vaak een tempel was der deugd,
Voortaan een zamelpfaats van zedenlooze vreugd?
Het plek jen gronds, daar God zo rein op werd gepreezen.
T o t fnoode onteering van zyn' grooten Naam verweezen ? —
Neen! 't kan niet mooglyk zyn! De Belg, hoe zeer ontaart,
Voelt altyd zich nog 't Kroost van 't roemryksc Volk der Aard';
F
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En h y , hy zou een grond, zo vol herinneringen,
Daar nog de fchimmen van de Vaadren hem omringen,
Daar by een heldre b r o n , of onder koel geboomt',
Het hart nog vaak aich in de vroegere eeuwen droomt,
En dan , hoogmoedig op een fchaamle duin gezeten,
Zyn Eeuw en Tydgenoot zo zalig kan vergeten!...
Bataaven! . . . zo uw hart nog op dien tytel gloeit,
Z o nog van 't heerlykst bloed iets door uwe aadren vloeit...
Maar , neen! — dat de oude deugd in Neerland weer verfchyne,
O f , met haar laatfte v o n k , ook Zorgvliet vry verdwyne!
Op dat het Nakroost, als de zwichtende eeuw zich fluit,
Op geen gedenkftuk meer der vroegre grootheid ftuit' j
Den roem der Vaderen niet in zyn oog zie blinken,
Waar 't eerloos uit den kring der Volken weg gaat zinken ;
Niet op 't herdenken blöof', hoe 't op dien eigen grond ,
Waar eens, in elk Bataaf, Europa's eerbied ('tond;
Daar 't heerlykst Voorgedacht een' roem aan wist te kluistren ,
Dien zelfs een donkere eeuw van fchand' niet kon verduistren;
Hoe t op die heilige aard', gefchapen door hunn' moed,
Bezaaid met hun gebeent', doortrokken met hun bloed,
Waar ieder Belg den dood voor fchande moest verkiezen — Zyn' aart, zyn deugden, en zyn vryheid kon verliezen I
Een aantal prachtige en welgekozene Vignetten, door den
beroemden R . V I N K E L E S , verderen de uitgave van dit uit
muntend Dichtftuk , het welk den welgevestigden roem van
B H . F Ü I T H by iederen vriend der kunst op nieuw verfterkt.

De Liefde in het Dieren-ryk , in eene reeks van Waarnee.
tningen , met Wysgeerig-Natuurkundige Aanmerkingen ; door
G O T T F R I E D E M A N U E L W E N Z E L , Profesfor der Rede,
Boven
natuur- en Zedekunde, aan de Hoogefchoole te Linz, Amfierdam. 1803. In &vo. 207 bl.
iet zeer lang geleden gaven wy onzen Lezer bericht van

N de Nieuwe Ontdekkingen, omtrent de Spraak der Die

ren, enz. door dezen zelfden Schryver; en hoewel wy niet
zeer hoog liepen met deze nieuwe Ontdekkingen, en vooral
met 'sMans Woordenboek der Dierenfpraak, zo deden wy den
bevalligen fchryftrant en het vernuft van den Profesfor toch
recht, en prezen het Werkje, als gene onaangename lecture,
ter lezing en nader onderzoek aan. Het tegenwoordig Ge
fchrift doen wy dit vooral met geen minder vertrouwen, en
beloven den Lezer door hetzelve niet alleen een genoeglyk
uur, maar de lezing zal zelfs niet onnuttig zyn ; deze Waar
nemingen in het Dierenryk dragen doorgaans het merk van
echt-
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echtheid; men wordt 'er opmerkzamer o p , en gevoeliger
voor, de Dierenwereld d o o r , en breidt alzo zyne kennis der
Natuur door dezelve uit. Het geeft aan dit Boek e gene ge
ringe waarde , dat ook de Jonge - dochter het zonder blozen
lezen kan; en de aankomende Jeugd kry^t in hetzelve , op
ene geestige w y z e , nienigen nuttigen wenk. In de daad, het
is aardig, dat men zo geheel den verliefden Mensch erkent
in het verliefde D i e r , en dat de Mensch zich ook hier in
zyne aardigheden en dwaasheden door het Dier geëvenaard ,
ja zelfs nog overtroffen gevoelt. Zo voelt men dan ook ,
wat in de Liefde- dér beide Gedachten enkel natuurdriftlyk ,
dierlyk althands, is , hoe hoog men 'er ook van moge op
geven ; en hoe de Mensch niet zelden in de Liefde, juist
door datgeen , waarop hy zich als ene byzondere uitmuntend
heid verheft, by het Dier nog te kort fchiet, ja zich fointyds
beneden het Dier verlaagt. Het Werkje is dan byzonder ge
fchikt, om den Mensch te doen voelen , dat hy meer wezen
m o e t , dan hy doorgaans is , zal hy ook in deze hartstocht
boven bet Dier uitmunten ; e n , al vonden wy hier en daar
wel wederom iets, dat de Schryver zag in de Dierenwereld ,
tot welks gezicht de bril voor ons nog niet geflepen i s , z o
voelden wy toch overal zyn vernuft en geest, en kunnen den
Menfchen vriend in dezen Vriend der Beesten geenzius mis
kennen.
In (tede van de tytels der twintig onderfcheidene Hoofdruk
ken van dit Werkje af te fchryven, willen wy liever, om den
Lezer met hetzelve enigzins bekend te maken, enige daadza
ken , door den Schryver in de Dierenwereld opgezameld,
overnemen.
Ziet hier een voorbeeld van enen zonderlingen fmaak in
de Liefde.
„ Omltreeks Padua had een Molenaar e^nen
E z e l , die opzien baarde.
Alle bevalligheden, die een Ezel
in de wyde wereld hebben kan, waren hier vereenigd. H y
bewoog zyne lange ooren met ongemeenen zwier. Het zwar
te fchouderkruis fchitterde als fatyn. De kaale , aan het ein
de gehairde ftaart geleek een nette zyden koord, die in een
fraaijen zyden Jkwast eindigde.
Als hy meelzakken naar den
molen bragt, fcheen hy te danfen. Lieflyk klonk zyn I. . . A .
Veel aanvalligheid en douceurs deed hy blyken in zyne ver
richtingen. Met één woord, 't was een meesterftuk van een
Ezel. Maar zyn bloed was als ys. In weerwil zyner jeugd
en volkomen krachten, fcheen hy voor de Liefde niet g'efchapen.
In het gezelfchap der fchoonfte ivlerryen bleef ny
onverfchillig.
Men mogt hem ftreelen , dreigen of (laan ;
geene kunstgreepen waren in ftaat hem te bewegen om by
eenig Paardje in de buurt zyn hof te marken. Zo verliepen
'er veele jaaren. Een Oom des Molenaars kocht , uit louter
mededogen, voor eene kleinigheid, van eenen armen B o e r ,
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ccn bedroefd ding van een Merry. Zy was oud, onooglyk ,
huif blind, en aan den rechter achterpoot kreupel, 't Kan
niet fcheeien, zei de Oom tot den Molenaar; de man had
geld van doen, hy was in nood,- het beest kan ten minden
de mest op t veld brengen, het nwg dan zo lang en kort
duuren als het wil,
; „ Des Molenaars Ezel zag dit Paard. Dit gezigt maakte
hem onrustig. Eerst begreep men op. den molen de reden
niet. Trok h y , met graanen beladen, den Hal des Boers voorby, dan bleef hy
ftaanmet
geweld moest vaefi hem naar
buis dryven. Als hy 'c kreupel Paard ontmoette, fprong hy
van blydfchap o p , draaide in het rond, flingerde met den Haart,
liet zyn I . . . A fcheller klinken, en liep het naa. Dikwyls
verwyderde hy zich van ftal, zocht de Merry in de weide op,
en bleef aan haare zyde. —— De Molenaar lette nu naauwkeuliger op den Ezel, en hield zich overtuigd,dat de onverfchillige zich bedacht, en zyne fpyti^e gevoelloosheid had laaten
vaaren. Hy zorgde dus, dat de Ezel met betere Paarden bekend werd; want hy rekende op een fchoon Muildier, naar't
welk hy lang gewenscht had. Doch de arme Molenaar bedroog zich geweldig. Langoor wilde zich met geen ander Paard
bemoeien, en hing als een klis de blinde en kreupele Merry
des buurmans aan. inzonderheid bemerkte men, dat hem het
hinken der Merry behaagde; want daarop keek hy met ftaarende blikken, en hinkte meermaalen zelf ten haaren gevalle.
Zo lang dit Paard leefde, bleef de Ezel hetzelve geneden met
de grootfte tederheid, en was troosteloos toen de Merry den
u eg van alle vleesch ging. Vreemdelingen, die te Padua kwaj
men, en van den Ezel hoorden, begaven zich naar het nabaurig Dorp, en vermaakten zich met zyne galanteriën,inzondeiheid met zyn hinten, waarin hy het waarlyk zo ver bragt,
als of bet hem natuurlyk eigen ware. Doctor B A T T I S T I , d e
my dit geval verhaalde, floeg dikwyls dezen Ezel gade. Vormde
Liefde eenen C O B N E I L L E tot Dichter — waarom zou zy
niet eenen Ezel doen hinken ? Langoor had zyn eigen fmaak
in de Liefde — wie zou deswegen met hem willen twisten ?'*
!

y

Men heeft ook fentimentele Minnaars onder de Dieren.
„ Pantalon, een Poedel, beminde de fchoone Junette, eene
uit Bologre , van het fynfte Ras. De Hond beminde op
eene zonderlinge wyze: Hy deed niets anders dan rondsom
Junette te janken. Hy liep met haar, en huilde; zag baar
treurig aan, en jankte op nieuw. Dit duurde dag en nacht.
Men moest zich van dien kwynenden fentimentejlen Gek
ontdoen, wyl elks ooren door zyn gejank gekwetst werden."
,, Ik heb een Kaler gezien , dien ik onder de gevoelige
Minnaars dien te plaatzen. Hy had een roodbont Katje toe
xvn Liefje of punctum cordis gekozen. Als zy zat, lag hy vóór
iïïiar op den groad. Stond zy , dau legde hy zynen kop op
haa-
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haaren hals. Hy iniaauwde haar in fhap, huilde, als zy ontwaakte. Als zy liep,.hield hy haaren ftaart in zyn bek. Zyne
oogen dreeven byna in traanen, en zyn hart klopte derwyze,
«lat men htt omtrent hooren kon Hy nam zigtbaar af, werdt
mager uit puure liefde , en haalde zich den haat aller Katers
en Katten op den hals. T e regt. Wie kan een Senimenteelen Kwast zien, zonder boos te worden? Am zulk een
fchepfel is niets goeds; hy is een onnut, voor zich zeiven
en anderen lastig meubel."
Onder de .Dieren heeft meu , myne Cc'-ione Lezeresfen! o o k
Nufjes en Coquètterv „ In zekere huishouding op het land
bevond zich een Konyn, het welk de liefde aan een allerbeminnelykst Wyfje van zyne foort verklaarde. Het Wyfje lacht e , zo als Konyntjes gewoon zyn re lachen, zonder echter
de liefkozeryen, haar bewezen , geheel van zich te weeren.
Het Mannetje huppelde vrolyk, en maakte dagelyks by de
Beminde eenige reizen zyne opwachting.
Zy onttrok zich
niet aan zyn gezelfchap, maar hield zich echter geheel binnen
de • grenspaalen der vriendfchap. Dit gedrag jegens haaren
Minnaar hield zy ook jegens alle andere Mannetjes, die irt
menigte voor haar als Minnaars verfcheenen. Dit duurde z o
voort, langer dan een geheel jaar.
In de, eerstkomende L e n te verwachtte de Coquette nieuwe aanbidders; maar, 'er kwam
niemand, de ouden lieten haar tevens zitten, en zelfs bleef
o o k de eerfte vuurige Minnaar weg.
Zy hadden reeds elk
eenliefie, 't welk hun niet tevergeefs liet zuchten. Het
Konyntje zag zich verlaaten, maar wilde desniettemin haare fpytigheid volhouden , en — zy ftierf als eene oude
vryster."
En ziet hier, tot een waarfchuwend voorbeeld voor onze
jonge Dames, een huwlyks-voorvalletie. ,, Ik bekwam eenen
ftatigen Huishaan ten gefchenke; het was een uitfteekend
i'chuone Haan ; zyne voortretiyke geflalte.» de fchoone hooga
roode kam , de langgekromde ftaartvederen, de aartige fpooren, de prachtige tekening zyner vederen, zyn moed en onversaagdheid, zyne fterkte en kracht-, maakten hem tot een
voorwerp van algemeene bewondering by alle myne Hoenders, leder wenschte zyne beguoftigde Sultane te worden;
ieder poogde hem door haare bekooriykheden aan zich te ketenen. De Haan wist.,zich te bedwingen, toonde dat hy meester over zyne driften was, deelde flechts fpaarzaam zyne liefkozingen uit. Onder tien Hennen was 'er naauwe'yks ééne
zo gelukkig om met een vriendelyk gezigt van hem verwaardigd, veel minder zyne beguniligde te worden.
Myne begeerte , om te weten hoe lang de Haan zyn trotsch charakter
bewaren z o u , fteeg ten hoogften top.
Men bood my
eene Erabantfche Hen te koop. Het Dier geviel my, ik dacht
aan myn' Haan, en ik had recht. Slechts weinig dagen was
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de Hen in myn bezit, toen hy alle blyken der flerkite, vuV
ii,.;ft Liefde aan den dag legde. Zyn hart was getroffen; Amor
i s d zyne pyl fcherp gepunt en goed gemikt. De Brabantfcha
Dame was overwinfter. De Haan ontweek elke andere Hen;
flechts met deze leefde en zweefde hy in dulci jubilo.
Ik
had het geen zyner broederen geraden, hem in den weg te
komen j de arme hals zou zyne vermetelheid duur hebben
moeten betalen.
Lang beminden beiden elkander op het vu*
rigfie.
De Brab.antfche Sultane gaf te kennen dat zy eijeren
leggen zou. De Haan verheugde zich daar o v e r , en zou zyne
liefde verfterkt hebben , indien het hem mogelyk geweest ware.
Men legde eenige eijeren onder de begunftigde; haar uiterlyk
liet verwachten, dat zy eene goede Klokhen en zorgvuldige
Moeder zyn zou; doch de Schoone wilde niet zitten. D e
Haan vermaande haar vriendelyk tot haaren pligt, wilde haar
door liefkozingen daartoe bewegen. Evenwel wilde de Schoo.
ne niet zitten. Oe tedere Haan nam dit voor vrouwelyke ei
genzinnigheid, voor luim,was verftandig, gaf t o e , en zat zelf
op de eijeren zyner begunftigde.
Een toeval dreef hera van
het nest; de Brabanifche Hen fchoot t o e , pikte een ei open,
en zoog het uit. De Haan ylde naar de eijeren terug, vond z e
verlaten, en zag het opengepikte.
Hy verfchrikte; kam en
kinlel zwollen op ,• hy ftampte van toorn met de pooten,
zocht de booze Hen op , floeg haar met de vleugels, beet
haar met den fnavel, en wilde haar doden. Met de Liefde
was het uit: hy zwoer haar eeuwigen Haat, en hield zyn
woord. Hy hechtte zich aan eene andere,gantsch gewoone,gemeene Hen , maar die eene onvergtlykelyke Klokhen en tedere
Moeder was, en beminde haar vurig.
Wist deze Haan
geen goede van flechte eigenfchappen te onderfcheiden ? Trok
hy niet goedheid, zonder ligchaainlyke bevalligheid , boos^
aartige fchoonheid voor?"
De Gefchiedenis ener verliefde Vloo mogen onze Dames in
het Werkje zelve opzoeken; maar het volgende Raadfeltje,
uit ene oude rechtsgeleerde Disfertatie van i 6 § 8 hier overgeno
men, willen wy, ten flotte van deze onze aankondiging, nog
voor haar affchryven.

Bet vliegt zonder vleugels,
En byt zonder tand;
Het wondt zonder flagzwaard,
En fpeelt den galant
By U,lieve Dames'. —
Als fpringer bekend,
Is hy op twee beenen
Te hut)plen gewend.
In zwarten gewade
Verfchyr.t deez" galant;
Want gy hielpt nog gister
Zyn vader van kant.
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LETTER-OEFENINGEN.
Wysgeerige Verhandeling van A U G U S T U S M A T T H I A Ë »
ter beantwoording der Vrage : Welke zyn de voor*
naamjle Hoofd/lukken ? en welke de Natuurlyke en Zedelyke Oorzaaken der onderfcheidene Geaartheid,
of
Van het verfchillend Character, ""t welk het eene Volk
•van het andere onderfcheidt ? Is het gepast, dat de
Leeraars
der Zedekunde , in het geeven van Voorfchriften voor de publicque Zeden, op dat verfchil acht
Jlaan? Zo Ja, in hoe verre?
Aan welke de Eereprys van het Stolpiaansch Legaat in den Jaare
179?
is toegeweezen.
Waar by gevoegd zyn twee Ver
handelingen over dezeljde Sloffe, eene Nederduitfché
van W I L L E M D E vos , en eene Latynfche van I X > D E »
W Y K - G E O R G E B E K E N N . Te Leyden, by S. en J . L u c h t mans. In %to, 213 bl.
(Tweede Bericht.}

I

n het naastvoorgaande Stuk gaven wy onzen Lee*
zeren een taamelyk uitvoerig bericht van de be*
kroonde Verhandelinge des Heeren M A T T H I A E : in het
tegenwoordige zullen wy trachten van den arbeid der
Heeren D E V O S en B E K E N N verflag te doen met zo
veel beknoptheid, als beftaanbaar is met ons oogmerk,
om eenig duidelyk denkbeeld daarvan mede te deelen ,
en niet het recht, hetgeen wy den geëerden Opftelleren
fchuldig zyn.
De Eerwaardige D E vos befchouwt, eh, naar ohs
inzien, te recht, in eene korte Inleidinge, het laatfte o f
Zedekundige gedeelte der Vraage als bet gewichtigfte
doch het onderwerp Van het eerfte gedeelte, de verfchil
lende Volkscharafters en derzelven Oorzaaken, „ als,'*
om zyne eigene woorden te gebruiken, „ hetgeen
„ men in de Wiskunde noemt, eene gegeevene Groot„ heid . . . . die de hoofdconclufie der berekening . . .
L E T T . 1803. N ó . 6,
Q
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onveranderd laat." T e r gemaklyker oplosfinge verkiest hy daarom eerst te fpreeken van dit gewichtiglle
gedeelte, en 'fcheidt daartoe zyne Verhandeling in twee
Afdeelingen.
I. De-eerfte heeft tot opfchrift: Welken invloed kunnen of moeten de verfchillende Volkskarakters hebben op
de Uilppraaken der Zedenkunde? ---- Deeze begint met
eene ïbort van poftulata.
D e Schryver houdt voor
toegedaan, i " . dat de Volkskarakters nooit wyder niteenloopen dan die der individus zei ven, zo als zy zich
vertooncn, by alle zanienvloejingen van menfchen, die
eenigzins talryk te noemen zyn : a ° . dat het tegenwoordig onderzoek alleen tocpasfelyk is op rechtmaatige oordeelvellingen wetens het plichtlykc , het
zedelyk betaamende, enz. zonder iets te doen te hebben met burgerlyke Wetgtevinge o f itaatkundige Inrichtinge ( * ) . 3 . In de uitdrukkinge: Op de Volkskarakters acht te /laan in het geeven van Vjorfchriften ,
vindt hy eene dubbelzinnigheid Cf)» welke hy opheldert door het voorbeeld van eenen Onderwyzer in da
Rekenkunde o f Mathelis, hetgeen hy vervolgens toepast op eenen Zedeleeraar. Het komt hierop uit, dat,
in welke Weetenfchap het ook moge weezen, een verïtandig Leeraar wel in wyze van voordragt zich fchikken zal naar de vatbaarheid , de vermogens en de geaartheid zyner Leerlingen , by den éénen meer zal
trachten het ftompe oordeel te fcherpen , den anderen
meer te gewennen aan beftendige en machinaale werkzaamheid ; by den éénen de fpooren, by den anderen
den toom gebruiken, terwyl nogthans zyne Leer zelve
voor allen dezelfde zal b'yven. "~— Het is buiten k y f
dat een Zedeleeraar fomtyds meer by deeze, fomtyds
by die gebreken zal ftilftaan, naarmaate de eene o f de andere meer in zwang gaan en verbetering noodig hebben,
' E r blyft dus alleen te onderzoeken, ,, o f in de uitfpraaken der Zedenkunde wegens- plichtmaatigheid,
betaamlykheid en welvoeglykheid, ter zaake der 011„ derftelde Volkskarakters , . . meerdere
ftrydigheid
kunne plaats grypen dan ten opzichte van het Arithmetisch onderwys ( ! ) • " Raadpleegt men hier de ondervinding , de Schryver ,, weet niet , dat iemand ooit
„ naam gemaakt heeft, door het opperen . . . van ver„ fchil0

y

(*) Bl. 97'

( t ) Bl. 100.
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fchillende fyftemata van plichten, ftfydige • onderwy„ zingen bevattende ( * ) waarheid en logen, deugd eri
„ ondeugd, of dezelve voorftellende als moetende af„ wisfelen naar de Volksgeaartheid ( t V Doch by wil
liever de zaak zelve onderzoeken, en geeft daartoe eene
bepaaling der Zedenkunde, nevens eene befchryving van
derzelver gronden en voorwerpen, na welke hy ver
volgt: „ Op zulke gronden bouwende, fpreeken
„ de Zedenkundigen, in hunne nadere uitweidingen <
„ over de afzonderlyke plichten, als voegende voor de
^ menschheid in 't gemeen. Z y geeven voorfchriften
„ voor de publicque zeden, zo als deeze aan alle oor„ den . é . behoorden gevormd te worden
De Aart
„ en Natuur deezer wetenfchap heeft derhalven met
„ die der Arithmetica eene volle geiykfoortigheid, ten
„ aanzien van de vastheid en onveranderlykheid der
„ beginfelen, enz. CO-" Het verfchil van geaartheid
is zekerlyk groot onder de menfchen , en den Zedenfchryveren even weinig onbekend als het ingeflopen zedelyk bederf. Maar met dit alles is gemaklyk een op
perst richtfnoer, eene orde en zamenhang des geheeld
te ontdekken , daar ieder, door in zichzelven te tree
den, klaarlyk bemerkt, dat hy begiftigd is met de be
kwaamheid ter onderfcheidinge des goeds en des kwaads
enz.
Gemaklyk ontftaat uit de nafpooring deezer?
waarheden „ de volle bewustheid , dat ook het ganfche geheel van zedelyk billyke en rechtmaatige ge„ draagingen kracht heeft, en hebben moet, van God„ delyke Wet ( * * ) . " Ert wat men ook moge houden
van W O L L A S T O N ' S gevoelen, in de Zedenkunde „ w o r d t
„ gebouwd op gronden , welke der wiskundige blyk„ baarheid . . . nader bykomen, dan . . eenige andere
„ onzer kundigheden ( f t ) / '
De Schryver toont ver
volgens, dat verfchil van kunne of leevensftand in den)
grond der zaaken geene verandering maakt; en vraagt
met reden, „ w a t 'er van Moraliteit en de kracht der„ zelve tot verplichting kan overblyven," indien men
t

( * ) Zoude hier niet een woord Q-aakenck, of iets d*i*
gelyks) zyn uitgevallen of in de pen gebleven?
Ct) Bl. T 0 4 .
( I ) Bl. 1 0 7 , i o 3 .
( D Bl. i o f .
C) BI. l i » ,
( t l ; tii, u i .
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by de Zedenkunde de Karakters der Volken zal f»
aanmerking neemen
Welke plaats van C I C E R O de Schryver, bl. ii3,bedoel e , weeten wy niet. Ten minften de Off. I , 31. zegt
C I C E R O van de Tooneellpeelers eigenlyk niet hetgeen men
hier hem doet zeggen. Maar zeer gegrond i s , bl. 1 2 3 , de
aanmerking op de verdediging van den zelfsmoord van
C A T O ; gelyk ook anderen reeds hebben opgemerkt, dat
C I C E R O ' S vriendfchap voor C A T O deszelfs oordeel is
voorby gelopen in hetgeen hy daarvan zegt ter aangehaalde plaatze, terwyl hy • elders zich geheel anders
uitdrukt ( f ) De Eerw. D E vos geeft by deeze gelegenheid eert
kort verflag der aanmerkingen van G A R V E over het
zeggen van den Roomfchen Zedefchryver, waarin wy
hem niet kunnen volgen. Gaarne zouden wy de drie
regels , bl. 118 — i a o , overneemen : kortlyk komen zy
hierop uit: i ° . Alle bedryven, waartoe geene andere
vatbaarheid en karaktertrekken
behooren, dan die. aan
alle menfchen gemeen zyn , zyn algemeen verbindende
plichten. a ° . By de plichten der enkele rechtvaardigheid
komen geene byzondere geaartheden te pas : by die des
beroeps komen de begaafdheden des ver/tands , en by die
der weldaadigheid, de gevoeligheid van hart in aanmerking.
3°. is het ook omtrent eveneens gelegen, met het
van karakter afhangende onderfcheid, in de wyze der
verrichting van eenden dezelvde daad, enz. Maar onder
dit alles blyven de Voorfchriften der Zedeleere dezelfde , zo voor Individus, als voor geheele Volken, en
vraagt men met reden, of, indien eens een geheel Volk
van geaartheid ware als C A T O , aan deszelfs leden meer
ruimte zal gelaten worden om over hun leeven te befchikken ? „ Of zal men. eeue wrevele en oorlogzuchtige Natie minder binden aan het rechtmaatige hun„ ner handelingen met andere volken ( 4 ) ? " T o t befluit
van deeze Afdeeling doorloopt de Schryver nog eenige
byzondere (lukken , als het te vondeling leggen van
hinderen; en het maaken van alle kinderen tot kinderen
vun den Staat ( § ) : de Duellen (f*): waarby eene zeer
juis»
(*) Bl. 1 1 2 .
(•f) Vid. Z A C H . P E A R C E in C I C C R O Ï Ï E M de Officiis 1. c.
( j ) Bl. 124.
( J ) Bl. 125.
(**.) Bl. 127.
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juiste aanmerking over het meer of min verfchoonbaare
van eene misdaad (welke toch altoos misdaad blyft)
uit hoofde van byzondere gefteltenis van character en
geaartheid: Slaaverny Q*): Huwlyken en wat men daar
aan verbonden mag rekenen
: Publicque Ver maa
ken ( j ) , enz.
II. De tweede Afdeeling heeft deezen titel: Wat valt
'<?r met voldoende juistheid te bepaalen wegens de vosrnaamjle Hoofdtrekken, midsgaders de oorzaaken der ver
fchillende Volkskarakters ( § ) ? Schoon de bedenkingen
van den Eerw. D E vos eene andere keer hebben geno
men, dan, misfchien, de leiding der Vraage was, wil
hy ook dit gedeelte niet verwaarloozen. W y zullen
'er flechts weinig van zeggen, om nog eenige ruimte
open te houden voor de Derde Verhandeling.
De
Schryver begint met aan te merken, dat de vraag al
leen kan zyn, waarin verfchillen de Volken, ten opzichte
van verftand en hart, . . . zielsgeaartheid en inborst?
Terwyl de uiterlyke gedaante en inwendige lichaamsgefteldheid (waarvan echter ook nog iets gezegd wordt)
hier niet in aanmerking komen ( * * ) . Het aigemeene
antwoord i s , „ dat deeze verfcheidenheid eigenlyk gee„ nerleie Hoofdtrekken heeft, . . . maar . . zich ver„ fpreidt . . . over . . alles, wat gemeenlyk aanleg van
verttandsbegaafdbeden, of afwisfeling van overhellende, aanvanglyke hartsneigingen te noemen valt ( f t ) - "
W a t de zaak zelve aanbelangt, klaagt de Schryver over
het gebrekkige en onvoldoende van befchryvingen en getuigenisfen, waarop men mag vertrouwen, terwyl Natuurbefchryvers, Wysgeeren, enz. ten besten genomen,
ilechts ruwe omtrekken leveren, doorgaans te ongewis
om 'er iets met juistheid uit te befluiten QQ, en daar
by de Volkschara&ers niet beftendig de zelfde blyv e n ( § £ ) . Hy geeft vervolgens (***) uit eenen ongenoemden Engel fenen Schryver de characlertrekken op van de
voornaamfte Volken van Europa; en maakt verfcheiden
leezens waardige aanmerkingen over het gebrekkige, het
geen van alle werken van deezen aart onaffcheidelyk
is;
(*) Bl.
(**) Bl.

( f ) Bl. 129.
Cl) Bl- t3U
( J ) Bl. 1 3 7 .
( f D Bl. 129.
GO Bl. 142 env.
CS5JI Hier dient men te vergelyken hetgeen bl. 170 gezegd
wordt van de hedendaagfche Franfchen. (***) Bl. 146 env.
128.
136.
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i s ; en wat 'er al te doen zoude zyn, om tot vaste kenmerken en naauwkeurige kundigheid te geraaken, ——
Het befluit van alles i s , i ° „ dat de voorfchriften der
, publïcque zeden . . geene wezenlyke verandering ia
, hunne natuur en algemeene oogmerken gedoogen; en
„ de Zedenleeraars , van dien kant, . , . zich naar den
inbors.t der volken niet 'behooren te fchikken:" a ° ,
dat
de beoordeelingen van volkskarakters, waarover
, wy den mond zo vol hebben, als van iets, dat klaar
„ en overtuigend op te maaken is , byster gebrekkig,
„ onbepaald en nevelachtig zyn," en daaraan „ fchier
„ alles nog ontbreekt, wat 'er by behoorde te zyn ,
„ om
een grondflag te worden, waarop men het betaamelyke van ondèrfcheiden zedelyke voorfchriften,
verfchillende naar den aart der Natiën, zou kunnen
„ vestigen ( * ) . "
9

9

9

W y moeten nog eenig verflag doen van het derde
Stuk deezer verzamelinge , de Verhandeling van den
Eerwaardigen E K K E N N .
Deeze is in het Eatyn , in
eenen duqrgaans zeer beknopten en ineengedrongen ityl,
gefchrevenj en het geeven van een geregeld uittrek fel
daardoor moeielyk. ' W y z u l i e r i om. die "reden, en om
niet onze ruimte te raade te gaan , ons vergenoegen
met zyne voornaame beüuiten te melden , zonder ons
lang cp te houden met de redeneeringen, waaruit zy
voortvloeien, of de gronden , waarop zy rusten. —.—
H y onderfcheidt ( f ) drie voornaame geaartheden ; de
eerfte der gtenen, die meest getroffen worden door hetgeen de zinnen aandoet, welken hy Gevoeligen of Zin*
nelyken.Q) noemt; de tweede der zodanigen, welken*,
t e ondervinding raadpleegende, en afgaande op de algejmeene denkbeelden CD •>' welke zy daardoor verkregen
hebben, Foorz-khtiger,i (f*~) genoemd worden ; de derde,
der Redely ken ( f f ) . By deezen voegt hy nog de Fraaie
Vernuften-(Pf),
die , gelyk hy zich uitdrukt, „ noch
„ door de afgetrokken aenkbeelden, noch door de.dinv
„ gen, welke onder bet bereik der zinnen vallen ,
, grootlyks getroffen worden , maar eerder door de
overcenftemming , welke , door de kracht der ver„ beejU
9

(*) Bl. I7S,
(1) Bl, I79.
(|) AlcOWTlKok.
Categoria, verg. bl. 1 7 8 .
(**) Prudentes.
fff) Rationales.
(J|_) Elegantes,
< IJ)
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„ beeldinge, tusfehen beide plaats heeft ( * ) „ " Eindelyk
komen hier nog by de Wiskundigen ( f ) , ,, die vooral
aan tyd en ruimte hunne fcherpzinnigheid beff.ee„ den ( p . " D e Schryver erkent ondertusfchen , dat
deeze vier o f v y f geaartheden ( § ) zelden o f nooit zuiver en onvermengd voorko'men , maar beweert, dat genoegzaam alle menfchen tot de eene meer dan tot de
andere overhellen. En dit verfchil van geaartheid en
neigingen is de bron eener groote verfcheidenheid in
het Bèoordeelen der zelfde zaaken, en het verkiezen
van ieders byzondere leevenswyze. Dit wordt vervolgens breedvoeriger' aangetoond ten opzichte der byzondere geaartheden en charaiters.
Doch hier kunnen
w y , uit plaatsgebrek, den Schryver niet volgen.
De Heer B E K E N N gaat vervolgens (**) over tot
het tweede gedeelte der Vraage: Welke, naamelyk,
de voornaam/ie oorzaaken zyn van dit onderfcheid in.
der menfchen geaartheid. Verfcheidene worden door hem
opgeteld;'als' fcherpte o f ftompheid der zintuigen; de
lichaarnsgefteldheid , waarby dan de vier verfchillende
temperamenten, volgens de gewoone verdeeling, in aanmerking komen; de onderfcheiden uitwerkfels van verfchilleni v'oedfel; de luchtsgefieldheid, koudeen h i t t e ,
vochtigheid en droogte, met derzelver onderfcheiden
zamenltellingen ; meerdere o f mindere vruchtbaarheid
van den grond; de gefteldhe.id der landftreek, b. v. in
bergachtigheid o f vlakte, enz.; de leevenswyze der Volken ; voorfpoed en tegenfpoed ; opvoeding en regeeringsvorm ( f t ) . D e Schryver erkent ondertusfchen
meer dan e e n s , dat alle deeze oorzaaken, en ieder
op zichzelve, niet altoos de uitwerking voortbrengen,
waartoe zy natuurlyk leiden, het zy dat de eene oorzaak de andere tegenwerke, o f eenige andere-oniftandigheid eene verfchillende uitkomst geeye. In dit gedeelte is groote overeenkomst tusfchen dén redeneertrant
dér
(*) Qui neque tietionibus, neque rebus, in cognitione fenfuum
pofitis, admodum commoventur, fed Ulo retiius, qui inter utrasque vi imaginationis exijlit, concentu.
( f ) Mathematici , p 1 8 0
(•fó Qyi d tempus et fpatium mentis aciem imprimis convertunt
(§) Naturae.
(,**; Bl. i8<5.
( f f ) Bl. 1 8 5 - 2 0 2 .
a
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der beide Heeren B E K E N N en M A T T H I A E ; hoezeer de
wyze van voorftellinge fomtyds verfchille.
Aan het derde gedeelte der Vraage : Of, en in hoe verre de Leeraars der Zedekunde, in het geeven van Voorfchriften voor de publicque Zeden, op de onderfcheiden
Geaarthedct) der Volken behooren acht te /laan, befteedt onze Schryver het overige zyner Verhandelinge.
H y merkt hier met reden aan, dat Recht en Deugd
voor alle menfchen de zelfde zyn, en nooit kunnen afbangen van ieders byzondere geaartheid , indien men
eenigen vasten grond van verplichtinge wil hebben O '
De Wysgeer kan, derhalven, flechts eenerlei voorfchriften hebben voor het zedelyk gedrag van
de meest verfchillende -Volken, maar hy kan, naar de
onderfcheiden geaartheden der menfchen, onderfcheiden beweegredenen gebruiken ter aanfpooringe der zodanjgen, welker geest niet verheven of ftandvastig genoeg is om zich der Deugd toe te wyden, enkel om'
dat zy Deugd is. Dit wordt vry uitvoerig door voorbeelden opgehelderd : en men ziet hieruit, dat al de
drie Mededingers , wat den grond der zaake betreft,
van eenerlei gevoelen z y n , lchoon zy langs verfchillende wegen tot hun hoofdbefiuit komen, gelyk de Beftuurders van het Stolpiaansch Legaat dit ook in hun
Voorbericht aanmerken.
Eer wy eindigen, moeten Wy nog hierby voegen,
dat de Heer B E K E N N der Kantiaanfche Wysgeerte
fchynt toegedaan te zyn, en daardoor niet overal even
gemaklyk zal begrepen worden door zulken, welken
in de taal dier Wysgeerte niet zeer bedreven zyn.
W y hebben daarom ook best geoordeeld, in ons be-,
richt hier en daar zynen Latynfchen tekst aan te baaien , opdat men denzelven met onze vertaalinge mog«
vergelyken.
In de getalen der bladzyden is van bl. 200 tot aan
bet einde eene feil ingeflopen: 'er ftaat 1 0 1 — 1 1 3 , in
plaatze van a o i — 3 1 3 ,
{*) M ïq3 env.
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DE DOPER.
Een Leesboek voor den Tegeny/Qordigen Tyd. Door j o . H E R M . K R O M , Predikant tc
Gouda'. In Drie Stukken. Ifle Stuk, Te Amfterdam, by
J . W . Yntema en Comp., 1803. In gr. Qvo. 112. bl.

JOANNES

D

e Goudafche Prediker K R O M doet zich, door de uitgave van dit Godsdienftig Gefchrift, als een bekwaam Schriftverklaarder, en regtfchapen Godsdienstleeraar , kennen.
Het bevat in zich eene voortreffelyke Bydraage tot regt verftand en nuttige leezing
der Bybelfche Gefchiedenisfen, en eene by uitneemendheid gefchikte Handleiding voor nadenkende Godsdienstvrienden, om in 't byzonder de Euangelifche Vernaaien, omtrent J O H A N N E S D E N D O O P E R , in 't waare licht
te befchouwen, e n , ter bevordering van Christelyke
ftichting, te gebruiken.
' E r zyn drie hoofdpunten in J O H A N N E S leevensloop, waarnaar de Leeraar zyne beïchouwingen van dezen grooten Man verdeelt en leidt, ( i ) J O H A N N E S was
reeds, vóór dat J E S U S optrad, werkzaam aan het Godsryk. (2) Gelyktydig met J E S U S zettede hy zyn werk
nog voort. ( 3 ) Kort daarop werd hy geroepen tot
zynen Heer , eer J E S U S zyne taak nog had afgewerkt
op de Wereld.
Het eerfte gedeelte der Gefchiedenis, Joannes de Doper vóór de prediking van den Zaligmaker, is alleen, in dit Stuk, bearbeid. In gevat
van gunftig onthaal, waaraan wy geenzins twyfelen,
heeft men het tweede en derde Stuk, denkelyk dan in
eens, nog dit jaar te wachten.
Na eene voorafgaande algemeene befchouwing over
het belangryke, dat J O H A N N E S D E D O O P E R en zyne Gefchiedenis nog voor ons heeft, worden van 't geen
nopens hem, als Voorganger van den Zaligmaaker, is
aangeteekend, de volgende byzonderheden onderfcheidentlyk overwogen: Aankondiging, Geboorte en Opvoeding van J O H A N N E S D E N D O O P E R .
De Geest der
Prediking van J O H A N N E S ,
Het booze hart wordt
ontrust. Eerfte pooging der boosheid tegen de Prediking
van J O H A N N E S .
J O H A N N E S D E D O O P E R in de daad
van G O D gezonden.
J O H A N N E S D E D O O P E R verricht geene Wonderen. -— Des Doopers ftrenge Lcevenswys.
Q 5
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De Eervv. K R O M heeft deze ftoffen voor zyne Gemeente , in Leerredenen , behandeld. Het draagt onze v-'lknmenfre goedkeuring w e g , dat hy niet d e z e ,
maar liever beknopte Verhandelingen , over dit leerryk onderwerp, geheel ontdaan van den omflag van
gewoone Kerkelyke Redevoeringen , in 't licht geeft.
De Leeraar toont zyn ituk regt meester te zyn, en
bet diep nagedacht te hebben.
Hy is zeer ingenomen
met den Man , wiens lofrede hy fchryft, en wiens
prediking en geheele leef- en handel-wyze h y , ook nog
in den tegenwbordigeo tyd , regt bruikbaar en hoogst
belangryk oordeelt, 't Geen hy daarin meest karacteriftiek vindt ; aandrang, fterken , allernadrukkelykr
ften aandrang op de noodzaaklykheid van zedelyke
reinheid, om een deelgenoot van het Heilryk van den
Mesfias te worden , met bygevoegde allerernftigite
waarschouwingen voor geduchte Godlyke ftraf, aan
h u n , die onverbeterlyk blyven ; daarop komt hy telkens terug. Dezelfde zaak wordt meermaalen herhaald,
en uit verschillende oogpunten befchouwd , met den
blykbaaren toeleg, om te overtuigen, en een diepen
indruk achter te laaten. Logifche orde, en naauwkeurig aaneengefchakelde redeneeringen, moet men daarom
hier niet zoo zeer zoeken. Het zyn beschouwingen,
in een losfen ftyl voorgedraagen. De taal is die van
het hart tot het h a r t ; zoo echter , dat aan het leergierig verttand te gelyk toereikend voedfel wordt medegedeeld.
Meermaalen ontmoet men nieuwe gedachten , nieuwe oogpunten , en overvloedige iloffe tot
verder nadenken.
O f evenwel alle denkbeelden van
den Schryver even zeer gegrond, en of fommigen althans niet wat overdreeven zyn , willen wy niet bellisfen.
Aan de meesten zouden wy gaarne ons zegel hangen; en
wy twyfelen niet, of zeer veelen zullen met ons de volgende Stukken met reikhalzend verlangen te gemoet zien.

Qodïdienftig Leerboek voor Kristelyke Aankomelingen',
Door c o R N E L i s O E V R I E S . Te Haarlem, by A.Doosjes P z . , 1803. In gr. 8vo. 110 bl.
it Godsdienftig Leerboek zal„ bedriegen wy ons
niet, geen min gim'tig onthaal• vinden , dan de
K'iiechismus der H. Schriftuur , of onderwys in den
Gods-
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Godsdienst, op de beginfels der Openbaaring, voor
twintig jaaren door denzelfden Eerwaardigen Scbryver in
"t licht gegeeven ( * ) . Het is voornaamelyk gefchikt voor
zulken, die voorneemens zyn, op eene open;yke Belydenis des Geloofs, meer byzonder naar de' wyze, welke by het Doopsgezind Kerkgenootfchap in gebruik i s ,
zich tot leden der Kristelyke Kerk te laaten aanneemen en inlyven. Men heeft daarom , doorgaans, onder
het opilellen, eenige reeds verkregene Godsdienftigé
kundigheden, door voorafgaande onderrichting en oefening , onderfteld; gelyk, om dezelfde reden , genoegzaam alle Godgeleerde Gefchilftukken, tusfchen de onderfcheidene Kristengezindheden, onaangeroerd gelaaterj
z y n , als niets gemeens hebbende met de algemeen erkende waarheden, welke het weezen der Kristelyke Geloofsleer uitmaaken.
De Godsdienstleer wordt, in dit boek, in een doorloopend onderwys voorgedraagen , waarin men het
antwoord kan vinden op de vraagen, die 'er uit afgeleid en achteraangevoegd zyn. De welgeoefende Leer,aar heeft dezen vorm , boven den anders meer gewoo"nen, by wege van Vraagen en Antwoorden , wyslyk
gekozen, ten einde dit Leerboek tevens, des te gevoegelyker , tot een Handboek zou kunnen dienen , zoo
voor Huisfelyke , als Perfoonlyke ftichting en opbou*
wing.
Het is verdeeld in twee Hoofd-Afdeelingen ,
waarvan de eerfte over den Godsdienst in t algemeenhandelt; de tweede, die verre de uitgebreidfte i s , over
de Kristelyke Godsdienstleer in 't byzönder.
De Kristelyke Geloofsleer,. uitmaakende het befchouwend deel van de Kristelyke Godsdienstleer,
wordt beknoptelyk voorgedraagen, naar het richtfnoer
der bekende X I I Artykeleii. Daarop volgt, in eene bekwaame orde, 't werkdaadig deel, de Kristelyke Zedenleer.
Vooraf gaan algemeene aanmerkingen," daarna
eene duidelyke voordracht van de plichten "jegens 'God
ên Jefus Kristus, jegens den naasterr, en omtrent zich
zeiven, en van de ftellige plichten, of heilige Inzettingen des Kristendoms.
•
•
W y kunnen dit Leerboek den lof van duidelykheid
en bondigheid geenzins weigeren. De leerende toon
die 'er in heerscht, is doorgaans ook overree^etid, de
aangevoerde bewyzen zyn met oordeel gekozen, en de
geO
bekomen by den Drukker dezes, Y J S T U M A .
,
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geheele voordracht regt gefchikt, om het groot belang
der Godsdienstleere voor ieder mensch te doen voelen,
liet is bruikbaar by lieden van onderfcheidene Gezindheden , die "er niet te zeer op gezet zyn , om in zoodanig Leerboek ook gefchilftukken verhandeld te zien.
Hier en daar zou de Eerw. D E V R J E S zich mogelyk
jsog ftipter aan de eenvoudige Bybelleer , zonder bygevoegde verklaaringen, waaromtrent de Kristenen nog
oneens zyn, hebben kunnen houden. Maar 't is moeiel y k , onze eigene denkbeelden over zaaken, die op
verfchillende wyzen kunnen uitgelegd worden, altyd ta
verbergen.

De Historie der oude en nieuwe Hernhutfche Secle, en
van derzelver Grondlegger N . D . G R A A F V A N Z I N ZENDORF enz. gefchetst en beoordeeld. Te Amflerdam, by W . Brave , 1802. In gr. 8vo. 347 bl. bthalven het Voorwerk van LXF~I bl.
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e oprichting van Zendelingsgenootfchappen, in navolging van 't geen reeds lang door de Hernhutters is ondernomen, en de gunftige gedachten, die verfcheidene Nederlandfche Godgeleerden omtrent de zoogenaamde Broeder-Unileit,
te voren door de meeste Proteftanten, en inzonderheid ook door de Gereformeerden
in Nederland , als eene dwaalende en zeer gevaarlyke
Se&e veroordeeld, in onzen tyd meer en meer openbaar
maaken, fchynen de voornaame aanleiding gegeeven te
nebben tot het vervaardigen van dit boek. Deszelfs
Schryver toont met de hedendaagfche Zendingen, tot
bekeering der Heidenen, niet veel op te hebben, en
vooral met de Hernhutters niet gaarne te willen aangefpannen hebben. Allerwege doet hy zich, als een
man van groote beleezenheid, die echter uit zyn grooten voorraad nog maar alleen de fchets van een grooter werk te berde brengt, kennen. Zyne fchryfwyze
js onderhoudend, en valt niet zelden in het leenfpreukige en dichterlyke, hier en daar ook in het ironifche.
H y wil den naam niet hebben van party te trekken
voor 't Gereformeerde leerftelfel. Echter kykt zyne
warme ingenomenheid met hetzelve aan alle kanten in
dier voege uit, dat men 's Mans geheele gefchrift wel
vopr eene Apologie der voormaalige waakzaamheid van
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de Clasfen en Synoden der Hervormden tegen de Herth
hutfche Secte mag houden.
Desniettemin bevat dit
geschiedverhaal zeer veele niet algemeen bekende daadZaaken, die de oogen van onkundigen, die z i c h , op 't
gezag van deze en gene Proteftantfche Godgeleerden,
tot vooringenomenheid voor deze lieden , laaten wegfleepen, wel eens zouden kunnen openen, en meer om
zichtigheid inboezemen. Onze Schryver Iaat alle zulke
nadeelige berichten , die door dezen en genen van dc
Hernhutters zyn gegeeven, in 't midden, waaraan ' t
gezag van duchtige getuigenisfen fchynt te ontbreeken,
en beoordeelt dikwyls de zoodanigen,die vry wat grond
fchynen te hebben, met zoo veel billykheid en toegeevendheid , dat men hem van geen overdreven z u c h t ,
om de Broeder-Gemeente in een haatlyk licht te Hel
l e n , kan verdenken.
Om de aanteekeningen, onder den text van het gefchiedverhaal, niet al te fterk te vermeerderen, deelt
h y , in eene voorafgaande Inleiding, voorloopig deze
en gene weetenswaardige byzonderheden , allen betrekkelyk deze Seéte en derzelver Grondlegger, mede. —
Zy zettede zich te Hut fiberg, een berg aan de grenzen
van de Lausnitz in Bohemen , neder. De naam der
plaats werd niet lang daarna toevallig herdoopt, nadat
zeker Predikant, in zyn voorgebed, 't woord Huthberg
willende uitfpreeken , by vergisilng Hernhut noemde»
De aanvoerder was N I C O L A A S L O D E W Y K , Graaf yam
Zinzendorf
en Pottendorf,
gebooren te Dresden in
Saxen 1700, een man van zonderlinge geestvermogens,
die, godsdienftig opgevoed zynde, reeds in zyne vroege
jeugd, eene bykans onwederftaanlyke drift toonde, orrt
tot den Geestelyken ftand te geraaken, waarin hem z y »
verblyf in het Opvoeding-gefticht van F R A N K E te H a l l e ,
en omgang met de Piëtisten aldaar, niet weinig verfterkte. Zyne familie werd te raade, hem van daar
naar Wittenberg, alwaar men geheel anders dacht, te
zenden. Ten hunnen gevalle zich alhier op de Rechts
geleerdheid toegelegd hebbende, werd hem toegedaan,
onder het geleide van een Gouverneur, door de Neder
landen, Vrankryk, Switferland, enz. te reizen. En nu
maakte hy reeds veele verbintenisfen , die hem nader
hand van grooten dienst geweest zyn.
Twintig jaar
oud geworden z y n d e , werd hy aangefteld tot Hof- en
Juftitie-Rttad
by het Keurvorftelyke Saxifche H o f te
Dres-
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Dresden , en kort daarna is hy ook in den echt ge'-treeden met eene godvruchtige Gravin. Nu had hy
zich ook voor een der in Duitschland getolereerde
Godsdienften moeten
genen, die de Augsburgfche Confesiie toegedaan waren,
maar deed weldra bemerken, dat hy alle voorftanders
der twee andere , in Duitschland getolereerde Genootfchappen , de Gereformeerden en Roomfchen, met de
Lutherfclien gaarne tot eene Maatfchappy zou vereeïïigd gezien hebben. Naderhand heeft zich zyn verlangen , tot vereeniging der Christenen, nog veel verder
uitgeilrekt. Hy had, met oogmerk om eene Gemeente,
uir"allerlei Christenbelyders beftaande, tot ftand te brengen , groote geldfommen byeen verfameld, die alle in
de zoogenaamde 's Heilands Kas geltort wierden, en i s ,
in de 'uitvoering van zyn ontwerp, zoo gelukkig geilaagd, dat veele duizenden, over de geheele waereki
verstrooid, zyne zyde gekozen hebben, en na 's mans
d o o d , die 1760 is voorgevallen, nog (leeds blyven
kiezen. Allezins leezenswaardig is de ichets van 'smans
karacter, waarmede de Inleiding wordt beOoten.
. De oordeelkundige Schets begint met het verhaal van
de eerfte oprichting van Hernhuts Kerkgenootfchap'
1722. De eerftelingen dier Gemeente beftonden uit tien
a twaalf Moraviers , mannen, vrouwen en kinderen,
die , wegens de harde vervolgingen der Roomschgezinden, hun vaderland verlaaten hebbende, toevlucht namen tot de heerlykheid Berthelsdorf, toebehoorende aan
den Graaf van Zinzendorf,
wiens befcherming zy verzochten . en verkregen , met vryheid om zich op den
Huthberg neer te zetten, en aldaar te mogen bouwen,
Z y wierden aangevoerd door zekeren C H R I S T I A A N D A *
V I D S , van wien de Hernhutfche Gemeente naderhand
veel dienst gehad heeft. Veele verdrukte Christenen,
in andere landen , volgden dat voetfpoor , het zy ter
zaake van den Godsdienst, het zy uit tydlyke inzichten. De reizen van den Graaf, en andere door hem in
't werk gefielde middelen , vermeerderden dat getal
aanmerkelyk. Binnen weinige jaaren wierd de Hernhutfche wildernis in eene aangenaame landsdouw herfchapen, en de plaats van leemen hutten wierd vervangen
door fceenen gebouwen, die de verwondering der vreemdelingen tot zich trokken.; In 't Jaar 1707 wierd 'er
door den G r a a f , met eenpaarige 'toeftemming der inge-
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gezetenen , een vast Reglement ingevoerd , naar welks,
richtfnoer voortaan alles in den Burger- en Kerkftaat
zou beftuurd worden. 'En nu liet zich de Graaf, zyn
ampt als Hofraad neergelegd hebbende, tot Predikant
ordenen, na alvorens den raad van beroemde Godge
leerden , destyds nog zyne Vrienden, en wel inzonder
heid van Dr. E . J A B L O N S K I en c . M . P F A F F , ingeno
men te hebben. Ünderwyl in verdenking van onrecht
zinnigheid geraakt zynde, beproefde hy onderfcheidene
middelen, en onder dezen ook wel vroome bedriéger y e n , om van dien blaam openlyk gezuiverd te wor
den , 't geen hem" vry wel gelukte. Hy beklom 1734 te
Hernhut den Kanzel. Maar te midden dezer vergenoe
ging broeide 'er een politiek onweder tegen den Graaf.
*t Keizerlyk H o f had zich by Saxen beklaagd, dat zy
ne Erflanden, door toedoen van den Graaf, van inwooners ontbloot, en van hunnen wettigen Souverain afval
lig gemaakt wierden. De Graaf wierd uit Saxen geban
nen , maar wist zich dat onheil wonder wel ten nutte
te maaken. Hy befchouwde die uitbanning als eene
nieuwe roeping van den Ileere, om nog in meer andere
landen voor zynen Heere werkzaam te zyn. Hy onder
nam nieuwe tochten naar Deenemarken, Zweeden, Swit
zerland , Holland en Engeland, om zyne Hernhutl'che
Gemeente, door nieuwe aanwinften, te vergrooten. In
Holland zocht by de voornaamite Geestelyken o p , en wel
vooral zulken, die voor de vredelievendfte en gematigdfte gehouden wierden. Nergens flaagde hy minder,
dan te Delft, alwaar hy zich, jn een mondgelprek met
den Predikant M A N G E R , tegen de Gereformeerde Leer
fterk moet uitgelaaten hebben. In Amfterdam geraakte hy
ia kennis met S A M U E L C R E L L I U S , die gezegd wordt
door hem van de ontkenning der Godheid van Jefus terug
gebragt te zyn. In Engeland vond hy veel ingang by de
Methodisten, met welker opperhoofd hy evenwel nader
hand in vyandfchap geraakt is. Ondertusfchen ging hy
met het groot ontwerp, om zich tot Bisfehop der Boheemfche en Moravifche Broeder-Gemeenten te. laaten
ordenen, zwanger: 't geen ook, op verkregen toellemming van den" Bisfehop der verftrooide Moravifche
Broederen in groot Poolen en Pruisfen, door tusfehenkomst van den Koning van Pruisfen, en op deszelfs
hoog Koninglyk bevel, door J A B L O N S K I volbragt wierd.
Nu ordende hy ook zelf, onder zyn Volk, Predikan
ten,
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ten, Ouderlingen, Raaden, Wybisfchoppen enz. en be-*
diende zich , met des te meer yver , van het te voren
reeds bewerkflelligd^ middel, om zynen aanhang te ver
meerderen. De Eskimaux, de Samogeet, de Ooster- en
Wester-Indiaan, de zwarte en koperkleurige Neger, in
één woord, de afgelegenfte en wildfte Volken moesten,
zoo wel als de befchaafde Europeaanen, door Zendin
gen, aan zynen geestelyken Scepter onderworpen wor
den.
S P A N G E N B E R G verhaalt, dat de Graaf, reeds
vóór 1748, duizend Medearbeiders in zynen dienst had,
door welken toen al onder vier-en-twintig Volken, in
veertien onderfcheidene taaien, het Euangelie verkon
digd wierd. Bisfchop geworden zynde, reisde hy zelf
naar America en West-Indien , naar St. Thomas, St.
Croix, naar Surinamen, naar Penfylvanien enz.
De voornaamfte verdiende fchynt onze Gefchiedfchry
ver gefield te hebben in een naauwkeurig verflag van
de onderfcheidene leeritellingen van deze Seéte, zoo als
dezelve, van tyd tot tyd , door eenigen van derzelver
voormaalige vertrouwelingen zyn ontdekt geworden.
Men kan den Graaf van Zinzendorf
zyne aanhan
gers niet van een hoogen graad van geestdryvery en
dweepery vrypleiten.
Z y vermengen de eerwaardigfte
waarheden met groote beuzelingen , bedienen zich van
veele onfchriftmaatige en geheel onverflaanbaare voor
tellingen , achten de meeste grondwaarheden van het
Christendom, buiten het leerbegrip van Christus zoen*
lyden en dood, gering, en verwaarloozen de Christely
ke Zedekunde, terwyl zy eene groote vertooning van
vroomheid en naauwgezette Godsdienftigheid maaken ,
die dikwyls in het belachlyke loopt. Hunne denkwyze
over 't huwelyk was ten minften voorheen aanftootelyk , en de plechtigheden, daarby gcbruikelyk, aller-*
fchandelykst. Zeer eerwaardige mannen, weleer yvrige
voorftanders dezer Broederfchap , hebben deswegens ,
toen zy dezelve meer van naby leerden kennen, 'er zich
openlyk van afgefcheiden ; men heeft op allerlei wyzen, op grond van zoodanige ontdekkingen, tegen de
zelve geyverd, als tegen eene allergevaarlyklte Secte. Geen wonder, dat de aandacht van het Gerefor
meerd Kerkgenootschap in Nederland ook op derzelver
indrang is gevestigd geworden. Onze Gefcbiedfchry.
ver geeft naauwkeurig bericht van de handelingen en
befluiten der Nederlandfche Synoden, over dit onder
werp
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werp, van 1738 tot 1793 en 1794. Men verneemt hier
al verder, door welke redenen het zy toegekomen, dat
men, federt deze laatfte jaaren, op de Synoden, geen
ewag meer boort maaken van de flernhutfche Secle.
)eze redenen zyn, volgends onzen Schryver, vooreerst
de verbetering der Hernhutters in Leer en Practyk, ten
tweeden, omdat zelfs de Bewindhebbers van de Öostindifche Compagnie aan de Hernhutters den weg gebaand
hebben, om onder de Hottentotten het Christendom
uit te breiden , ten derden , omdat de hedendaagfche
Hernhutters, volgends een door S P A N G E N I I E R G uitgegeeven kort begrip van hun Leerftel fel , geoordeeld
worden , in de voornaamfte punten rechtzinnig te zyn.
Desniettemin fchynt onze Schryver deze Secte nog niet
regt te vertrouwen. Men weet, hoe zeer de Profesfor
K R O M zich onlangs derzelver zaak aangetrokken, en
hoe hoog hy de Broederfcbap opgévyzeld hebbe. ' E r
moet eenig ongenoegen by hem ontftaan z y n , over ' t
weigeren van clasficaale Approbatie over zyne by ' t
Zendeling-Genootfchap gehoudene Redevoering, door de
gewoone Vifitatores Librorum van de Eerw. Clasfis van
Schieland.
Onze Schryver, zoo 't fchynt, met deze
gefchiedenis van naby bekend, deelt daaromtrent eenige
anecdotes mede, die ons doen zien, dat het al of niet
voorftaan van het Zendel ingswerk , met den aankleeve
van dien, in de Nederlandfche Kerk, een twistappel is geworden , waaruit wel eens ernftige gevolgen, ten nadeele van de goede zaak des Christendoms,
zouden kunnen ontftaan.
W y willen ons in dat g e fchil geenzins mengen; ons vergenoegende met de bekendmaaking van een gefchrift, waaruit voor menigeen, wat het gefchiedkundige aangaat, vry wat te leeren valt.
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Oefening in de Latynfche Taal, door gemakkelyke Voorbeelden en Themata. Naar den Vierden Druk uit het
Hoogduitsch van G . A . W E R N E R . I. Deel, voor eerstbeginnenden.
II. Deel, voor meer-gevorderden.
Ifte
Deel. Te Ley den, by A . en J . Honkoop , 1803. In
Svo. 176 bl.

M

en heeft zich, by bet onderwys in de Latynfche
taal, op veele plaatzen, een geruimen tyd , beJ . E T T . 1803. N O . 6.
R
dientï

246

O. A. W E R N E R ,

0 E F F E N I N G IN DE L A T . T A A L .

diend van de Themata van R E I T Z . Maar elk, die eenigen fmaak heeft in befchaafd en geregeld onderwys, kan
dezelven niet wel langer aan een leerling in handen
geeven. Veel beter is ongetwyfeld het bekende boekjeu
van RÖCHLiNG. 't Heeft evenwel ook groote gebreken,
waarvan de Voorbeelden en Themata van W E R N E R grootendeels v r y zyn. De taal is hier, gelyk ze in zoodanig
boek zyn moet, eenvoudig, z u i v e r , entevens gefchikt,
om ingoed Latyn overgebragt te worden: de keuze der
onderwerpen is verftandig berekend naar de gewoone
vatbaarheid en kennis der jonge lieden, aan wien het
zal in handen gegeeven worden , en dient te g e l y k ,
om die kennis, onder het aanleeren der Latynfche taal,
ongemerkt te vergrooten. De orde is zoo natuurlyk
opklimmend, dat 'er geene gaaping overblyve, en zoo
naauwkeurig, dat een oplettend leerling nimmer iets
aantreft, waarvan hy den regel niet te voren verklaard
heeft gevonden, en dus nooit iets van hem gevorderd
w o r d t , het geen men te voren weet, dat hy nog niet
doen kan.
W y aarzelen niet, om dit boekjen, als een regt ge
past hulpmiddel, ter bevordering van de beoefening
der Latynfche taal , aan alle belanghebbenden aan t c
pryzen.

Zedelyk Onderwys voor Kinderen , tot regeling van der
zelver gedrag in en buiten de Schooien, f)oor j . p.
JUNGST.
Tweede verbeterde Uitgave.
Te Zutphen
by U. C . A. T h i e m e , 180a. In 8vo. 84 bl.
9

y wenfchen ouders en onderwyzers, die naar eene
gefchikte handleiding tot zedelyk onderwys, voor
Kinderen van negen tot veertien jaaren, omzien, geluk
met de tweede uitgave van dit nuttig boekjen, waarvan
wy reeds voorheen met lof gewag gemaakt hebben
De Schryver fchynt onze aanmerkingen daarover wel ter
harte genomen te hebben. W y hebben althans ons by
die gelegenheid geuit verlangen naar eene nadere omwer
king van dit werkjen, en 't geen wy dan daarby wenschten in acht genomen te zien, by deze verbeterde uit
g a v e , voldaan gevonden.
(*) Vod. Letteroef. voor i S o a , bl. 58»
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Waarneemingen omtrent verfchcidene zoorten van Etterziekten, benevens eenige Proef neemingen en Aanmerkin
gen over den Etter en andere Dierlyke l/bgten. Door
j . W . H E P P E , Stads Medicmae DoBor en Lector te
Campen.
Uitgegeven door het Utrechtsch Genootfchap
van Kunften en Weetenfchappen.
Te Utrecht,
by
B . W i l d en J . Altheer, 1802. In gr. 8vo. 118 bl.

D

it Stukje bevat zeer gewigtige waarneemingen, aan
gaande de verfchillende wyzen, op welke de E t »
terftoffen, in het menfchelyk lichaam , gebooren wor
den ; gelyk o o k , op welke wyzen men den waaren E t 
ter van andere, daar naar gelykende, vloeiftoffen 't
zekerst kan onderfcheiden. Ten dien einde vinden wy
hier een gedeelte vertaald van een Werkje, over deeze
ftoffe, in 1790, in 't Hoogduitsch , uitgekomen. Met
den Heer H E P P E zullen wy , tot algemeen n u t , hier
uit overneemen, de beste, tot hier toe bekende, ma
nier, om te weeten, of een vogt waarlyk etteragtig i s ,
of niet.
„ Het middel, van 't welk ik nu gebruik maak, is
het Oleum Tartari per deliquium, en de behandeling
is de volgende.
„ Wanneer ik zuivere Etter heb, verdun ik denzelven altoos, met byna twaalfmaal zo veel water, en wel
liefst regenwater, om dat het gedeltilleerde water te
duur, en het put- of bronwater, door meerder of min
der aarddeelen, onzuiver is. Dit water moet h a u w
z y n , en den iooften graad v. Fahrenh. niet overtref
fen. Na dat ik nu het water, en den etter, naauwkeurig onder eikanderen gemengd h e b , giet ik eerst
van het 01. Tart. p. d. omtrent zo veel daar b y , als
de hoeveelheid des etters bedraagt, en vaar voort, al
les met een ftokje, zo fchielyk als mogelyk, te men
gen, omtrent op dezelfde wyze, als men het wit van
een ey tot fchunn klopr. Hier na duurt het niet lang,
of het gantfche fnengzel wordt in eene Geley veran
derd , met welke m e n , gelyk met het wit van een
e y , lange en dikke draaden kan trekken, en die, wan
neer de etter goed was ., taaijer wierd, en zich fchieJyker vormde. Doch wanneer de etter flegter was ,
R a
wierd
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wierd de Geley niet te zamen hangende, en vormde
zich laater.
Goede etter vormt die Geley, wanneer men naauwelyks het 01. Tart. p. d. daar heeft by gegooten. Maar
zelfs de flegtfte vertoont zich , by de proéfneeming ,
reeds, binnen een half uur , zo fterk , dat men hem
niet kan miskennen. Als zich nu die Geley binnen
een half uur niet gevormd heeft, dan laat ik het mengzel ftaan, wanneer een half uur daarna de Geley zeker
gebooren is.
Met koud water gelukt de proef ook altoos, maar
niet zo fchielyk. Evenwel heb ik ook, met koud water , dunne e t t e r , binnen een half u u r , deeze Geley
Zien vormen. In plaats van regenwater, heb ik ook al
dikwyls zuiver bronwater genomen. Dan het is altoos
zekerder, regenwater, of,'als men w i l , een gedeftilleerd
water te neemen."

Nieuwe Scheikundige Bibliotheek. lode Stuk.
dam, by W . Holtrop. In gr. 8vo. 70 bl.

Amfter-

n dit Stukje der Scheikundige Bibliotheek komen voor,,
Uittrekzels uit en Beoordeelingen van het Natuurkundig Handboek van den Hoogleeraar S P E I J E R Ï V A N
DER
E Y K en de Aanmerkingen van V A N
M O N S op
eenige Proeven van W I E G L E B ; (lukken, beide in het
Latyn in 't licht gegeeven : gelyk ook een Uittrekzel
uit het Journal der Pharmacie van T R O M M S D O R F . Hierop volgt eene Verhandeling over het onderfcheid tusfchen Waarneeming en Proéfneeming, door A . P A A T S
V A N T R O O S T W Y K , voorgeleezen in 't Genootfchap Concordia et Libertate te Amilerdam. Waarna de Schryvers mededeelen eene uitvoerige Aanmerking op de korte
Befchryving van de waare reden der telkens in de Natuur plaatshebbende Mildwording van bytende Loogzouten; medegedeeld door D . C R A N E N , Artzenymenger
te Amilerdam. Vervolgens vindt men het Bericht van
de Heeren L U I S C I U S enz. aan hunne Konstgenooten, betreffende het Plan van hun Geneeskundig Tydfchrift,
waarvan reeds eenige Stukken met lof het licht zien.
Wordende het geheele Stukje beilooten met eene fchets
van
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'van het fyftematisch gedeelte der Scheikunde, volgens
LAVOISIER

en
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Met byzonder genoegen lazen wy de genoemde Verhandeling van I ' A A T S V A N T R O O S T V V Y K , over het onderfcheid tusfchen Proefneeming en Waarneeming, niet
alleen omdat het gewigtig verfchil dier beide voor-naamfte bronnen onzer kundigheden zeer duidelyk en
voldoende is ontwikkeld, maar vooral omdat zulks is
gefchied door de verzameling en' vergelyking van een
groot aantal der gewigtigfte en belangryklle ontdekkingen in de Natuurkunde ; 't welk dit Stukje ongemeen belangryk maakt.
T o t eene proeve zullen
wy iets overneemen over de wyze , op welke W a a r neeming en Proefneeming elkander dikwyls de behulpzaame hand bieden tot het ontdekken der waarheid.
De proefneeming dient niet alleen de waarneeming
in verfcheidene gevallen tot raadpleeging, maar is ook
zomwylen niet weinig nuttig, om aan de waarneeming
gewigt en gezag by te zetten.
Het zou van weinig betekenis geweest zyn , dat wy geweeten hadden ,
dat lak of barnfteen, door wryving, de eigènfchap bekwam, van ligte lichaampjes aan te trekken. Deeze
waarneeming, die zo veele eeuwen vergeeten gebleeven is , zou misfchien nog even ongeacht zyn; zo niet
de proefneeming zich in vervolg van tyd had aangespoord gevonden , om deeze eigènfchap ook by andere
lichaamen na te gaan; zo deeze daar door niet gekomen was tot de vinding, dat verfcheiue der gewreeve«e lichaamen in het duister eenig licht van zich gav e n , en zo trapswyze was voortgegaan tot die wetenfchap, welke men Electrieiteit genoemd heeft.
Nog
eens: liet zou eene geringe waarneeming geweest z y n ,
dat eene kurk , waarmede een glazen buis gefiooten
w a s , door de wryving van de glazen buis, o o k , even
als deze, ligte lichaampjes aantrok, en in het donker
lichtte; zo niet de ondervinding beproefd had, of zulks
ook niet van andere lichaamen, die zich in aanraaking, of in de nabyheid van de gevvreeven wordende
glazen buis bevinden, zou plaats hebben. — - Zonder
deeze proefneemingen zouden w y misfchien nog heden
van onze tegenwoordige Eledrizeerwerktuigen verftooken, en althans nimmer gekomen zyn tot de belangryke
kennis der zogenaamde geleidende en niet geleidende
R
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lichaamen, waarvan onze beveiliging voor den blikzem
zo zeer afhangt.
„ Even gelyk de waarneeming de proéfneeming veelmaalen tot onderzoek aanfpoort, en haar daar toe de
onderwerpen aan de hand geeft, zo kan ook de'proéf
neeming, op haar beurt, de waarneeming wel eens ze
kere zaaken doen opmerken en ter haarer beoeffening aanwyzen , welke zy anders achteloos zou hebben voorby gezien. — Van het begin der wereld af, had men
de kinderen zien zuigen : geduurende 6000 jaaren en
meerder had men in deeze zaak de drukking der lucht
kunnen opmerken: bovendien zo zou de werking der
pompen en de opklimming des waters , door de ophef
fing van den zuiger, omtrent deeze drukking der lucht,
aan de waarneeming de oogen hebben moeten openen:
en ondertusfchen zouden deezen misfchien nog heden
geflooten, en wy verflooken geweest z y n , de reden dee
zer beide zaaken te weeten; zo niet een B O R I C E L L I was
opgeflaan, wiens vinding van de Barometer ons aan dee
ze zwaarte en drukking der lucht heeft doen kennis
krygen; zo wy daar door niet geleerd hadden, dat een
voudig , door deeze drukking der lucht, welke op de
moederlyke borst fterker, dan by de tepel is, uit hoof
de van het luchtledige , dat by het zuigen gemaakt
wordt, de melk als het ware uit de borst in den mond
des zuiglings geperst wordt
als o o k , dat even
door deeze drukking der lucht, welke wegens het lucht
ledige, dat door de opheffing des zuigers gemaakt i s ,
by de pompbuis geene tegendrukking ondervindt, het
water uit de vergaarbak in de pompbuis wordt opgedreeven.
„ Op gelyke wyze, als de proéfneeming, in verfcheiden gevallen, de hulp en toejuiching der waarneeming
noodig heeft, zo ftrekt zy wederkeerig wel eens tot
een toorts voor de waarneeming , en is in ftaat aan
eenige zaaken een licht by te zetten , het welk deeze
nimmer van de waarneenung op zich zeiven zou ont
vangen hebben.
„ De waarneeming mogte het eerfte de zeldzaame
gewaarwording by de aanraaking van de Beef-rog heb
ben opgemerkt —
een B O R I C E L L I mogt dit verfchynzel met alle naauwkeurigheid befchreeven hebben
de fchrandere R E A U M U R mogt naderhand heb
bes
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ben waargenomen , dat de Beef-rog, die tot de platvisfchen behoort, even voor dat hy de trilling, by
de aanraaking, doet gevoelen, eene meer platte gedaan
t e aanneemt , en na dezelve zich meer bol verheft :
wy zouden e c h t e r , zonder de proeven van W A L S H en
C A N T O N , nog weinig van de reden van dit verfchynzel kennen; daar wy thans door de ondervinding wee
ten , dat de fchok o f trilling, welke men by de aan
raaking van de Beef-rog gevoelt, een Eleetrisch uit
werksel is , dat volmaakt gelyk , en ook aan dezelf
de wetten en omftandigheden onderworpen i s , als de
f c h o k , die w y door middel der Electrieiteit gewaar
worden.
„ V e r d e r : De waarneeming mogte geleerd hebben,
dat de regens in dorre en zandachtige landen zeldzaam
zyn ; dat de boschachtige landftreeken meerder en
zwaarder regens, dan andere, ondervinden. Z y moge
ezien hebben, dat op de Antilles en andere Westinifche eilanden, naar mate men daar de bosfehen
heeft weggeruimd, de regens minder zwaar en min
veelvuldig geworden zyn.
T e vergeefsch echter
zou de waarneeming na de oorzaak van dit alles gezogt hebben, zo de proefneeming niet had uitgevon
den, op de Barbados-eilanden, het gebrek van r e g e n s ,
dat aldaar door eene te groote uitroeijing van hoo
rnen veroorzaakt was , door het oprichten van Eleétrifche leiders te verhelpen, en dus met de daad beweezen had, dat het alleen door de aantrekking der E l e c trieke ftof is, welke de boomen, even als andere ge
leiders, oeffenen, dat de regenwolken,welke, gelyk de
proefneeming zulks al mede betoond heeft, niet zeld
zaam met Eleétrieke ftof belaaden z y n , zich in bosch
achtige landen meer, dan elders, ontlasten. E n d u s ,
dat het alleen , by gebrek van deeze aantrekking ,
o f liever van genoegzaame geleiders, voor de E l e c trieke ftof, i s , dat dorre en zandachtige landftreeken
zich zo vaak van regens verftooken vinden,"
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Het Leven van J A N K A S P E R L A V A T E R , door deszelfs
Schoonzoon , G E O R G E G E S S N E R .
Uit het Hoog
duitsch. Ijle Deel. Te Amjlerdam , by J . Allart.
In gr. 8vo. 437 bl.
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onderling was de M a n , van wiens Leeven, door
zynen Schoonzoon G E G S N E R , wy hier het Eerfte
Deel voor ons hebben, 't Ontbrak ons niet aan Leevensbyzonderheden, by L A V A T E R S leeven reeds in
openbaaren druk verfcheenen ; het ontbrak ons n i e t ,
kort naa zynen dood, aan Gefchriften, hem, zyn lee
ven en aiüerven i'chetzende.
Onze Letteroefeningen
maakten de Vertaalingen daarvan, fpoedig vervaardigd,
op zyn tyd, bekend. Dan hy h a d t , ten tyde dat ny
dagt niet lang meer te zullen leeven, verfcheide keeren tot zynen Schoonzoon gezegd:
Als ik dood ben,
verwagt men van U myne Leevensgefchiedenis — en
Gy moet ze ook fchryven!" G E S S N E R gehoorzaamt,
en geeft met dit Werk zyne eerfte proeve als Leevensbéfchryver.
Op welk een voet hy oordeelde daarin te
moeten te werk gaan, ontvouwt ons eene breede Voor
rede, en, of dit niet genoeg w a r e , kan eene Narede,
aan het flot deezes Deels gevoegd , ons des nog omftandiger onderrigten.
Zonderling noemden wy L A V A T E R , en mogen wy dit
woord ook ten aanziene deezer Leevensbefchryving bezi
gen. De grootfte Vryheid in het Gemeenebest der Lette
ren erkennende en voorftaande, hebbe G E S S N E R zyne keu
ze v r y ; en willen wy toeftaan, dat hy aan zyn gevormd
plan, fchoon 't zelve ons omflagtig voorkomt, voldaan
hebbe, zo verre dit Deel loopt.
De eerfte Hoofdftukken, die over L A V A T E R S Ouders,
Geboorte, eerfte Opvoeding en vroegfte Character, zy
ne Latynfche Schooloefeningen, eerfte^Godsdienftige aan
doeningen, verbeeldingen en bezigheden, loopen, zyn
jeugdigen moedwil, dwaalende verbeeldingen, gezellige
verkeering, zyne gemoedsgefteldheid, en vorderingen in
de School enz.befchryven,willen wy bekennen,verveel
de n ons eenigermaate ; hoe zeer de Leevensbefchryver
d i t alles, tot zeer kleine byzonderheden toe-, verwerkt,
en thuisbrengt tot de Charadterfcbets zyns Schoonvaders.
Meer fmaaks vonden w y i n hem op de Academi-
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fche loopbaan te volgen ; en mogen niet nalaaten, uit
dit tydperk, over te neemen L A V A T E R S eigene l'chets van
zyn Character aan zynen Vriend F E L I X H E S S , dien h y ,
alsmede diens Broeder H E N D R I K , verzoekt om eene
fchets van hun character te geeven; ten einde om door
zyn voorbeeld opgewekt te worden , befchryft hy het
zyne. Voorat' aangemerkt hebbende : „ De befchryving van myne goede zyde (ieder mensch heeft de
zyne) moet gy niet voor hoogmoed, gelyk die van myne gebrekkige niet voor huichelende deemoedigheid aanneemen;" gaat hy dus v o o r t : „ Een lang, fchraal
mensch, met een vrouwelyk gelaat. De lagch van zyne lippen is zeer gemeen; doch het toelagchen van zyne ziel wordt alleen door ernftige dingen gewekt. Z y n e
bloedsgefteldheid maakt zyne verbeeldingskracht vuur i g , en laat hem zelden op het middelmaatige vallen.
Zyn weetlust, die op al te veel voorwerpen a a s t , bewyst, dat h y , in geene geringe maate, oppervlakkig
i s ; hoewel het waar i s , dat hy zyne Vrienden, die
hem leeren, ongemeen bemint. Zyn menschlievend hart
is meer een werk der natuur dan van deugd. W a r e
het'oog van zyn verftand (lechts op zyn doel gevestigd, hy zoude grootere dingen uitvoeren. Bemint h y ,
dan bemint hy vuurig; — lang kan hy niet haaten ;
misfchien zou zyne al te groote liefde voor vrienden
hem laagheden kunnen doen begaan. Overdenkt hy de
gevolgen van onbefmette vriendfchap, gevolgen, welke
de toekomst eerst zal ontwikkelen; de waarde van den
mensch ; de eeuwigheid van den Christen; dan kan h y ,
onder het bekleedzel van ftof en den last der fterfiykheid, reikhalzen, terwyl zyn gevoel juicht; echter kan
by klein genoeg zyn , o m , niet lang na deeze verrukkingen, weder het ftof te gehoorzaamen. Zyne milddaadigheid' is misfchien eer ligtzinriigheid dan deugd.
Als zodanig kent hy zichzelven — echter zyne liefde
ïs onwankelbaar. Dit is het karakter van uwen getrouwen L A V A T E R ! "
In de daad, L A V A T E R betoonde, gelyk dit Werk uitwyst, ver in de Zelfkennis gevorderd te weezen.
Zyne gezindheden by het
treeden in den Geestlyken ftand, zyne eerfte ftoutmoedige en Vaderlandlievende onderneeming in het Patriottisch pleitgeding, mogen daarvan tot dugtige bewyzen
ftrekken.
De volgende Anecdote zal , vertrouwen w y , des
R 5
Lee-
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Leezers lachfpieren, zo wel als de onze, in beweeging
brengen :
In 1760 hadden de Ouders van L A V A T E R
het ongeluk, dat 'er in hun huis, des ochtends vroeg,
brand ontftond. —— Nog fiiep alles beneden in huis;
ook onze L A V A T E R wierd , door het gewoel, dat hy
op ftraat hoorde, wakker gemaakt. Zyn eerfte gedagte
daarby, gelyk hy dikwyls verhaalde, was de onaange
naams vrjoritelljng, dat hy nu op de Burgerwacht zou
moeten trekken; niet lang ondertusfchen duurde het,
dat zyn V a d e r , jammerend^ in zyne kamer trad, en
liep : , , J A N K A S P E R ! waak op! Lieve Heer! 'er is
„ brand in ons huis!" Zonderling genoeg klonk het
antwoord van den Zoon: „ God dank! dan behoef ik niet
„ naar den Partner te gaan." H y behield zyn tegen
woordigheid van geest, en deed al wat in zyn vermo
gen was, om te redden wat gered kon worden; de bovenfte verdieping werd een roof der vlammen, doch
daarby bleef het ook."
Met het X I V Hoofdftuk en vervolgens neemt dit
Leevensverhaal eene andere wending: L A V A T E R S Reis
na Jterlyn,
diens verblyf aldaar, zyne aankomst by
S P A L P I N G , zyn verblyf en bezigheden te Barth vermel
dende , met tusfchengemengden voortgang van 's Mans
Godsdienflige begrippen. „ S P A L D I N G was, omtrent L A 
V A T E R , zeer openhartig en gemeenzaam, en zy kway.ien in hunne gevoelens en gezindheden dikwyls uitneemend wel overeen. Men zal ligt kunnen denken ,
dat de wezenlyke deugdlievendheid Van L A V A T E R zich
onmogelyk met dat Ieerftelzel kon vereenigen, het welk,
'.net ter zyde jlelling van deugdbetragting,
alléén op de
verdienden van Christus fteunt. H y begreep toen reeds
zonneklaar, dat het geloof door de liefde werkzaam
moet zyn; maar dat ook de Christlyke liefde (de deugd
in den Christlyken zin) alleen in het Christlyk geloof
haaren grond heeft."
Breed is de Leevensbefchryver in het X V I I H . over
L A V A T E R S Godsdienftige denkwyze. Dat wy 's Mans ei
gene woorden, in een byzonder geval, dit ftuk betreftend e , affchryven. „ Ik weet in 't geheel niet, wat 'er eigenlyk aan gelegen ligt, of ik Luthcrfche of Calviniflifehe begrippen omtrent het Avondmaal heb. Ik ben de
'kindfche ftrydigheden der fchool, hoewel die fomtyds
onderzoek verdienen, van harte moede. Ik vinde iede
re zucht van verdoeming of verkettering, in zaaken
van
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van den Godsdienst, hoe langer hoe meer overtollig.
W a t my b e t r e f t , wilde ik aan ieder de vryheid
laaten, om over alle leerftelUngen te denken, zoo als
hy wil, dat i s , zoo als h y , by een onpartydig onder
zoek der Schrift, het best oordeelt, zonder zich hier
in naar eene openlyk vastgeftelde meening; te richten.
Ik ben een Proteftant, en waar toe dient my deeze
naam, indien ik niet uit myn eigen oogen durf zien?
Een geftreng geestlyke, die dit l a s , zou zekerlyk
eene zeer nadeelige verdenking tegen my opvatten ; —•
doch hy zou voorzeker ook, indien ik hem dit mon
deling zeide, flechts met llilzwygen daar op kunnen
antwoorden."
Belangrykheid zal men niet kunnen ontzeggen aan
het XVIII H . — L A V A T E R S waarneemingen en oordeel
vellingen over Menfchen , op zyne reis aangetroffen en
tezogt. Aartig befcbryft hy het bezoek, te Berlyn af
gelegd by den Turkfchen Gezant A C H M E T E F F E N M ;
voorts meldt hy iets van D I E T R I C H , van den
Fran
fchen Predikant A C H A R D , van E U L E R , van K R U G O T .
Op zyne reis verzuimde hy geenzins, mannen van Naam
te bezoeken. Z o bragt hy drie dagen door by K L O P 
S T O K ; van welken nu zeer onlangs overleden Dichter
hy fchryft: „ Men kan zich geen minzaamer en vriendfchaplyker man voorftellen, dan K L O P S T O K . H y fpreekt
over alles met eene byzondere juistheid en bevallig
heid, en vereenigt met een voortreflyk hart een zeer vrolyk voorkomen." Met voldoening zal men het weinige
leezen, wat hy van den Abt J E R U S A L E M , van G A R T N E R
cn eenige anderen optekent.
Huislyke Tooneelen openen zich met het X I X H . ;
als de eerfte kennismaaking met zyne Egtgenoore; mee
eene befpiegeling over het Huwelyk, en de voltrekking
daarvan; ten flotte worden de Kinderen, door heni ver
wekt, vermeld. W y kunnen ons niet wederhouden, de
volgende byzonderheid uit de huishouding van L A V A 
T E R S Ouders te ontleenen.
,, ' E r i s , buiten twyfel,
een aanmerklyke b r o n , o f liever oorzaak en werking
tevens, van de meer en meer afneemende Godsdienftigheid in bet dagelykfche leven , (alwaar ze toch gewisfelyk even zo wel als in het afgezonderd vertrek
behoort; hier, naamelyk, gelyk de bye op de bloem,
d£ar, gelyk de bye in haaie celle) dat de gemeenfshaplyke huislyke Godsdienst, dat eene dagelykfche
oeT
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oefening van het gebed in den huishoudeiyken kring ,
onder de grootfte zeldzaamheden behoort. Dit was ech
ter , by I . A V A T E R , in den regel; — eiken avond was
men gemeenlyk na het eeten by malkander, om fameh
te bidden.
„ Misfchien wat te ftyf, althans naar myn inzien,
had dit plaats by eiken laatften avond van het jaar, hoe
zeer de grondflag daarvan ook gewisfelyk veel goeds
bevatte. Alsdan zaten, na den maaltyd, wanneer het
avond-gebed verricht was , de Ouders boven aan; be
neden aan de tafel moesten de Kinderen zich in eenen
kring plaatleu; alsdan vervolgens de oudite: (dit was
onze J A N K A S P E R ) in aller naam het woord voeren ,
o m , in eene aanfpraak , waaraan hy niet altyd het na
tuurlyke geeven dorst, dat hem anders zo eigen w a s ,
aan de Ouders eene gezegende jaarsverwisfeling toe te
wenfchen, hen voor al het goede, van hen ontvangen,
te bedanken, en voor iedere mogelyk plaats gehad heb
bende beleediging of krenking vergiffenis te verzoeken.
„ Men neeme echter van deeze plechtigheid al het
ftyve weg ; men denke zich flechts de vertrouwelyke
taal van den oudften Zoon; men laate de uiterlyke for
maliteiten, geheel ongedwongen, en het geheel, gelyk
liet eigenlyk zyn moet , enkel eene zaak van het hart
z y n ; men denke zich het Vaderlyk antwoord, zonder
eenig bitter verwyt, zonder eenigen terug deinzenden
blik ; men verbeelde z i c h , hoe daar de zorglyke liefde,
diep indringend , zonder eenigzins te bedroeven, kon
waarfchouwen, vergeeven, de dankbaare liefde zich in
nllc haare hartelykheid op nieuw aan de Ouders vast
hechten, en wederkeerig de lieflykfte, weldaadigfte be
trekking verfterkt worden , de familiebanden naauwer
toegehaald, en het huislyk geluk voedzel en veiligheid
kon verkrygen, en men zal niet zonder ontzach en eer
bied zich eenen zoo echt Patriarchalen kring kunnen
voordellen."
De volgende Hoofdftukken leeren ons L A V A T E R van
naderby kennen, in diens onderfcheidene werkzaamheden
als Schryver; leveren ons Weetenfchaplyke, Godsdienftige en Zedekundige trekken o p ; befchryven de Stich
ting van het Afcetisch Gezelfchap , zyne aanvaarding
van het Diakenfcbap aan het Weeshuis.
Het laat
fte of X X I V H. is aan de Gedagtenis van zynen Vriend
F E L I X H E S S gewyd.
Hier
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Hiermede neemt G E S S N E R voor de eerfte reis affcl eid
van zynen L e e z e r , en fluit dit Deel , met toezegging
.van een Tweede, 't welk, naar zyne verklaaring, het
veel gewigtiger gedeelte van 's Mans leeven zal bevat
ten ; daar dit Eerfte hem nog niet ter volle helft van
't zelve brengt. Hier ontmoeten wy de reeds aangeduide
breedere verdeediging van de fchryfwyze in dit W e r k
gehouden. „ W y ftaan," dus drukt hy zich uit, „ nu
op het punt, waar L A V A T E R ' S voornaamite werkzaam
heid begon.
De lente is voorby , de zomer begint
met zyne vruchten teelende en tot rypheid brengende
warmte, welke zich onbemerkt in den ryken, hoewel
koeleren, echter niet minder edele vruchten voortbren
genden herfst verliest; — een winter mogt L A V A T E R ' S
leven niet bereiken , ten. zy men de eenige drie laat
fte weeken van zyn leven als zodanig wilde befchouwen."
Voorts duidt G E S S N E R aan, waarom hy vervolgens
eene eenigzins andere fchryfwyze zal houden in het
Tweede Deel, waarin h y , om zyne bewoording te be
zigen, „ het overige van L A V A T E R S Leevensbefchryving zal zamenpersien." Intusfehen zal hy aan eene
by hem zeer agtenswaardige Klasfe zyner Leezeren, die
de denkbeelden van L A V A T E R liefst in zyne eigene
en wel uitvoerig medegedeelde woorden leest, tragten
te voldoen, in een Derde D e e l , 't welk als een Aanhangzel op de Leevensgefchiedenis het licht zal zien.
Hierin is des Schryvers oogmerk, de vertooning van
L A V A T E R S verftand en hart, van zyne verbeeidingskragt en rede, uit 's Mans dagboeken, brieven en an
dere papieren getrokken, mede te deelen: „ w a a r t o e , "
gelyk by aanmerkt, , , volftrekt flechts zulke uittrekzels
uit zyne fchriften en ongedrukte papieren zullen behooren, welke niet in zyne nagelaatene werken kunrien worden opgenomen , o f dewelke, byaldien ze ook
reeds in zyne fchriften verftrooid zyn te vinden , in
gen geheel Samengebracht, eerst kunnen toonen , het
geen men weeten m o e t , om L A V A T E R te zien, gelyk
hy was.'"'
Altoos valt het moeilyk , uit het Hoogduitsch in
goed Neder duitsch. te vertaaien ; deeze bezwaarlykheid neemt toe , wanneer^ een Schryver een hem
byzonder eigen ftyl en zonderlinge wyze van uit
druk-
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drukking heeft: beide dit mag men van L A V A T E R
zeggen; en dus kan het niemand bevreemden, dat dit
W e r k veele blyken van Roogduitschen oorfprong draagt.

Reize van noodzaaklykheid en pligt na America ; in
eene reeks van oorfpronglyke en echte Brieven, door
de Echtgenoote van den Generaal R I E D E S E L .
Naar
het Hoogduitsch. Te Haarlem, by A . Loosjes P z . , 1802.
In gr. Üvo. 220 bl.
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eermaalen vonden w y , ter aanpryzing van eene en
andere verdichte Gefchiedenis , op den T i t e l , meer
dan een Roman; op den Titel van het voorhanden zynde
W e r k zou men hebben mogen plaatzen, geen Roman ;
fchoon de loop, afwisfeling, en het einde van het daar
in verhaalde, zo veel treffends en zonderlings bevatte,
als men in eene verdichte gefchiedenis verlangt.
Het Voorberigt leert ons den oorfprong deezer Reize
kennen, en de benaaming, dat ze van noodzaaklykheid
en pligt w a s , billyken.
Van de Duitfche Troepen,
die Engeland tot beteugeling van deszelfs Volkplantin
gen in foldy nam, voerde de Generaal V A N R I E D E S E L
de Brunswykfehe aan. In het Jaar 1776 ging hy aan
derzelver fpits na America,
en verliet zyne Gemalin,
met den wensch, dat z y , nevens haare kinderen, hem
na het gemelde Werelddeel volgen mogt. Dit gebeur
d e , en gaf aanleiding tot de Brieven, in dit W e r k begreepen. Deels zyn het Brieven, door den Generaal aan
zyne Vrouw gefchreeven ; deels en meest van Me
vrouw R I E D E S E L zelve op den gevaarlyken t o c h t , en
geduurende haar verblyf in America gefchreeven, zo
aan haare Moeder als andere vertrouwde Vrienden.
Met geen oogmerk altoos om in 't licht gegeeven
te worden vloeiden zy ter penne uit. _ Hiervan draagen zy alzins- de merktekens; de kleinigheden, de by
zondere aanmerkingen, welke alleen in eene gemeenzaame en vertrouwde Briefwisfeling plaats grypen, wyzen zulks genoegzaam aan.
Voor eenige jaaren
kwamen zy in handen van den Schoonzoon der Schryfifer, de Graaf V A N R Ë U S Z , te Berlyn.
Hy bragt ze
in orde, en liet ' e r voor de Familie liegts een zeer geTing aantal ExempLaaren van drukken, om z e als Oe
fenen-
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fchenken uit te deelen.
De Hoogduitfchc Uitgeever
verzogt van den Graaf vryheid, om 'er een oplaag ten
algemeenen gebruike van te vervaardigen: by bekwam
dezelve, met by voeging, „ zo hy geloofde, dat daar„ door nut konde gefticht worden." H y betuigt, in
dit vertrouwen te itaan, en geeft 'er deeze reden van,
welke wy te meer overneemen, om dat dezelve ons
den aart van dit Werkje doet kennen , en ter ftaavine dient van de aanmerking, waarmede wy de beooreeling hebben aangevangen. - — „ Indien," fchryft
hy in het Voorberigt, „ indien naamlyk voorbeeld
„ meer ïngangs vindt dan enkele leer; indien tede„ re Huwelyksliefde , indien Godsdienftige betrekking
„ v a n moederlyke pligten, indien de grondftelling,
„ dat, in alle omftandigheden en betrekkingen van d k
, , leeven, niets zoo zeker gerustftelling geeft, als de
„ bewustheid van zyn pligt gedaan te nebben ; indien
,, opofferingen en zelfsverloocheningen van menigerlei
„ aart dit ftreeven na vervulling van pligt niet verzwakken; indien ftandvastige overgaaf aan dat geen,
„ wat de omftandigheden beftendig vorderen; indien
dat alles voorbeeldig en des te fchatbaarder i s , naar
maate het zeldzaamer, misfchien byzonder in hooge
ftanden , gevonden wordt : zoo kan eene leezing ,
„ die alle de gemelde deugden met de daad aange„ wend daarftelt, gewis niet zonder nut blyven. ——
Naar maate nu de waarheid meer waardy heeft dan
„ de verdichting, naar maate moet ook het belang
„ zoo veel grooter zyn, waarmede men deeze Brieven
„ leezen zal ; dewyl hier alles op daadzaaken berust;
„ terwyl ook in den besten Roman de overtuiging, dat
„ alles flechts om een zeker zedelyk doelwit verzonnen
„ zy, de hartlykë deelneeming in het einde toch niet anders dan verflaauwen en aan de daarop berekende
„ zedelyke werking hinderlyk zyn zal."
Juist hebben wy deeze beoordeeling gevonden. Om
dezelve te ftaaven , konden wy ligt eene menigte van
voorbeelden aanvoeren; terwyl deeze zelfde Reis aan een
gedeelte van den gevoerden Kryg tegen America door
de Engelfchen veel lichts byzet, en ook in dit opzigt leezenswaardig is. Voor een uittrekzel is dezelve niet vatbaar; en de vermeldenswaardige byzonderheden, fchoon met veele dagelykfche voorvallen vermengd, zyn te veelvuldig om 'er aan te beginnen.
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Ons gunftig oordeel over deeze Reis mogen wy
onderfchraagen door dat onzer Duitfche Medebroederen, die de gereedfte niet zyn om loffpraaken te neder te fcbryven.
In de Allg.
Litteratur-Zeüung
vinden w y , des betreffende , opgetekend: , Deeze
, Reis fcbenkt een aangenaame leezing in verfcbeide
, opzigten.
Eene Vrouw van aanzien, die uit liefde
, tot haaren Egtgenoot, en om aan diens verlangen te
, voldoen , hem met drie kleine Kinderen na een af,.gelegen Werelddeel volgt, en, niet afgefchrikt door
, de zwaarigheden, aan zodanig eene onderneeming ver, knogt, der gevaaren eener Zee-reize het hoofd biedt,
, haaien Egtgenoot onder het krygsrumoer opzoekt ,
, hem in de nabyheid van het Slagveld vergezelt;
, daar zelfs, waar Mannen raadloos worden , met
, eene bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geest
, handelt; eene Vrouw, eindelyk, die niet flegts dee, ze moeilykheden, maar ook de onaangenaam- en ver, drietlykheden van eene treurige Krygsgevangenis moe, dig . met haaren Egtgenoot d e e l t , en , onalgebro, ken , de daardoor, dubbel zwaar geworden , e n , on, der deeze omilandigheden, nog vergroote pligten van
, Moeder en Egtgenoote getrouw vervult, — is voor
, eiken gevoeligen Leezer een zo belangryk Charac, t e r , dat zelfs een goede Roman niet ligt fchooncr
, ftoffe zou opleveren, althans geen aanfpraak maaken
, op eene zo leevendige deelneeming als deeze Brie, ven verdienen, waarin de Leezer overal de liefdery, ke tederheid van eene edele Gade en Moeder, alsmede
, de Waarheidsliefde eener goedhartige, dikwyls naïve
, Verhaalller aantreft.'
In de Neue Allg. Deuifche.
Bibliothek by N I C O L A I wordt een gelyklbortig en niet
min gunftig oordeel geveld. Die Beoordeelaar is van
gevoelen, , dat door de uitgave deezer Reize een
, weezenlyke dienst aan den kring der leesgierigen ge, fchied is, en dezelve onder de zeldzaame Voortbreng, zeis geteld moet worden.'
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Crimineel Proces tegen H E N D R I K J A N S E N , wegens moedwilligen
Doodjlag, aan zyne Vrouw begaan; den ziften January 1 8 0 3 ,
te Amfterdam, te recht gefield: met Aanmerkingen uitgegeven , door Mr. B . A . V A N H O U T E N , Lid van het Committè van
Juftitie aldaar.

Arglistig is het hart:

kennen? Te Amfterdam, by H. Gartinan ,

Svo.

240

wie zal het
1803. In gr.

bl.

TJenérik Janfen, woonagtig te Amfterdam op Wittenburg,
naa zyne Vrouw, gelyk vervolgens bleek, vermoord te
hebben, verlaat zyne wooning, zwerft, als een verlegen
mensch, door de Stad, vertrekt, in den avond van den derden dag naa de gepleegde gruweldaad, met den Beurtman na
Harderwyk, alwaar hy geheel onbekend was, brengt een dag
buiten de Stad op het Land door, liep om zyn zonderling gedrag in het oog, en wierdt, op grond daar v a n , in verzekering genomen. Ondervraagd door het Gerecht dier Stad, g a f
hy verwarde antwoorden, doch die hier en daar blyk van
fchuld vertoonden. Opmerkelyk is het berigt van den Hoogleeraar Forften, die,door de Juftitie verzogt zynde om te onderzoeken, of de Gevangene, zoo als zommigen zich verbeeldden, in zyne verftandlyke vermogens was gekrenkt, het
volgende fchreef: „ Ik vond dezen H. Janfen, naar het uiterlyk voorkomen, gezond,- op fommige door my aan hem
„ voorgeftelde vragen andwoordde hy behoorlyk, op fom„ migen zweeg hy: de opflag van zyne oocen fcheen my
„ iets verwilderd; hy waagde het niet, my behoorlyk aan te
zien: ik voelde zyne pols regelmatig flaan, toen ik onver„ fchillige vragen deed; doch op het oopenblik dac ik hem
A

„ vroeg ,qfhy niet getrouwd was, en zyne Vrouw te Amfterdam
„ woonde? floeg zyne pols onregelmatig en tekende ene tref„ fende gemoedsaandoening." Hierop na Amfterdam gevoerd,
houdt hy, by de onderfcheidene Verhooren, een zonderling
gedrag, de meeste Vraagen, hem voorgefteld, met een

Ik - en - weet - het - niet beantwoordende, in de h o o p ,
zekerlyk, van hier mede de bekentenis van zyne misdaad t e
zullen ontduiken; tot dat hy door de Regters wierdt gelast,
op de vraagpointen itellige antwoorden te moeten geeven,
onder bedreiging v a n , by weigering, daartoe door middelen
van dwang te zullen genoodzaakt worden; 't welk ten g e volge hadt, dat by welhaast zyne misdaad beleedt, e n , op
grond daar van, ten zwaarde veroordeeld wierdt. Als iets byzonders vinden wy kier verhaald, dat de Boosdoener, op
het Schavot, tegen de uitvoering van het Vonnis, door zyn
weerbarftig gedrag, zich dermaate verzette , d a t , op des
u c T T . 1803. NO. 6.
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Scherpregters vetklaaring van de onmogelyltheid, om het Vonnis aan hem te volvoeren , het Geregt zich genoodzaakt
vondt, de flraffe van het Zwaard in die van de Koorde te
veranderen.
Deeze is het hoofdbeloop van dit veelgerugtsirifiakend Pleidooi, 't welk de kundige V A N H O U T E N in alle
deszelfs omftandigbeden mededeelt, met nevensgevoegde Aan-

merkingen , die zoo wel den bonum et aqum Judicent , als
het moeilyke en zwaarwigcige van het Regterampt aankondi*
g e n , vooral in gevallen, als het tegenwoordige, in welke
de misdaad niet anders dan by Inductie kan beweezen worden.
W y gelooven dat de Heer V A N H O U T E N door de Uitgave van dit Gefchrift aan veelen een gewigtigen dienst heeft
beweezen, als kunnende zyne Aanmerkingen, in foortgelyke
gevallen, hun tot een voegzaamen leiddraad verftrekken.

Memorie van Rechten, bevattende het Proces Crimineel, en de
Verdediging van H E R M A N D R A V E I M A N D'OYESTS, Oud-Capitain
ten dienfte der Vereenigde Nederlanden , tegen de aanklagte
van Br. M A T T I U A S FRANCOIS BANENS , Algemeenen Aanklager
der Stad Utrecht R. O. Eisfcher , en de Defchuldiging van G E HARD ARNOUD FREDRIK GABRIEL MAÜQUIS D U CH ASTELER , zig
noemende o. G . MARQUIS nu ctt ASTELER , woonende te Wasfer-

loz, in het Keurvorjtendom van Maintz, den 30 Juny 1801
aan den Raad van Recktspleeging der Stad Utrecht overge*
geeven. 'Te Utrecht, by de Wed. J . van Terveen en Zoon»
ï8o2.

In gr. $vo. 2.03 bl.

e te Utrecht veel gerugcs maakende zaak,over welke ditStuk
loopt, betreft eeneBefchuldïging ten laste van den Gevarigenen D'OYENS , „ beftaande of in het daadlyk vervalfchen of
„ fabriceeren, of medepligtig zyn in het vervalfchen of faj , briceeren van eenen Wjsfelbrief, getrokken uit Frankfort
„ fur le Main van dato 20 Juillet 1795 door SAMÜUL M A R n E C , o p , en geaccepteert door den Marquis o. G. n u CHAS„ T E L E R , ten bedraage van ƒ 3 0 , 0 0 0 , over welke, reeds ci„ vile Procedures Lites pendent, de Cognitie van deezen
„ Raad ten faveure van JAN N O P P E N , ten opzigte der pro.
vifie gegaan, en de handtekening van den voorn. Mar„ quis D U C H A S T E L E R daar onder ftaande, is gehouden voor
„ bekend."
De Memorie is ingericht tegen de Menées des gemelden
Markgraafs, welke de Inleeveraar vertrouwt dat op niet zullen uitloopen, even als de vehemente doch onwettige b e i'chuldiping ten laste van den Gevangenen.
Om hiervan te
doen blyken,en allen verkeerden invloed, welken de befchuldiging ten aanziene van des Gevangenen geboorte, leevenswys,
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w y s , en character zoras mogten hebben gemaakt, kragtloos
te doen worden, gaat de Gevangene eerst oyer tot het geeven
van een beknopt verhaal van dit een en ander, gerekend tot
op den tyd , dat hem het ongelukkig tydftip gebooren w e r d ,
met den Marquis in kennis ,te geraaken; — een leevensverhaal vol zonderlinge ontmoetingen en lotwisfelingen.
•—— Hierop volgt eene korte befchryving van het Character
van den Marquis D O C H A S T E L E R , die inkomt als een losbandige, een grof en valsch fpeeler, een zwendelaar enz.
Voorts wordt de zaak des Wisfels in 't byzonder en in 't
breede behandeld.
Hiermede loopt dit Eerfte Deel af. D ' O Y E N S belooft een
Tweede D e e l , 't welk zal bevatten de bylagen of bewyzen,
die tot ftaaving zyner onfchuld zullen dienen ; waarby zal
worden gevoegd, 't geen hem ftaande zyne Apprehenfie, en
daar op gevolgde Detenfie, het Crimineel Proces betreffende,
is wedervaaren. Dit laatfte hebben wy tot nog toe niet ont
vangen.

Befpiegelingen over Europa in de Agttiende Eeuw, in vier
Zangen, door P E T R O N E L L A M O E N S . Te Haarlem, fry A. Loosies Yz. In gr. Hvo. 02 bl.
ok al ware het ons onbekend geweest, dat deze onze
venlienstlyke Landgenote reeds in hare vroede jeugd
het edel zintuig des gezichts onherflelbaar verloren heeft,
zo zouden w y , na het lezen van deze Zangen, niet alleen
het fcheppend vernuft en het zuiver dichterlyli gevoel in de
z e l v e , maar vooral ook het naive en welgekozene der beel
den , die alle uit de natuur ontleend en naar het leven ge
tekend zyn, bewonderen moeten ; hare waarlyk ongemene
belezenheid en kunde naar waarde fchatten; en met al ons
hart aan hare verdienden recht doen: maar nu moesten wy
in waarheid den dichtregel uit het Versje, tegen over hare
uitnemend wel getroffene Beeltenis, die den tytel verflert,
gedurig by het lezen en herlezen dezer dichtftukken herha

O

len: ,, 6 Wonder van die Eeuw, wier Wondren gy bezingt!'*
Deze Zangen hebben echte dichterlyke waarde, en erlan
gen by iederen kunstkenner gewis hare plaats onder ene ver
zameling der beste vaderlandfche voontbrengfels , en doen de
Dichteres, nu althands zonder nog zo zeer te hechten op
haar altyd toch treurig gemis, en in de daad dus niet uk medelydend gevoel, maar naar verdienfte, rangfehikken onder
onze uitmuntendfte vernuften.
De grote gebeurtenisfen der jongstverlopene Eeuw zyn het
S a
on-
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onderwerp, dat hier bezongen wordt; aan de hoofdpunten,
de voor Europa en voor ons Vaderland vooral belangryke
gebeurtenisfen, worden wy op de aangenaamfte wys, roerend
en treffend , herinnerd.
Aan mannen van verdienften gefchiedt hier recht; en ware verlichting en derzelver zuig- en
lief-ling , de vryheid, is h e t , die der Dichteres vooral bekoort. En zelfs iemand, die juist niet altyd hetzelfde op dezelfde wys zou pryzen of laken, zal toch een warm vaderland- en mensch-Iievend h a r t , hoogachting voor den Godsdienst, en goeden fmaak en fyn gevoel, hier niet miskennen,
en aan Mejuffrouw M O E N S den lof geven , dat zy in de daad
i.'.s P-aais leverde.
Z e t hier, L e ? e r ! enige regels uit dit W e r k j e , dat zich e a
door inwendige waarde, en door de perfoon van haar, die
het u aanbiedt, zo overvloedig aanbeveelt.
Zy had van de
weldadige inenting der kinderpakjes melding gedaan, en vervolgt dan aldus;
Gelyk Natuur, geperst by 't nadread onweer, zwoegt,
Wanneer een middennacht, gevormd door donderwolken,
Den heldren dag verfraoort. en t flingrend blikfemvuur
Zyn woeste vlammen fchiet in 's afgronds donkre kqlken;
Zoo zwoegend, zoo vol angst zag vlek, en darp, en u a d ,
Ja ieder huisgezin, dat btoeijend kroost bezat,
voorheen, de wreedfte kwaal der zorglooze onfchuld naadren,;
Befmetting vloog verwoed in praalgebouw en ftulp.
Hier kermde een beedlaars wicht ons ftervend aan om hulp,
Ginds brandde 't moordend gift den teedren prins in de aadren.
:

De nagalm van *t gefchrei doordrong de onzuivre lugt:
De zagte kraamkoets werd reeds 't leger der verfchrikking.
Vaak werd een bange nacht by 't wiegje doorgewaakt,
Vergeefs boodt moederliefde in 't uur des doods verkwikking.
Haar melk fchonk 't gloeijend mondje in 't eind geen laafnis meer.
Haar zuigling zonk, verflikt, misvormd in 't graf ter neer.
Hier (lierf een jongling in den feboonften levens-morgen;
Ginds werd een jonge gaê van 's echtvriendshart gefcheurd...
Maar 'k zwyg , rampzaal'ge pest zoolang vol rouw betreurd!
Uw wreedheid is gefnuikt,- God blyft voor 't menschdom zorgen.
Pas daagde de Agttiende E e u w , of England's fiere moed
Verwon 't vooroordeel, by het fchittren der verlichting;
Der Grieken vinding, door de Turken toegejuicht,
Leerde ook den Batavier zyn heilige verpligting.
De kunstbefmetiing (treelt nu 't zwoegend hart in rust,
Waar X blozend, kroost eeu' traan van moeders wangen kuscht;
Schoont
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Schoon pokziekte, als een (lang, met uitgebroken tanden,
ln 'c mollig armpje des onnooz'len zuiglings gloeit»
Naauw kwyntzyn lachend blos. Juich! 'sLevensfeestloofbloeit*
De erkent'nis zingt het heil cjpr dierbre buwlyks-panden.
De herziening van deze Gezangen ( e n deze is toch altyd
ene wezendlyke behoefte voor het werk van ene blinde) wat
voorzeker zeer wel aan den Uitgever toebetrouwd; doch gaar
ne geloven wy hem, als hy zegt:
'k Heb hier en daar (misfchien is kleine dank myn loon)
Een vlakje , een enkle ftip zorgvuldig afgefleepen;
(fchoon,
Maar onder 't werk ontzonk me, ontzet door 't fchitt'rend
De kunstvyl dikwerf, als te ftout ter hand gegreepen.
Jk (laakte een' arbeid , ligt gevaarlyk voor uw' roem • . .
Eén tikje . . . één (treek te v e e l . . . weg was en plans en leven.
't Oorfpronglyk, echte fchoone is een zo teedre bloem.
P e waare vriend der kunst zal my dien fehroom vergeven.
Het zou ons zeer bevieemden, zo ene algemene toejuiching
de Dichteres niet aanzettede om ons nog meerdere vruchten
van haren geest te leveren.

Bonaparte en de Algemene Vrede.

Met Plaaten.

Te AtH»

fterdam, by J . Allarc, 1802. In gr. 8vo. 104 bl.
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it Dichtwerk is de vrucht van ene uitnodiging door eert
Gezelfchap van vaderlandlievende Ingezetenen, om ter
van B O N A P A R T E en het heil van den Algemenen Vrede hun
kunstvermogen te beproeven ; met aanbod van een Prsenjie
voor het beste Stuk, op elk dier onderwerpen.
- Is h e t ,
vroegen wy ons gedurig, zeker ?ng(tig voorgevoel, en vrees:
voor de toekomst, dat ons de lezing dezer Dichtftukken moeilyk maakt; of zyn dezelve in de daad langwylig? Het eerfte
moge 'er ook wat toe gedaan hebben , maar het laatfte von>
den wy toch ook bewaarheid, to^n wy ons met ernst tot
derzelver lezing moesten zetten. Beide de Stukken hebben
deze fout in ons oog en voor ons gevoel j en het Pourtrait
van B O N A P A R T E en de fchone zinnebeeldige Plaat op het on
derwerp van het twede Stuk zyn van het gehele Werk voor
zeker het minde niet. Intusfchen doen wy aan de vloeien
de vers-maat. en de vele dicbterlyke fchoonheden, die wy
hier aantreffen, gaarne recht; e n , offchoon wy het oordeel
der Kunstrichters billyken, die aan het laatfte Stuk ene h o 
gere waarde, dan aan het eerfte, fchynen te hechten, z o
komt ons toch de uitdrukking, dat eok hit eerfte wedt km
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gedrukt worden, te weinig betekenend voor. W y voor oas
menen, dat het in de daad die eer wel verdiende, en vele
in het oog lopende fchoonheden bezit. Het Dichtftuk, Bona,
parte, is van B . N I E U W E N H U Ï Z B J N , en het andere, De Algemene Vrede, dat waarlyk het eerfte overtreft, van j . I M M E R ZEEL,
J r . Dit bevat drie Zangen; het laatfte Couplet van
den eertten Zang willen w y , met een : „ God geve, dat
het flot ook nu en lange nog bewaarheid worde!" affchryven:

0 God! waar zal de grens van al het lyden zyn,
Dat zo veel jaren lang het menschdom heeft beftreden ?
Heel V wereldrond gelykt een huilende woestyn,
Alleen door monjlers, tuk op menfchenbloed, betreden.
De haat toont weir der fiddrende aard'
Het fcherpgeflepen oorlogszwaard.
De doorgeftane fmart teelt voort in nieuwe fmarie.
Ach , God! weerhoud den kling, die weer der fchede ontfnapt %
Bedwing het krygspaard, dat der volken heil vertrapt!
Triutnf! — de vrede daalt, en knielt voor E O N A P A R T E .
Boertige Reis door Europa. IVde Deel. ( O f ) Het Hoekjen van
den Haard, of Historie van Frankryk , van den oirfprong
des lands af, lot op het einde der Koningen van den Carthvingifchen jlam , in een boertigen Jiyl befchreeven; vermaakshalven voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatfchappy der Verdienden, onder de fpreuk : Felix Meritis ,
door A . F O K K E , Simonsz. Medelid derzelver Maatfehappye,
enz. Met Caricatuurplaaten. Te Haarlem , by t'. Bohn.
In gr. &V0. 232 bl.
y het zien van den T y t e l , en den naam des Schryvers
v o o r a l , verwachten wy al aanftonds, ook over de ernitigfte zaken, geen ernftig w o o r d ; maar echter een leerzaam
onderhoud en vermaak. Het publiek (zegt W I K L A N D ergens,
menen w y , tegen zeker foort van Schryvers, die door hun

B

ftatig voorkomen, en het eentonige der didatiifche orde in hunne

fchriften •, den

ouden Philofophifchen

baard en mantel

vergoeden willen) het publiek is ene Dame, die gytieden niet
kent , wanneer gy niet weet, dat zy, gelyk vele jchonen, lie.
ver minder gerefpecteerd, en des te meer fteamufeerd wil worden. Deze kennis ontbreekt den Burger F O K K E niet; en daarenboven f>eeft ieder zyner gefchriften, en in het byzonder
dit, hetwelk wy nu voor ons hebben, zeer duidiyke bewyzen , dat hy op ene amufante wys toch altyd lertn wil; en
zyne grote > zeer uriïverfele , kundigheden üellen hem in
ltaat,
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ftaat, hoe boertig hy dan ook met bovengemelde Dame om*
gaat, haar te overtuigen, dat hy in de daad meer refpeél
voor haar gevoelt, dan menig door eö door geleerd Schryv e r , wiens geleerde vertogen fomtyds weinig meer behelzen,
dan z y , vóór derzelver vervelende en flaapverwekkende lezing, nagenoeg zelve weten kon.
Zo het ene verontfchuldiging nodig mogt hebben , dat juisc
de Gefchiedenis hier zo zonderling grappig verhaald w o r d t ,
kan daartoe het volgende , dat wy van den Schryver o v e r nemen , dienen: „ Waarom zouden wy het gebeurde in een
land elkanderen niet zo wel onder vrolyken boert vertellen ,
als met een ftyf aangezicht, tintelende oogen, en veele lig*
haamsbewegingen toegalmen ? Is 'er dan zo veel wysheid,
zo veel verftand , zo veel gewigt, zo veel ernst, in de daaden der oude Koningen gelegen, dat de inwooners Van een
vry Gemenebest deztlve niet op dezelfde wyze , als daaden
hunner natuurgenooten, als daaden van dwaalende en beperkte menfchen , zouden mogen verhaalen ? In de daad, d e oude
en middentydfche Gefchiedenisfcn van elk land leveren zo
groote kenmerken van eerbiedwaardige wysheid niet o p , én zelfs
de latere en hedendaagfche Gefchiedenisfen toor.en, door derzelver regtftreekfche ftrydigheid, dat de eènvouwdige en onveranderlyke wysheid derzelver grondflag niet altyd geweest i s ; en
dat h y , die onderneemt dezelve op eene lugtige wyze te b e handelen , ze in geenen deele te kort doet." — — Dan wy
moeten het overige dezer verdediginge daarlaten , wyl wy
onzen Lezer nog ene proeve uit dit Stuk wilden voordisfehen.
De keuze valt hier moeilyk.
Wy bepalen ons tot het eerst
aannemen van het Christendom en de zalving van d e n eerften
Christen-Vorst op den Franfchen T r o o n , Louwtje, of Louw,
of Clodovaeus, fedett wien de meeste Franfche Koningen
Louis, of Lodewyk, genoemd zyn. Dus vertelt d e Schryver:
, , Die man maakte een weêrgaes geweld in de waereld , en
dat kwam enkel door Mevrouw zyn beminde ; de vrouwen
zyn diiiwyls oorzaak geweest van wonderlylce gevallen en
heele omkeeringen van zaaken in de waereld.
Een vrouw
heeft de heele Oosterfche waereld van ouds bedorven, maar
deze vrouw heeft daar tegen de Westlyke waereld van dat
bederf geneezen ; want zy was de eerfte, die het verderfelyk
Heidendom verliet, en , omdat-zy dat deed, moest beur man
het, na alle regelen van recht en billykheid , ook doen; zy
heette E L O T I L D E ,en was eene dochter van C H I L P E U . I C , Koning
van Burgundiën. Het is wel te pynewaard dat wy heur' naam
en geflagt naauwkeurig aanwyzen.
Zy toriede heur' man zo
lang aan den k o p , dat hy ook eindelyk beloofde bet Heidendom te veriaaten en zig te laaten doopen ,• everwei C L O V I S
talmde daar m e ê , en was maar lang niet gemakkelyk over ca
haaien , maar eindelyk plaagden hem de Sikambers, die in
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Gulikkerland woonden , zo onverdraaglyk , dat HY befloot GA
op het lyf u komen, en omdat zyn vrouw by hem zo fterk
aanhield, dat hy zich toch eerst zou laaien doopen, want dat
hy dan de Sikambers veel geimkkelyker zou kunnen temmen ,
zei hy: nou kind, fiat dan doopen! ik wil bet dan doen,
dat beloof ik u , als ik dat canaille-pak maar eerst den hals
gebroken heb — en ziet dat gelukte h e m , en toen was HY
ook zo goed niet of hy moest het Heidendom afzweeren, en.
zig laaten doopen. Zyn geheele H o f volgde zyn voorbeeld,
dat ook natuurlyk w a s , want die begreepen toen alle te gelyk,
dat dat Heidendom toch ook maar allemaal zotheid en fprook»
jens was. Dis doop nu gefchiedde in de groote Kerk te

Rheims , en het was 'er zo v o l , zo vol, dat men geen lid
verroeren k o n , en als pekelharing in de ton geftampt ftond:
en ziet toen de doop gedaan was, moest de Koning gezalfd
worden , dat hoorde 'er zo b y , maar de oude Bisfehop s t .
R E M I , die de plegtigheid verrichtte en wat dommelig was ,
had, door al de drukte van dien d a g , dat ook heel natuur»
lyk w a s , de zalffles vergeeten. W e l , daar zitten we nou lekker toe , zei hy z o , tegen den Koning, daar heb ik, geloof
i k , myn flesjen met zalf thuis op de tafel laaten liaan ; ik
zeg nog al tegen myn volk, help je lui me toch onthouden
dat ik dat flesje by my ü e e k , m a a r z e bennen by my zo los en
zo uitgelaaten,als 'er reis zo wat anders te doen is,dat je 'er
geen land meê bezeilen kunt. Intusfehen voelde hy al in al zyn
zakken, maar ja! het was wel gerust thuis. M a a r , ging hy
voort, 't is juist niemendal, als 'er maar reis even iemand
naar myn huis kan gaan: of wagt . . . daar midden in de
kerk that geloof ik onze Jan . . . hy meende zyn knecht - —
die heeft den fleutel, want ze wilden allemaal reis gaan kyken . . . . o wees zo g o e d , en roep hem maar reis efFen
h i e r ; hy heeft een blaauwe muts op. Doch het was onmogelyk, om dien Jan , onder de duizenden van menfchen, te
kunnen vinden, en de goede oude Bisfehop wist hem zelf
niet te beduiden. Hy moet daar z o , daar omtrent by die pylaar (laan, zei h y , en zag hem net zo min als een ander;
maar onder dat gezoek en gedring komt 'er een Duif in de
Kerk vliegen, daar had je het gejuig ; een vreempjen! een
vreempjen! . . . . maar zie die Duif had juist, aan een klein
touwtjen, het flesjen met zalf om zyn* hals hangen. Ei kyk!
zei de Bisfehop daarop, wel nou zou men zeggen, zie je hera
wel ? nu, wel kom aan, dat komt goed . . . . Voords fchreeuwde
hy door de heele Kerk, 't hoeft niet 'Jan I ik heb 't al . . . en
de zalving werd ook aanftonds voltrokken en het flesjen wel
heel trouw te Rheims bewaard, en federt z y n , uit dat zelfde
flesjen, al de volgende Koningen gezalfd, en nog is het, geloof
i k , htei en gaaf; ze hadden, in dien t y d , heel fterk glas."
„ Ook ontrlng men t o e n , nog al meer dan n u , allerlei
pre«
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prefentjens uit de lucht; zo viel 'er ook net op dien Krooningsdag, te Rheims, een vaantjen, met leliën befchilderd »
uit de wolken , op de markt voor het Stadhuis, juist op een
oude vrouw, die, op dat moment, bezig was met, aan een
kraampjsn, lapjens te keeren ; ze raakte 'er heel onder bedolven; doch by geluk viel de ttok nog even bezyden ; ieder
liep t o e , en men haalde de goede ziel 'er nog heel en gaaf
onder uit. Wel n o u , zei z e , dat ben toch evenwel malle
grappen , op die manier zou een mensch langer niet veilig
óver de flraat kunnen gaan , met al die ceremonyen en
wisfewasjens . . . . ze was juist niet z^er Koningsgezind; —
men vindt zelden dat oude lieden zig fpoedig met nieuwe inlichtingen vereenigen. Ja mensch! andwoordde 'er een andere
vrouw uit de h o o p , wat zal men zeggen, wat dé Heeren
Wyzen , moeten de gekken pryzen, je magt nog van geluk
fpreeken, dat je 'er zo wel afgekomen bent, als je den itok
op je hoofd gekregen h a d , zou het 'er leelyker uitgezien
hebben. Ja wel mag jc het zeggen mensch ! andwoordde het
besje , maar zie me dat lieve leven reis a a n , myn kiepjen
is evenwel heel en al verfonfaaid en bedorven. Een ander
burger, die 'er byftond, toonde insgelyks zyn hoogfte indignatie over dit toeval , zeggende : ga jy maar ftil naar huis,
moedertjen! 'er mogt meer komen; als men de keuren van
de Stad niet beter handhaaft, kan dat alle oogenblikken gebeuren ; de orders zyn wel zeer goed , maar het loopt tegenwoordig hier alles in de w a r ; als het my gebeurde, ik zou
wel weeten wat me te doen Itond, ze moesten bekeurd worden , men mag niets van boven neer gooijen of hysfen, zonder van onderen ! te roepen, dat is wel duidelyk verboden,
op de boete van drie guldens, maar wat is 't? niemand wil
de kat de bel aanbinden. . . . Terwyl hy nog bromde en
knorde, ontftond 'er een hevig geloop, naar den kant eener
itraat, die op de poort uitliep; ieder verliet het bedremmelde
besjen, om te zien wat d£4r nou weer te doen w a s , en
Wat was het ? daar kwam een bode van S T . D I O N Y S I Ü S , in
het fpierwit gekleed, verzeld van honderd menfchen, kinderen en honden , met een mooi nieuw gefchilderd fchild, met
drie gouden leliën op een hemelsblaauwen grond, aanfjou,wen , pn vroeg , in gebroken Frankisch , naar bet Stadhuis;
geggende; ik heb hier het nieuwe wapen van Frankryk, maar
verzichtig ! ftoot me niet , het is nog versch, ik heb 't zo
eerst van den fchilder gehaald
Is 'er niet zo aanftonds
ook een vaan gebragt ? — ~ Ja wel! ja wel! riepen de
menfchen, die ligt op de markt. -— Daar op kwam 'er de
knorrige burger ook b y , zeggende: die vaan is niet gebragt;
maar van boven neer gefmeeten, en 'er was haast een oude
vrouw onder dood gebleeven; zulke malligheden zyn wy
hier
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hier niet g e w o o n , ' t is maar om oproer in de Stad tè maaken. Och Burger! andwoordde de Bode, je moet dat nu voor
dezen tyd z o kwalyk niet neemen, 't komt maar alleen dat de
fchilder me daar een oogenblik opgehouden heeft, anders was
de affpraak dat ik net op de Markt zou geweest zyn als de
vaan v i e l , en dan had ik hem gevangen, en zo met fchiid
en vaan te gelyk in het Raadhuis getreeden, dat zou nog al
een mooije coup gegeeven hebben . . . . maar wat zal men z e g gen , 't is nu al weer niet anders; hoe dat m e n , In zulke
tyden, de dingen ook overlegge, 't loopt altyd fout; maat
kom a a n , waar is hy dan . . . ? " enz.

Militair Zakboekje, tf hoogst noodzakelyke explicatie», welke
men, by de eerfte beginzelen der Exercitiën van de Infanterie, den Soldaat behoord te geven enz, door M . V A N V L I E R D E N , Capitain ten dienfte der Bdtaaffche ^publiek. Te
Groningen, by A . S. Hoitfema, 1 8 0 3 . In ïzmo. 84 bl.

S

choon men wel een goed Officier kan zyn, zonder een
goed Exercitiemeester te weezen, is het echter niet minder zeker, dat de bekwaamheid in dat vak , voor iemand,
die den naam van een volkomen Officier zal draagen , ten
hoogden noodzaakelyk is ; kunnende nkmand over eene
Troep gefield worden , om dtzelve in de Manoeuvres
te onderrichten, zo hy de befchouwing der Exercitiën
niet, met de Praftyk, w e c t e te verbinden. Nergens hangt
zekerlyk het formeeren van een goeden Soldaat meerder
van a f , dan van de duidelykheid , waar mede hy, in de
eerfte beginzelen der Exercitiën, onderweezen worde ; waar
toe korte en duidelyke explicatien, omtrent het geen, dat
verricht moet worden, en de redenen waarom, ten boogften
noodig zyn. In deezen, aan de jonge Officieren, de noodige
onderrichtingen te geeven , is het oogmerk van dit boekje ,
't geen, onzes erachtens, daar aan uitmuntend wel voldoet.

De Lykbus in het* eenxaame Dal.

Naar het Hoogduitscli.

The proper fludy of mankind is man. P O P E . Ijle en Ilde
Deel.
Te Amfterdam, by G. Roos en J . G. Rohlof.
In
gr. Svo. 1 8 9 bl.
WJY
voelen gene roeping , om van de gefchiedenis in deze
W
Roman, die avontuirrlyk eij onwaarfchynlyk genoeg is,
een uittrekfel te geven; dit verdient een Schryver niet, (by
alle zyne voorgewende verering der liefde in den kuilchen
boezem van een meisjen) by wien wy onder anderen het
vol-
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volgende letterlyk lezen: „Gy goed meisjen! dat, veelligt,.in
„ eenzaame uuren, dit boek tot tydverdryf leest, en over,
„ menig tafreel, dat hier en daar wellustig uicflikkert, be„ fchaaind de oogen riederflaat, of vreesachtig, en op een
„ beimlyke wyze, over het boek naar de argloos bezige moe„ der heen blikt; oordeel niet te ftreng over my ! ik maaL
,, geene engelen en geene duivelen; ik teken de menfchen zo
„ als zy zyn , zo als zy helaas! fteeds zyn zullen , zolang
harstogten hun warm bloed fchielyk door de aderen dryven, en hunne harsfenen aan den wellustgloed verdroo.
„ gen." En wy hebben te goede gedachten van onze Vaderlandfche Schonen, o m , na deze éne periode afgefchreven
fe hebben, het nog nodig te houden, haar de lezing van
dit Werk ernflig te ontraden; een W e r k , dat nog wel in
enige Delen kan worden voordgezet, daar het raadfel t o c h
nog niet ontknoopt is, en alzo de Schryver nog overvloedige
gelegenheid heeft, o m , ook oa den dood der openbare en

onbefchanrnde overfpeelfter, op wie NB de engelen met welbe~

hagen naar beneden zouden gezien hebben ,de onfchuld te doen
blozen. Misfchien verlangt toch onze Lezer iets m e e r , nopens deze rtoute, e n , v o o r zo ver wy weten, nog geheel ori»
ginele verzekering van den Schryver; wy willen die plaats
dan geheel affchryven. J U L I A had zekeriyk hare a r m e , en
door haren gemaal mishandelde onderdanen, uitnemend veel
goeds gedaan en beloofd, en liet zich op hare eigene goeder e n , tegen alle de befchikkingen van dien onv/aardigen echtgenoot , zo als dat behoorde, -gelden. En het volk ging aan>.
doenlyk dankbaar zyn offer daarvoor brengen aan God. , , E n
„ J U L I A , " zo vervolgt de Schryver, — „ zy zag een tyd„ lang de voortylenden na — h o o r d e het luiden der klok —, , de (temmen der dankenJen, en ftorte, dronken van ge„ v o e l , in A L B E R T S armen." Nu moet gy weten, Lezer, met
dezen A L B E R T leefde zy opentlyk en onbefcliaara.1 in overfpel; en hierop volgt nu deze kluchtige uitroep: , , Weg
met dezen rimpel op het voorhoofd van onbarmhartige ze„ deinneesters!
- Ik fchilder geen harsfenbeelden, ik fchep
„ uit de natuur, — anders had ik uit deze J U L I A een engel

gevormd. —— Maar waarlyk in dit oogenblik moeten zelfs
„ engelen met welbehaagen op haar naar beneden gezien
,, hebben!"
Hoezeer dit nu reeds een denkbeeld geeft van de Zedekunde
in dit B o e k , willen wy 'er nog het volgende ftaaltje by voegen:
, , Het is een groot woord, het woord noodlot I — — W i e
„ R e c h t s .den geheimen zin 'er van verftonde ! De leere
„ d e r eeuwige beflemming heeft, zegt men, een Fredrik toï
held gevormd. Zo onwysgeerig deze leer ook in veele op„ zichten zyn m o g e , behaagt ze my t o c h ; zy geeft den
mensch

273

* > E L Y O U S IN H E T E E N Z A A M S BAL.

„
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„
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„
„
„
„

mensch zyne onverfchrokkenheid, die groote daaden verwekt, en beneemt hem gene (ene) vreesachtigheid, die byna
altyd htt kostbaar uur der uitvoering nutloos laat- voorbygaan! H y , die zich tot het een o f ander beftemt gelooft
te zyn, grypt fchielyk t o e ; en dit fchielyk toegrypen is
niet zelden juist dat, 't geen beflist. —
Gelooft dug
immer aan de predestinatie, gy vreesachtige menfchen, en
uw' flakkengang zal zich ia een Adelaars vlugt veranderen.
En ook gy uit vaster leem gevormde flervelingen , in zo»
ver het noodlot u eene hoofdrol op het tooneel des levens
„ geeft, zo zal onlterflykheid uw loon worden — maar
„ vorsch niet uit; uwe leer vermag de proef niet in den
fmeltkroes van het gezonde verftand te befraan; zy fmelt
en wordt tot asch , gelyk het goud »an den Alchymist.
„ .
Vorsch dus niet , en laat u door den ftroom
dryven."
Nopens den blinden vryheids geest-drift wordt hier en
daar een waarachtig woord gezegd; offchoon ook hier en
daar weder het een en ander, dat maar zo log en onbe
kookt wordt ter neder gefield. Voorts , daar wy het met
den Voorredenaar, Vertaler o f Uitgever, geenzins eens z y n ,
dat dit Werk hoogst gefchikt zou zyn om den Nederlander
nuttige lesfen in hun geregeld en weinig harstogtelyk levens,
gedrag te geven , en ter vermeerdering van eene het oordeel
en den geest verrekende algemeene chara&erkunde ; en ene
kenlyke flrekking hebben zou om ons te leren onze harstogten te beperken; zo hopen wy van den goeden fmaak, en
het gevoel voor het zedelyke, van onze Landgenoten, dat
de Uitgever ter voordzetting van dit Werk niet zal worden
uitgelokt, en de volgende Delen alzo zullen achterblyven.
t

De Jooden. Tooneelfpel. Naar het Hoogduitseh van LESSING
vry gevolgd. Amfterdam en Rotter/lam, by ]. A . Swalm en
J . Hofhout en Zoon. In Svo. 6 3 bl.
isfchien zegt het vry gevolgd op den tytel zo veel als
verminkt en bedorven; dan het oorfpr onglyke is ons niet
bekend. L E S S I N G zou L E S S I N G niet meer z y n , indien zo iets
uit zyne pen gevloeid w a s ; wy vermoeden dus een anderen
perfoon, dien beroemden man alleen in naam gelyk: want
dit geheel en al onwaarfchynlyk ftukje heeft, naar ons oor
deel , niets om 't lyf; gene enkele in 't oog lopende fchoonheid merkten wy o p ; en de leer , die het bevat, is deZjC:
men vindt ook wel eens onder Joden enen eerlyken man» ett
onder Christenen fchurken.
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LETTER-QEFENINGEN.
Sermons fur divers T e x t e s , &c. Dat is: Leerredenen
over verfcheiden Texten der Heilige Schriftuure.
Door
•wylen J A Q U E S - R E N A U D S O U L L I E R » Leeraar
(der
Walfche Gemeente) te Amfierdam.
Ijl» DeeL T&
Amfterdam, by J . j . Geyler en Comp, 1803. In gr.
8yo. 478 bl.

I

n gezegende naagedagrenis by veelen is nog de naam
van wylen den Eerw. U O U L L I E R , die van veelen,
ook leden van andere Kerkgenootfchappen, yverig gevolgd , en greetig wierdt gehoord, en wien het , derhalven, niet onaangenaam zyn zal, iets van *t geen z y
voorheen met leevende ftemme hoorden voordraagen,
thans by bedaarde herleezing ten hunnen nutte aan te
wenden. E n , in de daad, hoe grooj^ook het getal van
Leerredenen*, reeds voorhanden, z y n - m o g e , wy be«
ïchouweh het als een nuttig verlchynzel, zoo dikmaals
dat getal met foortgelyke opftellen Wordt vermeerderd;
mids dezelve, onder een gepast voertuig van ftyl ert
taal, t e r verlkhtinge van het verftand, ter zuiveringe
van het hart, tér verbeteringe der zeden, kunnen medewerken. Zulk eene ftrekkingnu kan aan de Leerredenen
van den Heere B O Ü L L I K R niet betwist worden. Min*
der mogen zy zich onderfcheiden door de xvyze van
voordragt, welke door zommigen in de gewyde Redevoeringen der Engelfchen wordt bewonderd; meer zaaklykheids dunkt ons hier» dan wel in zommige andere
Franfche Leerredenen, ontmoet te hebben; die wel eens ,
met hoe veel regts zullen wy nu niet onderzoeken, van
mangel aan zaaken , in eenen overvloed van woorden
begraaven, tefchuldigd worden. Des Heeren B O U T L I E R ' S onderwerpen zyn , doorgaans , bélangryk.
De
toehoorders ontvangen umtrent dezelve eene genoegzaame inlichting; niet zoo v e e l , nogthans, o f aan hun
naadenken wordt nog iets overgelaaten. Zonder onnaL E T T . 1803. No. 7.
T
tuur*

J. R.
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tuurlyk zwellende te zyn, is de ftyl deftig, befchaafd,
iïerlyk by wylen, en, zoo verre onze kunde reikt, de
taal zuiver.
W y herhaalen het; veele bewonderaars
van wylen den E e n v . B O U L L I E R zullen reden vinden
om der keuze ter gemeenmaakinge van eenigen van
's Mans naagelaatene Opftellen toe te juichen.
Een Veertiental bevat dit Eerfte Deel. Ziet hier daar
van de opfchriften en texten. Over de Foorbidding
der
Gemeente voor haaren Herder,
a Thesf. III: i.
Over
den Godsdienst, aangemerkt
als V Menfchen waare doel*
•wit en hoogfte goed , Pred. X I I : 1 5 . Over het onderscheidend Karakter
der Leerlingen
van J.
Christus,
Joan. XIII: 35. Over de offerande der arme
Weduwe,
Over het gevoel van Gods tegenwoordigheid,
Pf. X V I : 8. Op den Dank- en Bededag
van 14 Maart 1 7 9 a , Jef. X X V I : 9. Over Gods grootheid , en *s Menfchen geringheidPf. VIII: 4 , 5 . (In
twee Leerredenen.) Over de waardy , het gebruik en
het utikoopen van den Tyd, Efez. V: 16. Over de eerfle
woorden van Simeons Lofzang,Luk.
II: 2 9 , 30. Oyer den
Val en het Berouw van Petrus,Mark.XIV:
66—72. Over
Maria en Johannes aan den voet van het Kruis, Joan.
X I X : 25—27. Over het eerfle woord van J. Christus aan
het Kruis , Luk. XXIII: 34. Over den troost eens Christens by het verlies van geliefde panden, 1 Thesf. IV: 1 3 .
Thans iets ter proeve willende voordraagen, bepaaIen wy ons tot de teekening , welke ons de Eerw.
B o u L L i E R in zyne tweede Leerrede Over Gods Grootheid enz. van de weldaaden der Voorzienigheid heeft
gegeeven. Ziet bier die teekening. „ De weldaaden
der Voorzienigheid omtrent het menschdom zyn zoo
groot en zoo menigvuldig, dat wy zelf haar getal niet
kunnen berekenen. Zonder hier te fpreeken van de weldaad der fcheppinge, den grondflag in de daad van alle
de overigen, laaten wy ons bepaalen by de zorge, welke de Voorzienigheid draagt, om de menfchen te onderhouden, die zy gefchapen heeft; om hen te behoeden voor zoo veele onheilen, aan welke hunne natuurlyke zwakheid hen onderhevig maakt; om hen van zoo
veele goederen eri hulpmiddelen te voorzien; om hen
van alle de aangenaamheden te verzorgen, welke wy
in onzen leevensloop genieten , en zonder welke dezelve treurig en lastig zou worden, 's Menfchen oneindige behoeften, die van zoo veele kanten ontftaan, die
dag
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dag aan dag in duurzaamheid en getal toeneemen . . .
in de Godlyke goedheid vinden wy het raiddel om
haar te vervullen. Indien w y llegts tot eenige byzon
derheden nederdaalen, worden wy overtuigd van ons on
vermogen om haar allen te kennen ; en nog minder
kragts» vooruitzigts en kunde bezitten w y , om in de
zelve te voorzien. De Godlyke hulp vervangt ons on
vermogen; en, indien wy een weinig ernitig naaden
ken daar aan befteeden, kunnen wy de agtgeeving dier
wyze Voorzienigheid niet genoeg bewonderen, die onophoudelyk over ons waakt, terwyl wy vaak te mid
den der dringende geyaaren flaapen ; — wanneer wy
ons zeiven vergeeten, is God onzer gedagtig, en verza
digt ons met zyne goederen. Maar helaas! de aanhou
dendheid der weldaaden verhindert ons dezelve op te
merken, en de gewoonte verrtompt het gevoel, ó On
dankbaarheid! 6 ftugheid der arme Vervelingen! onophoudelyk ontvangen zy nieuwe weldaaden, en misken
nen de vaderlyke hand, die ze hun toedeelt!
Laaten
wy de aandagt vestigen op, bet maakzel van ons lichaam, zyne verwonderlyke tederheid , zyne verbaazende broosheid , welke zeker iemant het mensch lyk
lichaam niet t' onregt eene aaneenfchakeling van zwakhe
den heeft doen noemen . . . . Wie is het, die in zyn ge
heel bewaart, en voor verwarringen, de geringde van
welke voor ons doodlyk zyn zou, dat 2amenftelzal van
zoo tedere werktuigen, van zoo veelerlei vaten bewaart»
uit weike het lichaam is zamengefteld? Wie is het, die
de beweeging befhiurt, en het evenwigt van die zoo
dunne vogteh onderhoudt > die de ziel zyner werkingen
z y n , en het beginzel van zyn leeven? —
De V O O R 
ZIENIGHEID.
De l u c h t , die wy ademen, de fpyzen,
die ons voeden , de w a r m t e , die ons bezielt, de getemperdheid en de geregelde wederkomst der faifoenen, aan den toeftand onzes lichaams zoo volmaakt even
redig , en die hat aardryk bereidt tot vrugtbaarheid
voor onze behoeften en vermaaken; het licht, welk ons
beftraalt en vervrolykt, de geuren, die ons ftrqelen.»
de kleuren en de klanken, die onze oogen en onze ooreti
bekooren ; wie is het, die om ons alle deeze aangenaam
heden te bezorgen zorge draagt? —— De V O O R Z I E N I G 
HEID.
Alle de zoetigheden, alle de voordeelen, der zamenfeevinge , wie is het, die ons dezelve doet genie
ten, en het vreedzaam genot daar van verzekert?
T a
De
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De V O O R Z I E N I G H E I D .
Wie is het, die tegen zoo
veele toevallen en onheilen ons behoedt, voor welke
"wy zonder ophouden blootftaan ? Wie is het, die depylen van zoo veele heimelyke vyanden, die tegen den
mensch een aanhoudenden kryg voeren, vanboven onze
hoofden afwendt? — • De V O O R Z I E N I G H E I D . Zie nog
verder om u heen ; befchouw alle de fchepzelen, die
VL omringen: niet ééfi bykans is ' e r , zelf van de zulken, die 't minst onder ons bereik fchynen te vallen,
van 't welk wy niet eenig gebruik maalten, en 't geen
daar door niet tot ons geluk veritrekr.
Die ftarren
z e l v e , op een zoo verbaazenden afftand van ons ge
plaatst , dat ze op het menschdom geene de geringde
betrekking fchynen te hebben, ook hier, in de voordeel e n , welke het burgerlyk leeven van haar ontleent,
kunnen wy het verwonderlyk beleid der Voorzienigheid
opmerken , en des Scheppers weldaadige oogmerken ten
onzen opzigtc. Hoe min gewigtig ook de menfchen zyn ,
bewooners van deeze Aarde,
die in de onmeetelykheid
der ruimte flegts een ondeel is, wanneer wy deeze oog
merken gadeflaan, fchynt wel het gantfche heelal om
den mensch te zyn gefchapen ; zoo naauwlettende is
Gods goedheid op onze belangen. Als ik uwen hemel
aanzie,
het werk uwer vingeren,
de Maan en de Star
ren, die gy bereid hebt, dan zeg i k , wat is de mensch,
dat gy zyns gedenkt,
en V menfchen zoon, dat gy hem
lezoekt?
Laaten wy een zoo uitgebreid onderwerp
bekorten; laaten wy door de leevendigheid der aan
doeningen van ons hart de bepaalde bevattingen van ons
verftand vergoeden. Hoe dierbaar is uwe
goedertieren,
heid, 6 God! dies de menfchenkinderen
onder de fchaduw
uwer vleugelen toevlugt neemen.
Een oogenblik naadenkens , M . B . zal u leeren bevatten , hoedanig de
grootheid deezer Godlyke goedheid moet weezen ; het
is , dat zy alwat onder de menfchen tot dit denkbeeld
eenige betrekking heeft, oneindig overtreft.
By de
menfchen beftaat 'er altoos eenige evenredigheid tus
fchen hem, die eene weldaad fcbenkt, en een anderen,
die haar ontvangt: de menfchen, altyd na geluk ftreevende, 't welk zy niet weezenlyk bezitten, en 't welk
2y in zich zeiven niet kunnen vinden, zyn door hunne
wederzydfche behoeften onderling verbonden ; nimmer,
is by hen de oeffening der edelmoedigfte weldaadigheid
volkomen afgefcheiden, ' t zy van tegenwoordig belang,
of
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of van de zucht na een afgelegen geluk . . . . Maar God
is hoogst gelukkig in zich zeiven; de menfchen behoeft
hy niet; te veel overtreft de volmaaktheid zyner natuure de hunne: nogthans verwaardigt hy zich om tot
hunne nietigheid a f te daalen; met eene milde hand
fchenkt hyhun weldaaden; by neemt belang in hunne
bewaaring; hy waakt over hun geluk, Goedheid, die het
kenmerk van alle de overige Godlyke volmaaktheden
draagt, is oneindig, is onbegrypelyk.
Wat is de
mensch, dat gy zyns gedenkt, en Vmenfchen zoon» dat
gy hem bezoekt?"
De Eerwaarde B O U L L I E R nu overgaande, om over
Gods goedheid met opzigt tot den Godsdienst te fpree
ken , zullen wy uit die Afdeeling het volgende overneemen, „ Men dwaalt, zegt h y , of men verftaat zich
zeiven niet, wanneer men met zommige Godgeleerden
zegt, dat God het plan onzer Verlosfinge heeft,beraamd,
om zyne heerlykheid te openbaaren. ümwyfelbaar is h e t ,
dat niets zoo zeer God kan ver heer lyken, als het werk
der verlosfinge der menfchen door Jezus Christus; ontwyfelbaar is b e t , dat God, nooit anders dan op eene
w y z e , hem waardig, en overeenkomftig zyner volmaakt
heden werkende, niet kan werken, zonder zyne volmaakt
heden te openbaaren- en ,• diensvolgens, zonder haar een
nieuwen luister van heerlykheid te geeven, ten aanzien
van fchepzelen, die dezelve befpiegelen.
Niets ,
in 't byzonder, kon meer bydraagen tot de heerlykheid
van *t Hoogfte Weezen, dan de bermhartigheid, welke
hy in de zaligheid van 't menschdom beeft ten toon
gefpreid.
Maar, te beweeren, dat het oogmerk van
God met de menschwording en den dood zyns Zoons ,
en dat zyn uiterst doelwit geweest is, de heerlykheid.
welke hy daar van ontleent, is zoo veel, als deeze
heerlykheid zelve te verdonkeren, die men tragt te vergrooten, door het verkleinen van de grootheid van Gods
bermhartigheid , en door te onderftellen, dat hy zich
xen oogmerk heeft voorgefteld , ongelyk minder voortreffelyk dan de aangewende middelen. Daarin is de
grootheid der Godlyke goedheid gelegen, dat de ge
lukzalige G o d , en algenoegzaam • in zich zeiven,
de
zondige menfchen zoo zeer heeft lief gehad, dat hy hen
wilde gelukkig maaken ten koste des bloeds zyns eigenen
Zoons. Maar, indien het voornaame doelwit, 't welk
hy in dit groote werk zich heeft voorgeftekt, de heer-
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lykheld z y , welke hy daarvan moet ontleenen, dan zou
inen moeten zeggen, dat die heerlykheid een goed i s ,
't welk hem ontbreekt, en hy door deeze groote mid
delen zich wi! eigen maaken: — men zou moeten zeg
gen, dat God het geluk der menfchen niet wilde, dan
om de belangen zyner heerlykheid.
Daarenboven,
indien het zeker z y , dat God volmaakt gelukkig i s , en
dat zyn geluk niet kan toeneemen , zou de heerlyk
heid , welke God van zyne fchepzelen ontvangt ter
z-aake der Verlosfinge van het menschdom , niet een
heilgoed voor hem kunnen zyn, noch een oogmerk, aan
de grootheid der middelen evenredig, welke hy , op
deeze onderftelling, ter bereikingc daar van hadt te
werk gefteld; het ware die liefde niet, welke de 11.
Paulus ons doet bewonderen. — Neen; God, de za
ligheid der menfchen bezorgende , bedoelde niets dan
hun geluk, en heeft ten dien oogmerke niets gefpaard.
Ziet daar de diepte der goedheid , in welke wy zoo
gaarne ons zeiven verliezen. Wat is de mensch, niet
flegts dat fchepzel , zoo gering , zoo bepaald, zoo
zwak, maar dat fchuldig fchepzel, duizendmaalen meer
onwaardig door zyne verdorvenheid, dan om zyne na
tuurlyke geringheid , om ten voorwerpe uwer zorgen
en gunden te dienen; wat is het fchepzel, dat door de
innerlyke beweeging der bermhartigheid onzes Gods de
Opgang uit de hoogte hetzelve heeft bezogt; dat dezelve„
om hem gelukkig te maaken, dat onbegrypelyk wonder
rreeft gewrogt, waar door het eeuwig Woord onder om
is hoornen vtoonen-, ons is gelyk geworden, in onze zwak
heden en elenden heeft gedeeld , ten einde om ons zy
ner heerlykheid deelagtig te maaken V Wat is de mensch ,
dat gy zyns gedenkt , en 's menfchen zoon, dat gy hem
bezoekt ?" ——

De Gefchiedenis , Lotgevallen en het Karakter van D A .
V J J 3 , door j , L , E W A L D .
Hde Deel. Te Ley den en,
Amfterdam, by A. en J . Pionkoop en W . van Vliet,
In gr. 8vo. 330 bl.
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it tweede en laatfte Deel der Levensbefchryving
van David, door E W A L D , heeft nog meer waar
de , dan het eerfte , waarvan wy te v o r e n , met ver
dien-
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dienden lof, verflag gedaan hebben C*)« De Schryver
zegt zelf, in het Voorbericht, dit Deel zorgvuldiger
uitgewerkt te hebben; en dit i s , op veele plaatzen,
duidelyk te bemerken. Aan 's Mans zedige wyze van
denken moet men 't toefchryven, wanneer hy zich desniettemin minder te vrede toont met de uitvoering.
Over veele byzonderheden in de gefchiedenis van David, als Man en Koning, inzonderheid over het donkere in zyn leeven, en het dubbelzinnige in zyn karact e r , is veel meer licht verfpreid, en het waare oogpunt van verfcheidene omftandigheden veel duidelyker
aangeweezen. D e byzondere aanmerkingen, die, even
als in het voorgaande D e e l , op de doorloopende voordracht der gefchiedenis, by wyze van leevensbefchryving, volgen, zyn hier wederom gewigtig en leerryk.
Z y gaan over de navolgende onderwerpen: I. Koele
Beoordeelaars van vuurige menfchen. II. Iets over het
vergezicht in de voorzeggingen. III. Hoe wordt men>
meester over de gebreken van zyne eeuw en van zynen
Hand? IV. De fchadelyke gevolgen van. gekoesterde
zinlykheid. V . Eene voornaame bron van fynere en
grovere onmenschlykheid. V I . Eene weinig bekende
oorzaak van huislyk lyden. VII. Een woord over de
gevolgen der oproeren. VIII. Zucht tot vergrooting
van macht bederft de beste karaéters.
Hebben wy te voren iets, tot eene Proeve der nütti.
ge fchryfwyze van E W A E D , over de gefchiedenis van
David,
medegedeeld uit de bygevoegde aanmerkingen,
wy willen thans de moeite neemen,om iets uit de leevensbefchryving zelve ter neder te fchryven. Daartoe kiezen wy het verhaal van de wyze , waarop de eerfte
tyding van Abfaloms dood tot David gebragt, en door
hem ontvangen wierd.
„ Nog blies men tot den aftocht, en Abfaloms lyk
wierd begraaven, wanneer de zoon van den Priester Sadok zich naar Joab fpoedde, en van hem verlof verzogt,
om aan David" de blyde tyding van het gedempte oproer te brengen. ,, Neen, daar toe heb ik u te l i e f ! "
antwoordde J o a b : , , heden valt 'er geen goede boden„ loon, daar de Prins dood is." E n , terwyl juist Kuf c h i , een L e v i e t , binnen trad, ook een rechtfchapen
man
9

(*) Zie onze L«U. vtsr I 8 O Ï , bl. 5-5.
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man, maar die in Davids gunst niet zoo veel te verliezen had, draagt hy 't terftond deezen op , om den Koning bericht te brengen wegens den gewonnen flag.
Waarlyk eene beleefde verfchooning van den anders niet
zeer beleefden Joab! Al het fyne der ftaatkunde had h y ,
gelyk men uit verfcheiden voorbeelden ziet: alleen dat
fyn gevoel, 't welk alleen het hart geeft, had hy niet:
en zonder dit bereikt de mensch het edelfte der fynheid
nimmer.
„ Kufchi nam terftond den last op zich, om dat hy
zoo ver niet zag, als Joab. Ahimaaz, Zadoks zoon, geloofde ook Joab niet; hy bad hem nogmaals om verlof,
om toch ook het bericht te mogen brengen. Joab liet
het zich welgevallen, en Ahimaaz ylde langs een' anderen weg naar Mahanaïm, en kwam Kufchi vooruit. De
Koning zat in de poort; en men kan denken, met welk
een verlangen hy op tyding van den uitilag van het gehecht wachtte. Juist daarom ftond boven"op de pourt
een w a c h t e r , wélke van verre konde uitzien, en terftond bericht geeven m o e s t , wanneer hy iemand van
dien kant zag komen. „ Een enkele looper!" liet hy
den Koning melden. „ H e t zal een goede bode z y n ! "
zeide David vrolyk. Een enkele vluchteling was niet te
verwachten. „ N o g een looper!" liet de wachter melden. „ O o k dat is een goede bode!" zeide David.
E n als ftraks de wachter melden liet, dat hy in den eerften looper Ahimaaz herkende, welke hem reeds zoo
menige gewichtige en goede tyding gebragt had, was de
Koning vol hoop, tot dat eindelyk Ahimaaz voor hem
verfcbeen.
„ God, uw G o d , zy geloofd!" ving Ahimaaz aan:
, , hy heeft ons de overwinning gegeeven op de oproer„ maakers.'\
BAVID.

Leeft Abfalom nog?
A H I M A A Z .

(verlegen.*)

Ik zag een groot gewoel ! — E e r men recht w i s t ,
hoe het afliep, zond Joab my tot u.
DAVID.

Wacht dan maar hier. —
„ Op
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>, Op bet oögenblik kwam Kufchi langs eenen anderen
weg aan. Hy riep terftond : „ Alle de wenfchen van
m y n ' H e e r , den Koning, zyn vervuld. Jehova heeft
„ tegen de oproermaakers beflist, ten uwen voordeele!"
— „ Leeft Abfalom?" vraagde de Koning terftond we
der. En Kufchi antwoordde: „ Het moet alle vyanden
„ van mynen Heer zoo gaan, als het
ging!"
Naauwelyks bad David dit woord gehoord,of Hy be
dekt zyn gezicht, wendt zich van den boodfchapper
a f , gaat heen naar de opperzaal, en laat den bode ftaan.
In het weggaan „hoort men hem alleen nog de klagt uitftorten: , , ö Abfalom, myn zoon! mogt ik toch voor
„ u geftorven zyn! 6 ! myn kind! myn kind!"

„ Ik kan niet w e l denken, dat iemand myner leezeren
dit gedrag van David onnatuurtyk vinden, of wel eene
zwakheid noemen zal. Ik zoude hem ten minfte hartel y k beklaagen , die zulks deed.
H y zoude daar door
toonen verwaarloosd te zyn van den besten kant, wel
ke aan den mensch i s , het hart. E e r iemand Veldheer,
Staatsman, Koning wierd , was hy Vader en Mensch.
E n wee hem, wanneer de Veldheer, de Staatsman, den
Koning, den Vader of den Mensch in hem verftikt
heeft! Abfalom was Davids kind, en een begaafd kind
van veel hoop. Zyne lievenswaardige eigenfchappen had
den trouwens den Vader in vroegere tyden menig vrol y k uur bezorgd; h y had hem dus zeker door groot
moedigheid en vergeevende liefde hoopen te winnen. Z y 
ne eigen, des Vaders, fchu d had die fchrikkelyke el
lende over zyne familie gebragt: en Abfalom was met
die gezindheid jegens zynen vader uit het leeven ge
gaan! — Dat alles fmartte hem aan zyne ziel: het g a f
hem eene wonde op de gevoeligfte plaats van zyn hart.
J k weet n i e t , of het anderen zoo gaat: maar voor my
is David pooit beminlyker, dan juist thans, daar hy
niet eerst naar den uitflag van het gevecht vraagt, van
welken toch waarfchynlykjzyne kroon afhing, maar naar
zynen zoon Abfalom, welke hem van den kroon berooven wilde; daar hy zoo geheel Vader was, dat hy ook
zelfs eene zoo beflisfende overwinning met het verlies
Van een, hoewel gansch ontaard kind, niet koopen wil
de. Zeker had hy in dit oögenblik kroon en icepter
T 5
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gaarn tegen den ftillen vrede des huislyken Ieevens verruild : en het is recht aangenaam, in de gefchiedenis nog
zulke Koningen aan te treffen, welke onder zoo veelen
in hunnen ftand, welke de menschlykheid verkrachten,
nog menfchen met een volkomen menfchelyk gevoel gebleeyen zyn.
„ David bleef opgeflooten in zyne kamer, en liet zich
geheel over aan de droefheid over zynen zoon. Vrolyk
kwam het zegevierend leger van zyne getrouwe aanhangers van het flagveld terug» en allen hoopten natuurlyk
een vrolyk onthaal van hunnen Koning.. Maar ials men
hoorde, dat David voor niemand te zien was , dat hy
de boden van overwinning zonder antwoord had laaten
ftaan, en geene gelukwenfchen aannam; zoo ging de
vreugde over, en allen ontzonk de moed. Thands hoor»
de men door 't geheele leger: dat Davids droefheid over
het verlies van zynen zoon grooter w a s , dan zyne vreugde over de overwinning.
Nu ontftond 'er gemor , of
men Hoop verlegen naar huis, als hadde men zich over
de overwinning te fchaamen. Met één woord, dit bericht werkte by uitftek ten nadeelè in het leger. Voor
David hadden zy hun leeven gewaagd : voor David
hadden zy de kroon wederom bevochten ; en nu gedroeg hy z i c h , als hadden zy hem fmart aangedaan.
Men kan begrypen, dat niemand over hem te vreden was.
,, Dit belet evenwel niet, dat David als mensch voortreffelyk handelde. Het deed wel zyne koninglyke voorzichtigheid geene eer a a n , 't geen eer deed aan zyn vaderlyk gevoel: maar 'er zyn omftandigheden, in welke
alleen de man zonder hart, de doorfleepene, aan voorzichtigheid denken kan , en in welke ieder edel, uitmuntend mensch alle voorzichtigheid vergeet; daar voor
weet hy op een' anderen tyd op tienerlei manier weder
goed te maaken, 't geen hy foms in zulk eene omftan.
digheid kwalyk gedaan heeft,
Joab -konde ondertusfchen deeze fteeds toeneemende ontevredenheid van zyne wakkere tochtgenooten niet verdraagen,
H y hield
zoo lang a a n , tot dat hem de Koning voor zich liet
komen; en nu fprak hy hem zoo ftout toe , als alleen
een Joab , die reeds zoo lange jaaren goed en kwaad
met "David gedeeld had , fprceken durfde: „ W i l t gy
„ hen dan nog befchaamen," zeide h y : , , uwe getrou„ we
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„ we dienaars, welke heden u , uwe gemaalinnen, uwe
„ zoonen — met gevaar van hun leeven gered hebben?
Dat heet zyne vyanden liefhebben , en zyne vrienden
haaien! Waarlyk gy toont, dat u aan uwe bevelhebbers en foldaaten weinig gelegen ligt; trouwens, ik
,^ zie het wel : was Abfalom nog maar in leeven, en
„ wy waren allen dood, dan was het zeer wel, Ik
„ bid u , vertoon u aan 't leger, fpreek vriendelyk met
„ de foldaaten, anders — zoo waarachtig als God leeft!
geen man blyft u getrouw! In deezen nacht gaan zy
„ allen tot Amafa over. En dan ontftaat 'er een onge„ luk, zoo als gy 'er nog niet een beleefd hebt," M e t
opzet maakte J o a b mede van Davids gemaab'nnen en kin
deren, melding. Juist door menfchelyk en vaderlyk gevoél wilde hy zyne fmart lenigen. Veel konde 'er te
gen Joabs beweegredenen gezegd worden. Immers konde de overwinning op Davids zyde zyn, en Abfalom
evenwel leevend blyven, gelyk net ook zoude gebeurd
z y n , wanneer J o a b , in plaats van hem te dooden, zyne
gevangenneeming belast had: ondertusfchen voelde D a 
vid-wel, of l i e v e r , zyn verftand zeide bet hem, dat
oab van den kant der voorzichtigheid gelyk had, H y
erftelde zich daarom , liet zyne droefheid vaaren, ging
in de poort zitten, en fprak vriendelyk met allen, die
hy ontmoette. Dit deed ook zoo veel werking op het
l e g e r , dat de misnoegden van gedachten verander
den , of de enkele onder hen ten minfte niet geboord
•wierden."
Voordgezette Befchouwingen over de voornaamfle Waar
heden van den Godsdienst,
Door j . F . w. J E R U S A 
LEM.
Uit het Hoogduitsch vertaald,
door A , V A N
W A A S D Y K , Leeraar by de Gemeente der
Remonflranten te Delft.
Te Delft,
by M. van Graauwenhaan,
In gr, 8v0. 603 bl.
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n het Voorbericht wordt ons door des Schryvers
waardigen Z o o n , P . C . J E R U S A L E M , bericht, d a t ,
offchoon zyn Vader reeds, in de Voorrede van "t laat
fte Deel der voorlang by ons bekende Befchouwingen,
(Verhandelingen
over de voornaamfle Waarheden van
den Godsdienst} van zyne Leezeren afi'cheid genomen
had, als toen, wegens zynen ouderdom en toeneemende
zwak-
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zwakheid, wanhoopende , . om het overige deel derzel
ver., naar de waarde en het gewigt des onderwerps, te
kunnen uitvoeren, echter nog van tyd tot tyd de navorfching en verdere opheldering dezer waarheden zich
ten hoofddoel had blyven voorttellen , dat hy daaraan
nog fteeds zyne vrolykfte uuren, met een blyden y v e r ,
fcad gewyd, zynde deze onderwerpen hem van tyd tot,
tyd dierbaarder en gewigtiger geworden, terwyl het
onderhoud met dezelven eene waare behoefte en ver
kwikking voor zynen geest was. Zyn oogmerk ging
thans wel niet meer daar heen, om het gantfche voormasls door hem ontworpen plan, naar de orde, nog te
vervolgen: waartoe hem de tyd , dien hy misfchien
nog over zou hebben , veel te kort fcheen: veel meer
wenschte hy zich flechts over deze en gene ftoften,
die hem byzonder gewigtig fcheenen, te kunnen verklaaren. En dit is hem eenigermaate gelukt. Men le
vert hier, al wat voorhanden w a s , bet refultaat van
overdenkingen, die hem den avond van een moeitevol
leeven zoo helder en vrolyk maakten.
Geene dezer Verhandelingen is geheel uitgewerkt.
Eenigen zyn een bloot ontwerp. Anderen weinig meer.
Alles is welkom, zoo als het i s , van die waardige
hand.
Dit eerfte Deel bevat: i ) E e n e Verhandeling over
den toeftand der W e r e l d , ten tyde der geboorte van
Jefus. a ) Over het leeven en karafter van, Jefus. 3 )
Over de buitengewoone grootheid en hoogheid van zy
nen perfoon. 4 ) Over de wettigheid des Verlosfcrs.
5 ) Over de Leer van Jefus wegens God en de Voor
zienigheid , en daaruit afgeleidde eerfte grondwet, de
liefde Gods. 6) Over de tweede grondwet, liefde des
Naasten. 7 ) Over de Leer van de onfterflykheid der
ziel en een toekomend leeven. 8) Over de Verzoening
en Genoegdoening.
9 ) Over de fchikkingen , die de
Heiland , tot voortduuring en uithreiding van dezen
Godsdienst, gemaakt heeft. 10) Over de volmaaktheid
der Leer van J e f u s , en den Geest van den Christelyken Godsdienst in 't algemeen, i i } Over Jefus als
Mesfias.
Veelen zal de waardige Gryzaart niet vasthou
dend genoeg aan de grondftellingen der Proteftanten
toefchyuen.
By anderen zal hy geoordeeld worden
nog te veel ten achteren gebleven te zyn.
Ondertus;
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tusfchen zullen onbevooroordeelde en waarheidlievende
L e e z e r s , in deze Befchouwingen, verfcheidene oorfpronkelyke , waarlyk fchoone en welgegronde gedach
ten , en, byna op iedere bladzyde, iets leerryks aan
treffen.
Doorgaands gaat hy zyn eigen weg.
Hy is
niet voor het meesterachtig beflisfen, maar oordeelt befcheidentlyk.

Gefchiedenis

der Menschheid naar den Bybel, door
II.de Deel.
Te Amfterdam,
J , Allarr. In gr. 8vo. 426 bl.
MAN
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e Hoogleeraar M U N T I N G H E zet, in dit Boekdeel ,
zyne aangevangene t a a k , op dezelfde loffelyke
wyze , voort, waarvan w y , in 't vorige jaar, verflag
gedaan hebben ( * ) '
gehandeld hebbende over de gefchiedenis van de Waereldfchepping tot op den Zond
vloed, en van den Zondvloed tot op Abraham, komt
hy nu tot het derde tydperk, van Abraham tot op Mofes. H y geeft vooraf een algemeen overzicht van de
gefchiedenis van dit tydperk, waaruit men verneemt,
d a t , behalven de gefchiedenis van Abraham,
en diens
nakroost, ook die, welke men, dichterlyk ingekleed, in
het merkwaardig boek , naar den naam van Job ge
noemd, verhaald vindt, hier in overweeging genomen
w o r d t , en dat de behandeling van den trapswyzen
voortgang der verftandelyke, zoo wel als zedelyke en
Godsdienftige befchaaving, in dit tydperk, in vyf Afdeelingen gefplitst wordt, waarvan alleenlyk de eerfte
in dit Deel is afgehandeld. Z y bevat de
gefchiedenis
van de verftandelyke
befchaaving
des menschdoms door
Handwerken,
Kunften en
Weetenfchappen.
Na eenige voorbereidende aanmerkingen, wordt onderfcheidehtlyk gehandeld, I. Over den ftaat derHandwerken en Kunften: over den Akkerbouw, de Vee
hoedery , het verbouwen van Boomen en Tuinvruchten,
de j a c h t , d e Visfchery, het maaien van Meel en Brood
bakken, het kooken en toebereiden van Vleesch en an(•) Algem. Vai. Lettereef. 1802, bl. 481.
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dere fpyzen, de bereiding Van Wyn en andere dran
ken, de toebereiding van de Olie* het Spinnen, W e e 
ven , Naaijen en Verwen van onderfcheidene ftoffen ,
de Bouwkunde,de kunstbearbeiding derMetaalen en ede
le Gefteeriten, den ftaat der Bergwerken, het maaken
vaö Beeldwerk, het gebruik en f tempelen van Geld,
het maaken van Glas, de Zang-, Toon- en Danskunst,
de kunst van Meeten en W e e g e n , en inzonderheid de
Dichtkunst. II. Over den ftaat der Weetenfchappen:
Sterrekunde, Tydrekenkunde, Rekenkunde, Meetkun
de , Aardrykskuhde, Natuurkunde, Natuurlyke Ge
fchiedenis, Scheikunde, en Geneeskunde.
Over deze onderwerpen wordt ons 't meest weetenswaardige, uit den grooten voorraad van des Hoog
leeraars uitgebreide geleerdheid en grondige taalkennis,
in een kort beftek en geleidelyken fchryftrant, me
degedeeld, de trapswyze voortgang der verftandelyke
befchaaving van het menschdom, in dit tydperk, met
fnedige oordeelkunde aangeweezen, en over zeer vee
le byHelplaatzen een helder licht verfpreid.
Men zal
hier geheele Dichtltukken uit dit tydvak, het .aatfte
Lied van J a c o b , de Liederen van Mofes , Bileams
Godfpraaken e n z . , op eene voortretfelyke w y z e , op
gehelderd vinden. ' E r is inzonderheid op nieuw zeer
veel bygedraagen tot regt verftand van het boek van
J o b , en tot eene juiste beoordeeling van deszelfs dichterlyke fchoonheden. Een aantal geleerde Aanmerkin
gen , tot bevestiging en nadere opheldering van 't ter
nedergeftelde , is wederom achteraan afzonderlyk ge
drukt, 't Is jammer, dat de leezing daardoor fom
tyds , op eene onaangenaame wyze , wordt afgebro
ken. Maar wy weeten ook al niet, hoe de Hoogleer
aar anders daarmede voegelyk zou gehandeld hebben.
H e t zal niemand, die belang ilelt in de verhandelde
onderwerpen, denken w y , berouwen, dit Boek eerst
zonder de bygevoegde Aanmerkingen, en dan nog eens
met dezelven te leezen.

BYDRAAGEN

TOT

HET

GALVA NISMUS.

2^7

Bydraagen
tot het Galvanismus,
zoo in opzicht tot des
zelfs
Genees- als Natuurkundige
Werkingen.
\ft
- Stuk.
Te Arnhem, /by J . H . Moeleman, J u n . j
gr. 8vo. 62 bl.
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it Stukje bevat:
Een gedeelte der Proeven, om
het Galvanismus ter geneezing van fommige Ziekten
aan te wenden; door j . c . G R A P E N G I E S S E R . a ° . Een
gedeelte der Bydragen, ter nadere kennis van het Gal
vanismus, en der Refultaten
van deszelfs onderzoeking:
door j . w. R i T T E R : zullende de vervolgen deezer
werkjes in het tweede Stuk worden medegedeeld.
Het eerstgenoemde dier ftukjes is zeer gewigtig, ora
dat de Schryver in hetzelve, zo uit reden als uit on*
dervinding, naauwkeurig bepaalt, in welke omftandigheden het geneeskundig gebruik van dit middel aan te
pryzen, en waar het, in tegendeel, nadeelig is.
„ De ziekten Cztgt de Schryver) in welken ik het
Galvanisme inzonderheid bruikbaar houde, en aange
wend heb, zyn de volgende:
, , i . ) De verlammingen
der uiterfle
ledemaaten.
„ De oorzaak deezer krankte moet in het werktuig
zeiven, in den inwendigen zieken toeftand der zenu
wen , en den trap van derzelver aandoenelykheid en le
venswerkzaamheid , gelegen zyn, indien men van de
aanwending van het Galvanismus iets wil verwagten.
Alle verlammingen uit werktuiglyke en andere oorzaa
ken , by voorb. doorfnyding der zenuwen, derzelver
drukking door beenuitwasfen, verdraai]ingen en kwetzingen van den ruggraad, drukking op de hersfenen
enz. behooren hiertoe niet. De verlamming kan w e l ,
door eene beroerte en drukking op de hersfenen, ontftaan zyn, maar deeze oorzaak moet opgehouden heb
ben te werken. B y de halfgeraaktheid is dit bezwaarlyk te beflisfen, vermits dezelve even zo wel, door de
voortduuring der oorzaak in de hersfenen, als, na het
ophouden derzelve, door de verzwakking der levens
werkzaamheid in de zenuwen, kan voortduuren. Is ech
ter flechts , in het een of ander deel van dezelfde zie
ke z y d e , het leven wedergekeerd, alsdan kunnen w y
eer van het Galvanisme hulp verwagten. Voor het
ove-
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overige blyft in dit geval de proefneeming geheel onfchadelyk.
„ By dé verlammingen ha jicht eh Verouderde rheumatismen is het des te eerder aan te randen, het Galvanisme te beproeven, daar w y , buiten deszelfs prikt lende de zenuwen bezielende kragt, nog op deszelfs ver*
deelende en afleidende werking , by deszelfs aanwen
ding op fpaanfche vliegen, kunnen rekenen.
„ a . ) Zwakheid des gezichts en fteekeblindheid.
De laatfte mag nu volkomen, of onvolkomen, zyn $
de trap der ziekte geldt hier,in opzicht van de aanwyzing
ter aanwending van het Galvanismus, even veel, llegts
dat de geneezing, in 't eerfte geval, vry zwaarder en langzaamer, dan in het laatfte, of Wanneer de zenuw, naar
haare zamenftelling , reeds Veranderd, by voorb. ver
droogd is, geheel onmogelyk wordt* Dan, niet alle
zoorten van fteek-eblindheid zyn, ter aanwending van het
Galvanisme, gefchikt; maar, naar myne ondervinding,
enkel die geenen, welke in eene met gebrek aan aan*
doenelykheid gepaarde zwakte en verlamming der Ge
zichtszenuw (verminderde gevoeligheid, Afthenia indirec*
td) hunnen grond hebben. De tegenwoordigheid van
deezen zo even genoemden toeftand, moet de wyze van
ontftaan, in vereeniging met de voorhanden zynde ziek
te - tekenen, leeren. Hoe moeilyk het voor het overige
z y , dit zooit van verlamming te onderfcheiden, zal elk
der zaake kundig ligt bezeffen, d a a r , by de vaak zo
gebrekkige opgave der oorzaaken, de kentekens der ziek
t e geene zekerheid opleveren.
„ In dat zoort van fteekeblindheid echter, Waar de
zwakheid en verlamming der gezichtszenuw met vermeer
derde aandoenelykheid gepaard gaat, waar de Lyder aan
maatig heldere plaatzen goed, maar in zeer fterk licht
flegt ziet: waar het oog over het geheel zeer aandoenelyk i s , traant, en, by de geringde infpanning, pynlyk wordt: waar de L y d e r , offchoon hy zomwylen reeds
ftokblind is, nog een lichtlcherm draügen moet, — kan
ik de aanwending van het Galvanismus geenzins aanraaden.
Nog minder is het Galvanismus, by de fteekeblind
heid uit ophooping (congestion) dat i s , uit overvulling,
of te volheid, en uitrekking der vaten in de hersfenen
of gezichtszenuwen, of in het netvlies (retina),
dewelke
vaak uit onderdrukte gewoone bloedontlastingen, ver-
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flopping der maandelykfche zuivering, en verdopten aunbeijenvloed, ontftaat, aan te wenden. ——
i> 3 - ) Hurdhcorigheid en doofheid.
,, Ten aanzien van dezelven geldt byna, mutatis mutandis, hetzelfde , wat van de lteekeblindheid is gezegd
geworden ; dat men, naamlyk, niet by alle g e . i o o r s gebreken en zoonen van doofheid, maar flegts alsdan
van de aanwending van 't Galvanisme voordeel kan verwagten , wanneer het gebrek in de zenuwen ligt, dat
i s , wanneer, met gebrek aan aandoeneiykheid gepaarde,
zwakte en verlamming der gehoorszenuwen , ' de naaste
oorzaak van dezelven is." ~ Het veivolg van deeze gewigtige bepaalingen zal in het tweede Stuk medegedeeld worden.

De Gedachten van C A M P E R en H U N T E R , over het nut
der holle Boenen in Vogels, nader overwogen en ter toetje
gebragt door G . V R O E I K . Amjlerdam, by W . Holt r o p , 1803. In gr. Svo. 27 bl.
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e beroemde Ontleedkundigén C A M P E R er) H U N T E R .
ontdekten, byna gelyktydig, dat de groote beenderen in Vogelen, Vooral iii die van eene hooge en f helle Vlucht, van binnen hol zyn, ert dat deeze holligheden, door buizen, gemeenfebap hebbende met de werktuigen der Ademhaaling-, uit dezelve lucht kunnen ontvangen»
De eerstgenoemde dier groote Mannen befchouwde dit maakzel, als alleen ingericht tot het Jigter
doen worden van 't gebeente, om daardoor de gefciiiktheid tot Vliegen te vermeerderen. De andere, daarentegen, meende, dat zulks plaats had, om de ruimte,
gefchikt tot het bevatten der ingeademde lucht, te vermeerderen. De Hoogleeraar V R O L I K tracht deeze twea
gevoelens te vereenigen, en wil niet alleen, dat de dus
in het gebeente doordringende lucht tot vermeerdering
der ligtheid in het vliegen diene, maar ook, dat dezelve iets toebrehge tot de ontkooling van het bloed,
door de Ademhaaling. Schoon w y des Schryvers aanmerkingen geenzins geheel willen verwerpen , en dit
Stukje zeer wel gefield en leezenswaardig vinden, zouden wy toch het gevoelen van den Hoogleeraar C A M P E R
wel het waarfchynelykst achten, om dat de eenmaal in
't gebeente ingedrongen lucht van daar niet wederom
j . t T T . 1803. NO. 7.
V
fpoe-

ftcp

G. V R O L l K ,

OVER DE HOLLE B E E N E N i

fpoedig kan worden uitgedreeven, gelyk zulks in de
longen en in de bygevoegde luchtzakken der Vogelen
plaats heeft. Deeze lucht moet dus fteeds in een aanmerkelyken Koolftofzuuren ftaat zyn ; 't geen haar
noodwendig , tot de verdere zuivering van het bloed ,
ongefchikt moet maaken.
Briefwhfeling over Vroedkundige Onderwerpen , tusfchen
den Leélor R O C Q U E T T E , den Hoogleeraar B L E U L A N D
en V R O L I K . Amflerdarn, by W* Holtrop, 1803.
In
gr. 8vo. aa bh

D

eeze Correspondentie loopt over de Lyken van
eenige Vrouwen, en van Kinderen, te Haarlemen
te Utrecht ontleed, die, zo men zeide, door Leerlin
gen van den Hoogleeraar V R O L I K verlost waren, en merkelyke tekenen van mishandeling droegen.
De Heer
V R O L I K , zich hierover aan den Lector R O C Q U E T T E
adresfeerende, bekwam van denzelven de volkomenfte
fatisfadtie, waarby deeze ukftrooizels wierden gelogenftraft. Minder voldoende waren de antwoorden van den
Hoogleeraar B L E U L A N D , die zelfs niet heeft kunnen
goedvinden , het laatfte dringende aanzoek van den Heer
V R O L I K te beantwoorden; ten minften wy vinden zulks
niet in deeze verzameling.
Tafereel der Gebeurtenisfen van Europa, op het einde
der Agttiende en het begin der Negentiende Eeuw
(byzonder met betrekking lot dit Gemcenebest.) In Vier
Deelen. Voorafgegaan door een kort begrip der voor
naamfle Gebeurtenisfen,
zedert het begin der i%de
Eeuw, tot den aanvang van den laatflen Oorlog.
5

Dans cette guerre rien n'est arrivé de ce qu'on s'étaic
d'abord imagine.
E t tout le Contraire de ce que les N a .
tlons avaient attendu, arriva.
VOLTAIRE.

Door T . O L I V I E R S C H I L P E R O O R T . Ifle Deel.
Met
Plaaten. In den Haage, by J . C. Leeuweftyn , 1803..
In gr. 8ro. 418 bl.
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it de Voorreden deezes W e r k s , aangevangen met
de woorden van F R E D R I K D E N G R O O T E N , — „ het
is
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is veel, als een Gefcbiedfchryver waarachtig i s ; doch
dit Voldoet niet; men moet ook onzydig zyn , rati keurigheid en oordeel fchryven, en de voorwerpen met een
wysgeerig oog befchöuwen," — blykt, dat de Heer
S C H I 1 . P E R 0 0 R T , die de Leezers „ met deeze vrugt
zyner penne, voor de eerfte maal onbedekt van den mantel der verborgenheid, opwagt," de moeilykheid der
door hem opgenomene taake ten vollen bezeft; „ dan
juist het moeilyke daarvan, bet geeh oorzaak was, dat
zoo weinigen denzelven naar behooren konden affpinnen; gaf hem de hoop , dat hy even daarom te eerder
onder de middelmaatigen zou gerangfehikt worden."
In de breedere ontvouwing van deeze Grondregelen
des Koninglyken Schryvers, welke de Voorreden grootendeels uitmaakt, toont S C H I L P E R O O R T , zeer Wel te
bevatten, wat 'er al vereischt wordt, óm als Gefclliedfchryver , bovenal van jongstledene Gebeurtenisfen, te
voorfchyn te treeden. Zyne te kennen gegeeVene hoop,
Van onder de middelmaatigen,
om opge.meld'e reden,
te eerder te zullen gerangfehikt worden, laaten wy
voor rekening zyner nederigheid.
W y moeten het Werk zelve inzieii. De Eerfle Afdeeling der breede Inleiding bevat een kort begrip der
voornaamfle Gebeurtenisfen in Europa , van den aan*
vang der Eeuwe tot het einde van den Ze ven jaar igen Oorlog: dezelve is in onderfcheide Tyd vakken verdeeld; het Eerfle loopt tot 1 7 2 0 , het Tweede tot 1740 i
het Derde tot 1763 , vermeldende de Oorlogen van
FREDRIK

II.

De Tweede Afdeeling fchenkt ons eèh kort begrip van
de Europifche Gebeurtehisfen van het einde des Z e Ven jaarigen OorlogS tot den aanvang der
Franfche
Staatsomwenteling; Hier plaatst de Schryver, zö hy het
noemt, een kort voorafgaand betoog over de afneeming
van het Godsdienftig Geloof in dit Tydvak.
Het
woord betoog fchynt ons hier te onpas gebezigd; be:rigt zou beter geftaan hebben : kort is" h e t ; maar»
door die kortheid, niet van uitlaatingen en onvolkomen
voordragt vry te kennen: in het beloop van 1 2 bladzyden laat zich eene zaak van die aangelegenheid niet wel *
tiaar eisch, behandelen.
Het Vierde Tydvak loopc
van 1763 tot 1789; De zeer onlangs gevoerde penneftryd , wegens de Illuminaten en Vrym ;t zeiaart, over
welken, en derzelver invloed op. Godsdienst en S u a t V 2
Kurt.
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kunde, zo veel gefchreeven i s , doet hem des eenigzins
uitweiden. Naa het duistere, 't geen in dit ftuk overblyft, erkend , en het wederzyds bygebragte eenigermaate getoetst te hebben, fchryft h y , ten (lot deezer
uitweidinge : „ Hoe 't ook z y , R O B I S O N , in zyne
Proofs of Confpirations against all Religions and Governments of Europe,
en B A R R T J E L , in de Memoires
pour frvir
a Pffiftoire du Jacobinisme , geeven verfchillende oogmerken op , welke van tyd tot tyd de
grondllag van het geheim der Vry-metzelaaren zouden
geweest zyn, 't welk zy tot een apocalypüs maaken,
en, even als N I C O L A I ' S Nothanker , volgens hunne begrippen weeten uit te leggen. Dit intusfchen is zeker,
of de bedoeling der metzelaaren is in de daad niet
geweest, Godsdienst en Staatsregeling te niet te doen,
en ongeloof en volksheerfching te doen ftandgrypen ,
of zy bezaten geenzins dat alles verwinnend vermogen,
het welk hen door de gemelde Schryvers wordt toegekend ; althans de Gebeurtenisfen, die naa de uitgave
hunner gefchriften hebben plaats gehad, toonen geenzins, dat zodanige bedoeling gelukt zy.''
Naa het fchetzen der ontftaane Onlusten en daar uit
gereezen Oorlog tusfchen de Volkplantingen in America
en het Engelfche Moederland, — waarin de eerstgeraei*den, gelyk onze Schryver het uitdrukt, , , door het welflaagen hunner poogingen , den Volken een voorbeeld gaven van de mogeïykheid, om zich tegen eene van ouds
gevestigde regeering door moed, beleid en ftandvastigheid te verzetten," — alsmede hoe „ de Amerikaanen
nu yverig werkten om hunnen nieuwen Staat te bevestigen, en het geluk hadden, in hunne wyze vanbeftuur,
wysgeerige begrippen door goede Staatkunde te temperen, en daar door aan hunne Staatsregeling die vastheid
te geeven, aan welke zy de voortduuring van hun beilaan en welvaart verfchuldigd zyn," — merkt S C H I L P E R O O R T o p , dat de Vrede, met de Americaanen getroffen , onzen Staat de inwendige rust niet weder gaf;
dat de verhitting der gemoederen wel door de Oorlogsgebeurtenisfen bevorderd was geworden, maar dat de
oorzaaken der oneenigheden dieper geworteld waren.
Dit geeft hem aanleiding om de Leezers kortlyk te
herinneren aan de Vorften, d i e , van tyd tot t y d , den
Stadhnuderlyken Zetel bekleed hebben, en vry uitvoerig
üil te ftaan op 't geen onder W I L L E M D E N V gebeurde",
tot
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tot diens wederherftelling in 1 7 8 7 . Schoon het v r y
duidelyk doordraale, dat de Schryver niet onder de
Anti-itadhouderlyke party moet gerangfchikt worden,
is de voordragt doorgaans gemaatigd: eenige kleuren in
het Tafereel vindt men met vergoelyking, andere met
verzwaaring aangelegd.
De aanvang en voortgang der Franfche Staatsomwen
teling wordt in de Derde Afdeeling gefchetst. De Schry
ver haalt de Franfche zaaken o p , van den toedand des
Koningfchaps in Frankryk, onder de Koningen van den
derden S t a m , tot op de Regeering van L O D E W Y K O E N
X V I , van wien S C H I L P E R O O R T fchryft :
Naauvvgezetheid om zich by zyne onderdaanen bemind te maa
ken, fcheen reeds in den aanvang der nieuwe Regeering
het karakter te zyn van L O D E W Y K X V I , dien men na
derhand als dwingeland uitkreet en ontthroonde, om dat
hy geen dwingeland wilde zyn." Dit dient ter inleidinge van het Vyfde Tydvak, loopende van 1789 tot
179a. Een gewigtig Tydvak , 't welk de Schryver in
deezer voege aanvangt: „ Gelyk men ('t zyn de woor
den van F K E D R I K 1 0 de fchaduw des eikenbooms aan de
kracht van den eikel verfchuldigd is, zoo zyn 'er in de
vroegfte Gebeurtenislen in Frankryk, in den van ouds
herbragten aart der regeering, oorzaaken van de laatite groote veranderingen te vinden; kleine, veelal aan
de beichouwing ontglippende, ömftandigheden van laatere
tyden ftrekken den opnierkzaamen waarneemer fomtyds
tót verklaaring der gewigtigde gebeurtenisfen.
— Wanneer wy ons eene fchets der gebeurtenisfen voor
en by de Franfche Staatsomwenteling , in derzelver
groove omtrekken, voordellen, enkel om het verband
tusfchen de onderfcheidene deelen des tafereels na te
gaan, blyft het oog byzonder rusten op drie omdandigheden van dien tyd:
1. Het berdel van het gezag der Parlementen.
2. Het toelaaten dat begrippen van Vryheid en Onafbanglykheid door het Ryk verfpreid wierden, byzonder
door de bemoeijing in de Americaanfche en Hollandfchegefchiilen*
3. Het byeen roepen der Staaten Generaal, en de
bepaaling , dat de derde dand een dubbel getal afge
vaardigden zoude zenden." Dit alles wordt breeder ont
wikkeld, en brengt ons oorzaaken onder het oog , die
daadlyk bedaan hebben , en geene harsenbeelden
zyn ,
V 3
hoe-
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bocdnnige snderen zich gevormd , en met veel ophef,?
en grootfpraaks, om niets ergers te zeggen, in veelvuldige Werken , in deeze dagen ten .toon gefpreid hebben. De Schryver brengt dit ftuk tot het publiekmaaken der Declaratie van Pilnitz, ,•> wanneer men, op de
puinhoopen van het reeds ondermynde Staatsgebouw,
èene onbepaalde Volksheerfching, en vrede met de hutten en oorlog met de paleizen,
wenschte in .te voeren."
Met deeze voordragt, **die voor de Republikeinen
riet vleiend eindigt, loopt de Inleiding, 184 Madzyden
beflaande, af, en .begint het. Tafereel der Gebeurtenisfcn van Europa;
welks Eerfte Boek het Tydsbeftek
vervat van de Oorlogsverklaaring van Frankryk tegen
den Koning van Hongaryen en Bohfmen tot de vernietiging van het Koningfchap, en dus van
April tot
s a Sept. 1792. "Hier treffen wy het verhaal aan van
het in Frankryk gebeurde en van den Veldtocht tot den
22 Sept.; waaraan S C H I L P I L R O O R T een verflag hegt der
verkiezing van Afgevaardigden tot de Nationaale Conventie, — het Character van O R L E A N S , van R O B E S p i E R R E , — de verdeeldheid der Gemeenebestgezinde.
Party in Frankryk,
— de vergadering der Nationaale Conventie , en dc te nietdoening van het Kojiingfcbap.
Het Tweede Boek bevat het Tydsbeftek van de vernietiging van bet Koningfchap in Frankryk tot het opbreeken van het beleg der Franfchen voor Maaftricht,
en dus van 22 Sept. 1792 tot 3 Maart 1793. Het
deel , 't welk men hier te lande in de Franfche Omwenteling nam, gedenkt de Schetzer van dit Tafereel, byzonder naa 's Konings dood, en de Oorlogsverklaaring
aan Engeland en den Stadhouder, tot het gemelde tydftip. W y kunnen ons tot de vermelding van de veelerwegen bekende Gebeurtenisfen, in dit'tydvak, niet
ïnlaaten. Genoeg zy het, te vermelden, dat de Schryver de zaaken , wel rjiet gunftig voor de
Franfchen,
en de hun toegedaanen hier te Lande , voordraagt,
doch zich onthoudt van uitvaaringen , welke de onpartydigheid althans in eenen Gefcuiedboeker niet gedoogt.
2

0

„ Belangryk zeker waren," dus eindigt het Tweede
Boek des Tafereel.;, „ de oorzaaken deezer plotslinge
redding van Maaftricht, even gewigtig waren de gevolgen: wy zufeh, daar wy thans ten" einde van ons
voor-
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voorgefteld bellek gekomen zyn , beide in het Derde
Boek deezes Tafereels ontwikkelen."
„ Thans,'*
voegt hy 'er nevens, „ hebben wy Frankryk reeds aan
vier Mogendheden den oorlog zien verklaaren: reeds
in den aanvang van het tydsbeftek , het geen in het
volgend Boek zal bevat zyn , zien wy denzelven met
Spanje , en weinig laater met het Duitfche R y k , uit»
barften; vervolgens zien wy ook Porlugeezen, Italian*
nen , liusfen en Turken in denzelven betrokken : eenen
oorlog beichouwen wy eindelyk, welks noodlottige uitwerkingen van Lisfabon tot Madras, van de Africaanfche tot de Noordfche Kusten, in alle landen en wateren gevoeld zyn , en jaaren lang gevoeld zullen worden; eenen oorlog, d i e , zoo wegens deszelfs algemeenheid, moorddaadigheid, aanleidende oorzaaken, als eindelyke gevolgen , in ftaat is uit het geheugen te wisfchên alles wat in de oude en nieuwe Gefchiedboeken verhaald w o r d t , die alle berekeningen te leurgefteld, alle gevolgtrekkingen gelogenftraft heeft, en misfchicn — dan wie veroorloft ons, konden wy zelfs, het
gordyn der toekomst op te fchuiven?"
Een aantal van VIII Bylaagen zyn agter dit Deel
gevoegd , waarop in het Werk geweezen wordt. T w e e
P laaten verderen 't zelve.
Dat des Schryvers Styl
met den aart zyns ondenverps overeenkome, kan de
Leezer eenigzins opmaaken uit dè boven gemelde aanha.i»
lingen. Zyne Taal is doorgaans zuiver; zomtyds heeft
hy min ge^ruiklyke , en , onzes inziens , geene gepaste bewoordingen, als: zich aan iemands zyde gezellen; iemand om fchavergoeding te belangen;
regeeringsampten te gelangen, en dergelyken.
Reis van een Britsch Gezantfchap naar het Koningryk
Ava, in het Jaar 1 7 9 5 , door M I C H A E L S Y M E S . Uit
het Engelsch.
Met Kaarten en Plaaten.
Ijle Deel,
Te Amjierdam, by J . Allart. In gr. 8w. 299 bl.
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andelbelang, de groote dryfveer der
Engelfchen,
deedt het Gezantfchap na China, door Lord M A C A R T N E Y bekleed , en door G . S T A U N T O N befchreeven,
van welk uitmuntend Werk wy op zyn tyd berigt gaven, gebooren worden; iets laater fpoorde dit Handelbelang deeze Natie aan tot de Reis na het Koningryk
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Jva. S Y M K S , die het Gezantfchap dervvaards volbragt,
geeft eene befchryving zyner Reize derwaards; oordeeïende, door de uitgave van dit W e r k , te voldoen aan
den pligt, waaraan een ieder gehouden i s , aan wien
de toevalligheden van het leeven gelegenheid gegeeven
be'>ben , om Landen te bezoeken , die of geheel onbekend, of niet genoeg befchreeven z y n , om, door het
gemeenmaaken van zyne bevindingen, iets tot de alge»
meene kundigheden toe te brengen.
Zeker is het Koningryk Ava, of het Birmanfche Keizer»
ryk , aan de Europifche wereld weinig bekend; eene
onbekendheid, welke het onnoodig maakt, dat de Heer
s Y M E s z i c h , wegens de uitgave van dit W e r k , ontfchuldige: dan zo\i hy ook het beroep-'op zynen ftand als
Krygsman, van zyne vroege jeugd af, tot zyne middelbaare jaaren toe, in dat ver afgelegen land, het gemis van
letterkundige begaafdheden, en de deswegen gemaakte
verfchooningen om als Schryver te voorfchyn te treeden , wel hebben kunnen agterwege laaten ; dewyl het
W e r k u i t w y s t , dat hy dén Soldaat en Geleerde, in
zeker o p z i g t , in zich vereenigt. Met dank vermeldt
by de hulpe, in het opftellen deezer Befchryvinge, hem
aangeboden en verleend. D e naamen van een d a l r y m p l e , van
een b u c h a n a n , van
een r e n n e l , van een m u r u a y , van

een w o o d ,
een b a n k s ,

van
van

een w i l k e n s , die in onderfcheide vakken, hem hulpe
bonden, kunnen ons verzekeren, dat hy gelegenheid gehad hebbe om het beste te bekomen en zamen te brengen. Van zyn Edelen V r i e n d , Lord t e i g n m o ü t h ,
was dit Gezantfchap oorfpronglyk; deeze verkoos s y m e s tot uitvoering der Plans door hem ontworpen, en
diens goedkeuring over zynen arbeid ftelt hy onder de
vlcijendfte omftandigheden zyns leevens.
Eene buitengemeen lange Inleiding, loopende tot de,
c<54 bladz. deezes Deels , behelst eené korte Aardrykskündige Befchryving van het Koningryk Ava. "Bepaald" vermeldt S Y M E S de ligging in deezer voege :
Ava, de naam van de oude hoofdftad der Birmcins,
wordt gemeenlyk aan het geheele land gegeeven , dat
eigenlyk Miamma heet. Dit Ryk is gelegen ten oosten van ylrracan, van welk het gefcheideri wordt door
een reeks hooge bergen, die door de inboorelingen genoemd worden Anou-pec-tou-miou,
of het groot west»
Iyk Bergland. Ten noordwesten wordt het gefcheiden van
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het Koningryk Casfay, door de Rivier Kicn-duem; en
ten noorden door bergen, en kleine onafhangelyke Prins dommen, welke naast Asfam gelegen zyn , bepaald.
Aan de noordoost- en oostzyde ftrekt het zich uit tot
China en Noord- Siam. Ten zuiden zyn deszelfs grensfcheidingen zoo dikwyls veranderd, dat het moeilyk
i s , dezelve naauwkeurig te bepaalen."
Ava of Birinah vinden wy hier voorgedraagen als den voorrang
bekleedende onder de Natiën, die het groot Schier-eiland bewoonen , 't welk de Golf van Bengale van de
Chineefche Zee fcheidt. Het Koningryk Arracan en
Pegu,
alsmede een gedeelte van Siam, is aan 't zelve
onderworpen. Het landbezit der Birmans wordt be
fchreeven als in uitgeftrektheid gelyk aan het Duitfche
Ryk, het voordeel eener gezonde lügtsgefteltenisfe, en
eens vrugtbaaren gronds, genietende.
Voorts behelst gemelde lange Inleiding een Gefchiedkundig berigt van de merkwaardigfte gebeurtenisfen ,
jongstleden aldaar voorgevallen ; — van het aandeel ,
't welk de Franjchen en Engelfchen daar in genomen,
en hoe die beide Volken zich jegens de Inboorelingen
gedraagen hebben; waarin het niet wel kon uitblyven ,
dat de eerstgemelden meestal in een donkeren dag
voorgefteld, en de laatstgenoemden zo gunftig mogelyk befchreeven worden. Hoe zeer deeze Gefchiedenis
vol is van trekken, die ons de Bewoonders deezes
Ryks en der omliggende Ryken doen kennen, heeft
dezelve iets breedfpraakigs , 't geen veelligt den Nederlandfchen Leezer wel eens verveeling zal baaren.
Handelbelang, hebben w y , met den aanvang deezer
Beoordeeling, gefchreeven , gaf aanleiding tot dit Ge
zantfchap. VVy mogen niet afweezen, dit met de eigen
woorden van S Y M E S te ftaaven, die, naa den gelukki
gen afloop eens gereezen verfchils vermeld te hebben,
voortvaart:
De Koophandel tusfchen Calcutta,
Ma
dras en Rangoon,was,
in de laatfte jaaren, zoo fchielyk toegenomen , dat dezelve een voorwerp van natio
naal belang was geworden, vooral uit hoofde van het
zoogenaamde Yzerhout, het voortbrengzel van Ava en
Pegu, van waar Calcutta en Madras al het benoodigde hout haaien , tot den aanbouw van Schepen, en
verfcheiden andere gebruiken. Een Koophandel in een
artykel van zulk een weezenlyk belang voor ons , en
in 't algemeen van zulk eene uitgebreidheid, dat daar
V 5
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voor jaarlyks de waarde van tweemaal honderd duizend P. St, aan goederen, die in lndi& gewild waren,
moesten ingevoerd worden, was wel waardig aangekweekt te worden, Verfcheide vertoogen waren 'er op
onderfcheidene tyden door byzondere Kooplieden en
Zeelieden aan den opperften Raad gedaan, over de
onbillyke en onderdrukkende behandeling , die hun in
de haven van Kangoen werd aangedaan; en de laatfte
optocht der Birmans, die deszelfs oorfprong hadt deels
uit hoogmoed,, en deels uit onkunde, was ook een beletzel geweest om tusfchen de beide Gouvernementen
een geregeld plan van handel te beraamen. Om nu
voor te komen , dat 'er vervolgens geen misverftand
van dien aart meer mogt plaats grypen; om den Koophandel der beide Natiën op billyke en vaste gronden
tc vestigen, en eene vertrouwlyke verftandhouding daar
ie ftellen, zoo als dezelve tusfchen twee groote en nabuurige Volken behoort plaats te hebben; vondt J O H N
S H O R E (nu Lord T E I G N M O U T H ) het geraaden , een
plegtig Gezantfchap naar het Rirmanfthe Hof te zenden; doch het was nog niet alleen om de voorgemelde
ledenen, dat het afgezonden werd, maar men moest ook
den invloed , dien de natuurlyke vyanden van GrootBrittanje (de Franfchen) in dat Land verkreegen hadden, beftryden, en, indien het mogelyk was, denzelven
geheel ten onder brengen; terwyl men tevens den Inboorelingen een behoorlyk begrip diende te geeven van
de magt, de hulpmiddelen, en bovenal de"rechtvaardigheid der Brüfche Natie, zodanig dat zy daar door
overtuigd wierden, dat hun weezenlyk belang was zich
te verbinden met een S t a a t , die nimmer bedoelde om
zich ergens op eene onrechtmaatige wys in te dringen,
of zelfs gedoogde, dat zulks gelchiedde; maar dieniets
anders zogt, dan een wederzydfchen Koophandel, onder bedingen, welke voor beiden voordeelig zouden
weczen.
„ De uitflag deezer- Bezending , in de verfchillende
tydperken van deszelfs voortgang en afloop , zal den in-,
houd van de volgende bladen uitmaaken, voor zo ver
daar door de verwagtingen van het Britfchc Gouvernement bereikt zyn , en aan hetzelve de vleijende hoop
cn belofte op een nationaal voordeel gegeeven werd ,
uitgezonderd toen dezelve naderhand weder werd g e itremd, door voorvallen , die men niet voorzien, ofte-
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tegen welken het menschlyk verftand vooraf geen midr
del kon in 't werk ftellen."
De 'Birmam, die, in het breed Gefchiedkundig verflag, dikmaals in geen gunftigen dag te voqrfchyn tree
den , komen hier in een gunftiger licht.
Immers S Y M E s f c h r y f t : „ De Birmans zyn, buiten twyfel, onder
de regeering van den tegenwoordigen Monarch, merklyk
gerezen onder de Oosterfche natiën; en het i s te hoe
pen, dat eene lange bevryding van buitenlandfche oor
logen hun den t y d zal geeven , om hunne natuurlyke
voordeden te verbeteren. Kundigheden vermeerderen
met den Koophandel ; en wanneer dezelve door vooroordeelen niet gekluisterd, of door erflyke bezigheden,
en het verbod om met vreemdelingen gemeenfchaplyk
om te gaan,niet verhinderd worden, is het hoogstwaarfchynlyk , dat zy 'er fpoedig zulten toeneemen. Voor
het tegenwoordige zyn zy reeds zoo ver in eene v e r flandlyke verlichting gevorderd, dat z y , fchoon zy de
diepten der Weetenfehappen niet gepeild hebben, o f in
fchoone Kunften uitmunten , egter eene onbetwistbaare
aanfpraak hebben op het karakter van een befchaafd
en wel onderweezen Volk. Hunne wetten zyn w y s ,
en gevestigd op eene gezonde zedekunde ; hunne burger
lyke regeering is beter geregeld dan in de meeste E u ropifche Landen; hunne natuurlyke gefteldheid is vriendlyk en herbergzaam jegens vreemdelingen; en in hunnen
ommegang toónen zy meer eene manlyke oprechtheid
dan eene hooffche veinzery; de onderfcheiden rangen
en verfchuldigde eerbied aan dezelven worden met om
zichtigheid in acht genomen.
De letterkunst is zoo
algemeen , dat 'er géén werklieden, weinig boeren of
zelfs gemeene visfehers (doorgaans het geringfte flag
van menfchen) in het land gevonden worden, die niet
in hunne gewoone taal kunnen lee^en en fchryven.
Weinigen egter onder hen zyn bedreeven in de geleer
der deelen der weetenfehappen, dewyl dezelve meestal
in Shanfcritfche uitdrukkingen gefteld, of zelfs in den
Pali-ffyl ( e v e n g e l y k de Indoflanfehe Shasters) ge
fchreeven zynde
boven het begrip van den geineenen
man gaan; doch het ftelzel van leenroerigheid, het welk
een voedfter is van onweetenheid, en den mensch een
eigendom van den mensch maakt, blyft altoos een hin
derpaal voor de befchaafdheid en de verbetering' : dan
deeze dwang verzwakt trapsgewyze , naar gelang de
ken-

3<SO

M.

SYMES

kennis van de manieren en gewoonten van andere Natien vordering maakt ; zoo dat , indien de woede van
eenen burgeroorlog niet weder gaande wordt, of eeni
ge buitenlandfche Mogenheid hen onder een vreemd
juk brengt, de Birmans in de gelegenheid zyn, om een
voorfpoedig, welvaarend en verlicht Volk te worden."
. Na dit Volk ving S Y M E S als Agent Plenipotentiaris
de reis aan, met volmagt, o m , in den naam van den
Opperften Raad van Indie, te handelen met den Keizer
van Aya ; en teifeus om van het gedrag der Britfch&
Onderdaanen, handelende of hun verblyf houdende inde
landen, welke hy moest bezoeken, kennis te neemen.
Twee Hoofdftukken fiegts van de Reize levert ons
dit Boekdeel. In het Eerfte ontmoeten wy een zo zon»
dcrling als weetenswaardig berigt van de tot duslang
niet te recht gekende of befchreevene Andaman-Eilanden, waar de Engelfchen in den Jaare 1791 eene Volk
planting hadden aangelegd. W y mogen onzen Leezeren een klein gedeelte van de befchryving deezer E i 
landeren niet onthouden. „ Al het geen de reizigers
ons verhaalen van onbefchaafde Leevenswyzen fchynt
te kort te fchieten by de woestheid van het Volk van
Andaman.
De wreede Inwooners van Nieuw Zeeland,
de huiverende en als half bezielde Wilden van Terra
del Fucgo, worden te r e g t , betreklyk hunnen ftaat van
onbefchaafdheid, by deeze Eilanders vergeleeken.
„ De bevolking van het groot Andaman beftaat, vol
gens het verflag van Kapitein S T O K O E , in tweeduizend
of tweeduizend vyfhonderd zielen , welken in kleine
buurten langs de kusten, of in de kleiner eilanden, bin
nen de haven, verfpreid zyn, en zich nooit verder dan
voor aan in de bosfehen begceven , waar toe zy ook
geen reden hebben, dewyl 'er geen dieren in zyn, die
hun tot voedfel kunnen verftrekken. Hunne eenige be
zigheid is, de rotzeil te beklimmen, of langs den zee
kant te dwaalen, om een fober vischmaal te zoeken ,
dat z y , in het ftormagtig jaargetyde, niet zelden te ver
geefs doen.
„ De Andamanners zyn in de gedaante van hunne Iighaamen niet gunftiger bedeeld, dan in derzelver veriiandlyke vermogens. Hunne lengte is zeer zeldzaam
boven de vyf voeten; hunne ledeinaaten zyn onregelmaatig rank ; zy hebben hangbuiken, hooge fchouders en breede hoofden; en , dat zeer vreemd is in
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dit gedeelte van de waereld , zy zyn een ontaart geflacht van N e g e r s , met wollig haair, platte neuzen en
dikke lippen; hunne oogen zyn klein en róód, en derzelver kleur roetagtig z w a r t , terwyl hun voorkomen
zeer wreed en eene mengeling van honger en woestheid is. Z y gaan geheel 'naakt, en hebben geen denkbeeld van ïchaamte of naaktheid." Zeer behoedzaam
egter voor haare kuischheid waren twee Andamanfchc
jonge Vrouwlieden , eenigen tyd met geweld aan boord
gehouden. Dit Volk wordt voorts in alle opzigten v r y
breed befchreeven; en het berigt des Eilands verfchaft
den Leezer een aandagt toevend onderhoud, 't Zelve
vult het grootfte gedeelte deezes Hoofdftuks.
Het Tweede Hoofdftuk vervolgt het Reisverhaal, en
vermeldt de komst te Rangoen.
De ontmoetingen aldaar waren vreemd , en fpelden het Gezantfchap niet
veel goeds. Ophoudingen, uitvlugten, gaven ftaag belemmering ; en vonden zy zich in een bykans onduldlyk bedwang. Laaten wy S Y M E S zelve hooren. „ De
bedenklyke omftandigheid, waarin ik my bevond, deedt
my in ërnftige overweeging neemen, welke de verkieslylcfte weg was om in dezen in te liaan. De waakzaamheid , met welke ik werd gade geflaagen , en de
bepaalingen, waaronder ik en myn gevolg gebragt waren , en die weinig verfcheelden van eene gevangenis,
nog verzwaard door het verbod van geen ommegang
te hebben met myne eigene Landslieden , fcheenen my
eenen ongunftigen uitftag van de bezending te voorfpellen, en deeden my haast het befluit neemen om Vny
te gedraagen aan dat gedeelte van mynen lastbrief, b y
welke het aan my overgelaaten was , om terug te
keeren, in geval ik zulks geraaden mogt vinden ;
doch bedenkende, dat , wanneer ik misnoegd vertrok ; voor dat ik met hqoger magt in onderhandeling geweest w a s , zulks, in den tegenwoordigen toeiland van zaaken, alleen zou dienen om hun vermoeden te bevestigen en voedzel aan die afgunst te
geeven , welke het eerfte voorwerp was om door de
bezending uit den weg geruimd te worden; hier by
nog in aanmerking neemende, de waarfcbynlykheid,
dat de regeerders van Rangoen het Gezantfchap vyandig waren, als onbestaanbaar aanziende met hun eigenbelang, of dat zy mogelyk onkundig waren hoe zy in
zulk ean geval moesten handelen, deeden alle deeze
be-
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bedenkingen, zoo wel als de pleg'ige en eerbiedige
w y z e , op welke het Gezantfchap by deszelfs eerfte
aankomst ontvangen was, my het voorzigtigst oordeelen, om my liever nog een tydlang aan de onaangenaamheden Van myn ftand te onderwerpen, dan een ftap te
doen, waardoor de hervatting van alle onderhandelingen
voor het vervolg zoude worden afgebrooken."
Eindelyk deezer ophoudingen moede , g a f S Y M È S zyn
oogmerk , öm na Calcutta te vertrekken 4 te verftaan;
Dit baarde eene groote verandering. In een laatfte onderhoud van drie uuren, waarin zy net een hem aanboden 4
het ander weigerden, ftonden zy hem ten laatften alles toe. ;, Mr. W O O D zou B A B A - S H I E N vergezellen
na Pegu , de Kapiteins van de Engelfche Schepen zouden vryen toegang hebben, en ons gevolg vryheid heb^
ben om te koopen wat zy noodig hadden en te gaan
waar zy wilden, de fpions aan boord van het Schip»
het zeepaard zouden terug geroepen Worden, en de
bof ten van en naar het Schip mogen vaaren zonder een
Birmanfche fchildwagt." Deeze bedingen dus bepaald 4
en derzelver nakoming plegtig beloofd zynde, zag S Y MES
voorneemen om te vertrekken a f , en
fcheidden zy met eene uiterlyke wel te vredenheid van
weerskanten.
Zo ging de Zaak voort j die in het volgend Deel
zal vermeld worden. Dit Deel is verrykt met twee
zeer veel lichts geevenJe Kaarten van de Rivier lrrawaddy of Irabatty, van Rangoen tot Ummerapoora 4
thans de Hoofdftad van het Birmanfche Ryk. Twee
Plaaten, die in het Engelfche Werk niet gevonden worden, vercierem de Inleiding van dit W e r k , 't welk in
't Engehch een Boekdeel in gr. 4to van ruim 500 bladzyden beflaat. W y vermelden
anders van eene ongefchikte grootte moet voorkomen.
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Lotgevallen op eene Reize, van Riga, over Holland,
door Spanjen en een gedeelte van Italien. Naar het
Hoogduitsch.
Te Amfterdam , by J . van der Hey»
In gr. Qvo.
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enigmaalen hebben wy gelegenheid gehad, örri ons*
met reden, te beklaagen over de gerektheid der
Keisbefchryvingen: hier vonden wy daartoe geene oorzaa->
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gaake; daar het Boekdeeltje , over de opgemeldé Ge
westen handelende , flegts 184 bl. bellaat , en 'er twee
Deelen in voorkomen, welke ieder twee Boeken bevat
ten , en ieder Boek vyf-en-dertig Hoofd/tukken. Voor de
verveeling , door langwyligheid, is dus zorg gedraagen; en liaan wy het oog op den voorgeplaatfteri In
houd, dan blykt terftond de groote verfcheidenheid en
geftaage afwisfeling der onderwerpen.
Het Voorberigt leert o n s , dat deezë Lotgevallen in
Duitschland uitgegeeven zyn door C H R I S T I A N A U G U S T
FISCHER.
De Vertaaler verklaart, dat de Schryver
hem dusverre onbekend gebleeven i s ; doch Wy vermoe
den, dat de Uitgeever ook de Schryver is: wy doen
dit vermoeden rusten op eene groote gelykfoortigheid
van uitdrukkingen en omfchryvingen', welke wy meejien aangetroffen te hebben, tuslchen dit Werkje, en de
JLcize van Amfterdam over Madrid en Cadix naar Ge
nua , naar het Hoogduitsch , van dien zelfden Schry
ver ( * ) .
Onder het leezen deezes laatstgenoemden W e r k s , wilr
len wy wel bekennen, dat by ons het vermoeden eener
Kamer-reize opkwam ; een vermoeden, 't welk verfterkt
is door het voorhanden zynde W e r k j e , 't geen des
veele kentekenen draagt.
Eigenaartig is het, dat men, iets van ons eigen Land
in een buitenlandsch Gefchrift aantreffende , daar op
byzonder het oog vestige, en even eigenaartig, dat men
het daarvan vermeldde tot een maatitaf gebruike, om
over het andere, vreemde Gewesten betreffende, te
oordeelen ; en neemen wy dien maatftaf inde hand, dan
zal ons oordeel niet zeer gunftig, wat de waarheid des
Verhaals betreft, uitvallen. Zo zeer in 't oog loopende z y n , in het weinige, ons Land raakende, hier ver
meld , de misdagen, dat de Vertaaler aan den voet van
bl. 1 1 fchryft : „ W y kunnen ons niet begrypen, hoe
, , de Schryver , voor den boom van Amfterdam Iig„ gende, met mogelykheid de baaren der Noordzee heeft
kunnen zien; doch wy zullen deezen misflag in hem
„ verfchoonen, daar hy een Vreemdeling w a s , en van
„ de Zuiderzee komende, het Y voor zich ziende liggen*
„ hetzelve gemaklyk voor de Noordzee kan hebben aanj» ge(*) Zie onze Fadtrl. Letteroef. voor 1802, bl. 50S.
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„ gezien." .
Belachlyke, laffe toegèevenheid voor den
reizenden Duitfcher!
Zo ongunltig oordeelt de Reiziger over de Inwoonders van Amfterdam,
dat de Vertaaler zich, met reden, niet wederhouden kon, daar op aan te merken :
, , Wanneer men over de Nederlanders in 't algemeen $
en de Amfterdammers in 't byzonder , geene ande„ re berichten hadt geleezen , dan van deezen Schry„ v e r , zou men by andere Volken welligt het denk, , beeld kunnen Voeden , dat deeze Natie niet anders
beièoiidt dan uit Kwaakers en Pylaarbyters; doch dat
„ de opgeruimdheid , vooral in Amfterdam , ook een
, , der hoofdtrekken der Hollanders uitmaakt, is eene
„ waarheid, welke zo algemeen , zelfs by uitlanders ,
„ bekend is, dat de misvatting van den S c h r y v e r , in
„ dit opzicht, een ieder fpoedïg in het oog zal loo« pen."
Even zeer heeft hy het op de Lugtsgefteldheid van
Amfterdam gelaaden. De Vertaaler fchryft daarom, in
eene Aantekening: „ Ook hier in fchynt de Schryver
, , buiten zyn boekjen gegaan te zyn. Wanneer hy ge„ zegd hadt, dat Amfterdam,
voor hem , als zynde
„ van een ziekelyk geitel , en misfchien zoo veel ge„ woel en beweeging ongewoon, eene ongezonde verblyfplaats was, dan zouden wy het hem hebben kun„ nen toegeeven; doch nu h y , op eene ftellige wyze^
„ zegt, dat Amfterdam van alle Hollandfche Steden het
„ ongezondfte i s , zyn wy genoodzaakt den Leezer te
„ herinneren aan de natuurkundige waarneemingen van
„ zoo veele bekwaame Mannen , welke, met zeer veel
„ grond, het tegendeel beweeren."
Men zou de aanmerkingen van deezen aart, op de
weinige bladzyden, ons Land betreffende, zeer kunnen
vermenigvuldigen; hoe zeer de Reiziger, deezen glin*
fterenden kerker (zo betitelt hy Amfterdam!)
ontvlugtende, in Rotterdam alles bekoorelyk vondt, deeze
Stad als de fchoonfte, gezondfte en aangenaamfte van
Holland befchryft: dan wy achten, deeze aanmerkingen des Vertaalers bygebragt hebbende , zulks overboodig.
Valt het natuurlyk befluit van het bekende, ten deezen opzigte, tot het onbekende, dan laaten wy ' t , zonder verdere omleeding deezer Reize, aan het oordeel
on-
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onzer Leezeren o v e r ; en teffens , of de aanpryzende
Beoordeeling in de Allgemeine hiteratur-Zeitung,
door
den Vertaaler in het Voorberigt vermeld , fteek houd e , dat hy de Hollanders met zeer veel rechtvaardigheid
behandeld heeft,
W e l willen w y , ondanks het aangemerkte, met den
Nederduitfchen Vertaaler zeggen ; „ dat h e t , by onze
„ Landgenooten, in uuren van uitfpanning, eene aange„ naame verftrooijing kan te wege brengen."
Bèfaalven de zo moeilyke vermyding van tioogduitfche bewoordingen en fpreekwyzen heeft de Vertaaler zich
wel gekweeten.
De R e i s , welker Lotgevallen, zo
vreemd en zo vol afwisfeling, de Leezer in het Boekje
zelve nagaa , komt in , als aangevangen in November
1 7 9 6 , en loopt tot het einde van 1798.
9

Gezangen by den Godsdienst. Op bekende Zangwyztn. ,Ten gebruike der Roomsch-catholyke Kerke. Door M . F E T E . Te
Haarlem , by J. yan Walré en Comp. , 1803. In gr.
Qvo. 40 bl.
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eeds voorheen zyn vier van deze Gezangen, met nieuwe
Gregoriaanfche Zangwyzen, uitgegeven; dan dezelve
werden weinig gebruikt: die Zangwyzen heeft de Vervaar,
diger nu veranderd, voegde 'er nog enia;e nieuwe Liederen
b y , en heeft dezelve "u gefield op de bekendjle en, naar zyn

oordeel, bevallig/Ie Zangwyzen. W y geven hem gaarne t o e ,
J a t een vrolyke Zangwys by een beilryk onderwerp zeer wel
voegt; maar kunnen toch niet ontveinzen, dat de melodie
van een üraatdeuntje by een Kerkgezang ons geweldig hindert. Godsdienftige Kerkliederen op Zangwyzen; uit de Vifi-

tandines; -rr- of: Daman had lang vergeefsch getracht;
Slaap gerust myn welbeminde; —— en: Wat wordt ons al vreugd
gegeven, (zo als wy hier voor ons hebben) doen op ons gevoel ene zeer onaangename werking. Zo iets fchynt de Vervaardiger toch ook by fommigen zyner Geloofsgenoten vermoed te hebben ; althands hy zoekt zich te verontfchuldigen >
en wy erkennen wederom, dat men ook op de Wyze van
een oud Kerkgezang een üraatdeuntje vervaardigen kan, en
men deed dit misfchien wel eens; en daarom kan men dan
toch het oude goede Kerkgezang niet aanitonds affchaffen.
Maar dit is geheel iets anders. De Muziek moet ene Dienstmaagd zyn by den. openbaren Godsdienst (dit is ene bekende,
maar welgekozene uitdrukking); en men zal de trouwe DienstJ J S T T . 1 8 0 3 . so.
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maagd niet aanftonds wegzenden, wanneer ene Ligtekooi
bare kleding verkiest over te nemen, al kan men haar dan
niet aaolloncls een ander gewaad aantrekken.
Doch opzttlyk,
vieuwe Gezangen voor het Godsdienllig gebruik te vervaardigen , op zodanige Zangvvyzen , komt ons bykans even aanitotelyk voor,- alsof men ene nieuwe Diemtmaagd voor het
jiuis van God aannam, en opzetlyk opzocht, irr de algemeen
daarvoor erkende en daardoor karaüteriftieke kleding ener
openbare Hoer.
De Gezangen zelve zyn van dezen inhoud: Zang in den

Advent; of verlangen dar Oudvaders naar de komst des Bei»
lands.
Engelen- en Herders-zang by de geboorte des Heilands. — — Jefus geboorte. •
De JVyzen uit het Oosten te
Bethlehem.
Jefus m Gethfémani. -i
Jefus lydcn. ——.
Jefus opftandivg..
Jtfus Hemelvaard.
, Het ïinxter*
feest, of Nederdaaling des H. Gcests.
Zavg aan jongt
Kerkleden, by de eerfle viering van kun II. Communie, of H.
Avondmaal.
Tweede Zang aan dezelfden, by hunne eerfte viering van den H. Maaltyd der Liefde. —— Kerkzang
op het Huwelyk. De onderwerpen zyn waarlyk alle van dien
aard, dat de L,s?zer gewis met ons zegt: non haec jocorae
conveniunt lyrae. Pryzenswaardig is intusfehen het oogmerk
van den Vervaardiger, om, namentlyk, de verhevene waarhe-

den van den Godsdienst, op eene voor het hart aangenaame
wyze , voor te ftellen, laffe en de Kerk onteerende Gezangen
te doen verdwynen , en alzo tot luister van den Godsdienst
med* te werken ; en daartoe biedt hy aun zyne Geloofsgenooten
dit Stukje, ten gebruike der Kerke, ah ook van Huisgezin,
aan.
In het Godsdknilig Kerk- en Volkslied vereifchen wy
juist gene hoge vlucht, noch grote proeven van hetfeheppend vernuft des Dichters , noch ook vele bykomende fiera«
dien der dichtkunst; iets meer konden deze Gezangen van
dit een en ander toch nog hebben, zonder' dat het ons zou
hinderen.
Enige regels willen wy uit het tiende Lied affchryven, het welk o n s , ia meer dan een opzicht, wel het
meest behaagt.

Thans hebt ge u aan een Kerk verbonden.
Die Jefus zelve heeft gedicht;
Betracht haar wetten ongefchonden;
Haar juk is zagt; kaar last is ligt.
God, als V verkevenst goed, te minnen;
Aan alle fchepslen wél te doen ;
Door goeddoen 's vyands hart te winnen;
Foor haaters liefde en gunst te vofn.
Dit
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Dit is haar voorfchrift;
hoe verrukkend
Voor hem, wiens oog Gods liefde ziet!
Wie dit befchouwt als zwaar of drukkend,
Kent Jefus voor den zynen niet.
't

G E L O O F , in al zyn kracht en waarheid,
Zy uw geleider op deeze aard'!
Wat duister fchynt werdt licht en klaarheid,
Als men op 's Hemels Almacht flaart.

De H O O P , V verkwiklykst heil van V harte,
Die fteun in d'allerbangflen nood,
Verheffe uw ziel in leevemfmarte,
En fchenke u eens een blyden dotd.
De L I E F D E , 't merg van alle pligten,
Die ons de beste Godsdienst leert,
Doe u aan elk dat geen verrichten,
Wat gy van andren zelf begeert.
Beelden-Galery der Heimwee-kranken. Een Leesboek voor Lydenden. Van U L Y S S E S V A N S A L I S , den Ouden. Uit het
Hoogduitsch. Ifie Deel. Te Haarlem , by J . L . Augustini.
In gr. üvo. 288 bl. En het Voorbericht XXVIH bl.

E

en zonderling B o e k , waarover ons het oordelen moeityk
valt. De Schryver boezemt belangneming in. Al be
lichtte het ons ook het Voorbericht niet, by het doorblade
ren valt het aanftonds in het oog : deze man had ryklyk zyn
deel in de rampen des levens; is alzo geen vreemdeling in
de fchool, waarin hy hier als leeraar optreedt; en kent, by
eigene bevinding, de kracht der geneesmiddelen, die by an
deren aanpryst.
Intusfchen, die voor Lydenden fchryft,
fchryft voor een zeer talryk publiek, en onderneemt ene be
langryke taak. Van de ellenden des levens heeft ieder mensch
zyn deel; in die rampen, waarin ons alles ontzinkt, is toch
de Godsdienst alleen de ware troost en toevlucht, en het
hart van den lyder meer dan ooit voor godsdienftig gevoel
en indruk geopend ; maar het grypt dan ook dikwils iederen
ftrohalm aan, en is tot toetzen en nadenken, tot het beproe
ven van alle dingen, om alleen het goede te behouden, min
der gefchikt.
Nu is wel het Boek voorhanden vol met ede
len , r d n e n , godëttienftigen troost; en innige hoogachting
voor het Christendom en warme menfchenüefde ftralen over
al door;maar wy durven hetzelve toch iederen Heimwee-kranken niet aanbevelen; ten zy misfchien dit in onze taal zo
X 2
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zonderling,woord hier alleen zodanig iemand aanduidt, die, by
het gevoel zyner rampen, reeds ene welgegronde godsdienftige
kennis bezit, en alzo geen nadeel te vrezen heeft van het een
en ander, dat hier voorkomt, e n , in ons oog althands, vry
wat overdreven is; en dat alzo ligt zou kunnen gemisbruikf
Worden door dezen en genen, nog ontbloot van vaste godsdienftige beginfelen , en ene geheel verkeerde (trekking ge-i
v e n , voeg; het vervolg, aan zyne godsdienftige werkzaamheden, voorzeker tegen des Schryvers doel.
Intusfphen willen,
Wy door dit gezegde geenzins te kort doen aan de waarde dezes Werks, by de herlezing vooral bleek het ons toch ten
vollen, dat alles zeer wel kan en behoort opgenomen te worden in enen gezonden zin; en aan ware en kundige Godsdienstvrienden durven wy hetzelve in hun Jyd'en ter lezing
aanbevelen met volle gerustheid; zy zullen , dit geloven wy
zeker, den Schryver lief krygen en hartlyk danken,,
De Vertaler geeft ons in het Voorbericht enige gedenkwaardigheden uit het leven van u., V A N S A U S , ontleend uit
een klein Hoogdtiksch gefchrift; en wy leren Hem hierdoor
kennen als een zeer merkwaardig en godvruchtig man, die op
éne Christelyke wyze in de daad verbazend veel heeft doorgedaan; terwyl ons de overzetting van nog enige zyner nagela?
tene fchriften, en van ene meer uitvoerige levensbefebryving,
welke een zyner Zoonen aan he» puhliek beloofd heeft, wordt
toegezegd,
De Voorrede van den Schryyer is vol hartlykheid en warm gevoel; zy leert ons het oogmerk van dit
Boek.
„ Kruis en lyden zyn vorming tot dien trap van vol„ maak'ing, voor welken wy beftemd z y n ; —— wy moeten
, , dezelve dus geenzins befchouwen als de wraake van eenen
vertoornden G o d ; — zyn ongenoegen tegen de zonde doet
, Goi alleen uit liefde blyken; — wy moeten, in ons kruis
„, en in onze droefenisfen , de vormende, leidende en opvoedende hand der eeuwige liefde waarnemen; by ene ernj,, ftige beproeving van onszelven kunnen wy dikmaal duidlyk
„ zien, wat zy bedoelt, waarhenen zy ons leiden wil; dikmaal
,, althans kunnen wy vermoeden , waartoe ons dat bitter ge„ neesmjddel dienen moet; — r en de eeuwige Liefde is ons
„ borg, dat wy, zo al niet hier in den t y d , toch eenmaal in
de eeuwigheid, de heerlykfte ontknooping onzer lotgeval„ l e n , en de overvloedigffe vergoeding van allen doorgeftauen leed, te gemoete reizen." De fchat, van inkleding,
die zich voor dusdanige voorfiellin^en aanbiedt, is byna
onuitputlyk; en, zegt de Schryver, Gefchiedenis en leenfgreuk
t

itau dat doel dienstbaar te maken, is het oogmerk en de inhoud
dezer bladeren, het onderwerp dqr /lukken in deze Beeldengalery.
De pnderfcheuleae Opftellen in d\t DeeJ zyn

agt-en.twfa'ÏS
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ffg in getal. In ieder derzelven wordt dé Leer op ene onderfcheidene w y z e voorgefteld, en befchouwd uit een verfchillend oogpunt. Sommigen zyn Dichtftukjes, van meerdere
of mindere uitgebreidheid. Ieder dezer Opflellen heeft zyne
eigene waarde. Wel het minst hebben ons N ° . VIII en X V I I
behaagd.
Het eerfte zai eene Japanfche Gefchiedenis z y n ,
en heeft het opfchrift: Wien etre tal te beurte vallen, die
moet te voören lyden. Het hapert misfchien aan o n s , maar in
vele byzonderheden is ons deze Allegorie te hoog ett te wonderlyk , en blyft dit nog , ook na de daar op volgende verklaring, waaruit dan b l y k t , dat zy ons vooral zal leren, hoe
God Gehoorzaamheid,
Lydzaamheid en Nedrigheid in den
Christen w e r k t , en hem alzo Vormt tot ware grootheid. — —
In het andere (Stryd des fterkeren tegen dén ftèrken. Of, echt»
pukken ter aanvulling van de Abisfinifche Gefchiedenis der jaren 1370 tot 1380.) hindert ons het fchriftuurlyke in de inkleding , en het leggen van woorden van God in den mond
van enen aardfchen V o r s t , meer dan w y kunneri uitdrukken;
ook dit hapert misfchien aan onzen fmaak en aan ons g e voel ; maar de volgende P R O C L A M A T I E b. v . (waarvan w y
echter alleen het begin willen affchryven) deed, indien zj
ftichting b e d o e l t , by ons ene geheel verkeerde uitwerking:
, , H o o r t ! h o o r t ! G y geweldigen I G y legerfcharen I Gy
,, volken des grooten Koningryks A B I S S I N I E N 1, wat W E D E M
ASFinr j de Stichter van duizend K e r k e n , de vereeringsj , waardige groote Koning , de fcbaduw G o d s , de Aanvoerder
, , der Christélyke Vorften in de waereld, de Befchermer des
1, Euangeliums , de Afflammeling der Profeeten D A V I D en SA«
i, L O M O , U verkondigt!
„ Is niet Teguldt myn troetelkind P Is het niet dé öOg,, appel mynes lands Schea ? Een bekoorlyke lusthof, dieri
i, ik zelve geplant hebbe ? Heft dan gejuich aan, myn v o l k
i, te Tegulai \ en verblyd u , myne erfenisfe in het Konïng, , ryk Schoa! Want ziet voor eenen kleinen odgenblik h e b i% be ik u verlaten , maar met groote ontfermingeh zal ik u
„ vergaderen; Kan ook eene. vrouwe hares zuiglings v e r g e ,i ten , dat zy zich niet ontferme over den zoone hares
„ buiks ? ert offehoon deze al vergate, z o zal ik toch uwer
niet vergeten 1 In eenen kleinen toorn hebbe ik myn aant» gezigt een oogenblik voor u verborgen , maar met eeuwige
i, goedertierenheid zal ik my uwer ontfermen." enz.
Het hierop volgende V e r s , als fleutel der voorgaande gefchiedenis , is , z o min als des Schryvers kenlyke bedoeling *
in ons o o g en naar ons g e v o e l , ene genoegzame verontfchuldiging; en al kwam het hier v o o r , niet als een fragment ener reeds lang voorledene, maar van ene nog toekomende gebeurtenis, en kon men hec gehele ftuk als ene
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dichterlyke voortelling van ene zichtbare v/ereldfche regeringvan d r Christenen Heer op Aarde, die dan no;i komen
z o u , opnemen, (hetgeen toch nu het geval niet is) zo zouhet nog naauwlyks door den beugel kunnen.
Niette^enItaande deze onze aanmerking , is het toch verre van ons
dat wy te kort zouden doen aan des Schryvers ongeveinsde
en eerbiedige Godsvruebt. Gaarne nemen wy ten zynen opzichte deze woorden van den Vertaler o v e r : dat hy in alles,
v

in 'Itet bitterfie zelfs dat hem bejegende, alleen Cod ziet, en
buiten God niets oj niemand
dit is Christendom ! dat heet
waare grootheid!
Ter proeve willen wy iets uit N ° . X X affchryven. fPam*

tieer dit verderflyke zal onverderfiykheid aangedaan hebben , en
dit jlerflyke zal onjlerflykheid aangedaan hebben, alsdan zal
het woord gefchieden, dat gefchreven is: de dood is ver*
flonden tot overwinninge.

Het is een gefprek.

De Jyden-

de c o s E B A wordt door haren Vriend bezogt, j u i s t daar zy
bezig was met bidden; en zy zegt, dat zy zich enigzfn»
fchame.
E.
Schame 'i Gy fcheent van alles afgetrokken, in eea
innig en ernltig gebed tot God te wezen ; dat zult gy u
coch niet fchamen ? "
C. „ Maar de inhoud van dat gebed? — Hoewel, Gy
weet de zwakken te verdragen. • - Jk zal u openhartig zeg»
gen, dat ik onzen goeden Vader in de hemelen, met de onagterdochtigfte vrymoedigheid van een kind, bad.- :my toch;
nog voor myne fterk aannaderende ontbinding , twee hellyden bewolkte, dagen, en dan tof
i eenige rustige uuren te fchenkent
Zoudt ge niet geloven , waarde Vriend! dat de God der
liefde — wie toch is een beter Vader dan H y ? — my dezen wensch mynes harten, deze voorfmaak eener zalige verandering , deze weinige uuren eener ftüle Sabbatbsruste, nog
wel zou wilkn vergunnen?"
E.
Lieve vrjendinne ! als ik aan de eene zyde uwe
langduurige beproeving, de harde flagen der voorzienigheid ,
die reeds jaren lang , de eene na de a n d e r e , u getroffen
hebben , het lyden van uw ligchaam, en ook dat der ziele,
uw • ftandvastig geduld daaronder, en. altyd toenemende overgegevenheid aan 's H e e r e n - ' W Ü , overwegè; en aan de andere
zyde my onzen Gnd, zo als Hy zich in Jefus. Christus aag
ons geopenbaard heeft, voorüelle
niet flechts als genadig en barmhartig — niet flechts als de goedertierene, tederhartige, zachtmoedige , getrouwe liefde zelve — maar ook
als die zich z o o laag tot ons nederbuigt, dat H y z i c b fchikt
naar onze zwakheid en kleinheid — - en zich betoont: wondetlyk in 't verfchoonen, en onnavolglyk in het gelukkig
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maken -— dan zou ik zeggen niet anders te kunnen ancwoorden dan: ja , jal — — Maar de geduchte tyden, in welke wy leven ! Hoe of van waar zou in dezelve flechts een
kiempje van hope op een enkel rustig uur ontfpruiten kunnen ? He-C oproer woedt langs al de ftraaten onzer Stad,
en heeft zich reeds alomme verbreidt in onituimiye uitbarftingen, die nog dollere zullen voordbrengen. Van hier weg
te gaan , kunt ge niet, myne Lieve; en indien al uwe ftille
wooning, gelyk ik van God wenfche , onontheiligd blyft, z o
kan toch niet worden voorgekomen, dat allerlei fchriktoneelen aan uwe oogen en ooren voorby trekken, en uw gevoelig deelnemend hart verfcheuren. Ik vreeze derhalven zeer ,
of de anders niet onbillyke wensch, om nog eenige dagen,
of flechts eenige uuren , eene ongefloorde zachte rust te genieten, wel zal vervuld worden."
C. , , N u , 's Heeren wille gefchiede! zyne wysheid zal
my geene lasten opleggen,die my te zwaar zyn; en zyne liefde zal my fchragen, als ik 'er onder bezwyken zoude."
E . , , Voorzefeer ja ! Zielen, die zich zoo geheel kinderlyk aan Hem onderwerpen, moet Hy op de handen dragen.
Kan Hy wel anders ? Neen! zyne liefde is te vuurig; Hy
zal zich ook aan u verheerlyken. Hoe ? — dat willen wy
Hem bevolen laaten. Maar , hoor eens , my valt iets in.
Gy hebt den overledenen Hertog Carel Eugenius van W u r temberg gekend.
Geen mensch had een fyner gevoel voor
alles, wat de zinnen aandoen, betoveren , en bedwelmen kan ;
een geoefender (maak in de keuze der daartoe dienüige w e gen en middelen ; niemand levendiger verbeeldingskracht, om
zich met eenen oogwenk de werking van ontelbare tot één
punt famenweriïende krachten voor den geest te brengen , die
te overzitn en te berekenen; bovenal had hy eene hem byzonder eigene geflepenheid op het onverwagte en verrasfchende."
C. „ Dat is w a a r , daarvan ben ik zelve ooggetuige
geweest."
E . , , Deze Heer had nog maar even het gebouw zyner.
Solitude voltooid, den uitgeitrekten Engelfchen tuin aange<
legd, en midden in denzelven een Lauwrierboschje , dat in
het Duitsch climaat een wonder was, neêrgetoverd, of in 't
heilig donker van die boschje verhief zich ooft al ras een
gebouw , van 't welk niemand wist wat het worden zou.
Vóór men dit had kunnen ontdekken , droomden eensflags
van alle zyden Vorften en lieden van den hoogden Adel
t o e , om het te zien.
Het niet zeer ruime vorstlyk flot
werd vol.
Men fprak van Soupé en Bal,- maar, waar de
plaats ware , die eene zo groote menigte bevatten konde,
wist men niet. Op 't geftelde uur bood de Hertog der K o X 4
ning-
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ningfn va» 't feest den a r m ; de togt ging naar 't Lauwrier*
Bosch. Men trad, aldaar gekomen , in eene niet zeer groote
voorzaal, geheel en al onverlicht, offchoon het reeds volkomen duister was geworden. Bezwaarlyk was dit vertrek in
ftaat, de luisterryke menigte te kunnen binnen laaten. De
Hertog geliet z i c h , als miste hy toevallig deil fleutel van
de hoofdzaal; zond van de weinige Pages, die voorgelicht
hadden, den eenen na den anderen om dezen fleutel u i t ,
tot 'er ten laatften geen vonk licht meer was overgebleven.
In eene enge plaats op een gepakt, van eene Egypt ifche
duisternis omgeven, Honden Hoogheden , Genadens en E x cellentien , als in eene gevangenis, aan hunne plaatzen vastgeklonken:
Over het misnoegen, dat hoorbaar begon
te worden, bezorgde zich de Hertog den boventoon , door
nog luidere betuigingen van het zyne. Een vol vierde van
een uur duurde deze beproeving van het ongeduldigst wagten.
Eindlyk gingen plotsling de hooge deuren der trotfche
zaalpoort geheel wyd open!
Als een ftroom, die zynen dam overweldigt, drongen Vorflen en Vorftinnen, Ridders en Freules d o o r , tot in het h o o g e , ruime, Koninglyk
groote Lauwrierbosch. — — Maar nu ook ftond elke voet
als geworteld in den g t o n d , en de polsflag van ieder hart
ïtond ftil. Uit vele duizend brandende waschlichten, welker
fcbynfel door fpiegels van verbaazende kunftig geflepene
Cryftallen en uitmuntend gepolyste metalen wand- en tafellieradiën vermenigvuldigd en verhoogd wierd , drong in
elk door het lang verblyf in de zwartfte duisternis vernaauwd
oog , een zee van licht? en het o o r , " enz. ——- Onze L e zer voelt , hoe dit gefprek nu verder afloopt, en zal, vertrouwen w y , uit deze proeve ons over het geheel niet ongunftig oordeel over dit en foortgelyke ftukjes in dezen bundel billyken. Terwyl wy ons zeer zouden bedriegen, indien

het twede Deel, hetgeen de Gefchiedenis eener Reize van

eene Duitfche Familie naar America behelzen zal, en dat de
Vertaier ons fpoedig belooft, niet nog meer in onzen fmaak
zal vallen dan het tegenwoordige.

Muizenvallen, Blaasbalgen koop! Eene wonderbnare, maar echter
zeer natuurlyke Gefchiedenis door K . H . SPIESS. Uit hei
Hoogduitsch. Te Haarlem , by F . Bohn, 1803. In gr*
Bvo. 2 1 8 bl.

S

tyl en taal doen deze overzetting, en buiten twyfel ook
het oorfpronglyke, voordelig uitkomen boven vele foortgelyke gefchriften; maar voor het overige zal het wel alleen
de naam van S P I E Ï Z z y n , die dit zonderling opfiel onder ons

enen
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enen Vertaler en Drukker deed vinden ; althands wy hebben
van den fmaak onzer Landgenoten te goede gedachten, indien
beiden zich niet zeer zullen bedrogen vinden, ingevaile zy
op een aantal Lezers hebben gerekend.
Een arme jonge Savoijer, die met zyne Muizenvallen er*
Blaasbalgen in Duitschland k o m t , wordt in ene Dorpsherberg , «iettegendaande alle zyne betuigingen en protesten,
ontfangen en behandeld'als een perfoon van den eerften rang;
terwyl een aanzienlyk Heer uit den omtrek en zyne beminnelyke D o c h t e r , en niet minder ene fchone Gravin en hare
natuurlyke D o c h t e r , zich alle moeite g e v e n , om hem tot
zich te trekken, en aan zich te verbinden. De laatfte (dit
moeten wy vooral niet vergeten) gelykt hare Moeder zo z e e r ,
dat de Savoijer beide deze perfonen gedurig met elkander
verwart. Hy denkt, dat hy betoverd i s ; en een aantal o m ftandigripden en kleine voorvallen moeten hem natuurlyk in
zulk een vermoeden bevestigen. Zyne ontmoetingen zyn toch
niet alle even vererend en aangenaam; een beledigd Vader
houdt hem voor den verleider van zyne Dochter , en kort
daarop houdt hem het publiek, en dat met allen gegronden
fchyn , yoor een moordenaar. De wyze, waarop hy uit de
gevangenis verlost w o r d t , moet hem almede in het denkbeeld
van tovery verfterken. Eindlyk , hy blyft niet ongevoelig
voor de fchone Dochter der Gravin, zy mogt dan ene tavenaarfter zyn o f niet; dan aan hare zyde begroet hem een

onbekende met den titel van „ Mynheer de Marquis,"

m

#oot hem een dolk in 't lyf.
Het lyk is verdwenen, en de
Gravin ontfangt een kostbaar gefchenk voor het raeisjen ,
met een brief, getekend door enen Itaiiaanfchen Marquis, die
men verneemt dat aan zyne wonden overleden is. Onverwacht wordt het meisjen opgeligt, door vreemden vervqerd,
en verre weg in een klooster gehragt,
Ziet daar het wonderbare in deze Gefchiedenis, het welk

jiu natuurlyk, ja zeer natuurlyk worden moet.

De Dorps-

herbergier had ai zyn goed doorgebragt, en zinds met enige
bandieten in Italiën gemoord; hy kwam met enen goeden
buit in zyne oude woonplaats terug, en fpeldde den toenmaligen W a a r d , die enig vermoeden uitte, of hy wel op de
rechte wyze aan zynen tegenwoordigen rykdom gekomen
w a s , het volgende fabeltje op de mouw: In vroegere dagen
bewees hy eens barmhartigheid aan enen jongen Savoijer, die
met muizenvallen enz. omliep, en by hem ziek werd; deze
had hem by zyne afreize gezegd: „ komt gy eens in ongeJuk, zo zoek my te Rome pp." Dit had by nu in zyne a r moede gedaan, en enen ryken MarquU en overvloedige vergelding gevonden, By deze gelegenheid ontdekte hy dan ook ,
dat zodanige Savqijers eyentlyk lieden waren van zeer goe-
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den huize, die veiborgene kundigheden bezaten, en, onder
zodanige vermomming , op den Fichtelberg onmeetlyke fchatten kwamen opzamelen, alzo zy aldaar, in de onaanzienlykfte
tienen, de kostbaarde diamanten ontdekten. Deze Marquis zou
zynen Zoon binnen weinige jaren, op dezelfde wyze en met
hetzelfde oogmerk, naar Duitschland zenden, enz. — Van
bier het guntfig onthaal, dat de Held van deze Gefchiedenis
aantrof. — Verder, gelyktydig nu was een Italiaansch Edelman met de Dochter van een der aanzien lykde Huizen doorgegaan ; het paar werd nagezet; maar ontving ene aanbeveling aan de Gravin.
Op reis derwaards werd de Marquis
zwaar gewond; zond zyne beminde echter verder; dan deze
werd op reis vermoord. De Edelman zond nog vóór zyn
dood voor haar die kostbaarheden, die de Gravin, als van
den Savoijer en voor hare Dochter beftemd, had aangenomen.
De vervolgers intusfehen vernemende, dat d£ jonge
Dame naar de Gravin vertrokken was, ligteden, door mis verftand , hare Dochter op. Eerst in het klooster werd dit misverftand ontdekt.
Men geleidt haar nu tot hare Moeder ter u g , daar zich intusfehen het fabeltje had opgehelderd, door
het gevangen nemen van den ouden Waard, die in het bosch
met enigen zyner vorige malikers geroofd en gemoord had.
Deze had d e n Savoijer doorltoken, opdat zyn leugen niet
zou uitkomen ; geiukkig intusfehen was de wond niet doodlyfc, maar door enen herder genezen. De natuurlyke Dochter der Gravin geeft hem n u , met volle toeftemming der
Moeder, hare hand; en zo eindigt deze Roman nog met een
gelukkig huwlyk.
Zonderling is h e t , dat aan den ouden Vader van den Held
a l l e e n in het begin , en verder met geen enkel woord meer,
gedacht wordt; en fommige Lezers zouden van de beminnejyke jonge Dame, die zo aanftonds en de aliereerfte op den
iSavoijer verliefde, r o g wel iets willen weten . . . . D a n , wat
maken wy nog aanmerkingen op zulk een gefchrift,• waarvan
men de vreemde vinding wel enigzins kan bewonderen; doch
veel meer betuigen wy onze verwondering, dat een verftandig man zodanig ene zotte gefchiedenis bedaard kan zitten uitwerken, en aan het publiek durft aanbieden; en dat, zonder
ten minden hier o f daar dan nog iets voor het verftand of
hart van den Lezer in te vlechten, waarvan dit gefchrift zeer
onvruchtbaar, zo niet geheel ledig is. En dat men dan nog
zulk een vreemd en belachlyk voordbrengfel van een uitfpattend
vernuft durft overbrengen op onzen Vadeilandfchen grond,dit
gaat waarlyk te ver , en ons lezend publiek kan zich met alle
recht hierdoor beledigd achten. De oude vertellingen van Moeder de Gans hebben in de daad, voor kinderen en volwasfen e n , nog meerdere waarde. De Uitgever vindt intusfehen
goed,
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genaam was het waarlyk voor ons niet; en de nuttige l e s , die
het ons naar zyne gedachten geven z i l , van in tegenfpoed ge

duldig en in veorfpoed behoedzaam te zyn, leest men zeer veel
korter en nadrukiyker, en met Zc-er veel meerder gevoel, irt
iederen Catechismus, en byna in ieder th'chte'yk boek; z o 
dat wy daartoe genen Muizenvallen koop', behoeven.

Coralie, of het gevaar van zigzelve te vertrouwen, door Me
vrouw D . c a * *. Uit het Fransch vertaald. In II Deelen.
Met Plaaten. Te Atnflerdam, by G . R o o s . In 8vo. 184 bl.
T\at onze Nederlandfche Jeugd gaarne Romans leest, geloven w y , dat waarheid is ; maar dat zy dezelve Cgelyk de

Vertaler van deze Coralie 'er by voege) des te greetiger lezen

zou,

hoe meer die dikwyls met handtastelyke verdichtfelen ver

vuld zyn, geloven wy , dat laster is. Onwaar is het o o k , dat
onwaarfchynlyke Romans (hoe weinig wy daar ook van hou
den) daarom in het levensgebruik volflreh nutteloos , en ware

levensverhalen uit den aart droog zyn; en om de uitdruk
king, dat men tusfchen die beiden een midden van over
gang tot meer wezentlyke leélure moest uitvinden, en dat daar
toe deze Roman mede dienen moet, lacht voorzeker menig
L e z e r , zo wel als wy. T o t ene goede Roman, waarvan de
grondfiag uit het maatfchappyëlyke leven moet ontleend zyn ,
het geen wy toeftemmen, behoort, naar ons gevoelen, toch

ook nog iets meer, dan het verband, de fchikking en byeenbrenging der characters, ten einde een geheel uit veele onder
fcheidene gebeurenisfen te vormen , benevens een bevallige flyl.
Het zal ons echter niet bevreemden, zo dit boekje taamlyk
druk door onze Jeugd gelezen worde; dan dat zy daaruit vele

lesfen zal opzamelen , welke kun door geheel hun leven nuttig en
voordeelig zyn,
dit zou ons waarlyk zeer bevreemden , en
daarom kunnen wy van ons ook niet verkrygen, haar tot de
ze lezing aan te moedigen.
Deze amphibie, o f hoe moeten wy het opftel noemen ? dit

midden-ding tusfchen onwaarfchynlyke romans en droge verha
len van ware gebeurenisfen, (zynde voorbereiding tot meer we
zentlyke leéture) vervat een zeer onwaarfchynlyk verhaal. —
CORALIE
huwt tegen hare neiging; wordt fpoedig weduwe;
vindt den man voor baar hart.
E n e jateerfche* medeminnares
veroorzaakt hem ene gevangenis; deze wordt ook haar l o t ,
door hire onvoorzichtigheid; het toeval brengt beide de ge
lieven byeen, en C O R A L I E , door zyne liefde en de vrees eener

naderende dood overwonnen, door de overmaat der wanhoop zel
ve tot het vermaak geleid, wordt zwanger. De haat fcheidt de
ge-

gelieven; men verplaatst den minnaar, die kort daarop middel
vond om te ontmappen. Het weeuwtje zelve geraakt met
haren vader, die al mede in hechtenis kwam, in vryheid,
door toedoen van enen harer vroegere aanbidders, by wien

bet alzo bewaarheid werd, dat oude liefde niet roest. Men
zou haar tot een huwlyk met dezen dwingen; doch zy ont
vlucht,* wordt door dien minnaar echter gevonden in ene.
dorpsherberg, waar zy ene malle rencontre had, en, door
den fchrik wat vroeger, van ene dochter verloste. Met hem
trekt zy nu o p , en hy zal haar met haren vader verzoenen;
dpcn dit gelukt niet; en daar zy genoegzame blyken h a d ,
dat haar rtdJer en weldoener hare trouw aan den enigen ge
liefden juist niet zeer zou eerbiedigen, maakt zy zich ook van
hem weg, en wordt op een landhuis Gouvernante, waar men
haar ook vergunt, haar dochtertje by zich te houden. ( E e n
fraaie 'Gouvernante0 Dan, hoe toevallig toch iets gebeuren
kan! hier vindt en berkent haar eindlyk haar geliefde; juist
nog in tyds; want hy hield haar ontrouw, en itond op het,
punt om aan ene andere te huwen.
Nu fchikt zich alles (jen
besten, en zy wordt recht gelukkig.
Het is wel niet nodig te zeggen, dat hier en daar de zinlykheid, door deze en gene uitdrukking, ook nog al enig
voedfel krygt; e n , om een ander foort van Lezers uit te
lokken, die alles, wat by de Franfche Revolutie voorgeval
len i s , gaarne met de zwartfte verwen afgetekend zien; komt
hier ook nu en dan het een en ander v o o r , dat ook wel vry
wat overdreven wezen zal. En in allen gevalle, daar C O E A IUE'S misftap en deszelfs gevolgen bier juist niet met kleu.
ren getekend worden, die enen, fterken affchuw inboezemen ,
maar men integendeel haar altyd verontfchuldigt en beklaagt,
en anderen fteeds, als de enige oorzaken van haren ramp,
befchuldigt; zo zien wy niet, hoe zy juist tegen het gevaar
van zichzelve te vertrouwen, met goed gevolg, zal waarfchuwen. De Plaatjes zyn zo als het boekje, juist niet van he»
beste foort. Deze Roman heeft nog dit byzondere, d a t ,
hoewel de titel van twee Deelen fpreekt, men dezelve toch
in énen adem lezen k a n , en raden moet, waar het twede
Deel begint; dit zal ook tot de eigenfchappen van zodanig
midden-ding behoren. W y raden den Uitgever, dat h y , in
dien zyne pers eens ene ptetr wezentlyke leisure moest opleve
ren , alvorens naar enen beteren Vertaler en Corrector omzie;
dit fuikje heeft een aantal in het oog lopende fouten.
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LETTER-OEFENINGER
Over de Gaaf der Talen op het eerfte Christlyke Pinkfier feest, door j . G . h e r d e r , Schryver van de Zamenfpraken en Verhandelingen
over den Geest der
Hebreemvfche Poëfte. Uit het Hoogduitsch vertaald,
door A . V A N W A A S J D Y K , Christenleeraar te Delft.
In
den Haag,
by J . C . Leeuweftyn, 1803. In gr.
8vo, 87 bh

D

e e z e , Voor eenige jaaren, in 't Hoogduitsch uitgekomen Verhandeling is in een Nederduitsch g e .
waad gedoken door den Èerw< V A N W A A S D Y K . Offchoon dit gewaad zich door het echt inlandsen ( * }
niet overal evenzeer kenmerke , moet echter hst onderzoeklievend gedeelte onzer Natie verheugd z y n , dat h y
zynen tyd wel heeft willen belteden aan deeze Vertaaiing; wanneer z y , hamel y k , vooreerst, berust in dé
ftellige uitfpraak, volgens welke, in het Voorberichtj
haar gemeld w o r d t , „ dat het onderwerp deezer Veri, handeling, in ons L a n d , nog weinig, of in *t geheel
nieti
( * ) B. V. aldus begint het Stuk:
„ De Hemileten hebben geen ongelyk,

j , Christlyke Pinkfterwonder .

wanneer zy het

de plotslyke mededeeling van

i, ongeleerde [voor niet aangeleerde] vreemde talen, benedeü
het Paasch- en Kersmis-wonder op geene wyze Willen
„ gefield hebben.
Immers welke zonderlinge gebeurdnis is
„ riet eene plotslyke mededeeling van ongeleerde, vréémde"
,, talen! Des te zonderlinger, hoe klaarblyklyker zy zich iri
den kring van menschlyke gedachten en hunne bekende uitjj drukking toedraagt."
Bl. 9. „ Geen fpoor is 'èr iri de handel ingefl der apostélefi
„ aanwezig, dat Petrus en Zyne medgezellen poly- of panglosfen geweest zyn."
Bl. 14. ,. Het was de nederdaling eener duif van boven* ,1
5, het blazen van dtn mond Gods, dat alle beenderen yef-

,> kwikte en beleefde,"
dergelyks.]
.LETT. 1803.
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„ niet, doordacht en bearbeid i s ; " —— en, ten anderen, wanneer z y , naa de leezing deezer Verhandeling,
bevindt, dat z y , ten aanzien van dit onderwerp, tot
hier toe jammerlyk gedwaald heeft, nevens zo veele
vroegere en laatere beroemde Schriftverklaarders , ert
nevens zulk' eene verbazende menigte Kerkleeraaren ,
die , zonder door te denken en dit onderwerp te bearbeiden, jaarlyks over hetzelve predikende, de algemeea
heerfchende dwaalbegrippen verlterkt hebben.
U allen dan, die lust tot onderzoek, maar tot nog toe
over dit ftuk niet doorgedacht hebt, en even min door
uwe Landgenooten voorgelicht zyt, vertrouwen wy eenen
wezentlyken dienst te zullen bewyzen, met een beknopt
verüag van den inhoud deezer Verhandeling. Het hoofddoel is, de grove en oude dwaling te betlryden: „ d a t
'er op den Pinkllerdag een eigentlyk wonder gebeurd
z y , 't welk openbaar werdt in de plolslyka mededeeling
van niet aangeleerde, vreemde taaien
i ) . " Zulk*
eene mededeeling moet m e n , volgens H E R D E R , in
zich zelf onmogelyk achten.
Het verhaal van L u cas is, v o o r t s , wel eenvoudig ; fchynt echter geheel
duister te worden door het byvoegzel: En anderen
/pottende zeiden, zy zyn vol zoeten wym. „ W a n t
(vraagt de Heer h e r d e r , bl. 4.) waar is de W y n „ berg vol zoeten wyns, waarop men vreemde , onge„ leerde [niet aangeleerde] talen plotslings leert? Waar
„ hy zyn moge ; oud en jong zou tot denze'ven heênvloeijen."
T o t meerder bevreemding, worden
deeze fpotters in opmerking genomen. Petrus verdedigt zich zeiven en zyne medegenooten, en hy fpreekt
tot de fpotters als tot redelyke voor overtuiging vatbaare menfchen. — - Daarenboven, de Jooden en J o o dergenooten , die opgenoemd worden , ichoon onder
Partners enz. geboren, woonden te Jerufalcm ,waren ingezetenen van Jerufalem, en zirlèn zekerlyk te Jerufalem geen Parthisch enz. gefproken hebben.
De
Apostelen beAoefdcn ten minlren niet noodwendig, om van
bun verftaan te worden, Parthisch enz. te lpreeken. —
Ook worden z y , Jooden, door L u c a s , niet naar taaien,
maar naar Provintien genoemd; want Pmtïiisch, Medisch, Perfiscb, waren dit wel onderfcheiden taaien?
Lucas wilde alleen Jooden noemen. — Z y , Partners enz., hoorden de Apostelen fpreeken - in hunne
éigene taaien, waarin z y , Parthers enz., geboren wal e n ; dat i s : niet in de Parthifche, maar in de Jood*
Jcne
t
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ft he, welke alleen hunne taal was, die zy ook te J e rufalem, waar z y woonden, fpraken, offchoon zy dan
onder Partners enz. geboren waren.
Zy fpraken
de groote werken Gods, dat i s , Heilige zaaken, en d u s ,
vooral in het orthodox Jerufalem , in de Heilige of
Joodfche, en geenzints in de Parthifche of Lybifthe enz.
taaie.
• Eindelyk was het uitwerkzel flechts verwon
dering (f) , by dezulken, die 'er niet mede fpotteden;
terwyl zy Christenen worden op de Redenvoering van
Petrus , in de gewoone verltaanbaare taal voorgedraa
gen. Van het wonder gelchiedt ook geene melding in
het vervolg. Geen fpoor is 'er ook in de Handelingen
der Apostelen aanwezig, dat Petrus en zyne medgezel3en veele of alle taaien gefproken hebben. Hunne B r i e 
ven doen dit niet blyken; maar wel, dat de gewoone
Joodsch-Griekfche ook hunne taal geweest z y , die lieden
van hunnen Hand leezen en fpreeken konden. En in de
Hand. der App. komt nog tweemaalen de Gaaf der
Taaien voor. Cornelius en zyne familie ontving de
zelve. Met wien fprak zy in haar huis vreemde taaien?
wie kon haar beoordeelen ? dat huis was toch geen hof
van veele Natiën ! Met wien fpraken de twaalf Leerlin
gen van Joannes vreemde taaien te Ephefen ?
'Er
„ was niemand tegenwoordig, dan Pauilus." ( B l . 1 3 . )
—— Z o dat uit dit alles waarfchynlyk w o r d t , dat
men Lucas niet recht verftaat, wanneer men zyn zeg
gen , met tongen , met andere tongen fpreeken , door
eene plotslyke mededeeling van niet aangeleerde, vreem
de taaien, verklaart:
Hierop treedt de Heer H E R . D E R , in de tweede Afda
ling, in een uitvoerig onderzoek: wat de Jooden onder
uitgieting van den H. Geest verflonden; welke gaven zy*
naa voorafgegaane voorbeelden, verwachtten ; en hoe dee
zen zich in de Christelyke Kerk thans vertoonden. ——.
Dit onderzoek leidt hem tot het befluit, dat het fpree
ken der Apostelen , naar dat hun de Geest gaf uit te
fpreeken, zo veel zegge als: Z y verkondigden de geluk
kige vervulling aller Profeetiën, den zoo lang gehoopten, thands aanbrekenden, nieuwen, gulden tyd, den tyd
der verkwikking en rust. ( B l . 18.) —«— Zo ook: Naa de
prediking van P e t r u s , dat van deezen Christus alk
Pro(*) 'Er (laat t|<««»7», zy ONTZETTBDEN zich , dus iets m*
ders dan bloot verwonderen.
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profeeten getuigd hadden, werdt de Familie van Cor-'
nelius vervuld met den If. Geest ; zy fp raken met ton*
gen, en maakten God groot.
De Leerlingen van Joan
nes , die ook zulke verwachtingen hadden, fp raken thans
in tongen, en profeteerden , naa dat zy hoorden, dat
de beloofde, de voorlang, reeds verwachtte .geest ddcir
ware. ( B l . a . O
In de derde Afdeeling gaat de Heer H E R D E R v o o r t ,
ter opheldering der fpreekwyzen, verdeelde tongen, als
van vuur, die van hun gezien weiden , en zich op
een iegelyk hunner nederzetteden ; het fpreeken met
andere taaien, en het hooren fpreeken in zyne eigens
taaie de groote werken Gods. — Lucas verhaalt de nieu
we IVetgeeving, met omftandigheden en beelden, uit de
oude Wetgeeving, welke op_ Pinxtereu herdacht werdt,
ontleend. Gelyk toen bazuinengeklank gehoord werdt,
zo fpreekt Lucas van een gedruis als van wind;
gelyk 'er toen onweder w a s , zo ook thans vlammen
vuurs, doch geen blixemen, maar zacht, vreedzaam
zweevende vlammen ;
gantsch Ifraël vergaderde
toen, hier ook de Menigte ; en dit was een zinnebeeld
van de Wetgeeving voor alle volken, voor alle tongem
en taaien.
Van dit alles, van gedruis, wind, vlam»
men vuurs, zichtbaar zich op de Apostelen zettende,
is dus niets eigentlyk gebeurd; dit te ftellen, zou even
veel zyn als het vertellen van fprookjes, met het ver
haal van Lucas ftrydig; neen, alles is flechts zinnebeel
dige taal, beeldfpraak. Van hun werden gezien enz. is
de aankondiging der verichyning in t zinnebeeld; Het
zat. op een iegelyk hunner, het einde derzelve. De ton
gen verdwynën op bun, en 't gevolg is daar: Zy wer
den vervuld met den H. Geest enz., of gedoopt met geest
en vuur; want men verwachtte den Geest onder deeze
kentekenen. ( B I . 3 3 , 34.)
En overeenkomftig deeze opvatting worden in de vier
de Afdeeling de onderfcheiden piaatzen in de Brieven
van Ap. Paulus, nopends de gaaf der taaien, uitleg
ging enz., verklaard; terwyl in de laatfte Afdeeling
verfcheidene aanmerkingen voorkomen , over den geest*
der vry heid, welken wy thans moeten bezitten, en dies
ons niet alleen van het Levitilche, maar o o k , naar den
•wil en het verftand , van elk flaafsch juk des bygeloofs en der onzedelykheid heeft vry gemaakt; onder
welks invloed wy verborgen neiging tot bedrog zouden
•veiraaden, indien wy de fchemering meer dan het licht
,
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l-eminden, en, by voorbeeld, die Wondergaven der Kerk
voor eeuwig onontbecrlyk wilden achten. „ W a t zou
„ ik (fchryft daarom de Heer H E R D E R bl. 77.) door
een Wonder leeren, dat ik niet door Rede en Schrift
„ veel klarer zdu leeren? Veelmeer bidt myne Rede
, , in de zesde bede: Verlos m y , ö God ! van Won„ deren."
W y hebben, by de Ieezing, herleezing, en bepeinzing van dit Stuk van den beroemden H E R D E R , de
i'chriftuurlyke uitdrukkingen in den geest van den toenmaligen tyd zoeken op te vatten, en ons met 's Mans
wyze van voorftelling en redeneertrant, waarin over 't
geheel meer dichterlyks dan koelzinnig en geleidelyk
betoogends doorftraalt, poogen gemeenzaam te maaken ;
doch wy hebben daardoor nog niet verkregen dien geest
der vryheid , dat wy ons veroorlooven, aan de verklaaringen van H E R D E R het ze^el der goedkeuringe te hangen.
Indien 'er alleen toegezegd ware aan de Apostelen,
dat zy met nieuwe tongen zouden fpreeken; wy zouden
d i t , even gelyk het treeden op fcorpioenen enz., Mare.
X V I : 1 7 , als in prophetifche taaie uitgedrukt, willen
opvatten, indienfmaak, waarin H E R D E R alles wil opgevat hebben; en niemand zou, dunkt ons, met recht, aan
eene wonderdadige mededeeling van de gaaf der vreemde taaien gedacht hebben. Al het geen , echter , n u ,
in de Hand. en Brieven der App. vermeld is omtrend
die gave, laat zich, onzes achtens, volgens H E R D E R S
opvatting, niet oplosfen. Het beftek eener Recenfie ge-»
doogt flechts eene en andere aanmerking.
i . Gaat 's Mans verklaaring door, dan kunnen w y
ons van de eerfte Christen-Gemeenten, waarin men in
tongen fprak , geen ander denkbeeld maaken , dan van
wezentlyk krankzinnigen , die zichzelven zo min als
anderen konden /lichten; welk laatfte, evenwel, door
Ap. Paulus aan eenen fpreeker in eene vreemde taaie
toegekend wordt. Dat de Heer H E R D E R 't zich ook
zo moet voordellen, blykt klaar uit de omfchryving,
welke hy (bl. 56O geeft van 's Apostels woorden: indien de geheele Gemeente byeenvergaderd ware, en gy allen met tongen fpraakt, en eenige ongeleerden of ongeloovigen inkwamen, zouden zy niet zeggen, dat gy uitzinnig waart? , , Dat het hiermede zoo i s , weet ieder,
die in 't openbaar of byzonder dergelyke in den geest
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verrukten gezien heeft. De vertrokkene oogen , de
de enthufiattifche gebaren , de na een plotslyk ftil„ zwygen uitgetlootene, dikwyls herhaalde , enkelde
woorden, de meestal overdrevenegelykenisfen, won„ derbaar zamengettelde beelden, harde uitroepingen en
, , energien, (waarover de fpotter lagcht, en waarby de
„ koele niets gevoelt) welke gewaarwording verwekken
„ zy in ons ? welk ander bordeel maaken zy mooglyk
dan het geen de verftandige Paullus velt: „ g y zyt uit, , zinnig!" daar zulk een toeftand by meenigeen' werk„ lyk aan krankzinnigheid grenst."
W a s deeze dan
eene dier gaven, om welke te ontvangen de Apostelen
te Jerufalem verbeiden moesten , die zy op den Pinxterdag toonden te bezitten , en welke aan de eerfte
Christgelovigen, in alle jiemeenten, medegedeeld werden , "waardoor ieder zich zei ven konde /lichten,
en
waarvoor Paulus God dankte, wyl hy in meer tongen
— dat is dan (als nader aan de krankzinnigheid) in
meer geestverrukkingen - fprak, dan alle andere Corinthifche Christenen? Tot|welk eeneongerymdheid worden wy a l z o , door deeze opvatting, vervoerd! Daarenboven , welk eene wildheid en onnaauwkeurigheid in
bet uitleggen dier plaats! want, waarom zegt Ap. Paulus : indien ''er ongelcerden Qè\al»i) of ongelovigen inkwamen — P Moesten het dan juist ongeleerden of ongelovigen zyn, die deeze Geestverrukten voor krankzinnigen zouden aanzien ? Naar de bovengemelde omfchryving van H E R D E R zeiven, weet ieder, geleerde o f
ongeleerde , gelovige of ongelovige , ieder weet d i t ,
die ooit zulk "een gezelfchap Geestverrukten bygewoond
heeft. Alleen, derhaiven, uit die byvoeging, maar inzonderheid uit het geheele verband b l y k t , d a t , wil
men den Apostel geen onzin doen fchryven, hy hier
bedoelt het fpreeken van eigentlyke vreemde taaien, of
vo( inbrengen van fpreuken (apophtegmatd) in dezelve.
Wanneer 'er aileen in vreemde taaien gefproken werdï
(zonder dat 'er iemand was, die het vertolkte) dan zou
ee^ ongeleefde, dier taaien onmagtig, zulk' eene vergadering' ais een gezelfchap van krankzinnigen kunnen
befchouwen , vooral wanneer elk voor zich, zonder beurten te houden, en allen te gelyk op die
wyze door den Geest fpraken ; iets, hetgeen tegen
de orde zou ftryden, waartoe Paulus hen wilde terug brengen.
Daarf
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Daarenboven wordt door den Heer H E R D E R de gave
der Uittegginge gelyk ge Ut ld met die der Profetie.
—•— „ hie propheteert, S T I C H T de gemeente. Zeer nas, tuurlyk, (zegt H E R D E R ) de openbare
Redenaar
fpreekt voor anderen , en is dus meerder, dan die
„ niet de tong, (dat i s , in geestverrukking) fpreekt, ten
„ zy dat hy 't ook uitlegde, op dat de gemeente daar„ van fiichting ontvangef ( B l . 52.) — - En bl. 5 1 :
„ Verfcheidenen fpraken (op den Pinxterdag) in ton„ gen, Petrus lag , in eene zamenhangende redevoe„ ring» hunne fpreuken alleen uit."
Uiilegg^ n
^icfftrnvt'*) is dus, by H E R D E R , verklaaren,
vcrduidelyken, en niet enkel vertaaien, vertolken. Ap. Petrus zegt
wel, ( a Petr. I: 20.) dat geene Prophetic der Schrift is
van eigener Uitlegginge, dat is , verklaarmge , oplosfinge ; maar 'er ftaat ook 't woord t*fov*n. Aquila en
Prifcilla leiden Apollos den weg Gods befcheidenlyker uit
(Hand. XVIII: 2,6;) Paulus leide den Joden te £ omehet Koningryk G>ds uit ^Hand. X X V I I I : 2 3 ) ; maar in
beide plaatzen wordt gebruikt xuhrxi.
uiteenzetten,
verklaaren.
' E r is flechts ééne enkele plaats, L u c .
X X I V : 2 7 , waar A'ts^ii*
in den zin van verklaaren
voorkomt; terwyl het anders overal aanduidt, 't geen
geichieden moest, om de vreemde taaien, voor ongeleerden , of dezulken, die dezelve niet verftonden, verftaanbaar te maaken ; en alzo 't gevoeglykst, om de
gaaf van de uitlegging der taaien van dé gaaf der Profetie te onderfcheiden, door vertolken overgezet w o r d t ;
gelyk hetzelve Hand. I X : 36 geene andere betekenis
hebben kan;even als het woord ipuwa en ueBepuxnla in 't
N . T . in geenen anderen zin, dan van overzetten, vertaaien , kan genomen worden, — Tabitha, welke O V E R GEZET
zyndi is gezegd Dorcas,
en zo al e n , zie
Joan. I: 3 9 , 43. IX: 7. Hebr. VII: 3. Matth, I: 2 3 .
Marc. V: 4 1 . X V : 2 2 , 34. Joan. I: 4 3 . Hand. I V ;
ö . XIII: 8.
1

J

S

3 . „ yXuTirit xuxw heet (volgens H E R D E R ) vol
geestverrukking fpreeken. y*«w«*«« AcaAf» ctTroQêeyyieexi, vol hao*
ge geestverrukking fpreeken.
z*At;t,
nieuwe Prophetien,
Godfpraaken
en derzelver
uitlegging
voortbrengen.
ih« j W t s f »
deeze Godfpraaken, voorfpellingen
en lofzangen
alzo voordraagen,
dat de hoerende zich van geestverrukking voelt wechgefleept,
en
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zyne eigene oplosfing, zyne eigene verwachtingen, in haar
seestlyk waarneemt.'''' ( B l . 4 7 . )
W y zullen eens mede veronderftellen, dat t-rtc*n, x«i»*<
A«/SI», in den ftyl des Bybels, kunne betekenen,
(gelyk H E R D E R wil) nieuwe Godfpraaken en derzelver uitlegging voortbrengen. Daaruit volgt dan, dat de Apos^
telen op den Pinxterdag, die tri?*
fpraken,
nieuwe Godfpraaken en derzelver uitlegging voortbrag»
ten; maar hoe ftrookt dit nu met hetgeen de Heer H E R D E R bl. 51 fchryft: „ Verfcheidenen fpraken ( o p den
Pinxterdag) in tongen, Petrus alleen lag in eene z a .
„ menhangende redevoering hunne fpreuken uit •
?"
Maar gering is deeze onnaauwkeurigheid', welke echter
met goede Uitlegkunde onbeftaanbaar is, — gering is
dezelve, in vergelvking van 't geen men verduwen
moet, wit men H E R D E R by vallen in zyne verklaaring
van de fpreekwys
^ e n . l ï y redeneert aldus : y^UVG-Ctl^ ï,CZ?\Èl') heet vol hooge geestverrukking fpreeken,
,Jv«>.£x7ss en yxutrtr* worden onderling verwisfeld » dus
5

beet i'hct haitxiu

zo veel als

y*aT<ret\ en derhalven,in

den prophetifchen ftyl, is iha h*.x<.ó\a in zyne eigene wys
van uitlegging, in zyne eigene oplosfing. ( B l . 37,45 en 4 7 )
Zonderlinge Uitlegkunde voorwaar! waarin men z i c h ,
zo als de Logici" zouden zeggen, een Argument van
vier termen veroorlooft. Want ^«*A«*7O en y.w<j-« worden by de Heilige en Ongewyde Schryvers alleen in
zo verre nu en dan verwisfeld, als zy genomen worden in de betekenis van taal, fpraak; 'doch nimmer in
eenen overdragtelyken zin, En wy leezen daarenboven
by Lucas : „ Hoe hooren wy hen een iegelyk in ons
„ eigen dialecl, waar in wy geboren zyn
Wordt het nu
niet fpooreloos, dit, waarin wy geboren zyn, of geheel
over 't hoofd te zien, of derwyze te verklaaren, dat het
zeggen moet: „ Hooren wy hen niet derwyze iprees, ken, dat wy onze eigene oplosfing, onze eigene ver„ wachtingen, waarin wy geboren zyn, geestlyk waar*
„, neemen?"
S

3. Waarom niet by de oude opvatting gebleven ?
W y zullen de zwaarigheden, deswegen in de eerfte Af*
deeling gemeld, kortelyk aanftippén"
a. „ Zulk' eene plotslyke mededeeling van vreemde
taaien is onmogelyk."
Waarom onmogelyker dan
het wonderdadig genezen van doofft ommen? om nu van
an-*
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andere wonderen niet te fpreeken. Of wil misfchien
de Heer H E R D E R zoverre zyne rede uitgeftrekt hebben : „ Verlos m y , ö G o d , van wonderen!" (bl. 7 7 . )
dat alle wonderen uit de gefchiedenis des N . V. wech
moeten? Dan zouden wy hem liever raaden, die geheele gefchiedenis voor een verdichtzel te verklaaren:
dit kost minder moeite, en is in zyne foort wel zo
edelmoedig.
(8. „ Het bericht van L u c a s , anders gefchiedkundig
duidlyk en eenvoudig, fchynt duister te worden door
de fpotterny, die tevens daarin zelfs als weerlegging
waardig vermeld wordt."
Ons hindert die duisternis niets; wy vinden het niet vreemd, dat fpotters,
de tongvallen, waarin gefproken werdt, niet verft aande,
zulk' eene aanmerking maakten, en het enkeld woord
van weerlegging belangryk genoeg ter hunner befchaaming.
y. „ Z y , die by Lucas genoemd worden, woonden
allen in Jerufalem, offchoon onder Parthen, Elamiten
enz. geboren , en zullen te Jerufalem geen Parthisch
enz. gefproken hebben.
Lucas wilde alleen Jooden
noemen; en dat die Jooden, te Jerufalem woonende ,
uit vreemde Volkplantingen herkómftig , de Apostelen
in hunne eigene taaie hoorden fpreeken , kan toch niet
betekenen, dat zy Parthisch enz. fpraken ; maar hunne taaie wil zeggen Joodfche taal; gelyk Romeinfchc
Volkplantelingen, van' hunne taal fprekende , waarin zy
geboren zyn, niet kunnen bedoelen de taal der Coloïiie, waarop zy geboren zyn, maar moeten meenen
hunne oorfpronkelyke moedertaal, en dus den Romeinichen tongval."
W y merken hier op aan, d a t ,
indien Lucas alleen Jooden heeft willen noemen, die
beftendig te Jerufalem woonden , en niet dan Joodsch
ipraken, en de Apostelen alleen in de Joodfche taaie de
werken Gods hoorden verkondigen, 'er geene reden ter
waereld te geeven i s , waarom Lucas dan van deeze J o o den, als van Uitlandfche Jooden enz., gewag maake.
Waarom zegt hy niet alleen : ,, de menigte kwam te
zamen," enz. — ? Een eenvoudig Leezer moet in die
aanwyzing van Lucas juist de reden vinden van de
verwondering, die elk Hoorder betuigde, toen hy , 't
z y een Parther, 't zy Arabier, 't zy Lybier enz., de
Apostelen hoorde fpreeken, juist met dien tongval, waarin hy geboren w a s ; te meer, daar by ze kende voor
Y 5
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Gali'ccrs,
die ten minften niet konden veronderfteld
wo'den, die tongval!en door oeffening magtig geworden te zyn. — Daarenboven weet ook de Heer H E R DER wel, dat *-'loi*;u gebruikt wordt om aan te duiden
een verbluf voor zekeren tyd. Dit was anders naa te
2ien in 't Lexicon van S C H L E U S N E R , 't welk by hem,
blykens zyne eigene citaticn , bekend en in agting is.
.
Dat er van Joodengenootcn melding i s , fchynt ook
vergeeten te z y n ; want anders kon de veronderftelling zo algemeen piet aangevoerd worden , dat alle de
Tothoorders Jerufalemfche Ingezetenen niet alleen, maar
ook van Joodfchen oorfprong, wat de geboorte betreft,
waren. Maar of waren 'er geene Joodengenooten , en
dus eigentlyke Vreemdelingen, wat het vleesch aangaat,
vermeld, dan nog is 't eene ongegronde veronderitelling, dat Jooden, onder Parthen enz. geboren, van
hunne taaie, waarin zy geboren zyn, fpreekende , de
Joodfche zouden bedoelen. Wanneer wy gaan na Amer i c a , en wy fchryven bier aan Hollanders, dat wy daar
fpreeken de taaie, waarin wy geboren zyn, dan meeBen wy ons Nederduitsch; — maar wanneer onze nakomelingen, aldaar geboren, of hunne naneeven, berichtten, dat zy fpraken de taaie, waarin zy geboren
werden, dan km men zulks niet veritaan dan van de
landstaale, die diir heerscht. Welk J o o d , n u , onder ons
geboren , zou kunnen berichten aan iemand, dat hy hier
gemeei'ljk fprak de taal,waarin hy geboren w a s , en daarmede de zuiver Hebreeuwfcbe of Heilige taaie bedoelen ? Hy zou fchryven: In den handel en wandel fpreek
ik hier de taal, die ik van der jeugd aan geleerd h e b ,
en die hier te lande onder ons in gebruik i s , of die,
waarmede ik met elk Hollander te recht kan, — of,
de taal, waarin ik geboren ben ; maar in de Synagoge
hoor ik de Heilige taal, die wy hier tot godsdienftig
gebruik leeren.
è>. „ Dat de Apostelen, als Jooden, in 't Parthisch enz.
zouden gefpioken henben de groote werken Gods, in't
arthridox Jerufalem, is ongerymd."
Veronderfteld dat 'er nimmer dan in de Heilige of Hebreeuwfche taaie over godsdienftige zaaken gefproken werdt
by gewoone gelegenheden, dan moest juist het wonderdadig fpreken in niet aangeleerde vreemde taaien te
meer verwondering baaren; - en waarom zou zulk eene
uitzondering ongerymd zyn , daar bet tot een teken,
een
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«en c-m^t. dienen moest van 't geen met de uitftorting
van den I J . Geest bedoeld .werdt"?
e ,, Zo de Apostelen alle vreemde taaien geleerd hadden door onmiddellyke mededeeling, zouden hunne fchriften 'er anders uitgezien hebben." •—— Eene aanmerking
zonder kracht tegen die opvatting van het Pinxterwonder , volgens welke de gaaf der taaien enkel, gelyk
andere gaven, diende, o m , daar 't noodig was, 't gezag des Christendoms, op eene zinnelyke wyze, te bevestigen, en opmerking te baaren. De gaaf der taaien
was byzonder ten teken voor de Ongeloovigen, gelyk
ons Ap. Paulus geleerd heeft.
£. „ Met wien fprak de familie van Cornelius vreemde taaien?"
Zotter tegenwerping is 'er nergens in
de Verhandeling gemaakt. Zullen wy H E R D E R behoeven te herinneren, hoe dat rtfum vooral ten behoeve
van Petrus en die met hem waren gefchiedde?
.
, , Paulus w a s , zegt h y , ook alleen by die twaalf discipelen van Joannes tegenwoordig, toen zy de gaaf der
taaien ontvingen."
Zwaare tegenwerping! want,-al
ware het dat H E R D E R toen te Ephefen was geweest,
en ons dus, met grond, kon verzekeren, dat Paulus alleen, nevens hem, by die twaalf discipelen was tegenwoordig geweest, zou dezelve nog geen aasje weegen.
Dan, 't wordt t y d , deeze Recenfie af te breeken.
Over andere even losfe als willekeurige ondeifteliingen,
in deeze Verhandeling voorkomende, raakende het zinnebeeldige van 't bericht aangaande 't
windgedruis,
verdeelde vuurvlammen , enz. zullen wy' niet fpreeken.
.
Als deeze wyze van Schriftverklaaren (zullen misfchien veelen onzer Landgenooten zeggen) het waare
licht verfpreidt, dan moet de vroegere duisternis onfeefebryflyk duister zyn, en alle onnozele, onnadenkende Uitleggers en Predikers, die zich aan de oude o p .
vatting vasthouden, in eenen ftikdonkeren nacht rondwaaren! - — Misfchien zuilen veelen nog blind genoeg zyn, te verklaaren, dat dit nieuwe licht meer
verduistert dan verheldert, en dus den naam van licht
onwaardig is! ~ J a misfchien zuchten zy by zich zelven :
Novaturiendi pruritus! Quo non mortalia pectora cogis!
en voegen ' e r , in een melancholiek oögenblik, by: Verlos ons , waare Wysheid! van zulke Ver handelingen en
Vertaalingen'.
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Het Lyden en Sterven van den Zaligmaker der Wereld ,
befchowwd in Leerredenen,
door j . G . R O S E N M T J L L E R .
Uit het Hoogduitsch. Te ' Rotterdam, by C. van den
Dries en Zoon, 1803. In gr. 8vo. 414 bl.

V

an dezelfde hand, ( W . G. V . D . . M . ) die ons, in
't voorleden J a a r , eene Vertaaling bezorgd heeft
van de Beknopte Handleiding van L . C . G., S C H M I D ,
voor Leeraars van den Kristclyken Godsdienst, om ver/landig en nuttig te prediken over de LydensgefcHedenis van
Jefus Krisws,
wordt ons ook nu dit ftel van Lydenspreeken van den ook by ons met roem bekenden R O S E N M U L T . E R , in een Nederduitsch gewaad , geleverd.
De
ze Leerredenen zagen reeds voor 20 jaaren, in 't
Hoogduitsch, het licht, en zouden mogelyk toen, ver
taald zynde , minder byval gevonden hebben, dan men
n u , by 't leezend Publiek, dat op goede Kerkredenen
prys ftelt, mag verwachten.
De Eerw. R O S E N M U L L E R heeft 'er zich byzonder op
toegelegd, om de Karafters. der perfoonen, die door de
Euangelisten worden ten tooneele gevoerd, en, boven
a l , het alleruitmuntendst, het, in alle opzichten, be
wonderenswaardig en onnavolgbaar Karacter van J e f u s ,
met alle viyt en zorgvuldigheid, te beftudeeren. Hy
heeft getracht, in zyne voorttellingen, eene genoegzaame duidelykheid met het treffende te paaren , zonder
te vervallen tot eene matte uitvoerigheid, of onwaar
dige fpeelingen van het vernuft, waardoor de verbeel
dingskracht wel verhit, maar geenzins eene duurzaame
overtuiging bewerkt wordt. En daarin is hy gelukkig
gedaagd. Hy heeft zich , op eene ongedwongens wy
z e , van elke omftandigheid weeten te bedienen , om
zorgelooze zondaars wakker te maaken , zwakken te
v e r t e k e n , deugdzaamen in hunne godvruchtige gevoe
lens te bevestigen, en droefgeestjgen te troosten ; en
alzoo da Lydensgefchiedenis te leeren gebruiken , als
xvegwyzer, en tevens als een ryke bron van troost, in
alle omftandigheden van dit leeven.
De geheele Gefchiedenis wordt behandeld in
twintig Leerredenen. De eerfte begint met
X X V I : 1 — 5 . De laatfte eindigt dit tafereel,
gefchiedenis van 's Heilauds dood, L u c . XXIII:

agt-enMatth,
met de
46-48.
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LEERREDENEN.

Elke ftof wordt oordeelkundig, beknopt en régelmaatig
behandeld. De ftyl is rond en onopgefmukt, en degeheele wyze van voorftelling inneemend en overreedend. W y maaken geen zwaarigheid, deze Leerredenen onder de besten van dit foort te rangfchikken.

Bedenkingen van eenen Wysgeer , over den Godsdienst.
Uit het Hoogduitsch. lilde Deel. Te Amflerdam, by
W . van Vliet. In gr. %vo.

V

oor eenige jaaren gaf de Hoogleeraar V A N H A M E L S V É L D eene Vertaaling van de twee eerfte Deelen
van dit Wysgeerig Werk. Verandering van eigenaar
der Kopy van deze Vertaaling, veele verfchillende lotgevallen, hem, federt de uitgave der beide eerfte Deelen, bejegend, en andere arbeid, intusfchen door hem
opgenomen en volbragt, hebben den voortgang derzelv e , geduurende een aanmerkelyken tyd , vertraagd.
W y verblyden ons , dat de Hoogleeraar nu weder in
de gelegenheid i s , om ook dit Werk te voltoojen.
Dit derde Deel bevat in zich het vyfde van het Hoogduitfche W e r k , en een gedeelte van het zesde.
Het
overige is onvertaald gelaaten, omdat de Schryver daar*
in meer het byzonder leerbegrip der Gezindte, tot welke hy behoort , dan wel den Christelyken Godsdienst
in het algemeen, verdedigt. Naderhand heeft de Schryver nog eenige Bydraagen tot zyn Werk in het licht
gegeeven, onder welken het een en ander aan den Vertaaler belangryk genoeg is voorgekomen, om 'er misl'chien nog een Deel Bedenkingen uit te verzamelen, en
aan zyne Landgenooten mede te deelen.
Men vindt, in dit boekdeel, eerst eene verzameling
van Blieven aan eenen Jongeling, over de Wonderwerken, voornaamelyk tegen Rousfeau ingericht. Vervolgends iets, over de eerfte voortplanting van het Christendom ; en dan nog onderfcheidene ftukjens, over de
voortplanting van den Christelyken Godsdienst, in weerwil van alle menfchelyke vooroordeelen en neigingen ,
over de middelen, door welken het Christendom i3
voortgeplant, over den wasdom van den Christelyken
Godsdienst onder de vervolgingen, over het Christelyke Martelaarfchap, en over de zedenverandering, welke de Christelyke Godsdienst, b y de eerfte geloovïgen.

BEDENKINGEN OVER DEN

GODSDIENST.

gen , heeft uitgewerkt. _ Eindelyk eenige bedenkingen
over de onverfchilligheid, in eenen ruimen zin.
W y maaken geen zwaarigheid, om ook dit wel door
dacht Verdedigfchrift aan allen, wien de handhavening
van de achtbaarheid en het goddelyk gezag der gewyde
Schriften ter harte gaat, aan te pryzen.

Waarnecmingen •> wegens eene Inenting der Koe- en Kin
derpokken , in hetzelfde Kind; door j . E . L Y K L A M A
A N Y E H O L T , J. U. et Med.
Dool. te Tspelftcin. Te
Utrecht, by G. T . van Paddenburg en Zoon, 1803.
In gr. 8vo. 14 bl.
Eenige Aanmerkingen op de bovenftaande Waarneemin
gen , door P H O E B U S H I T Z E R U S T H E M M E N , Med;
Doel. te Amflerdam. Te Am/lerdam, by P. J . Uylenbroek. In gr. 8vo. 68 bl.

D

e Heer L Y K L A M A A N Y E H O L T entte , op den 24
December 1 8 0 0 , zyn jongfte Dochtertje in met
Koepokftof, met dit gevolg , dat de wonde, door' het
met die ftoffe befmet lancet aangebragt, reeds op den
zesden dag , na de bewerking , begon te droogen, en
op den agtften dag genoegzaam gedroogd was. Ondertusfehen wierd het Kind rustloos, bekwam koorts, eene
hinderlyke blawrige opzwelling in mond en lippen, uit
botting van eenige puistjes, enz. tenens met een naar
pokken ruikenden adem en troubele pis; waarna het Kind
allengskens wederom herftelde. D a t , in dit geval, de
door befmetting aangebragte ftof opgeflorpt is gewor
den, en zich door het geheele lichaam verfpreid heeft,
blykt genoegzaam uit de opgetelde toevallen. Is deeze
ftof dus waare, of niet, voor de bewerking, ontaarde,
Koepokftof geweest, zo moest dit Kind hierdoor, vol
gens de gewoone regels der konst, ook veilig zyn ge
weest, in bet toekomende , voor de natuurlyke Kinderziekfe , zo door Befmetting, als door de Inenting, aangebragt. Om hiervan zeker te z y n , entte de Genees
heer zyn Kind in, met de ftof der gewoone Kinder
ziekte, in Dec. 1802; waardoor hetzelve de Kinderziek*
t e . fchoon op eene zeer gunftige wyze, bekwam.
Dit Verhaal, waaruit fcheen teblyken, dat hier, op
waare Koepokken, waare Kinderpokken waren gevolgd,
eo
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en 't geen d u s , voor het crediet en 't goed gevolg der
Koepoks-inenting, zeer nadeelig zou kunnen worden,
trok de aandagt tot zich van den kundigen en werkzaamen Amfterdamfchen Geneesheer p. H . T H E M M E N ,
en bewoog zyn E d . , een yverigen voorltander der zo
heilzaame Koepoks-inenting, tegen hetzelve eenige Aan
merkingen in het licht te geeven. De Bedenkingen van
den Heer T H E M M E N zyn zeer gegrond, en bewyzen ten
vollen , dat de Heer L Y K L A M A , meenende de waare
Koepokken in te enten , niet dezelve , maar valfche
Koepokken, of iets anders, heeft aangebragt; waarvan
men dus ook , redelykerwyze, geene beveiliging tegen
de befmetting der natuurlyke Pokjes verwagten kan.
Ook loopt al fpoedig, by een ieder, die met de Koepok
ken bekend i s , de voornaame reden in het oog, waar
om de, door den Heer L Y K L A M A , in dit geval, aange
bragte Inentingsftoffe , met geene mogelykheid , voor
waare Koepoksftof kan worden gehouden.
Het door
zyne inenting verwekte wondje begon reeds , op den
zesden dag , na de bewerking, te droogen , en was
reeds , op den agtften d a g , genoegzaam geheel opge
droogd ; welk beloop ten vollen ftrookt met het geen
fteeds* aangaande valfche Koepokken, wordt waargeno
men. Terwyl de waare Koepokken niet, voor den elf
den dag, na de inenting, tot hunnen grootften trap van
volheid' komen.
De Heer T H E M M E N fluit zyn ftukje, met de mede
deeling van eenige belangryke waarneemingen, betrekkelyk tot de inenting der Koepokken, en met de bon
dige oplosfing van een aantal zwaarigheden, die door
onkunde en vooroordeel, tegen deeze heilzaame uitvin
ding, van tyd tot t y d , worden vernieuwd.

Archief
voor de Artsneimengkunde en Geneeskundige.
Natuurkunde,
uitgegeven door j . S C H A U B en G. H .
PIEPENBRING.
Uit het Hoogduitsch vertaald,
door
W . V A N R E E S , Med. Doel. Ijlen Deels ijle Stuk. Te
Arnhem, by J . T r o o s t , 1803. In gr. 8vo. 100 bl.

D

e ftukken, in dit Werkje b e v a t , zyn de vol
gende :
I. Redevoering, by gelegenheid van de Eerfte Ver
ga-
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gadering der Leden van het Korrespondeerend Genoot*
fchap der Artsneimengkunde en Geneeskundige Natuur
kunde des Rings Hesfencasfel , gehouden door den
Hoogleeraar S C H A U J J *
Deeze Redevoering toont in
het kort , hoe de Scheikunde, van nietige beginzelen ,
allengskens, tot haare tegenwoordige hoogte is geklom
men ; dezelve bevat r.i^ts, dan 't geen aan een ieder
bekend i s , en verdient eerder den naam van eene Ver
telling, dan van eene Redevoering.
II. Over de Vraag: Verdient Zwavelmelk (Lac Sul
phurise als geneesmiddel behouden te worden ? en in
dien het antwoord bevestigend uitvalle, welke is dan
de beste bereiding van hetzelve ? Door Dr. P I E P E N BRING.
Deeze Verhandeling is zeer langdraadig
•en uitvoerig : trachtende de Schryver te betoogen , dat
de zogenoemde Zwavelmelk, door het aanhangend Hy
drogenium, meerdere en meer ontzuurende kragten be
z i t , dan de gewoone Flos Sulphuris. W a t ons "betreft,
wy (laan daaraan weinig geloof, of achten ten minden
die aanhangende Waterftof te gering, om daarvan eene
zichtbaare uitwerking te venvagten. Met eenige grei
nen Kalkzwavel (Sulphuretum Calcis) by eene once
Zwavelbloemen te doen , gelooven w y , dat men vry
wat kragtiger, tot zodanig oogmerk, zal kunnen werk
zaam zyn.
III. H U X H A M S Spiesglaswyn (Vinum Antimonii Huxhamt) een zeer kragtig , maar onveilig geneesmiddel,
vergoed, door eene voordeeligere en doelmaatigere ver
vaardiging ; door S C H A U B . —— Uit dit opfchrift zou
men natuurlyk eene nieuwe, tot hier toe onbekende be
reiding , van dit middel verwagten. Doch dit is niet
liet geval. De Schryver bewyst alleen, 't welk geen
bewys behoefde, dat de Spiesglaswyn, van wegen zyna
ongelyke kragten, een zeer onzeker middel z y , en dat
men veiliger doet, daarvoor in de plaats te neemen
eene ontbinding van twee greinen Braakwynfteen in
eene once FranTchen wyn.
IV. Over Apotheek - Privilegiën , hunne waarde, en
over derzelver vermenigvuldiging in den Staat ; door
den Apotheker S C H M I D T ; met een byvoegzel van
SCHAUJJ.
Dit fuikje, als hier te lande in 't ge
heel niet toepasfelyk, gaan wy met ftilzwygen voorby.
De hier op volgende Correspondentie-berichten loopen
over een middel tegen de Jichtpynen , medegedeeld
door
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cfoor den Apotheker R I N K . , Voor zo vei ik weet,
(zegt de S c h r y v e r , p. 84 en volg.) heeft men ^ tot
hier toe , het Mierenzuur nog niet, als geneesmiddel,
inwendig aangewend, Eenige waarneemingen, welke my
myn vriend heeft medegedeeld, laaten vermoeden, dat
dit z u u r , in de Geneeskonst j verdient gebezigd te
worden. Myn vriend verhaalde my onder anderen, dat
eene aanverwante van hem , welke, onderfcheiden jaaren lang, door Jichtpynen gefolterd wierd, en langen
tyd geheel lam en krom getrokken was, door het v o l gend voorfchrift zo volmaakt is herfteld geworden, dat
zy thans, zederd langen tyd, haare ledematen wederom
volkomen kan gebruiken.
Men vult eene wynvlesch
half vol met Mieren, en de overige ruimte,met Brandewyn aan, voegt daar by een lood wilde Wyngaardswortel (Rad. Bryoniae) en even zo veel Vaarenwortel
{Rad. Filicis) plaatzende hetzelve ter digeftie. Vari
dit middel neemt de lyder alle morgens een lepelvoL
Na eenige dagen openbaart zich de werking van dit
middel, door vermeerderde pisloozing, welke zeer taai
en ftinkende wordt: wordende , door het aanhoudend
gebruik Van dit middel, elke Jichtlyder volkomen herteld."
W o r d t de heilzaame uitwerking van dit
middel door de ondervinding bevestigd, dan vergoedt
deszelfs mededeeling honderdvoud de nutteloosheid var»
het overige van dit Archief,
4

Lesfen over het Planetarium, Tellurium en Lunarium^
van H A R T O G V A N L A U N ; gehouden tn dé Maatfchappy Felix Mëritis, te Amjterdam,
door j . H. V A N
s w i N D E N i Te Amjlerdam , by P. dèn Hengst, 1803.
In gr. 8v0. 182 bl, Met twee Plaaten.

D

e Hoogleeraar V A N S W I N D E N , in Maart des voorigen jaars, aangenomen hebbende, eenige Spreekbeurten te vervullen , by de Maatfchappy Felix Méritis, koos daartoe uit, de verklaaring van het maakzel
en nuttig gebruik des vermelden werktuigs. Het geheele Stukje is verdeeld in drie Lesfen , in welke met de
grootfte duidelykheid wordt aangewéezën, wat nuttig gebruik een Liefhebber der Sterrekundige Weetenfehappen van dit werktuig kan maaken. Dan, daar dé
Redenaar het werktuig zelve , by gelegenheid van het
J L £ T T . I803. N O . 8.
2>
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houden dier Lesfen, by der band had, en thans zyne
Leezers de verdieniten van hetzelve niet kon onder het
oog brengen, dan door het uitleggen der bygevoegde
naauwkeurige Afbeeldingen, heeft hy , om duidelyk te
blyven, dikwyls uitvoeriger moeten zyn, dan by de
Lesfen zelve behoefde plaats te hebben. Óm een denk
beeld der duidelykheid , waarmede het geheele Stukje
gefteld i s , te geeven, zullen wy 'er iets uit affchryven.
„ Dit Verfchynzel [dat naamelyk fteeds dezelfde zy
de der Maan naar den Aardkloot is toegekeerd] treft
ons weinig (zegt de Schryver) om dat wy het altyd
zien; het is niet te min zeer merkwaardig, en misfchien
heeft wel hetzelfde , voor de Satelliten der overige
Planeeten , plaats : immers heeft Herfchel,
uit zyne
waarneemingen, beflooten, dat de Satelliten van Jupi
ter zich in denzelfden tyd om hunne Asfen als om de
Hoofdplaneet beweegen : en hy heeft het zelfde voor
een der Satelliten van Saturnus waargenomen. Maar
is dit verfchynzel treffend voor ons , het is het nog
meer voor de Inwooners der Maan; want zo hetzelfde
halfrond der Maan altyd naar ons gekeerd is , zyn het
ook alleen de Inwooners der Maan, welke zich in dat
halfrond bevinden, die de Aarde zien kunnen. De ove
rigen zien dezelve nooit; en het moet voorzeker voor
deezen geen geringe ftof tot verwondering opleveren,
wanneer z y , zich naar het ander halfrond begevende ,
daar eene verlichte fchyf zien, die hun zestien maaien
grooter toefchynt, dan de Maan aan ons. Dan dit in het
voorbygaan; alleen voeg ik hier nog b y , voor het geen
ons zeiven betreft, dat wy dan eens aan den eenen/dan
eens aan den anderen kant, iets meer van de Maan zien,
dan de gewoone fchyf; als of 'er in dat Ligchaam eene
fchommeling CLibratio') plaats had. Deeze heeft 'er geen
plaats: het verfchynzel is hier uit voornaamelyk herkom
stig , d a t , terwyl de Maan in 27 dagen en 7 uuren op
haaren As wentelt, zy eerst alle, 29 dagen en een half
vol i s ; om nu van eenige andere omftandigheden te
zwygen. In één woord, die Libratio,
of die zoort
van fchommeling, hangt niet van de Maan af, maar al
leen van de wyze, waarop wy ze zien."

Ver-
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Verhandeling over de Spaanfche Schaapen , enz. door
c . V. L A S T E Y R I E .
Uit het Fransch.
En vermeerderd met een kort bericht, wegens het aanfokken en
•verbeteren der onderfcheiden Rasfen van Schaapen in
Engeland,
ide en laatfte Afdeeling.
Te Haarlem ,
by A. Loosjes Pz. In gr. 8vo. 167 bl.

I

n deeze tweede Afdeeling worden alle de maatregelen
opgegeeven, welke dienen kunnen voor hun , die begeerig z y n , om echte Spaanfche Schaapen te doen overkomen, daardoor hunne kudden te verbeteren, en, op
den duur , eene even deugdzaame w o l , als de echte
Spaanfche, te doen voortkomen. Dat het laatfte artikel,
waarop het hier wel voornaamelyk aankomt, met de waarheid overeenkomftig zy , blykt genoegzaam uit hetgeen de Heer L A S T E Y R I E daarvan zegt; wy neemen,
om het gewigt der zaake, het volgende hieruit o v e r :
„ Alzo ik (zegt de Schryver) myne eigene kun.
digheden in deezen wantrouwde, en ook dat fyn gevoel niet bezit, 't geen alleen door eene aanhoudende
oeffening, gepaard met het vooruitzicht van daar mede zyn voordeel te zullen doen, kan verkreegen worden , deed my zulks befluiten , om zes ftaalen w o l ,
te weeten , twee , die ik van Segovia had medege"bragt, twee andere van Rambouillet,
en nog twee andere uit Zweeden, zynde de beide laatfte zoorïen voortbrengzels van het . Spaanfche Ras , te vertoonen aan
eén Koopman van Saragosfa,
HENRY JAUVER
genaamd , die zedert meer dan vyf-en-twintjg jaaren den
Wolhandel met Frankryk gedreeven heeft , zonder
hem nogthans te zeggen, van waar die ftaalen waren
gekomen. Op myne vraag, wat hy van dezelve d a g t ?
antwoordde h y , dat ze alle zeer fraai waren, en
bet bezwaarlyk was , aan een van dezelve de voorkeus, boven de andere, toe te kennen. Toen ik nog
fterker by hem aandrong , om zyn oordeel daar over
te zeggen, gaf hy de voorrang aan twee deezer ftaalen,
waarvan het eene van Rambouillet,
en het ander uit
Zweeden gekomen was. De burger E R O I S S A R D , W o l handelaar te P a r y s , kende de eerfte rang toe aan een
der Zwcedfche , en de tweede aan een der Spaanfche
ftaalen.
Z 2
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>, Deeze omftandigheden bewyzen: vooreerst, dat dó
Rasfen der Spaanfche Schaapen, die in Frankryk en in
het Noorden genaturalizeerd zyn geworden, even fraaije
Wollen opleveren, als die van dezelfde Rasfen in
Spanje; en, ten tweede, dat de meening van veele lie
den , ten aanzien van dit onderwerp, vry meer op vooroordeelen, dan op belangelooze en naauwkeurige waar
neemingen, berust.
„ Maar genomen, het ware in der daad bevveezen,
dat, aan onze wollen, eene zeer weinig beduidende en
byna onmerkbaare graad van volkomenheid ontbrak, dan
bleef het niet te min zeker, dat zy waarlyk alle de hoe
danigheden bezitten , welke tot het fabriceeren van de
uitmuntendfte lakenen vereischt worden, en wy diens
volgens de Spaanfche wol zeer wel ontbeeren kunnen.
„ Eenige lieden erkennen wel de waarheid van 't
geen w y , dienaangaande, gezegd hebben, maar beweeren tevens, dat, om de Rasfen in goeden ftaat te hou
den, en van dezelve fraaije voortbrengzelen te verkrygen, het noodig zoude zyn , van tyd tot tyd Ram
men uit Spanje te laaten komen.
Dan dit gevoelen
wordt even zeer door de ondervinding tegengefproken ,
aangezien de wollen van Rambouillet,
Montbar , en
zelfs de Zweedfche, voortgekomen zyn van Rasfen, die
reeds zedert vyf-en-twintig of dertig jaaren aan die
plaatzen genaturalizeerd zyn geweest, en echter niet ver
basterd zyn, hoezeer men dezelve, in al dien t y d , niet
vernieuwd heeft."

G R O T i i , B a t a v i , Parallelon Rerumpublicarum Liber tertius : de moribus ingenioque populorum
Athenienfium, Romanorum, Batavorum.

HUGONIS

Vergelyking der Gemeenebesten, door H U G O D E G R O O T .
Derde Bock: over de zeden en den inborst der Athenienferen, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt Handfchrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald,
ert
met Aanmerkingen
opgehelderd,
door Mr. J O H A N
M E E R M A N , Heer van Dalem en Vuren.
lilde Deel.
Te Haarlem* by A. Loosjes P z . In gr. 8 w . 665 bl.
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e fpoedige opvolging der Deelen deezes Werks doet
ons befluiten, dat dit Gedeukftuk van onzen DE
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, van onder het ftof der vergetelheid opgedolven , by onze Landgenooten by val vinde, en zy in den
arbeid, door M E E R M A N daaraan befteed,genoegen fcheppen. Voor beiden is genoegzaame reden'. Onze beoordeeling der twee voorige Deelen ( * ) wyst zulks u i t ,
en zal die des tegenwoordigen daaraan, op nieuw, het
zegel hangen.
De Aantekeningen des Heeren M E E R M A N neemen niet
af in uitgebreidheid, en ftaan dus in eene nog grooter
jede tot het Werk dan in de voorgaande Deelen. W y
vaaren voort, van beiden den hoofdinhoud op te geeven,
.en onze Leezers bekend te maaken met een Boek, zeker zonderling in zyne f o o r t , door het een en ander
ïlegts aan te flippen.
Over de Handwerken loopt het XXIII H . , het Eerfte
in dit Boekdeel. De Scheikunde trekt inzonderheid de
aandagt van D E G R O O T , en draagt by hier roem
op onze Vaderlanders I S A A C en J O H A N I S A A C M O L I . A N D U S , wier gefchiedenisfe M E E R M A N in de Aantekeningen toelicht. Het verwondert ons eenigermaate ,
dat hy van de hedendaagfche vorderingen in dit vak
niet gewaage, den naam en de verrigtingen van eenen
V A N M A R U M en anderen niet vermelde, die daarin met
buitenlanderen niet min om den voorrang dingen, dan
H O L L A N D u s , Vader en Zoon.
't Geen D E G R O O T van de T u r f meldt, i s , in zeker
opzigt, meer aartig dan gegrond. „ W i e zou het kunnen denken! In het water zoeken wy Hollanderen het
v u u r : wy verbranden de dierbaare aarde, en verwarmen ons by de brandftapels van het Vaderland. Indien
de eeuwen zoo ver toereiken , zullen wy eens kiezen
moeten tusfchen koude te lyden en niet meer te woonen. Men zou kunnen gelooven, dat dit uit gebrek aan
hout gefchiedde , indien wy niet ook aan andere Natiën onzen grond verkogten." W a t 'er van buiteuiandïchen handel in T u r f thans z y , bepaalen wy niet; doch
M E E R M A N tekent aan , „ dat 'er in de tweede helft
van de zestiende eeuw een zeer fterke buitenlandfche
handel met den T u r f gedreeven werd, en 'er veele honderden Schepen mede belaaden wierden ; en dat de
T o l op den uitvoer, welken men te Gouda hefte, hoe
wei(*) Zie van het Ifte Deel onze faderl. Ltttiroef. voor 1802
W. 3 4 , en van he^ "Ide aldaar bl. 4pp.
GROOT
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weinig zwaar ook op zichzelve, voor 3000 dukaaten
's jaars verpagt werd."
Van de Uurwerken fpreekende , geeft D E G R O O T
o p , de vorderingen, in laateren t y d e , en ook by ons,
gemaakt ; dit werkt M E K R M A N breeder u i t ; dan het
verwondert ons, by den laatften geene melding te vinden
van onzen Landgenoot C H R . H U I G E N S , die, door de
ontdekking van het Slinger - uurwerk, zich eenen onfterilyken naam verwierf.
De Molens, die door den wind worden omgedraaid,
„ en die , " gelyk D E G R O O T het niet onaartig uit
drukt, „ met zeilen, welke in een cirkel omdraaijen,
om zo te fpreeken vaaren," telt hy onder de uitvindin
gen, waarvan de lof ons in eigendom toebehoort. H y
fpreekt byzonder van de Watermolens, door M E E R M A N
uit L E E G H W A T E R opgehelderd. Dit zou, tot eer on
zer Vaderlanderen , die in Molenwerken anderen voor
gegaan zyn en overtroffen hebben, breeder hebben kun
nen uitgehaald worden. De befchryving der Zaanlandfche Dorpen, door L O O S J E S , hadt hem hier ftoffe kunnen
verfchaffen.
Laat D E G R O O T zich aartig en geestig uit over de
Zeilwagens, waarin hy zelve gevaaren, en in minder dan
twee uuren tyds veertien van onze mylen heeft afge
legd, men zal de nadere berigten van M E E R M A N met
voldoening leezen.
W y fchryven 'er deeze byzonder
heden uit over: „ De kleinere Zeilwagen is nog aanweezig , en kan in het eerfte huis van Scheveningen, ter
linker zyde wanneer men uit den Haag k o m t , door
een ieder bezigtigd worden ; deszelfs mast en zeilen
hebben eene andere bewaarplaats. Zyne lengte zal om
trent van vyftien, en de breedte van omtrent zes voet
zyn. Uit effen en ongeverfd eikenhout zamengefteld, is
hy nog volkomen gaaf. Zyne jongfte lotgevallen zyn,
dat men by gelegenheid van het huwelyk van den Erf
prins van Brutmvyk met Mevrouw de Princes Louifa,
ten gevalle van dien V o r s t , die hem beklommen had,
nog eene proeve. met hem op het ftrand genomen heeft,
welke door de onbedreevenheid des Voermans niet zeer
gunftig uitviel: terwyl men zich niet in ftaat bevondt
hem te beftuuren ; en hy , na eenige keeren heen en
weer geilingerd te hebben, gelukkig nog tegen de duinen
t'huis kwam.
Een ooggetuige heeft my verzekerd,
dat de vaart onbefchryflyk fnel was,en dat men onderweegs
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weegs even in zee moest ryden, om het in brand vliegen
der raderen te voorkomen. Toen Frankryk ons in 1795
de goederen des Stadhouders fchonk, om 'er hem zeven
jaaren daar naa door de ingezetenen eeniger Duitfche Abdyen en Ryksfteden de waarde van te rug te doen geeven, verfcheen de wagen ook op zyne beurt in het
Vorstlyke boelhuis ; en eenige Scheveningfche Burgers ,
aan een voorwerp, dat hun Dorp hadt helpen opluisteren, verkleefd, kochten hem voor tachtig Gulden in."
Van den grooten Zeilwagen is geen fpoor meer over.
De befchryving deelt ons M E E R M A N mede.
Breed is D E G R O O T over de Zeep, en laat zich, 't
geen de Aantekenaar des z e g t , met voldoening leezen. —•
Onze Hollandfche Boter en Kaas krygt een welverdiende beurt.
Geen wonder , dat D E G R O O T , tot de
Drukkunst gekomen , de eer der Hollanderen en der
Haarlemmer en handhaaft; dat M E E R M A N zich beroept
op de Origines Typographic^ zyns Vaders, en voorts op
de Reize van Utrecht na Frankfort door C O G A N , over
de kort- en bondigheid van wiens berigt wy , dit
W e r k beoordeelende, het onze gezegd hebben
Onze Schilders worden door D E G R O O T niet vergeeten, noch andere Kunftenaars; doch wy moeten niet
te breed worden, door alles flegts aan te Hippen.
Het X X I V H. is aan alle Takken van Geleerdheid gewyd. W i e verwagt hier geen ruimen oogst! Gaarne
fchreeven wy hier a f , wat D E © R O O T van E R A S M U S
z e g t ; gaarne voegden wy 'er nevens de vergelyking ,
door M E E R M A N tusfchen D E G R O O T en E R A S M U S gemaakt ; maar wy durven onze overfchryvende pen niet
op 't veld des papiers laaten uitweiden, dewyl wy nog
zo veel omtrent dit Boekdeel op te merken hebben.
Spreekt D E G R O O T , in zyne Vergelyking, van de
Regtsgeleerdheid, de onvermoeide pen zyns Aantekenaars vindt hier niet weinig fèoffe, en handelt over
P H I L I P P U S A L E I D I S , door D E 0 R 0 0 T onder alle Hollandfche Regtsgeleerden alleen opgenoemd, breedvoeriger,
en met eene keurigheid, welke alle vroegere berigten,
deezen Vaderlander betreffende, verre te boven gaat.
Een ruim aandeel in de Aantekeningen ontvangt het
aan(*) Zie onze Faderl. Letteroef. voor l 8 o t , bl. i i S .
Z
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aangeroerde door D E G R O O T , de Geneeskunde betreffende. De Geneeskunde der Ouden toegelicht hebbend e , geeft hy o p , wat hierin onze Landgenooten deeden , en gedenkt met onderfcheiding aan den Alkmaar*
fcken P I E T Ë R F O R E E S T .
- In de Wiskundige weetenfehappen hadt D E G R O O T
de Ouden, naar M E E R M A N S oordeel, veel te laag gefield, en (trekken zyne Ophelderingen om dit wederUitbundig is zeker D E G R O O T in den lof der Ne*
êerduitfche Dichteren van zynen tyd , als h y , ons met
«Je Romeinen vergelykende, fchryft: ,, Onder de R e geering van A U G U S T U S , en na hem, hebben de grootfte en ongewoonfte vernuften in alle foort van Poëfien
uitgeblonken: toen naamelyk de Zeden reeds te gronde
gegaan waren, en het Gemeenebest naar zynen ondergang
overhelde. Zo zelden levert één tydperk te gelyk voortreflyke verftanden en teffens deugden op. Om zo veel
te meer moet men zich billyk over ons Vaderland verwonderen , 't welk, te midden van zulke doorlugtige
daaden en zeden, gelyk de geen, die ik befchreeven
h e b , tot den Poëtiï'chen lauwertak zich,.reeds zo gelukkig verheft, dat het in ieder foort van Gedichten 'er
al heeft opgeleverd (men houde my die verzekering ten
goede) die aan de Ouden gelyk zyn." — Regtmaatige
Aanmerkingen worden hier op gemaakt, en deeze door
de ftukken beweezen. W e l hadden wy gewenscht, uit
H E N D R I K L A U R E N S Z O O N S P I E G E L , ZO Wel fchoone als
leelyke brokken bygebragt te zien ; diens Hartfplegel
verfchaft 'er genoeg.
W a t de Latynfche Dichtkunst betreft, ftemt de Aantekenaar den Schryver volmondig toe, en ftaaft het, „ dat onze Landslieden, en
vóór en geduurende zyn tyd, 'er grootlyks in hebben
uitgemunt."
De Gefchiedenisfèn betreffende, is de Aanmerking op
D E G R O O T ' S voorbyftappen van X E N O P H O N hoogst regtmaatig, en zal men met genoegen leezen, wat in die
Aanmerking over onze Vaderlandfche Historie - Schryvers gezegd , en byzonder wat 'er vermeld wordt van
CORNELIUS

AURELIUS ,
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W a t DE GROOT van de Letterkunst vermeldt, hadt
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zeker de daar bygevoegde Aanmerking noodig, alsme
de de breeder gegeevene vermelding van eenige in die
vak beroemde Vaderlanders.
De Taal betreffende, betoont zich D E G R O O T in het
X X V H . een uitbundig voorftander van onze Moederfpraake. Hoe zeer hy met vollen regt de Taalverbas
tering gispt, kan het geen hy wegens de Taal in 't al
gemeen', en de onze in 't byzonder zegt, de berisping
niet ontgaan. H y is hier breedfpraakig, en wordt daar
in nog overtroffen door M E E R M A N , die, van bl. 437
tot bl. 493, eer eene Verhandeling, dan eene Aanteke
ning levert, over den Oorfprong der T a a i e , enz. even
mi ninftemmende met den Altdorffchen Hoogleeraar G A B L E R als met D E G R O O T .
W y moeten na beiden,
zonder iets op te merken , hoe veel des ook gelegen
heid zou weezen, ovcrwyzen. Hy handelt daarin over
de Taaien in 't groot, en meer byzonder over den oor
fprong van het Neder duitsch; en befluit alles met eeni
ge aanmerkingen, onze Taal tot eer (trekkende, en de
misbruiken der Overzetteren gispende.
Het laatfte X X V I H . loopt over Godsdienst en Godvritgtigheid.
Schoon het vry breedfpraakig i s , zyn de
Aanmerkingen minder en korter dan elders in dit Deel.
„ Het behoeft," fchryft M E E R M A N , ,, zo men geen
lust heeft zich in de Mythologie of de Kerklyke Ge
fchiedenis te verdiepen, zoo weinig ophelderingen, als
ze my toefcheenen by de drie voorige onontbeerelyk te
zyn." W y neemen, om in onze Aankondiging D E G R O O T
pog eens te doen fpreeken, het treffend (lot deezes Hoofddeels over. De verdrukking en bedoeling der Spanjaar
den vermeld hebbende, vervolgt hy: „ De Hollanders
waren eindelyk de eerden, die aan de oude dapperheid
te rug dachten; en zy ondernamen deezen;allergeduchtften kryg voor de vryheid hunner zielen en lichaamen,
op een befluit der Staaten, en door Oranje aangevoerd.
Zoo klein een Volkje heeft zoo veel moeds gehad, dat
het zich de twee machtigde vyanden van den ganfehen
aardbodem, den Paus en den Koning van Spanje, op den
hals haalde : waar van de laatfte over zoo veele volke
ren, en de andere over zoo veele Koningen gezag voert.
Het bygeloof vernietigd, en het geen hier toe behoort
aan 't algemeene welzyn dienstbaar gemaakt hebbende,
hebben wy den Godsdienst van den fchimmel gezui
verd, die 'er zo© veel jaaren "agter één zich aan gehegt
Z 5
had,
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hxd-, en van het vuil dat 'er de eeuwen op hadden
doen vastgroeijen : 't geen ons niemand ten kwaade
duiden kan. Het ganfche Eiland van Britannim , de
Noodfche Ryken , een groot gedeelte van Duttschland
en Frankryk , zyn aan den zelfden Godsdienst toegedaan als w y , en hebben dezelfde plegtigheden. En de
halftarrige woede van hun, die de naamen van Ketteryen en Scheuringen in plaats van pylen tegen ons aanwerpen , doet geen den minften indruk op ons. W y
zouden dit met minder lankmoed draagen, zo het niet
het algemeen gebruik was omtrent anders denkenden..
Thans berusten wy in het bewust zyn van de Godlyke waarheid voor ons te hebben. Daar in beftaat
onze misdaad, daarop komt alle befchuldiging tegen
ons neder.
W y erkennen, dat men God alleen aanbidden moet, dat Christus alleen de oorfprong onzer
zaligheid is , dat aan de Schrift alleen de beflisfing
onzer gefchillen toekomt, dat het zondigen het eenigfte
i s , wat den mensch uitmaakt. Deezen Godsdienst, van
weiken onze nabuuren reeds zyn afgevallen, handhaaven
wy met eene zeldzaame ftandvastigheid , en wy breiden hem uit tegelyker tyd met ons gebied.
Deezen
fchryven wy v o o r , zonder hem af te persfen ; en die
"er met ons geen behaagen in fcheppen, dezulken houden wy meer voor deernis- dan ftrafwaardig. W y hebben geen bevelen aan het menschlyk gemoed te geeven : wy folteren geen zielen.
Laat ieder gelooven
wat hy kan ; laat in dit opzicht ook de V R Y H E I D ongeschonden z y n ; laat ieder zyn Godsdienst voor zichzelven behouden , zo 't maar een Godsdienst is , en
hy hem weezentlyk voor zichzelven getrouw blyft ; in
'c algemeen en in 't openbaar oefene men Hechts den
besten. D o c h , wat ten deezen opzigte en het Godlyk
Recht en het Recht der Volkeren fchynen voor te
fchryven en toe te laaten , zullen wy elders beredeneeren ; ook zal het voegzaamer z y n , de gefchiedenisfen, die hiertoe behooren, in ons overige verhaal te doen
ïnvloeijen ( * ) . En dus hebben wy niet alleen voltooid,
*t geen wy omtrent den Godsdienst, maar ook al wat wy
om(*) Dit flaat waarfchynlyk op de Jaarboeken van D E G B O O T ,
die het vervolg deezes arbeids, als een Werk Op zichzelven ,
vervangen hebben. Zie M E E R M A N S Foorrede voor het Ifte Deel
deezes Werks, bl. X L 1 V .
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omtrent de Zeden te verhandelen hadden, en wy hebben
beweezen, door de nauwkeurige vergelyking van zeer
veel tydperken, dat de Athenienjers eh Romeinen, zelfs
toen hun Staat het meeste bloeide, noch grooter verftand, noch meerder deugden dan de Hollanders bezeten hebben. Ik bid flechts , dat men ons onzen wasfenden roem niet benyde , en het vooroordeel voor de
Oudheid aflegge, en ik weiger niemand tot Regter in
deeze zaak. Ook dit moet men niet uit het oog verliezen, dat de vernuften en de fchranderheid dagelyks
toeneemen; en dat, zo men in 't Huk der Zeden voor
beffnettïng beducht is , men echter nog geen toevlugt
tot Wetten heeft behoeven te neemen, d i e , by een
Volk dat zyne Overheden eert , buiten twyfel tegen
•de Ondeugden zouden opweegen. Daar nu, by zoo
groote deugden , en by zulk eene fchranderheid , zich
eene Landftreek, door de Natuur bevestigd, en ftootende aan de Zee , koomt voegen ; een voortreffelyk
geordend Staatsweezen ; de rechtvaerdigfte grond van
verdeediging ; een allervolkomenst Krygsweezen ; een
Schatkist boven het middelmaatige gevuld; een tot
hier toe ons toelachend geluk : wie zou zich dan met
eene moedige hoop niet voor 't vervolg de grootfte
dingen durven belooven?
W y zullen dien arbeid
met blydfchap op ons neemen ; en, gelyk omtrent de
Zeden gefchied i s , zoo ftuk voor ftuk ook het overige
ontvouwen van 't geen, waar by de buitenlanders met
minder belang hebben, dat zy het weeten, dan het Vaderland, dat het geweeten worde."
Hadt D E G R O O T , te r e g t , met verontwaardiging
over de Munflerfche Qproermaakers vervuld , onvoorzigtig genoeg geweest om 'er de Mennoniten of Doopsgezinden in 't algemeen onder te betrekken , en deezen
met de ongunftigfte kleuren af te fchilderen , M E E R M A N is billyk genoeg om deezer Gezindheid in zyne
Aantekening regt te laaten wedervaaren , en zondert
zich af van die onkundige of liever kwaadaartige Schryvers , d i e , nog heden , voorkomende gelegenheden
aangrypen, om de redelyk vry denkende Doopsgezinden , hier te lande, met den leelyken mantel der Mustfterfche Oproermaakeren
te omhangen.
Waarheid is
het , gelyk M E E R M A N , de ftukken bybrengende , van
der oude Doopsgezinden Gemoedszwaarigheden, om R e geringsposten te bekleeden , opgehaald hebbende , aanmerkt:
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merkt: „ De Mennonieten, gelyk ieder weet, zyn
zedert van deeze al te ver getrokkene (tellingen afgegaan ; en de Staaten van Holland, indien ze 'er thans
nog waren, zouden hunne bevreemding en verwondering over het beftaan van gemoedszwaarigheden van
zulk een aart niet meer , gelyk hunne Vaderen van de
Zestiende E e u w , behoeven te kennen te geeven."
Schoon dit Deel het laatfte z y , hebben wy , naar
luid des Voorberigts, nog een by ons zeer gewenscht
Register van Woorden en Zaaken over het geheele
W e r k te wagten ; en zal de Heer M E E R M A N , zo 't
geheel nog eenige verbetering o f vervolkoming behoefde , ook deeze zynen Landgenooten aanbieden.

Proeve eener Gefchiedenis der Befchaavlng van het Menschlyk Geflacht. Door j . c . A D E L U N G . Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Amflcrdam , by J , R . Poster.
In gr. 'óvo. 587 bl.

D

e Keurvorftelyk Saxifche Hofraad en Bibliothecarius A D E L U N G , met lof bekend door zyne Hoogduitfche Spraakkunst, en verfcheidene andere proeven
van geleerdheid en fmaak, kwam met dit Werk reeds
in 1782 , hoewel zonder by voeging van zynen naam ,
te voorfchyn. Men is thands in 't zekere onderricht,
dat niemand anders de Schryver is , dan hy.
De ons
onbekende Vertaaler , p. L A B B E R T O N , zegt 'er met
recht van: „ Het onderwerp is voor allen , die, tot
verlichting van hun verftand, en uitbreiding van kennis, leezen, zeer uitlokkend; de wyze van behandeling,
voor eene proeve, uitneemend belangryk, en het geheele Werk levert fpreekende bewyzen op van de diepe
kennis, het juist oordcel en de heldere bevatting van
den Schryver."
Het Werk is verdeeld in agt Tydperken. ( 1 ) Van
den oorfprong van het menfchelyk geflacht tot op den
Zondvloed. ( 2 ) Van den Zondvloed tot op Mofes.
( 3 ) Van Moles tot op de verlichte befchaaving der Grieken. (4) Van de bloeiende befchaafdheid der Grieken
tot óp Christus. ( 5 ) Van Christus tot aan den inval
der Noordlyke Volkeren. ( 6 ) Van den inval der Noordïyke Volkeren tot aan de Kruistochten. ( 7 } Van de
Kruis.
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Kruistochten tot de Verlichting in de Zestiende Eeuw.
( 8 ) Van de verlichting in de Zestiende Eeuw tot op
onze tyden.
Elk derzelven bevat, in eene geleidelyke orde, eene
groote verfcheidenheid van daadzaaken, allen ontleend
uit de oude en nieuwe gefchiedenis van 't menschdom,
die, met een wysgeerig oog befchouwd, ons hetzelve
verwonen op verfchillende trappen van befchaaving. In
het eerfte Tydperk treffen wy den mensch aan in de ge
boorte , in het tweede als een kind, het derde vertoont
hem ons in de aankomende jaaren van jongelingfchap,
bet vierde in de bloeiende jongelingsjaaren , het vyfde
in den ftaat van een verlicht man, het zesde in moeielyken lichaamlyken arbeid, het zevende in bezigheid
tot de inrichting en verfiering van zyn huishouden, het
agtfte in het genot der verlichting.
Men zal, in dit voortreffelyk W e r k , in een kort beftek, zeer veele gewigtige aanmerkingen aantreffen, en,
door zoodanigen menschkundigen wegwyzer geleid, de
gefchiedenis geheel anders , dan doorgaands gefchiedt,
met groot vermaak, en tot uitgebreid nut, beoefenen.
Voor een meer byzonder uittrekzel is hetzelve niet ge
fchikt. W y durven het aan allen, die op mensch- en
gefchied-kunde eenigen prys ftellen, gerust aanpryzen.

Kort Begrip der Gefchiedenis fen van oud Griekenland.
Te Coevorden, by J . van der Scheer. In gr. 8vo. Behalven het Voorbericht en de Aanmerking, 318 bl.
rouwe c. P . V A N R A E S V E L T , geb. V A N S Y T Z A M A ,
by ons als Dichteresfe bekend ( * ) , maakte ten ei
gen gebruike deze Aanteekeningen over de Gefchiedenisfen van oud Griekenland, en gaf z e , op zommige
plaatzen meerder uitgebreid en met de korte Gefchiede
nis van Sicilië vermeerderd, op raad van eenige Vrien
den, ten nutte van jonge lieden in het licht, die zich
op de beoefening dier Gefchiedenisfen wilden toeleg
gen. De voornaame bronnen haarer aanteekeningen wa
ren

V

(*) Haare Gedichten werden uitgegeven by
1794.
In veel vroegeren Ieeftyd had zy ook haare
wetrder Uitfpanmtigin in het licht gegeven.
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ren de Gefchiedenis van Griekenland door w. R O B E R T S O N «
dc jonge Anacharfis van B A R T H E L E M Y , en de Romein,
fche Gefchiedenisfen van M . S T U A R T . Zy verdeelde haar
ontwerp in agt Afdeelingen.
I. De ligging en verdee
ling der Landschappen van Griekenland en eenige geval
len van den duisteren tyd tot aan den Troijaanfchen
Oorlog. II. Van daar tot aan den Inval der Perfen in
Griekenland onder D A U I U S H Y S T A S P E S .
III. Dan tot
den Peloj>onne(ft)fchen Oorlog. IV. Voords tot de op
komst der Macedonisrs.
V. Daarna tot aan den dood
van A L E X A N D E R D E N G R O O T E N . VI. Eindelyk tot dat
Griekenland een Wingewest van Rome werd. VII. Tem
pels , feesten en beroemde perzoonen. VIII. Befchry
ving en lotgevallen van Sicilië. - — Agteraan is nog
een uittreksel uit de Reis van B R Y D O N E door Sicilië;
terwyl eene Aanmerking vooraf ^ter inleiding van dit
•alles, ftrekt, het welk den bovenvermelden tytel voert.
De aanleg van dit Werk tot een eigen aanteekenboek
ten dientte van het geheugen, na het "doorlezen van uit
voeriger Gefchiedenisfen van Griekenland', is zeer kenlyk gebleeven in den ftyl zoo w e l , als in de plaatzing dezer Aanteekeningen. „ Na eene belegering van
tien jaaren wierd Troje by nacht ingenomen, geplun„ derd en verbrand. P K I A M U S werd met zijn gezin
omgebragt. M E N E L A U S herkreeg H E L E N A .
In
de;en oorlog viel voor het geval van P A L A M E D E S
„ en de voorbeeldige vriendfehap van O R E S T E S en P Y „ LADES.
Deze oorlog is befchreeven in de Hel„ dendichten de Iliade van H O M E R U S , en de Enea„ de van V I R G I L I U S . " ( B l . 32, 33.) „ H O M E R U S wierd,
zegt men, gebooren te Smyrna, voor J . C. 880 jaaren
„ of daaromtiend, althands zoo denkt men, voor de Olym„ pifche fpelen , om dat hy daar niet van fpreekt. Hy
fchreef de Iliade, bevattende den Troijaanfchen oorlog,
, , en de Odysfea, bevattende de reistochten van U L Y S S E S na dé verwoesting van Troje. L Y C U R G U S fchreef
„ deze Dichtdrukken af. S O L O N deed dezelve opentlyk
, , voorleezen.
A L E X A N D E R had ze des nachts onder
,~, zyn hoofd.
H O M E R U S was blind en arm.
Men
zegt, dat hy te Athene op het veld is geftorven ( * ) . "
(Bl.
( * ) ,, Suikers en Verburg bepalen zynen leeftyd 910 jaa„ ren voor J . C D. I , bl. 7 5 . Schrockh bepaald denzelven
„ voor J . C. 1000 jaaren. Weltgefchichte, D . I. bl. 247."
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( B l . 2 7 1 . ) „ P Y R R H O , gebooren te Elis in Peloponnei-fus, was een wysgeer van Scepthifchen aanhang: zyn
„ leerftelzel wierd genoemd Pyrrhonismus. Dit ftelzel
„ was kwaad , het ftelde , niets was in zich > zeiven
„ loffelyk of ichadelyk, regtvaardig of onregtvaardig.
Hy vergezelde A L E X A N D E R op zynen tocht naar In„ dien, voor J . C. 327 jaaren. Hy ftierf oud 90 jaa„ ren." ( B l . iSg.y Gelyk deze proeven duidlyk ge
noeg de onachtzaame hand kenmerken, met welke men
flechts voor eigen geheugen aanteekent, zoo ontmoet
men zeer blykbaar eenige plaatzen, die niet tot de eigenlyke Gefchiedenis van oud Griekenland behooren, en
aanteekeningen ter verkeerde plaats gefteld; welk beide,
echter, b y een geregeld overzicht w e l had mogen v e r 
beterd worden. „ Patmos, hier fchreef Apostel J O H A N „ N E S de openbaring." ( B l . 19.) ,, Deze A R T A X E R X E S
„ gaf in het zeevende jaar van zyne regering aan E S „ D R A verlof, om naar Jerufalem te gaan ( * ) : en in het
, , twintigfte jaar van zyne regering verkreeg N E H E M I A
last, om Jerufalem te herbouwen ( t > " ( B l . 66, 6 7 . )
Gelyk dit had moeten uitgefehift worden, zoo behoor
de men op b l . 255 niet eerst te verneemen, wie d e He
loten waren op bl. 7 9 , noch op b l . 266 wat eene Olym
piade w a s op b l . 123. Het allergebrekigst zyn deze
aanteekeningen gebleeven in de fpelling der eigen naamen van perzoonen en volkeren. Dus vindt men, on
der een aantal anderen , P R O M O T H E U S voor P R O M E T H E U S ( b l . s ) , G E O R G I A S voor G O R G I A S (bl.
80),
ANTALCIDES VOOr ANTALCIDAS ( b l . I 0 6 ) , CHABRIOS
VOOr CHABRIAS ( b l . I I 4 ) , PITTAOHUS VOOr P I T T A C U S
( b l . ^ 7 4 ) , ESCHYLIUS VOOr iESCHYLUS ( b l . 2 7 8 ) , Mefeene voor Mesfene ( b l . 1 5 ) , Spolates voor Sporades
( b l . 1 7 ) , Melifiérs voor Milefiërs ( b l . 7 0 ) , Lesbon voor
Lesbos ( b l . 74.), Alphus voor Alpheus ( b l . 262), Necapolis voor Nicopolis ( b l . 2 9 s ) . Het aantal der druk
fouten loopt ook hier het meest in het oog, daar men
zomtyds in den zelfden volzin den zelfden eigen naam
onderfcheidenlyk gefpeld vindt, als Phenicie en Phinicie op b l . 8, Acarnanifche en Acaneërs op b l . 1 8 9 ,
C R I T E L A U S en C R I T O L A U S op b l . 2 3 1 , omtrend welken
de breede lyst v a n zinftorende vouten geene opheldering
geeft. — Voor zich zelve mogt zich voords de Schryf
fter
(*) Esdra 7. v. 7 .

( f ) Neh. a. v. I .
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Iter vergenoegen met haare aanteekeningen wegens dö
waardeering van het Grickfchc geld ; haar Nederland*
fche Lezer heeft niet genoeg aan haare opgave van pon
den Sterlings (bl. 4 3 5 ) , volgends R O B E R T S O N , in de
plaats van Seftertiën, welken zy by S T U A R T tot Gul
dens en Stuivers terug gebragt kon vinden; en het luidt
ook onvoegzaam (bl. 153) te lezen : „ S T R A B O be, rekend de fchatten, die A L E X A N D E R in Perfien vond,
op ongeveer 22,500,000 ponden Sterlings;" terwyl
elders (op bl. 89) van de foldy des Krygsvolks in
Oboli is gefproken, zonder de minite vergelyking van
derzelver waarde. De Schryffter verkiest de talent*
bereekening van de Schryvers der Algemeene Historie 1
op bl. 5 4 ; fchoon dezelve veel te hoog gebragt is, ge
lyk haar uit B A R T H E L E M Y en S T U A R T had kunnen
blyken ; en fchoon zy zelve de waardeering van Mir>L O T wegens den obolus en drachma overneemt op bh
7 8 , die' daarvan wezenlyk verfchilt. Wegens de tydreekening wordt niets bepaald gezegd. Zy wordt door
gaands opgegeven naar de jaaren voor J . C . , o , gelyk
het zomtyds uitgedrukt wordt, A ° . d™. (bl. 2 6 1 , 262,
2 9 5 ) , eenmaal komt ook A ° . mundi voor •'op bl. 3 0 ) ,
fchoon de Schryffter zelve erkent: „ meermaalen ver
legen geweest te z y n , wien der Schryvers, dien zy
raadpleegde, en die hierin het minst overeenftemden,
z y zou volgen, en na lang onderzoek zomtyds toch nog
verplicht w a s , om haare vruchtlooze nafpooringen zon
der volkomen voldoening af te breken." (In het Voor
berichte)
Op zommige plaatzen zyn de aanteekeningen
zeer k o r t , op andere vry uitvoerig, vooral in alles ,
wat uit de Romeinfche Gefchiedenisfen Van S T U A R T
ontleend is , waardoor niet flechts zekere onevenredig
heid in het geheel gekomen , maar ook de gefchiedenis
der Macedoniërs en Carthagers niet genoegzaam afgefcheiden gehouden is van de eigenlyke Griekfche gefchiede
nis. De geheele ftyl, ook van meer aaneengefchakelde
zaaken, mist de verdienlte van zuiverheid en netheid; en
de taal heeft in de pen van deze Schryffter grove fouten.
„ Der Grieken Caracter wierd verëedeld en verfraaid
„ door hunnen fmaak in wetenfchappen en konrten ,
, , deeze fmaak wierd aangekweekt door opvoeding , en
de wyze van hunner gezellige verkeering. Op wan„ delplaatzen en over tafel te philofopheren was by
„ hun geene pedantery ; maar een vereischte voor de
4
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„ converfatie." Dus lezen wy op bl. 2 4 5 , 343. Op
bl. 19 zien wy een fchip pasfeeren onder den Colosfus;
op bl. 33 vinden wy eene vacante kroon; op bl. 263
komt een pulver-magazyn
voor,- op bl. 277 fterft P I N 
D A R U S fubyt; en op bl. 308 doet D I O N Y S I U S
in/lantisn^
om P L A T O op Sicilië te krygen ; terwyl het overal zy
Icgten voor zy legden en bekocht voor omgekocht is. ( o p
bl. r i 6 , 1 1 9 , 2 2 7 , 2 5 6 , 220.)
Na alle deze aanmerkingen willen wy gaarne de hoog
geklommen jaaren der Schryffter en haare afwezigheid
van de drukpers als haare verfchooning aannemen we
gens al het onnaauwkeurige om trend taal en fpelling,
maar kunnen haar het genoegen niet laten van te denken,
dat het nuttige en bruikbaare, ondanks al dat gebrek i g e , groot genoeg zou z y n , om haar Kort Begrip
der Griekfche Gefchiedenis voor de letteroefenende Jeugd
aan te bevelen.

B R U C E ' S Reis naar
Abysfinie, en te rug door
de groote iVoestyn van Nubie, verkort, met Aanteke
ningen van B L Ü M E N I i A C H , T Y C H S E N , G M E L I N en
den Neder duitfchen Uitgceyer.
Met Plaaten.
lilde
Deel.
Te Amjterdam,
by M, de Bruyn. In gr.
8vo. 439 bl.
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et VIII Boek deezer Reize, in 't voorgaande Deel
afgebroken, behelzende B R U C E S terugreis uit
Abysfinie, over Sennaar, door Nubie en de groote W o e s tyn , alsmede zyne aankomst te Alexandrie en Mar
seille, wordt hier met de vyfde Afdeeling voortgezet.
W y vinden hem weder by den trouwloozen Scheik
van Atbara,
waar hem de zeldzaamfte ontmoetingen
bejegenen, van even zeldzaame uitkomften gevolgd. In
de daad , die zyn zo veelvuldig op deeze R e i s , dat
ons gevoel daarvoor verftompt; en aan den fteeds uitkykcnden hoogmoed van B R U C E zyn wy reeds ge
woon. De V en V I Afdeeling zyn des vol. In de V I I
zet hy zyne Reis voort, wordt te Beila van den Scheik
vriendlyk ontvangen ; wat hem onder de Nubiers we
dervaart, en zyne aankomst te Sennaar, geeft hy op.
Het gefprek niet den Koning, de befchryving van
diens Paleis, van diens Kleeding, een gefprek met den
L E T T . 1803. N O . 8.
Aa
Scheik
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Sctieik A D E L A I , en bezoek by de Vrouwen des Konings, maaken de VIII Afdeeling uit.
Vreemde ontmoetingen, als A r t s , bejegenden B R U G S
menigmaalen; dan hier gaan ze in vreemdheid alle an
dere te boven. By de Vrouwen des Konings geroepen,
geeft hy een breed berigt vsn dezelve , en van haare
klagten over verfcheide kwaaien. Op den eenen avond
deedt hy de drie Koninginnen aderlaaten, zo dat de ka
mer ftroomde van Koninglyk bloed. Op eenen anderen
avond werd hy verzogt , aan de Koninginnen en twee
of drie voornaame Dames braakmiddelen in te geeven.
Dan laaten wy hier de eigene woorden des Reizigers
gebruiken, ?, De Jpckakitanha deedt groote uitwerkin
gen , en warm water werd in overvloed gedronken. Om
deeze rede, en om dc menigte der fchoone lyderesfen,
geraakte tie vloer vol uitbraakzel; 't welk gevoegd by
*t klaagen en fieenen, dat ik moest hooien , myn ver
blyf aldaar allerverdrietigst maakte.
Doch dit was
het nog niet al. B y myne komst in de zaal hadden de
Koninginnen haare blaauwe hembden aan; doch naauwlyks
begonnen zy haare kwaaien op te tellen, of zy dee
den, de een v o o r , de andere n a , haare hembden u i t ,
en leiden ze los op haaren fchoot; terwyl zy met kruiswys over elkander geflaagen beenen , gelyk de kleermaakers, zaten, en dus geheel naakt waren.
De ge
woonte in deeze warme landen , om naakt te gaan ,
maakt, dat men alle gevoel van fchaamte verliest. By
deeze gelegenheid moest ik bemerken, dat de borften
deezer zittende Dames tot op haare knieën cederhingn.
Z y roeenden, dat z y , wegens haare vertrouwykheid van haaren kant, iets dergelyks van my mogten verwagten. T o t myne groote verwondering hoorde
ik de Koningin zeggen, dat zy wenschte, my ook in
denzelven natuurlyken toeftand te zien, waarin zy zich
aan my vertoonden, Terftond fchaarden alle de vrouw-r
lyke bedienden rondom my, Van vyftig of zestig vrou
wen , allen zoo groot en fterk als ik z e l f , omringd
zynde, was alle weigering of tegenftand te vergeefsch»
Myne kleeding beftondt, gelyk de haare, uiteen blaauw
katoenen hembd, dat los van het hoofd tot de voeten
om myn lyf hing. Ik floeg bedingen voor ; maar het
eenige, dat ik verkreeg, w a s , dat ik my niet verder
dan. over, de fchouders en de borst behoefde te ontblooten
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ten. Toen zy myne blanke huid zagen, gaven zy een
luiden fchreeuw. Zo groot w a s haar mishaagen, dat z y
terug ylden, houdende deeze kleur voor onnatuurlyk,
of voor het gevolg eener ziekte. — - Nooit was ik
minder in myn fchik. Liever was ik in een gevegt ge
gaan , dan een dergelyk onderzoek te herhialen.
•
Myne omftandigheid was nog akeliger, toen ik bedacht,
d a t , ware de Koning op dat oogenülik binnen geko
men, hy my fpiesfen, o f de huid, naar welker kleur
zy zoo nieuwsgierig waren , zou hebben latten aftrek
ken. Nogthans kon ik verzekeren, dat, zedert ik dee
ze koninglyke fchoonheden naakt gezien had, 'er niet de
minlte gedachte in my opgekomen was, die den Koning
aanleiding tot jalours'heid hadt kunnen geeven. Ik ge
loof, dat van den kant der Dames hetzelve , ten mynen opzigte, kan gezegd worden.
Ik keerde te twz ;
maar met andere aandoeningen, dan het gefprek met
de fchotme Aifietsi en Th'a my ingeboezemd hadt."
De I X Afd.eling geeft een breed verfiag van bet
Koningryk Sennaar.
Dit is vol byzonderheden. W y
vermelden , als eene by uitftek: „ Hy de oprichting
des Ryks , waren de Koning en de geheele Natie der
Sjillock Heidenen.
W egens hunnen handel op Kairo
namen zy ras den Mohammedaanfchen Godsdienst, en
den naam van Fundsje aan. Dezelve betekent, volgens
fommigen, Heeren of Overwinnaars,
volgens anderen
vrye Burgers.
Hy is alleen toepasfelyk op de geenen,
die oostwaards van den Bahar el Abiad woonen.
Intusfehen kunnen zy op den tytel van vrye Burgers
niet ftout zyn: wyl in dit land de Adel daar in beitaat,
dat men een fiaaf zy. —-— Bewyst men iemand te Sen
naar met behoorelyke achting, dan vraagt hy terftond:
„ Weet gy niet dat ik een Slaaf b e n ? " H y doet dee
ze vraag met dezelve ftoutheid, als of in Engeland, in
dergelyk g e v a l , gevraagd werd : „ Weet gy niet dat
ik een Pair des Ryks b e n ? " Slaaverny is in Sennaar
de ware Adel , en alle tytels en waardigheden bedui
den niets , wanneer de perfoon, die ze D e z i t , g e e h
ilaaf is."
In de X Afdeeling wordt de befchryving van dit
zeldzaam Koningryk voortgezet. Dezelve behelst voorts
den hachlyken toeftand van B k u c E , door verfcheide zamenloopende omftandigheden veroorzaakt. Vreemd is
de geheele toedragt.
Dan B R U C E redt zich, en
A a 2
reist
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reist van Sennaar na Tsjendi; eene reis, in de X I Aft
deeling belchreeven. Onder veel bevreemdensvvaardigs
treft men hier zeer onderrigtende aanmerkingen aan. —
Van Tsjendi vindt men in de X I I Afdeeling berigt.
Ontzettend is de intreede in de Woestyn — fchriklyk
zyn de zuilen van Vliegzand - en ontroerend de Samnum,
M:n blyft in dezelfde verbaasdheid, als men, irj
de XIII Afdeeling, 's Reizigers wederwaardigheden in
de Woestyn leest. Schoon bygeloovig genoeg, in de
daad, bemoedigd door een by hem komende Antelope,
beliepen hem weder nieuwe gevaaren , zo van de zui
len van vliegend Zand , als van den Samnum: de ont
moeting van Arabieren, het fterven der Kameelen, het
agterlaaten der bagaadje, alles dreigt een geheel ver
derf. Met dit alles komen te Syene.
Waar z y ,
volgens de X I V Afdeeling, vriendlyk ontvangen wor
den , en door zeer vreemde doch vriendlyke fchikkingen de verlaaten bagaadje en werktuigen weder kry.
gen. Voorts behelst deeze Afdeeling de wederkomst
te Kairo ; de onderhandeling met den Bei aldaar; en
eindelyk zyn vertrek na Marjëille, en behouden aan
komst, naa veele wederwaardigheden, te dier Stede.
Het IX Boek, of Aanhangfel, behelst uitgeleezene Proe
ven , tot de Natuurlyke Historie betrekkelyk, op de Reis
in Egypte, Arabie, Abysjinie en Nubie verzameld.
.
Meermaalen hebben w y , in het beoordeelen van Reisbefchryvingen , geklaagd over de verwarde ineenmenging
vsn Byzonderheden, tot dit vak betrekkelyk. B R U C E
hadt dit onvoegelyke ondervonden ; hy befchryft het, en
zegt ons, boe hy zulks vermyd hebbe. Men herkent
uit verfcheide trekken in deeze uitweiding B R U C E , den
met zichzelven ingenomen B R U C E . D a n , hoe veel men
ook van hem , ten aanziene van het Plantenryk in die
Gewesten, moge kunnen leeren; wyzen de veelvuldi
ge Aantekeningen van Profesfor G M E L I N , op dit ge
deelte , uit, hoe onze Reiziger 'zich op verre na niet
altoos voor een zo groot Plantkundige doet kennen,
als hy zich gaarne zag aangezien. Eveneens wyzen de
Aantekeningen van B L U M E N B A C H en des Nederduitfchen
Vertaalers op de Afdeeling der Viervoetige Dieren uit,
hoe zeer B R U C E zich aan misneemingen en verkeerde
voo.rftellingen fchuldig maakt , zo niet zomtyds aan
pngelooflyke vergrootingen.
Sict minder worden zommige van B R U C E ' S opgaven
van
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Vaii eenige Vogelen gegispt, en by wylen met vinnige'
ïlagem En fchoon het hem omtrent de Visfchen beter
vergaa, komt hy 'er weder ongenadig af, als, hy van
den Vlieg Tsaltsalya breed gefproken hebbende, die
plaats met deeze Aantekening van B L Ü M E N B A C H vergezeld gaat; — wy fchryven dezelve tot een Haaltje a f ;
en te meer, om dat in dit Reisverhaal deeze Vlieg eene
zo groote rol fpeelt. B K U C E fluit zyne breede befchryving met de woorden: „ Voor zoo veel ik weet, is dit
, , Infect, wegens zyne werkzaamheid en groote menigte
zoo merkwaardig, tot hier toe nog nooit befchree„ ven o f uitgetekend."
De gemelde Hoogleeraar
fchryft: „ Ik moét bekennen, dat niets in het geheele Boek my verdrietiger gemaakt heeft dan deeze plaats;
Door alle de V y f Deeleïi onderhoudt de Heer E R T J C E
zyne Leezers met zyne zogenaamde Vlieg, vertelt wonderdingen van haar, die haar tot een der merkwaardiglte fchepzelen van den aardbodem maaken, en fielt mi
hier op 't einde de gegronde verwagting des leezers,
om toch eindelyk eens te verneemen, wat dat voor een
dier i s , waar van hy honderdmaal, met eenen zoo gewigtigen toon — op de beklaaglykfte wyze gefproken
heeft — zo jammerlyk te leur: want nu verneemt mert
niets anders , dan 't geen men buiten dien vermoeden
kon, dat het eene foort van Paardenvlieg ,
Bremfe,
Acftrus,
mag zyn. — - In plaats van eene karakteriftieke afbeelding, die h i e r , beter dan alle befchryving, op eenmaal alles duidelyk zou gemaakt hebben, geeft ons de groote tekenaar, die zyne Afbeeldingen the best drawings in natural hiftory , ever yet
published, noemt, en die B U F F O N S af beelding der Dieren
met de diepfte veragting vernedert — een ding, van
welk men flechts zoo veel zeggen kan , dat 'er, om
volgens evenredigheid te oordeelen , geen fchepzel op
den aardbodem i s , welk aan zulk een wangedrocht gelyken kan — met zulk een kop, zulke Voeten, enz;
e n z . , en dat noemt hy eene zeer naauwkeurige tekening!"
De breede Afdeeling, loöpende over den 'Gehoorndeh
Slang, of Cerastes, gaat van verfcheidene welgepaste
aanmerkingen van C R A M E R Ü S vergezeld. Min hebben
de Aantekeningen te beduiden over de laatfte Afdeeling, de Paar ten betreffende.
By zo veel moeite, als de Nederduitfche Vertaaler
A a 3
zich
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zich aan dit Werk gegeeven hebbe, hadden w y wel
gewenscht, dat hy nog eenen last op zich genomen
hadt; dien, naamlyk, v.n een Register te vervaardi
gen.
In een W e r k van deezen aart mag een Inhoud,
fchoon vry breed opgegeeven, niet toereikende gere
kend worden.
Gedichten van BERNARBUS B O S C H . Te Leyden, by P. H. T r a p ,
1603. In gr. &vo. Ijle Deel 332 bl. Ilde Deel 322 bl.

V

oor etteiyke jaren was Ds. E O S C H , door zyne uitgegeven»
Leerredenen , en ook door enige vruchten zyner Gods
dienftige Mufe , niet onvoordelig bekend;
zyn Dichtfluk De Eigenbaat bragt zynen naam echter nog verder; en
niettegenftaande de vervolging, die by na 1787 lyden moest,
en waarover hy zich nu nog beklaagt , ontving ons lezend
publiek verfcheidene ilukjes, met of zonder naam, van zyne
hand. Enen geruimen tyd genoot hy by een goed deel dtr
Narie goedkeuring en toejuicning ; en zinds 1795 weid h y ,
by zynen politieken loopbaan en werkkring , lange het voor
werp van aller aandacht en vele gefprekken. N u , evenwel,
fcbeen hy byna geheel vergeten; dan by vindt goed , het
publiek aan hem te herinneren, en geeft nu deze Verzame
ling zyner vroegere en latere Gedichten in het licht. Zyne
eer, zege hy , vorderde ene verzamelde uitgave van dezel
v e , daar men enige ftukken, die nooit uit zyne pen zyn ge
vloeid , op zynen naam heeft verkogt. Liefde tot de kunst
was voor het overige zyne voorname dryfveer; mi.<fehien

t

dacht ik, (zo drukt hy zich uit) breng ik hierdoor iets toe,
0,n die fchoone kunst in myn Vaderland te doen herleeven. In
de uitvoerige Voorrede zegt hy het een en ander over den
Dichter en zyne Kunst, dat, hoewel geenzins nieuw, echter
lezenswaardig is. Wat de hier verzamelde Gedichten zelve
betreft, het zyn voor o n s , en zeker ook vixsr velen onzer
Lazers , voor een goed deel oude bekenden; 's mans Eigen»

baat,

V Is weer avond Julia , en meer anderen, zyn in al

ler handen. Over 's mans waarde als Dichter behoeden wy
dan ook nu niet te richten ; daaromtrend weet het publiek,
uit vroegere bevinding, reeds genoeg.
Alleen moeten wy
toch zeggen , dat het ons voorkomt, dat 's mans latere ftuk
ken , de kleinere vooral, die grotendeels op politieke gebeurterisfen in ons Vaderland gefield zyn , juist gene grote be
wyzen opleveren van zyne vorderingen in de kunst. Ziet
hier iers ter proeve uit het ftukje , 't welk den tyel heeft :

Itt« over het befluit ter daarflelling van eene Nationaals Conven^
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v*ntie, gemmen ter vergadering van de Staaten Generaal /«
den Haag,

den 2 5 Nov. 1 7 9 5 ; waaruit men dan ook kan

oordelen over den geest . die in zodanige dichtftukj«S
heerscht, indien men anders daaromtrend onzeker was.

De aloude Conftitutievrind,
Despootsch veel meer dan Prinsgezind,
Kaerst, woedend , al zyn tanden (tukken.
Van hoop op meerder winst beroofd ,
Krabt zoon en neef en vriend het hoofd:
Hun listig plan wou niet gelukken.
't Is uit met hun — de zege is groot;
Het zevenhoofdig Beest is dood;
De Leeuw ftortte in zyn pylen neder:

Al 't gochelfpel, provintiaal,
Of Stads, o f Dorps — der burgren kwaal,
Verdween, gelyk een donderweder.
PtET sLYMBütK worflelt met de koorts,
E n brandt, gelyk een zwaveltoorts;
Baas L u i K E s heeft een Ieverteering,
Hy zucht , of kermt, of bidt, of y l t ;
Wyl L A N G B A S T heel zyn maag verkwylt:
M A T T H Y S gebruikt 6V«»/'efmeering.
Een flimme Doclor heeft bedacht,
Dat dertig oesters in één* n a g t ,
(Doch 't moesten juist coröesters wezen,
En wél in eenen put gefpeend)
Getrouw gebruikt, als Dotïor meent,
De flymkwaal mooglyk zal genezen.
Doch DoStor, welk een goede bloed!
Heeft juist daardoor het ilym gevoed:
Baas L u i K E s loopt gevaar van derven,
E n P I E T zit met de kwaal in 't been:
Wat nadeel voor het algemeen!
Dan Braaven zullen 't loon niet derven.
Hoe juicht der patriotten t r o u w ,
Bezield door menig koene vrouw:
Wil Neêrlands heil alom gewaagen!
Het leelyk zevenhoofdig Beest,
T e lang 's lands G O L J A T H geweest,
Is door heid D A V I D doodgeflagen. enz.
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Onze Lezers willen voorzeker niet, dat wy meer zulten
afïchryven. Onder deze coupletten bericht ons de noot, dat
e. D A V I D J O K D E N S by Hun H . Mog, de conclude voor de
Nat. Conventie geilagen heeft; en dat de Amjlerdammen het
een en ander van Piet Slymbuik, enz. hat best vertban zullen. En , voegen wy 'er by , al verftaan zy *t ook niet, zy
zullen 'er niet by verliezen. Waartoe toch, thands vooral
de uitgave van ftukken van dezen (tempel?
t

Het derde Deel zal 'smans Vertalingen der beste Dicht/lukken van J L A V A T J Ï R . Ê K nog eenige andere Diehtftukken, bevatten*
Hy belooft by hetzelve eene korte fchets te geven van zynen
tot hier toe volbragten levensloop. Zodanig ene fchets, indien dezelve getrouw gegeven wordt , door enen kenner vari
zyn eigen h a r t , met een leerzaam en zedenkundig doel, —
met één woord, als dezelve gegeven wordt , zo als wy het
van enen Leeraar van den Christlyken Godsdienst gaarne
willen hopen, — kan zeer veel goeds (lichten , en ene ert
andere vlek — waarvoor wy toch (by alle des Schryvers verontfchuldigingen) foinmige uitdrukkingen in zyne vaderlandfche ftukken, en de tegenwoordige uitgave van dezelve, houden — wederom vergoeden.

De Kunst, om een goed Meisjen , ene goede Echtgenote, Moeder en Huisvrouw te worden. Een Handboek, voor huwbare
Dochters Echtgenoten en Moeders. Door j . L . E W A L D . Uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Haarlem, by F . Bonn. In
gr. 8vo. Ijle Deel 210 bl. Ilde Deel 162 bl,
tTfachte emit ew-ftille waardel —-— Het gewaad eenvouwig,
^ maar niet zonder fmaak , zindelyk , zonder opgefmukt te
wezen, keurigheid in plaats van ydle praal; — over het ge*
heel bekoorlyk, door de uitdrukking der welwillendheid , ener"
zachte, deelnemende menschlykheid — — zo wenscht zich
zyne Lezeresfen, zo wil hy haar vormen, en het zyn.
ook de characlertrekken van dit zyn boek.
De verdienstlyke
Schryver is reeds door velen zyner fchriften op zulk ene
wyze onder ons bekend, dat zyn naam aileen genoegzaam
overtuigt, dat ook dit werkje lezenswaardig zyn moet; en
de naam van A. S I M O N S onder de Voorreien is ene voldoende waarborg, dat het Hollandsch gewaad deszelfs bevalligheden in het geheel niet nadelig is. Wat het boek ge*
ven zal, zegt de tytel reeds; en na de aandachtige lezing ( e n
die gaf ons menig genoeglyk ogenblik) twyfelen wy geenzins , of menig deugdzaam en verftandig Jongeling zou zyria
Aanliaande gaarne uit de handen van dezen Schryver ontvangen , en menig Vader zyne D o c h t e r , ja menig Man zyne
EchtEVVALD
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Echtgenote gaarne by hem enen geruimen tyd nog ter fchool
zenden.
Dan, hetgeen meer nog afdoet, wy vertrouwen,
vele bemfnnelyke Lezeresfen zouden, uit eigene beweging,
hem gaarne horen, en zich overgeven aan zyne leiding; hy
heeft haar hart gewonnen, en zy fchenken hera haar volko
men vertrouwen , kiezen hem tot raadgever en vriend ; en
daar zy zynen perfoonlyken omgang rnisfen moeten, zo wil
len zy door dit zyn boek, het welk haar vertrouwde, haar
daagiyks handboek wordt, zich zo veel mooglyk dit gemis
vergoeden. God geve dit! (zegden wy althands met geheel
ons hart;) dan heeft voorzeker menig Echtgenoot, en menig
lief, beirinnelyk Meisje, menige brave Vrouw en Moeder ,
en ook nog lange menig wel opgevoed Kind, aan dezen Man
onuitfpreeklyk vele en grote vreugde te danken. — —
De Schryver heeft dit werkje aan zyne eigene Dochter o p 

gedragen; de ervaring, zege hy, heeft hem al lange over
tuigd , dat niets gefchikter zy, om op velen te werken, dan dat
geen, wat juist voor enkelen berekend was.
Ik weet al*
tans, zo gaat hy voord, niets beters, dat uitvoerlyk is, te
zeggen, dan hetgeen ik, met aanwending van al liet my moog
lyk vaderlyk doorzicht, met de trouwfie behartiging van myne;
endervinding, en met de warmjle vaderlyke liefde, aan myne ei
gen Dochter gezegd heb. En ik geef het ook aan u, met een va.
derlyk hart. De Schryver gevoelt, dat ene Moeder, die g e 
heel en in alles i s , zo als zy behoort te zyn, eigentlyk veel
beter dan hy, hare Dochter onderrichten kan; en voor de
zodanigen, die met zulk ene Moeder gezegend zyn, verklaarc
hy zyn boek onnut.
Dan zo zyn niet alle Moeders.
Hy
twyfelde, o f niet ene Vrouw beter zodanige onderrichtingen
fchryven kon ; doch hy gevoelde , dat toch een Man beter
zeggen kon, hoe alles op hem werkt: de aanfehouwer in den
fchouwburg weet altyd beter, hoe alles werkt,dan de toneelfpeler zelve, zo hy niet een' langen tyd en dikwyls zelve een
oplettend aanfehouwer was.
Wy willen geen uittrelcfel geven van een werkje, het
welk onze Jonge-dochters en Echtgenoten zelve lezen moe
ten , en met genoegen zullen lezen; het geen de Jongeling
en de Man ook wel lezen mag, — niet opdat hy daar
uit ftoffe ontlene om zyne tegenwoordige of aanflannde
Lotgenote te bevitten, en fteeds te vorderen, het geen hy
zelve dikwyls onmooglyk maakt, — maar opdat hy juist van
de rechte zyde haar lere kennen en waarderen; iere , hoe hy
haar leiden en onuitfpreeklyk veel door haar genieten kan ;
en hoe h y , onwetende dikwyls, haar heure plichten moeilyk
maken, en daardoor ware nuislyke vreugd van zich weren
zou.
Liefst zagen w y , dat onze Jonge-juffrouwen dit boek
lazen met hare brave en verftandige Moeders , of met ene
reeds
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reeds gehuwde waardige Vriendin, die toch zeer veel ontwikkelen , en op byzondere omftandigheden toepasfen, en ook
het een en ander , dat men anders kon overdryven of misvat,
ten, te recht wyzen z">u.
Ziet hier dei IKHOUD.
Het een en ander van het in
denzelven aangeftipte zyn kleine Dichtitukjes , wan welke de overbrenging van fommigen toch min vloeijende is.
I. Oogmerk en Geest dezer Voorlezingen. II Onderfcheid
van het vrouwelyk en mannelyk geflacht. en wat dit aanwyst.
I I I . Heerfch.ippy over verbeelding en hart. Aan
» y n hart.
IV. Belangrykheid van het vrouwelyk beroep.
V . Het Meifj=n.
Mee een' ruiker in May. Zusterïyke ertnnering, by het aangaan ener verbintenis. Meisjes en bloemen. Met een bloefem in February. Aan ene lydende. Met
een hyacinth, in den winter gekweekt. Aan ene Bruid. Met
een rozenruiker, van een rozen-roden lint omwonden. Aan
de Zanggodin. Bylage uit RICHTEH'S Hesperus. VI. Godsdienst der Vrouw. VU. Wysbeid en kloekheid der Bruid. Uit
ene Trouwreden. Van ten Vader, in den geest 2yiicr kinderen gedicht, by gelegenheid van de verbintenis zyner Dochter.
VIII. Beroep der Echtgenote.
I X . Het beroep der
Vrouw. X . De Echtgenote. X I De gewonnen en verbeterde Echtgenoot. Karei aan zyne Karoline.
Op haren eerflen
Verjaardag op het Land.
Drie Brieven aan een Vriend.
X I I . Voorbereiding tot het beroep der Moeder. X l l l . Het
beroep der Moeder.
Op den drie-en-zeventigtten Geboortedag onzer goede Moedtr. Op den Geboorte-dag ener Moeder. X I V . Beroep der Huisvrouw. — — Uit dit laatfte ftukje
nemen wy het volgende o v e r :
„ Vrees wordt van de meeste huisvrouwen voor het enig
„ middel gehouden , om haar huisgezin te regeren. - •„ Het is ene treurige en toch zekere ondervinding , dat
„ ftrenge huisvrouwen meer van hare dienstboden in o r „ de gedaan krygen , dan zachte vrouwen.
Doch ik
„ moet het u , zo ernftig als ik maar kan , afraden, van
„ dezen grondregel op te volgen.
Wanneer gy bezeft,
„ dat door vreze toch alleen maar op het uitwendige ge„ werkt w o r d t ; dat alle menfchen , die door vrees gere, , geerd worden, ene onwederftaanlyke neiging hebben, om
„ achter den rug hunner despoten juist het tegendeel te d o e n ,
„ van het geen zy voor hunne ogen doen moeten; dat dit
„ ook uwe bedieudtn doen zouden, en hoe weinig gy toch
,, wezenlyk in ftaat z y t , om alles te zien en door te zien;
, , wanneer gy onze tyden nagaat, waarin de vryheidt-geest
,, alle banden dreigt te verfcheuren , wu.irin byna niemand
„ meer zich door vreze en dwang wil laten regeren; waar in
die heerfchen.de geest, een zeker esprit de corps ook in
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he; huisgezin plaats heeft; zo dat in grote fteden elks
knecht en elke meid zich bekdigd hfs^dt, w.iuncer één van
hun beledigd isi dat allen misnoegd zyn, wanneer één van
hun misnoegd isj dan zult gy u zeke ov vtuLen , dat dit
middel alleen tegenwoordig niet meer voldoende is. Even
zo verkeerd is het, alleen door bela'-g op het huisgezin te
willen werken. Alie kasfen zyn niet in ftaat, de buitengewone gefchenken aan het gezin te kunnen geven; en ge«
fchiedde dit van ryken, zo zouden iningegoeden fatnilien al„ leen de flechtfte bedienden overbiyven.
De dienstboden
„ (een zoort van menfchen, dat meest al uit onedel volk be«
„ ftaat) zouden het fpoedig, als een recht, dat hun toekwam,
vorderen , daar het aiieen als e^e vrywiliige beloning voor
j , getrouwe bedienden ayn en blyven moet. De meesten hun„ ner zouden zich verheffen en verhovaardigen, als of zy buiten ewone dienften d e l e n , wyl zy buitengewoon belo >nd
, , werden. In één w o o r d : dat z«'file > wat hen verbe e r e n ,
„ verherTen, veredelen moest, zou hen nog meer bederven.
„ Door een onedel middel wordt niemand edeler. Beweegre„ denen zyn by de meesten van deze clasfe nutteloos, en
nog veel minder kunnen zy liefde verdragen. Voor ware
„ wederliefde zyn zy meest onvatbaar; zy houden zich dan
£ voor onontbeerlyk, en geloven, dat z y , als lievelingen,
alles mogen doen , wat niemand hunner makkers doen mag.
„ Het doet my leed, dat ik u dat alles zeggen moet: maar hec
is waar, en gy zoudt het in de waereld toch zo v i n d e n ,
„ wanneer ik het u al niet zeide."
Een weinig verder lezen wy nogmaals: , , Hoe finart het
m y , myne jeugdige lezeresfen, die met een jeugdig oog
„ nog alles befchouwt, en even daarom nog alles in ene lig„ te rozen-couleur ziet , dat ik u een gedeelte van het men„ fchelyk geflacht van zulk ene zyde moet leren kennen!
„ Ook ik heb de menfchen langen tyd even als gy befchouwd,
„ en zelfs dan n o g , toen IK de jaren der jeugd reeds te b o , , ven was, en door menige ondervinding wyzer had moetea
,> wezen. Maar gedurig herhaalle, veelvuldige ervaring leerde my eindelyk, dat het toch niet anders was, dat waarlyk
„ onze tegenwoordige bedieuden gene eigenlyke liefde vet„ dragen kunnen."
Wy wenichen zeer hartlyk, dat deze ondervinding in
Duitschland ook niet reeds over het algemeen onder ons de
ondervinding van waarl, k menscblievende Heren en Vrouwen
wezen zal! Vooral verzoe en wy daarom onze Lezeresfen te
letten op het geen de Schiyvt-r nu laat volgen: „ Stelt ondenusfehen altyd ene liate proef in 't werk, en ziet eens
i, wat uw gedrag uit kan wecken. Beter is bet, uwe huishou„ ding te z a c h t , dan te gettreng te beginnen. Beter is h e t ,
,. dat
t
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dat gy uive dienstboden te veel , dan te weinig vertrouwt,
Ik wensen u by voorraad geluk , wanneer gy etfn meisjen
vindt, dat gy geheel infchikkelyk en met liefde behandelen kunt. Gy hebt enen fchat gevonden , dien maar weinigen vinden; houd haar in waarde , als een zeldzamen
fchat. —
In alle gevallen moet g y uw gezin zo menfchelyk behandelen , als maar enigzins met uw oogmerk
beftaanbaar is , enz. —- Gy zult, over het geheel genomen,
z, ker ook hier ondervinden , het welk men in alle omftaiKiigheden en betrekkingen des levens ondervindt, dat de
rechtvaerdigfte, billykite , menfchelykfte, christelyklte handeUvyzs ook de veritandigfte z y . — En wanneer ik u ook
niets, dan deze éne waarheid duidelyker gemaakt had, zo
zou ik my reeds beloond houden , voor dat alles, wat ik
fchreef, en het zou u ook nooit berouwen kunnen , d a t
gy het gelezen hadt. -—— Mogt dan deze waarheid de
leidftar van uw leven wezen 1"

Brieven, voor min en meer gevorderde jonge lieden, ten dienst
der Schooien zoo wel, als ten algemeenen gebruike, gefchikt.
Door een Lid des Schoolhefluurs eener Departementsfckoole
van de Bataaffche Maatfchappy T o t Nut van 't Algemeen.
2de Stukje.
8vff. 05 bl.

Te Ley den,

by Q. du Mortier en Zoon.

/»

elyk wy nopens het eerfte Stukje gezegd hebben, Hit
Werkjs is zeer gefchikt om der Jeugd, die zich iu het
Brievenfehryven zal oefenen , in de hand te worden gegeven.
Alle de Brieven zyn leerzaam, en overal vinden wy goede
Zedekunde in dezelve.
Misfchien, evenwel, wordt hier en
daar wat te veel vooronderfteld in een Kind ; doch de Tytel
fpreekt ook van meergevorderde jonge lieden, e n , in allen
gevalle, de Vader of Onderwyzer z^l by de hand zyn om de
nodige vr3gen te beandwoorden . die het Kind gewis zal doen
over een en ander, dat fomtyds hier voorkomt, en dat het
zelve niet ten vollen begrypen mogt. Het gehele Werkje is
nu met dit Stukje compleet, xvaarin maar 3 7 Brieven voor
komen, — doorgaans, derhalven , uitvoeriger, dan die in
het eerfte Stukje, dasr men 'er 88 vindt, nagenoeg binnen
dezelfde ruimte. Ouders en Opvoeders zullen, met hetzelve
hunnen Kin leren in handen te geven , aan dezen waa;lyk ge
nen ondienst doen.
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LETTER-OEFENINGEN.
Verklaring van den Brief aan de Hebreen, door 6 . BON*
N E T , Doctor en Profesfor der H. Godgeleerdheid, en
Academie - Prediker te Utrecht.
Xde en laatfte
Deel, Te Utrecht, by W . van Yzervvorst, 1802. In
gr. 8vo. Met het Register 455 bl. behalven eene Voorrede van X L I I bl.

D

e Voorrede» door den Hoog-eêrwaardigen Schryver voor dit laatfte Deel zyner Verklaaringe geplaatst, is bykans geheel ingericht ter wederlegginge vart
de aanmerkingen, op fommige gedeelten van zyn W e r k
gemaakt in de Vaderlandfche Letteroefeningen.
Wel
fpreekt hy eerst (f) van Recenfenten,
die van hem
verfc hiHen, in het algemeen; maar alle vervolgens doof
hem bygebragte voorbeelden zyn ontleend uit ons Maandwerk Cf). H y verdedigt zich tegen hetgeen wy aangemerkt nebben op deeze en geene zyner ftellingen en gezegden» H y doet zulks met beicheidenheid ; en wy"
vertrouwen daarom , dat hy het ons niet kwalyk zal
neemen , indien zyne verdediging ons niet overtuige
van aangedaan ongelyk; gelyk w y hem niet doen, dafi
onze aanmerkingen-hem niet van gedachten doen veranderen, Ons oogmerk is niet, met hem in eenetipenneftryd te treeden. Behalven de onaangenaamheden daarvan , behoort een Maandwerk als het onze niet tot een
Twistfchrift te verbasteren. Hierby komt nog, dat
w y , om des Hoogleeraars verdediging recht te toetzen.
Veel
(*) Foorrede, bh V I .
( I ) Dat wy niet altoos met den Heer B O N S I E T vaii een gevoelen zyn, erkennen wy gaarne; en het bevreemdt hem niet j
maar op veele plaatzen hebben w y met lof van hem en zynen
arbeid gefproken. Zie Vader}, Letteroef. voor I 7 0 7 , bl.
ft
tot.
voor 1 7 9 8 , bl. 2 o f ) . voor 1 7 9 9 , bl. 377. voor 1 8 0 0 , bh
4 4 1 , 449. voor 1802, bl. 9 3 , 94.
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veel grootere ruimte zouden noodig hebben dan de weinige bladzyden, welke wy aan eenen enkelen Schry*
ver kunnen toewyden. Evenwel oordeelen w y , omtrent
de voornaamite byzonderheden, zo den Geleerden B O N N E T , als onzen overigen Leezeren , zo beknopt ons
mogelyk i s , eenige opheldering te moeten geeven.
i. Tegen hetgeen in de Vaderlandfche Letteroefeningen ( * ) gezegd is aangaarde zekere Hellingen des Schryvers , als, i'choon tegen deszelfs oogmerk, de Leer der
Roomfche Kerke, raakende de mondelyke Overleveringen , begunftigende, beroept zich de Heer B O N N E T ( O ,
zo op het verfchil van de foort der Overleveringen, als
op het onderfcheid van de tyden, waartoe zy behooren.
W y zien n i e t , dat een van beiden iets tot de zaak
doet. De vraag is alleen , of de geheugenis van gebeurde zaaken, door enkel mondelyke overlevering, met
gehoegzaame zekerheid , getrouwlyk, zonder by voeging
of verminking, kan bewaard worden, o m , na verloop
van etlyke eeuwen, volkomen geloof te verdienen: en,
indien men de mogelykheid hiervan al wilde toeftaan,
of wy dan van de Echtheid en Onvervalschtheid van
eenige byzondere Overlevering voldoende bewyzen hebben. W y willen niet ontkennen, dat de oude Propheeten veele mondelyke onderrichtingen hebben gegeven
buiten die, welke in hunne overgebleven Schriften voorhanden zyn. Hetzelfde ontkennen wy ook niet van de
Apostelen. Maar, gelyk wy tegen de Roomfche Kerk
beweeren, dat enkel mondelyke overlevering niet genoeg
is om ons iets als Apostolifche L e e r te doen aanneemen, indien niet van elders overtuigelyk blyke, dat
het wèezenlyk van de Apostelen afkomftig z y , zo denken wy ook niets voor Propheetifchë Overlevering te
moeten houden, dan hetgeen uit de Schriften der Propheeten, of des N. Verbonds, blykt door hun overgeleverd
ie zyn. De vraag is eenvoudig, of het Voorftel: De
Apostelen, of de Profheeten, hebben dit of dat geleerd:
op enkel mondelyke overlevering met gegrond vertrouwen kan geloofd worden ? Die vraag beantwoorden
wy ontkennende, in het eene geval zo wel als in het
an(*) Vaderl. Letteroef. voor 1797, bl. 604. voor 1S&0, bl.
450. voor 1 7 9 4 , hl. 201.

( j ) Votrrede bl. I X qjBV.
t
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afidere, en denken zo te moeten doen, indien w y in
een van beiden zo antwoorden en onszei ven willen
gelyk blyven.
2. Op eene andere plaats ( * ) befchuldigt de Heer
B O N N E T den Recenfent van laakbaare onoplettendheid
en zegt, dat deszelfs Recenfie geheel niet te pas komt.
De Leezer oordeele. By Hebr. II: 3. had de Schryver
gevraagd, hoe de verwaarloozer van de Leere des E u angeliums zoude ontvlieden, en wat 'er tot deszelfs verfchooning in te brengen w a r e ; of het dier Leere aan
du.idelykkeid, aan gezach, o f aan zekerheid ontbrak? D e
Recenfent oordeelde, dat nog ééne vraag hierby moest
geweest zyn, of het naamelyk deezen verwaarloozer ook
ontbrak aan die inwendige werking van den H. G e e s t ,
zonder welke niemand [t. w. volgens de Leer der Hervormde Kerke] de uitwendige roeping kan gehoorzaamen ( f ) ?
Sprak de Heer B O N N E T ter dier plaatze
van onbekeerde menfchen, zo als hy ze hier noemt; deezen ontbrak zekerlyk dat allernoodigfte vereischte, die
krachtdaadige roeping, welke zy alleen van God konden ontvangen, en zonder welke noch duidelykheid*
noch gezag, noch zekerheid der Leere iets konden uitwerken. Deezen konden dit gemis, waartoe zy niets
gedaan hadden , zekerlyk tot hunne verfchooning inbrengen.
Maar had de Hoogleeraar het oog op waare
Christenen, zo als hy zich hier uitdrukt; omtrent deezen
zien wy niet, noe de vraag van den Gewyden Schryver4
indien men het ftelfel van den Heer B O N N E T volgt, kari
te pas komen. Naar den mensch, of, yolgens de uitdrukking van den Hoogleeraar, naar des Apostels ingevallig v o o r d e l , kunnen zy wel deeze zaligheid verwaarloozen; maar nooit zullen z y het doen: Gods Genade bewaart hen daartegen. Hoe komen dan alle die
uitroepende vraagen te pas , over de onverfchoonbaare
ïchuld des afvals van iemand, die nooit zal, en, naar
Gods befluit, nooit kan afvallen?
3. De volgende aanmerking ( O flappen w y over, als
betreffende enkel den Letterkundigen zin eene* plaatze,
waaromtrent de Schryver erkent voordeezen met ons
van één gevoelen geweest te zyn. Hy is naderhand
t

( * ) Bl. X V I , X V N .
( f ) Vaderl. Letteroef. voor 1 7 9 7 , bl. 605 en?.
(|) Voorrede, bl. X V I I env.
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van gedachten veranderd, maar zal ons , zo wy hoopen, niet kwalyk neemen, dat w y , vooralsnog, by de
onze blyven.
4. De Hoogleeraar zegt ( * ) , dat wy geene reden
geeven van'onze twyffeling, o f zyne bepaaling van
eene confcientie der zonde te hebben, als betekenende
, , overtuigd te zyn, o f , dat de zonden niet vergeven ,
„ o f , dat de zonden, als n o g , niet verzoend z y n , "
volkomen juist zy. Gaarne wil de Recenfent zich na
der verklaaren. De Heer B O N N E T z a l , gelyk hy zich
verbeeldt, toeftaan, dat 'er geene vergeeving van zon
de i s , zonder verzoeninge; en dan begrypt de Recen
fent niet, hoe des Profesfors alternatief te pas kome.
Die overtuigd i s , dat zyne zonden vergeven zyn, moet
ook overtuigd z y n , dat zy verzoend z y n , of immers ,
dat God een middel ter verzoeninge heeft verordend ,
hetgeen ter zyner tyd zo zeker die verzoening zal be
werken, als of zy nu reeds ware.
5. Vooral moet dit plaats hebben, indien de offeran
den , zo als de Schryver oordeelt, „ van de vroegfte
„ tyden af . . . uitzicht hadden op den M E S S I A S , die,
door eene volmaakte offerande, de zonde eens waarlyk verzoenen zou Cf)." W y hadden hieromtrent on
ze twyffeling te kennen gegeven, V. L . O. voor 1800,
bl. 447, en ons daarover te vooren reeds eenigzins bree
der verklaard ( j ) . De Heer B O N N E T is van andere
gedachten. Dit ftaat hem zekerlyk vry. Maar hy befchuldigt ons van het maaken eener verkeerde fluitreden, wanneer wy dus redenkavelen: „ D e eerfte men„ fchen konden dit oogmerk der offeranden niet anders
„ kennen dan door Godlyke Openbaaringe. Maar ner, , gens vinden w y , dat hun die Openbaaring gegeven zy.
„ Derhalven hebben wy geen b l y k , dat zy die kennis
bezaten." H i e r , zegt h y , had de Recenfent moeten
fchryven : „ Derhalven hebben de eerfte menfchen
„ geen kennis gehad van dat oogmerk der offeran„ den C§)"- Hierover verwonderen wy ons. Immers
weet de Heer B O N N E T , om in de taal der Logica
te
fpree(*) Foorrede, bl. X X I I .
( f ) Aid. bl. X X I V env.

(i) Vaderl. Letttroef. voor 1799, bl. 377 env.
($) Voorrtde, bl. XXIX.
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fpreeken , dat de conclufie van eenen Syllogismus rooit
meer kan behelzen dan in de praemisfen ligt. Hadden
wy ons befluit opgemaakt, zo als de Hoogleeraar het
begeert, dan moest ons tweede voorftel, of do. Minor,
ftellig geweest z y n : Maar den eerjïen menfchen is eene
zulke Openbaaring niet gegeven.
Maar zo beflisfende
verkoos de Recenfent niet te fpreeken. T e vrede met
zyne onkunde te betuigen, laat hy den fterker verzekerenden toon voor h u n , die zich verbeelden meer te
weeten.
Het voorbeeld van de kennis der Scheppinge , welke de menfchen in de vroegfte tyden gehad
hebben (*3, komt hem voor niet zeer gelukkig gekozen
te zyn. Zekerlyk konden zy die kundigheid niet anders
bekomen dan door Openbaaringe; maar dat zy dezelve gehad hebben, is duidelyk uit het verhaal van M O S E S ; en
hieruit befluiten w y , dat hun inderdaad die Openbaaring
gegeven z y , fchoon het nergens met ronde woorden gezegd worde. Z o ook, indien men konde toonen, dat de
vroegfte menfchen van het gemelde uitzicht kennis hadden , zouden wy moeten toeftaan, dat zy het door Godlyke
Openbaaringe hadden bekomen. Maar zolang het eerfte
niet gefchiedt, is een enkel waarom niet? tot afdoening
der zaak niet genoeg.
6. Over het geval van J A C O B en E S A U ( f ) kan de
Leezer, indien hy zulks verkiest, het gevoelen van
M E M E Y E R , waartoe wy reeds gewezen hebben ( | ) ,
vergelyken met dat van den Heere B O N N E T . W y willen 'er niet verder van fpreeken. Verfchil van gedachten zal omtrent deeze onderwerpen altoos plaats hebben.
Zo ook zullen wy ons niet ophouden by de
fchoonheid van M O S E S ; fchoon wy nimmer geweten hebben , dat iets ongewoons , iets groots, iets bovennatuurlyks, iets godlyks Q ) , woorden waren van eenerlei betekenis.
7 . W y hadden ons leedweezen te kennen gegeven
over eene uitdrukking des Schryvers, waarin hy de
hoedanigheid van Christenen fchynt te weigeren aan de
geenen, „ die eenige der [naar zyne gedachten] aangele, , genfte leerftukken van den Christelyken Godsdienst lo„ che(*) Voorrede, W. X X I X .
Cf) Aid. bl. XXXII env.
\X) Vaderl. Letteroef. voor 1802, bl. 90.
(%) Foorrede. bl. X X X I X , X L .
Vaderl. Letteroef. voor 1802, bl. 94, 95.
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c h e n e n e n by die gelegenheid onze afkeerigheid be*
tuigd van het oordeeleri van anderen. - — De Schryver vraagt ons, o f wy zeiven, wanneer wy gelooven,
dat fommigen in eenig opzicht dwaalen, „ dan ons oor„ deel niet over hen gebruiken ( * ) ? " W y antwoorden , neen. W e l gaat ons oordeel over hunne gevoelens ; maar niet over hunne perfoonen.
W y wachten
ons van te beflisfen, dat dwaalingen, raakende zaaken,
die niet volkomen duidelyk geleerd worden, hen buiten
het Christendom fluiten,
W y hadden gedacht, dat
de Hoogleeraar, fpreekcnde van de aangelegen/Ie leerflukken van den Christelyken Godsdienst, byzonderlyk
doelde op de Leer der Hervormde Kerke. Maar hy
verklaart zich hierover, dat hy 'er door verftaat de Leer
der Proteftantfche Kerken in het algemeen, zo als dezelve hier en elders oprechtlyk , naar inhoud der byzondere formulieren,
beleden wordt (•[)• W y danken
hem voor zyne onderrichting. Nogthans had hy wel
mogen zeggen, hoe ver hy de benaaming van Proteftanten uitftrekke; of by daaronder begrype de Franfche
Hervormden, de Remonftranten , de Doopsgezinden,
enz. dan ze enkel bepaale tot Hervormden der oude
Geneeffche en Nederduitfche Kerken, en tot Lutherfchen. Voor de Remonftranten en Doopsgezinden vreeyen w y , daar deezen zich doorgaans houden buiten de
banden van menschlyke formulieren. — Eindelyk vraagt
de Hoogleeraar, of wy door het niet eens zyn met de
Hervormde [of liever Proteftantfche] Kerken omtrent
de Leer van den Vader, den Z o o n , en den H . G e e s t ,
verftaan het ontkennen van de leere der aanbiddelyke
Drieëenheid , van de leere der Voldoening, enz.; en
maakt dan geene zwaarigheid om zyne toeftemming te
geeven aan het oordeel van G R O T Ï U S , die in eenen brief
aan WALAEus van deeze lieden zegt, dat zy, zoveel hy
<zien kon, het Christendótn in naam behouden, maar met
de daad verwoesten
Voor © R O T I U S hebben wy dc
groote n Foorrede, bl. X L I .
(fj Aid. bl. XLTII, De Schryver doet ons recht, wanneer
hy denkt, dat wy met hem van oordeel z y n , dat de Leeraars
jn jEsus Kerk eerlyke lieden moeten weezen. Huichelaary en
Geveinsdheid zyn in niemand meer te veroordeelen dan ia
eenen Leeraar, gelyk ook zucht tot heerfchappy en kettermaaken niemand minder dan hem betaamen.

Q ) Aid, bl. XLJ.V.
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grootfte hoogachting; maar hy was een mensch en kon
feilen. Doch wat de vraag des Hoogleeraars aanbe
langt, antwoorden wy met weinige woorden het vol
gende. De L e e r , raakende den Vader, den Zoon en den
H . Geest , en raakende de verlosfmg des menschdoms,
kennen wy niet door de Reden, maar door de Open>
baaringe. W y kunnen 'er -, derhalven , niets meer van
weeten, dan deeze uitdrukkelyk leert. Uit vergelykin*
ge van onderfcheiden plaatzen der Schriftuure kunnen"
wy wel eenige meer of min waarfchynelyke gevolgen
trekken: maar die gevolgen zyn alleen de befluiten
van menfchen, niet de uitdrukkelyke leer der Schrif
tuure ; en niemand mag zyne befluiten van dien aart
anderen opdringen als noodzaaklyke waarheden van den
Christelyken Godsdienst. Indien men wel wilde doen,
behoorde men zich hieromtrent te onthouden van alle
niet in de H . Schriften voorkomende uitdrukkingen ;
ten minften dezelve niet te ftellen tot leuzen en Schibboleths van Rechtzinnigheid.
W y hebben dus breedvoeriger dan wy ons hadden
voorgefteld geantwoord op de klagten des Hoogleer
aars ; misfchien wel breedvoeriger dan onze Leezers
verlangden. Doch wy hebben geoordeeld, op het voor
beeld van andere Tydwerkfchryvers , ons voor een
maal te moeten verdedigen. Misfchien zyn wy hier
door te wydloopig geworden, en zei ven in de verfchynfelen van de talkative old age vervallen; doch de befcheiden Leezer verfchoone zulks. Aangenaam zal het
ons zyn , indien onze verdediging den Heere B O N N E T
genoegen geeve.
Ondertusfchen heeft deeze onze verdediging zoveel
ruimte wechgenomen, dat wy flechts met een kort
•woord iets kunnen zeggen van dit Tiende en laatfte
Deel van des Hoogleeraars arbeid. Hy vervolgt en
brengt denzelven ten einde met de zelfde uitvoerigheid,
welke zich door het geheele Werk vertoont. Tot een
Haaltje zyner verklaaringe van het eigenlyk zedekundige gedeelte des Briefs zullen wy alleenlyk opgeeven hetgeen hy bl. 175 zegt van de woorden H O O F D D .
XIII: 5 . Zyt vergenoegd met het tegenwoordige, Zyne
woorden , welke wy met vermaak affchryven , zyn
deeze. „ Het tegenwoordige ftaat hier niet over tegen
, , het toekomende, maar tegen het afwezige.
Het teBb 4
„ gen.
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„ genwoordige is dat geen , 't welk de Christen van
tydlyke dingen nu heeft , in tegenftelling van din*
„ gen , die h y , betreklyk dit leven , als nu , mist,
„ doch welligt, uit verboden gierigheid, zeer begee-,
„ ren zou. - — Hier voor moesten zy zich wachten,
„ en , in tegendeel, wel te vreden , wel voldaan zyn
„ met het geen de goede Voorzienigheid hun nu toe„ voegde , al ware het flechts een gering deel van
„ aardfche zegeningen , en maar even zoo v e e l , als
„ zy voor tegenwoordig nodig hadden, Zoo moesten
zy inftemmen met onzen Apostel, daar by z e g t ,
„ i TIM. V I , ah wy voedzel en dekzel hebben, wy zul„ len daar mede vergenoegd zyn.'"'' Vervolgens ge
vraagd hebbende, o f „ dan een Christen omtrent tyd„ lyke dingen onverfchillig moet zyn ? " enz. ant
woordt hy : „ Dit kap des Apostels meening niet
„ zyn. , , God gaf, in zyne w e t , zes dagen, om te
„ arbeiden ; het Euangelie bevestigt deze verpligting.
„ . . . Dit is 'er van de zaak; een Christen moet naar„ ftig zyn in zyn beroep, en met overleg zyne zaken
beftuuren, tot nut van zichzelven en van de zy„ nen. M a a r , is hy minder , dan anderen, bedeeld ,
hy mag zich niet toegeven in angstvallige zorgen ,
„ en eene , daar uit ligflyk ontftaande, gierigheid,
„ Neen! hy moet, met bet geen hy heeft, vergenoegd,
„ dankbaar vergenoegd, z y n , e n , onder een getrouw
betrachten van zynen pligt, zich verlaten op de zorg
„ van hem, die genadiglyk vryheid heeft gegeven, o m ,
eiken morgen, met vertrouwen, te bidden, hemelfcha
„ Vader! geef ons heden ons dagelyksch brood."
Het Werk wordt be0oten met een Register van aan-,
gehaalde Schryvers; één van meer of min opgehel
derde Sehriftuurplaatzen ; één van eenige Hebreeuwfcbe Woorden ; één van Griekfche Woorden , en één
van opgehelderde Zaaken en Woorden. Dit laatfte is
vry uitvoerig, en beflaat 9 7 bladzyden. De Schryver
heeft daarmede weezenlyken dienst gedaan aan allen,
die iets jn ?yn Werk wenfchen na te zoeken,

W . E . D E P E R P O N C H E R , BYEEL-OEFFENINGEN. 3Ó9

'Bybel-oeffeningen , Bedenkingen , Gisfingen , Wenken ;
byzonder over Gods groot ontwerp en laatfte doeleinde,
in zynen, met het Menschdom, gehoudenen weg. Door
w . E . K E P E R P O N C H E R . ïfte Stuk O. T. ide Stuk
N. T. Te Utrecht,
by de Wed. J , van Schoonhoven, 1803, In gr. 8 w , Te zamen 627 bl,
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e kundige Schryver geeft, in de Voorrede van dit
W e r k , verflag van het voornaame doel, welk hy
zich daarmede, ten vervolge van andere door hem
van tyd tot tyd uitgegeevene fchriften, betreffende Godgeleerde onderwerpen, voorgefield heeft. „ T o e n i k , "
zegt hy hoofdzaakelyk , „ myne Befchouwende Godgeleerdheid vervaardigd had
bleeven my eenige bedenkingen over, raakende Gods laatfte en eindelyke bedoelingen, in zynen weg, met het menschdom gehouden.
In myne federt uitgegeevene Overdenkingen ( f ) , gaf ik enkele wenken, wegens myne gisfitu
gen en uitzichten, raakende dit onderwerp. Een toevallig gefprek bragt m y , niet lang daarna , op het
denkbeeld, om de uitkomst myner onderzoekingen,
waarneemingen en ervarenisfen, betreffende ons zeiven,
en het geen o n s , op deze waereld, omringt, in één
aaneengefchakeld geheel, famen te voegen, en te brengen tot een befluit , over den aart van onzen tegen,
woordigen toeftand, en onze beflemming, op deze aarde. Hieruit werd myn Wysgeer der Natuur en der
Openbaaring gebooren Q).
Vervolgends nam ik
eene proeve, om hiervan de toepasfing te maaken op
een der wysgeerigfte Boeken van den" Bybel, en dit
bragt myne korte omfchryving van den Prediker in wee?en ( § ) .
Toen ging ik o v e r , om die zelfde proeve op ons Theologisch leerftelfel te neemen, in ray,
tien Zuidbevelandfchen Dorpsleeraar ( * * ) .
Eindelyk
waagde ik de onderneeming, om den Bybel van vooren
(*) 1 7 9 0 ,
(f) 1 7 9 3 ,
(I) 1797.
CD 1 7 9 8 .
(•*) J790. J
Van de meeste dezer Schriften hebben w y ,
met verdienden lof, melding gemaakt.
Zie de Nieuwe /lig.

Fad. Letteroef. V Deel, bl. 2 2 r . Letteroef. 1 7 9 8 , 2 5 9 , 3 0 2 ,
5 6 1 , en 1 7 9 9 , 60s.
Bb 5
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ren af aan door te leezen, naar die orde des t y d s ,
voor zoo veel 't Oude Testament betreft, waartoe een
ieder van deszelfs boeken behoort, ten einde daardoor
de eigene en oorfpronklyke ontwikkeling van denkbeel
den, in dit Godlyk Boek, des te beter te kunnen vat
ten , nagaan en volgen , terwyl ik, onder dit doorleezen, alles telkens terug bragt tot het oogpunt dier
bedenkingen , die ik my zeiven oplosfen wilde; en
zulks, met ter zyde ftelling van alle menschlyke leerftelfels, opdat ik zien mogt, waartoe een, zoo veel
mogelyk, onbevooroordeeld onderzoek m y , ten dezen
opzichte, brengen mogt, en of myne gronden en uit
zichten, ook op den geheelen inhoud des Bybels, zou
den kunnen toepasfelyk gemaakt worden. En hieruit zyn
nu deze Bybel-oefeningen ontftaan." Z y behelzen in zich
eene verzameling van aanmerkingen over zeer veele B y belplaatzen , die hem , onder 't leezen , zyn toegefcheenen tot het gemaakt ontwerp te behooren. Alleen
de Openbaaring van Johannes heeft hy onaangeroerd
gelaaten , wyl hy bekent , dit Boek niet te verftaan.
Op veele plaatzen heeft hy zich vry ftellig uitgedrukt,
maar wil evenwel geene zaaken of bewyzen, hoe klaar
en overtuigend hem ook fommige opvattingen en in
zichten mogen voorkomen, voor iets m e e r , dan be
denkingen, gisjingen en wenken, opgeeven.
Men zal T in deze Bybel-oefeningen, veele overbe
kende dingen aantreffen.
Evenwel is het oogpunt,
waarin de kundige Schryver dezelven doorgaands plaatst,
én de wyze , waarop hy ze ter neder ftelt, hem by
zonder eigen , en regt gefchikt, om de aandacht der
Leezers van 's Mans Schriften, die ook dit Werk greetig zullen in handen neemen, op eene aangenaame wy
z e , gaande te houden.
Sommige aanteekeningen zyn
wat omflachtig, zoo als, by voorbeeld, op den 8ften
Pfalm , eene breede uitweiding over den Starrenhemel.
Meestal houdt de Heer P E R P O N C H E R , gelyk in vo
rige Schriften , vast aan de leerwyze van het Kerkge*nootfchap, waartoe hy behoort. H y verklaart zich»
b. v. , rondelyk voor de leer der aangebragte Verzoe
ning door jefus C h r i s t u s , die der werkingen van den
Heiligen Geest, en den aankleeve van die. In 't Oude
Test. vindt hy duidelyke voetftappen van erkentenis der
leere van de onfterflykheid der zielen, de opftanding en
het toekomend oordeel. Allerwege ftraalt echter 's mans
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liberale denkwyze door over anders gevoelenden. H y is
'er zeer verre a f , om uit den Bybel iets , tot vaststel
ling van het toekomend ongeluk van hun, die nimmer
kennis van den geopenbaarden Godsdienst gekregen heb
ben, te willen beweeren. Ten aanzien van de leer der
goddelyke ftraffen , komt hy openlyk uit voor eene
leiding van gedachten , die van de meest aangenomens
in zyn Kerkgenootfchap geheel afwykt. Hy verdedigt
ten fterkften het gevoelen van hun, die oordeelen, dat
in de goddelyke ftraffen altyd de verbetering der geftraften beoogd wordt, en verzet zich telkens , met veel
vrymoedigheid, tegen de eeuwigduurendheid der ftraffen
in het toekomend leeven. De fterkfte bewyzen, die daar
voor fchynen te pleiten, worden door hem onvoldoende
gerekend. H y verwacht, dat niet flechts alle menfchen,
maar zelfs alle fchepfelen, zonder onderfcheid van aart
of geflacht, eenmaal gelukkig zyn zullen, zoo ver
hunne vatbaarheid dit zal toelaaten, „ J a ! eens," zegt
by bl. 497, „ zal ' e r , in 't ruim Heelal, geen fchepfel z y n , aan 't welke niet zal blyken , dat de Schep
per aan 't zelve, in zyne liefde, in zyne weldaadige,
zaligende liefde, beeft gedacht. Dan zal ' e r , in 'c
einde, o o k geen fchepfel z y n , dat niet juichen zal, in
de heerlyke weldaad v a n , door Hem, tot aanzyn te
zyn geroepen; ja alle misklank zal, in de gantfche
fchepping, zwygen." 't Woord eeuwig, van goddelyke
ftraffen gebruikt, drukt, z y n e s o o r d e e l s , alleenlyk eene
gcduurzaamheid uit, waarvan 't einde ons onbekend is.
Alle beloften en bedreigingen zyn voonvaardelyk, al is
de voorwaardelyke bepaling niet uitgedrukt. In de fpreekwyzen van een worm, die niet fterft, en een vuur, dat
niet uitgehluscht wordt, is flechts eene algemeene aan
duiding van de zwaare ftraf der godloozen, die zoo
lang zal duuren , tot dat zy haare uitwerking verricht
heeft, en aan het oogmerk, waartoe zy aangedaan w a s ,
voldaan is. Z y zat geheel afhangen van des Richters
welbehaagen , die zich genegen verklaard heeft, om
alle menfchen te behouden.
Onder andere van 't gewoone min of meer afwykende ftellingen , is ook , 't geen wy op Pf. 67 aantref
fen: „ Op deze aarde heeft ieder volk zyne byzondere
opvoeding, zyne byzondere leiding, die het tot des
zelfs byzondere beftemming brengt. En daarby houdt
de Voorzienigheid, omtrent elk hunner^ haaren byzon-
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deren gang,onder anderen ook, in de toedeeling van vooren tegenipoed, van belooning en ftraf. Somtyds volgt
reeds in dit leeven de juist geëvenredigde vergel
ding,
Hoe zeer men 't Huis van Bourbon, in
deszelfs ongeluk, eerbiedige, is het echter niet te ont
kennen, d a t , onder de laatfte Vorften uit het zelve,
het bederf in Zeden en Godsdienst, ja allerlei misdryf
zelfs, by eene geheele en openlyke verzaaking, of ver
laating van alle goede grondbeginfelen, in Parys , aan
't H o f , ja gedeeltelyk ook in 't Vorftelyk huis, tot
den hoogden trap geklommen waren.
In welk een
kort oögenblik zagen wy het groot gevaarte der Franfche
Monarchy tot den allerlaagften trap van ramp en vernede
ring nederftorten!
Hoe veele honderdvoudige, ja dui
zendmaal honderdvoudige flachtofferanden moesten ' e r ,
rondom het vergeefsch verborgen graf van den Iaatften,
als mensch, zoo eeibiedwaardigen Koning,vallen!" enz.
— En wat laager: „ Doch niet altoos volgt de ftraf den
misftap zoo onmiddelyk op de hielen. Somtyds ver
loopt 'er een lange tyd tusfchen beiden.
Waren,
in onze dagen , de dood van Oldenbarneveld, de ver
volging der Arminiaanschgezinden, de gevangenis der
zoogenaamde Loevefteinfche Heeren vergeeten? Of heb
ben deze gebeurtenisfen hunnen invloed ook nog tot op
onze jongfte beroerten uitgeftrekt ? J a is 'er niet fom
tyds ook een foort van wedervergelding, in 't beftier
der Voorzienigheid, te vermoeden, by gebeurtenisfen,
die nog minder onmiddelyk famenhangen ? Men vergelyke de wyze , waarop wy Ceylon op de Portugeezen
veroverden, geduurende hunne omwenteling, ter herftelling van den troon, met die, waarop wy deze ryke
bezitting, geduurende onze jongfte omwenteling , zyn
kwyt geraakt. Men erinnere zich, hoe w y , eertyds in
nood zynde , Maastricht aan Spanje, by plechtig ver
drag, beloofden af te ftaan; hoe w y , gedeeltelyk door
dat zelfde ryk, uit den nood gered, dezen afftand wei
gerden; en welke moeielykheden o n s , wegens deze nu.
geheel verlorene vesting, niet zeer lang geleden, door
den Keizer zyn aangedaan, en wat het ons gekost hebbe.
De overtocht onzer Vloot naar Engeland, om 't Huis
van Stuart aan te tasten; en de w y z e , waarop w y , in
onze dagen, 't Hoofd onzer vorige regeering naar dat
zelfde land zagen wyken,"
HER-
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R O Y A A R D S Oratio.
De iis, qua; animum
erigant demisfum conremplantium hodie rem Christianam. Habita, die X X X Mardi A. C. 1803, cum
Magiltratu Academico iterum abiret. Traj. ad Rhen.
apud O. J. van Paddenburg. In 4to. f. m. 58 pp.
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'TTTdarmede
kunnen zy , die den tegenwoofdigcn toe*
*r ft and van het Christendom met droefheid en kom
mer aanzien,
opgebeurd worden ? Dit is in de laatfte
jaaren meermaalen gevraagd, en ook meermaalen beant
woord, op foortgelyke w y z e , als in deze Academifche
Redevoering. De Utrechtfche Profesfor R O Y A A R D S be
hoort tot die Godgeleerden, die het byzonder belang
van 't Gereformeerd Kerkgenootfchap met de algemee
ne zaak van 't Christendom gelyk ftellen, en van oor
deel zyn , d a t , met den meer of min bloeienden ftaat
van het eerfte, ook het laatfte ftaa of valle. Het zou
hem moeielyk z y n , om te bewyzen, dat de algemeene
gronden van hope, die wy hebben voor de inftandhouding van 't Christendom, in 't byzonder toepasfelyk
zyn op de voorftanders van een leerftelfel, dat hy voor
't alleen waare houdt.
De Hoogleeraar zoekt zy
ne troostgronden vooreerst in Gods wysheid, magt
en goedheid, van welke men de inftandhouding der allerheilzaamfte zaak voor 't menschdom mag verwach
ten; verder in de beloften, verdienften en opperheerfchappy van Jefus Christus, en in de fteeds voortduurende werkingen van Gods Geest; en eindelyk in de
gefchiedenis der Kerke, van 's waerelds begin af tot
op den tegenwoordigen t y d , die tallooze bewyzen op
levert van Gods genadig voorneemen, om den Geopenbaarden Godsdienst, zelfs in de donkerfte tyden ,
en in weerwil van den fterkften tegenftand, tot heil
van 't menschdom, te laaten voortduuren. Hy beroept
zich ook op gebeurde zaaken, in de tyden , die wy
beleeven : als daar is de gelukkige afwending van *t
groot gevaar, dat de voortduuring van den openbaaren
eerdienst by de Hervormden onlangs geloopen heeft »
de yver en moed, waarmede fommigen zich tegen de
aanflagen der nieuwe Hervormers, met gewenscht ge
volg , verzetten; de algemeene achting voor rechtzin
nige Leeraars by de Hervormde Gemeenten; het groot
ge-
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getal van waare Vroomen onder dezelven; gunftige be*
fluiten der hooge Regeering, b. v. tot het weder invoeren van een Dank-, Boet- en Biddag, enz. — W y
mogen gaarne lyden , dat men zich in dier voege laate opbeuren en gerustftellen.
De tyd verantwoordt
ajles.
Duidelykheid, vloeibaarheid en iierlykheid
zyn geen eigenfchappen van de Latynfche Schriften des
Utrechtfchen Hoogleeraars , ook niet van deze A c a demifche Redevoering.

Eenige Aanmerkingen op de zoogenaamde Historie der
oude en nieuwe Hernhutfche SeSle ,* voorgedragen in
eenen Brief aan Eufebius Philadelphus : door eenen
Liefhebber van Waarheid cn Vrede.
Benevens het
Andwoord daar op. Te Amflerdam , hy J . Weppelman , 1803. In gr. 8vo. 56 bl.

N

aar het oordeel van den zich noemenden Liefhebber van
Waarheid en Vrede, is de onlangs door ons aangekondigde Historie der oude en nieuwe Hernhutfche Seèe
en van derzelver Grondlegger N. L. Graaf van Zin*
zendorf ( * ) , niet alleen zeer partydig en oppervlakkig
gefchreeven, maar ook de gefchiedenis der BroederGemeente daarin zeer verminkt en onvolledig voorgedraagen ; terwyl 'er ook haatelyke befchuldigingen
en lasteringen, die duizendmaal wederlegd z y n , weder in opgekookt, en, als ware zulks nimmer gefchied,
met een ydei vertoon van geleerdheid, zulken Schryveren eigen, op nieuw aangevoerd worden.
T o t bewys dient hem zelfs de titel, waaruit blykt,
dat het genoemde gefchrift, waarover hy zoo zeer
verontwaardigd is , zonder naam van den Schryver
uitkomt. Terwyl zoo veele, zoo wel door geleerdheid als godvrucht, beroemde mannen , ook in ons
Vaderland, a l , federt een geruimen t y d , niet fchuwden, openlyk als vrienden en begunfiigers van de Broeder-Gemeente voor den dag te komen ; zoo moeten ,
zynes erachtens, zy gerekend worden het licht te
fchuwen, die thans i e t s , ter benadeeling van dezelv e , beftaan te onderneemen.
Hy neemt het ook zeer
kwalyk, dat men de Broeder-Uniteit, zelfs op den titel
(*) Zie Vod. Lettweef. 1803, bl. 240.

AANMERKINGEN!

37S
tel reeds, tot eene afzonderlyke Sefte gemaakt h e e f t ,
en dat de naam van den Boekverkoper w. B R A V E , die
het Nederlandsen Zendeling-Genootfchap toegedaan i s ,
voor dit Schotfchrift, zoo als hy het belieft te noemen, geplaatst is. Verder kent hy zich in ftaat, om
van bladzyde tot bladzyde aan te toonen, dat dit boek
opgevuld is met onwaarheden, vuilen laster en dergelyken. H y noemt evenwel vooreerst maar twee itaaltjeas. Het eerfte betreft de niet zeer heufche w y z e ,
waarop de Schryver van de Historie der Hernhutters
het Nederlandsch Zendeling-Genootfchap, waarop h y
geen goed oog heeft, doet voorkomen, als niet vreerad
van het plan eener amaïgame van alle gevoelens en r e ligiën onder malkanderen, omdat de Remontlrantfche Sociëteit eene aanzienelyke gift [van twee duizend gulden] aan het Zendeling-Genootfchap had toegezonden,
en nu ook van hetzelve een exemplaar van alles, wat
het drukken l i e t , ten gefchenke ontving. De valscnheid der gevolgtrekking wordt, onder anderen, aangetoond, door vergelyking van 't voormaals gefchrevene
van den Prof. H O F S T E D E , om de Remonitranten zoo
wel, als Lutheraanen en Mennoniten , uit te nodigen,
tot medewerking aan de oprichting van een Inlandsen
Seminarium , ten dienfte der Colonien van den Staat.
Het tweede raakt eene, zoo hy zegt, trouwlooze opgave eenes briefs van den Kaapfchen Kerkenraad, waarin
over zekeren M A A N E N B E R G , T R O M P en B A K K E R geklaagd wordt. V o o r 't overige behelst deze Brief, zoo
wel als het Antwoord van Eüfebius Philadelphus, allerfterkfte loftuitingen der Broeder-Gemeente, en van
het Zendelingwerk. Eene wederlegging van genoemde,
e n , zoo 't fcheen, bewezene daadzaaken , omtrent 't
Hernhutfche Kerkgenootfchap, en deszelfs byzondere
leerftellingen, hebben wy 'er niet in aangetroffen. W y
hoopen n i e t , dat 't Nederlandfche Zendeling-Genootfchap nog al meer twist en oneenigheid zal na aich
fieepen.
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Algemeene Befchouwing van de Gefchiedenis der Koepokken, en derzelver Inenting , als het zekerfie en heil*
zaamfle middel, ter geheele uitroeijing der Menfchen*
pokken, enz. Door H . J . G O L U S C H M I D T , Med. Doet,
te Frankfort aan den Main.
Uit het Hoogduitsch.
Te Amplerdam, by J . Allart. In gr. livo. 123 bl.
n deeze voortreffelyke en naauwkeurige Verhandeling
bewyst de geleerde Schryver, met klemmende rede
nen , de gevaarlykheid der Natuurlyke Pokjes, en de onfchadelykheid der Koepokken, wier gefchiedenis hy met
de noodige uitvoerigheid behandelt , om overtuigende
te doen zien, het gewigtig ondericheid, tusfchen de
waare en de valfche Koepokken, 't geen van zo veel
belang i s , om dat de eerstgcmelde alleen eene
voorbehoedende kragt bezitten tegen de Natuurlyke
Kinderziekte. Vervolgens handelt hy over de verfchil
lende manieren, om de Koepokken in te enten, en over
alles, w a t , geduurende haar beloop, gemeenlyk waar
genomen w o r d t : befluitende hy zyne Befchouwingen
met de oplosfing van eenige zwaarigheden, die door
gaans, tegen deeze konstbewerking, worden te berde
gebragt. Vooraf gaat eene Plaat, op welke de Koe
pokken, zo als zy zich in verfchillende tydperken voor
doen, worden afgebeeld.
Tot eene proeve zullen wy hier een der berichten
des Schryvers mededeelen, aangaande het gevaarlyke
der Natuurlyke Kinderziekte; en een, betreffende het
heilzaame der Koepoks- inenting.
„ ' E r zyn Epidemien, tyden van befmetting, geweest,
wanneer van honderd kinderen, die door de Natuurly
ke Kinderziekte wierden aangetast , de helft een roof
des fchrikkelykften doods wierd; ja men heeft, in
eenige Landen i Kinderpokken-ziekten waargenomen ,
waar in de evenredigheid der iterffelykheid nog veel
grooter was. Epidemien, wanneer vyftien of twintig
van de honderd fterven , zyn in menigte opgetekend.
In het jaar 1706, en de twee volgenden, heerschten in
Frankfort, en in de omliggende Landitreek, boosaartige
Kinderpokken, waaraan byna de fchoonfte en gezondfte
kinderen ftierven, en het w a s , als of de dood ze voor
zich
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zien uitgezocht had. Op denzelfden tyd woedden zy
ook ih Hanau en in Mentz . fchriulyk. Z q befpeurdé
men ook. onlangs in V\ eenen eene zeer boosaartige
Kinderziekte^ waar ifegen ajle hulp en geneesmiddelen
te kort fchootem In Darmftad itierf, in het voorleden
jaar, aan boosaartige Kinderpokken, bykans eene geheele generatie uit.
Ook overleden aldaar eenige kinderen aan de gewoone Inenting.
.,
, „ Onlangs heerschten weder iri Hanau, in Gieslen;
an Bamberg, en in Ródelheim, een klein uur gaans
van Frankfort gelegen ; boosaartige Kinderpokken ,
welke het derde kind wegraaptem T e Adö'rf, eerie
plaats in bet Keur-Saxisch Voigtland, heërschiè, flechts
korten tyd geleden, eene zeer boosaartige en fcbrikJyke Kinderpokken-epidemie.
Daar Iticrvcn ook twee
van de zestig perzoonen^ welken de Kinderpokken waren ingeënt;"
,.
.
. Z o akelig als dit tafereel van
beloop der Natuurlyke Kinderziekte is,; zo vleijend is -daarentegen dat
der Koepokken.
Uit de menigvuldige bewyzen voor
het heilzaame dier Konstbewerking, door onzen Schryver verzameld, zullen wy alleen de volgende aantekening affchryven.
,• . , ,; In Frankfort z y n , fede'rd het begin van Dec. 1800 *
jot het laatst van Maart 1 8 0 1 , tusfchen de 6 en 700
.kinderen gevaccineerd.
B y niet een derzei ven heeft
z i c h , gedurende den loop der ziekte, een toeval var»
eenige bcduidenis geopeiïbaard. Geen eéri derzèlvcri
wierd, naderhand , door de natuurlyke Kinderziekte,
b e i m e t , niet tegengaande veeje gevaccineerde kinder e n , opzettelyk , met waare Pokkenkinderefi, in gémeenfchap, in naauwen omgang gebragt wierden.
Nog merkwaardiger waarrieemingèn levéren zodahige plaatien en landitreeken o p , alwaar, kort voor
de invoering deezer weldnadigé Koepokken inenting, dé
doodelykfte Kinderziekte woedde , en daar nu déezë.
zachte .Koepokken den Worg-engel, iri zyh geduchterf
l o o p , ftilftarid gebieden.
Dit heeft mén, ifi dë dorpen RÖdelheim en Kronenburg, beiden niet verre van
Frankfort gëlegeri, düidelyk kurïnèn waarneemeri. Daar
heerschten zeer kwaadaartige Kinderpokken, waar aan
zeer veele Kinderen ftierven j maar naauWefyks war e n , op elke dier kleine plaatzën, omtrent 50 kinderen gevaccineerd, o f men befpeurdé.reeds éëne duidet
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l}ke vermindering der Epidemie , welke eindelyk ge
heel ophield.
Geen een der gevaccineerde kinderen
wierd aldaar, geduurende de fterktle woede der Epi
demie , befmet. Zulke gevallen verdienen , myns dunkens, by die andere proeven niet de werkelyke Kin
derpokken-inenting , die op andere plaatzen gedaan wor
den, bygevoegd te worden.
„ Hiertoe behoort ook het volgend bericht, 't welk
Dr. H E S S E R T en Dr. P I L G E R , uit Giesfen, den yden
February 1801 bekend maakten. „ Hier en in de na„ buurige landllreek, voornaamelyk in Butzbach, zyn
„ nu bereids meer dan 300 kinderen, en volwasfenen,
„ met Koepokkengift, ingeënt. In weerwil der overal
, , heerichende Kinderziekte, welke hier het derde
„ kind wegraapte, (van 2 2 a , die de Kinderziekte kree„ g e n , ftierven 'er 76) is nog geen een Inenteling,
„ die de Koepokken wcrkelyk gehad had, op nieuw daar
, , door aangetast, ook is niet een gevaarlyk ziek ge„ worden. W y daagen een ieder u i t , om ons het te, , gendeel te bewyzen.
Z o lang dit niet gefchieden
„ zal,moet ieder rechtfchaapen mensch die geenen,die,
„ door verfpreiding van valfche geruchten en leugens,
„ ouders van de inenting hunner kinderen te rug houden,
„ (want reeds veelen worden op die wys een offer des
, , doods) voor verachtenswaardige lasteraars houden.
„ Om alles gedaan te hebben , 't welk in onze magt
„ i s , en om alle verwarringen voor te komen, herbaa„ len wy nogmaals: Inentingen , flechts met etter^ z&
„ dun 'als water, gedaan, waar by zich waare inen„ tings-puistfes, peripherifche roodheid, of ontfleeking,
„ en koorts openbaaren , beveiligen tegen de befmet„ ting der Kinderziekte.
Hesjendarmjlad.
Landz.
„ 1801. No. 2 0 . "
Vertoog over de voortreffelykheid van de Inenting der
Koepokken , boven die der natuurlyke Kinderziekte ;
door A D O L P H U S Y P E Y , Med. Doet. te Amji. Te Am.
fier dam, by J . Allart, 1803. In gr. 8vo. 27 bl.
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en vindt in dit Vertoog geene uitvoerige Verhan
deling, over den aard der Koepokken, derzelver
inenting het onderfcheid der kentekenen van waare en
valfc.he Koepokken, enz. Ook was zulks minder noo.
dig,
?
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d i g , dewyl de werken van J E N N E R , G O L D S C H M I D T
enz., waarin dit alles uitvoerig wordt verhandeld, ah
omme te bekomen zyn.
Het oogmerk des geleerden
Schryvers fchynt hoofdzaakelyk geweest te z y n , de
voornaame zwaarigheden, die , tegen de Inenting der
gewoone Kinderpokjes, met reden kunnen geopperd wor
den , en daarentegen het heilzaame der even voldoen
de , doch niemand doodende of verminkende Koepok
ken, in een kort beftek tegen elkander over te ftellen,
op eene w y z e , volkomen gefchikt naar de vatbaarheid
van het Publiek; om dus Ouderen en Voogden, die tot
hiertoe huiverig zyn , om deeze Kunstbewerking, aan
hunne kinderen, en de geenen, die aan hunne zorge zyn
toebetrouwd, te doen verrichten, tot deeze heilzaame
onderneeming aan te moedigen : in welk oogmerk de
S c h r y v e r , onzes achtens, ten vollen is geflaagd. D e
bewyzen, door den Heer Y P E Y , ten voordeele der
Koepoks-inenting, aangevoerd, zyn meestal zulke, die
op openbaar gezag zyn bekend gemaakt; hoedanige
doorgaans, in zekerheid, meer byzondere berichten
overtreffen.

Natuurlyke
flricht.
Fransch,
fterdam,

Historie van den St. Pieten Berg by Maa*
Door B . F A U J A S S A I N T P O N D .
Uit het
door j . D . P A S T E U R ,
ijle Stuk. Te Am*
by J. Allart. In gr. 8vo. 194 bl.

choon liet voorlang een bekende zaak was, dat 'er
in den St. Pieters Berg, by Maaftricht, zeer aanmerkelyke overblyfzelen van Dieren te vinden waren,
en ook zommige daarvan, meer of min naauwkeurig,
waren befchreeven, kwam toch niemand , vóór den
Heer F A U J A S S A I N T F O N D , op het denkbeeld, om
van dien beziensvvaardigen Berg eene uitvoerige be
fchryving te geeven.
Op eene aanpryzende Voorre
den des Vertaalers , die het Werk verrykt heeft
met een platten grond der voornaamfte gangen
van deezen uitgeholden B e r g , volgt de Inleiding
des Schryvers , behelzende eene aanpryzing van
de aangenaamheid en het nut der Natuurlyke His
torie ; waarna hy overgaat tot het volvoeren zyC c 3
ncr
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ner taak, die hy in dit eerfte Stuk tot op de
heif. brengt.
Het geheele Werk i s , zo verre bet tot hiertoe het
licht z i e t , gefchreeven by wege van uitlegging over
veertien Plaaten , wier meeste min o f meer aanmerkelyke overblyfzels van dierlyke gebeenten vertoonen.
Het aannierkelykst van allen is de Kop van een Kro
kodil, in PI. I V afgebeeld, wiens zonderlinge gefchie
denis wy hier, tot een ftaaltje van het geheel , zuilen
af fchryven.
„ Het was in eene van de galeryen van den Sr,
Pieters B e r g , omtrent op den afftand van vyfhonderd
fchreden van den grooten ingang, dat werklieden, d i e ,
in het jaar 1 7 7 0 , bezig waren, 'er fteenen uit te haa
ien, op zes voeten hoogte in de groeve ^ het overfehot
ontdekten van den kop van een groot D i e r , binnen in
den fteenklomp zittende, dat hun zeer merkwaardig
voorkwam.
„ Zy fcheidden uit met werken, om den Genees
heer H O F F M A N , die, zedert langen t y d , eene verzame
ling maakte van alle gegraaven voorwerpen van den
berg, van deeze ontdekking kennis te geeven.
Dat
voorwerp, het aanmerkelykst, dat men tot heden ge
vonden had, gaf den goeden K O F F M A N zeer veel ge
noegen. Alle mogelyke voorzorgen wierden genomen,
om 'er deezen kop ongefchonden uit te krygen , e n ,
alzo de fteen zeer zagt i s , gelukte dit niet, dan door
zeer veel zorgvuldigheid te gebruiken.
„ Maar deeze fraaije verovering in de Natuurlyke
Historie, die hem zo veel blydfchap gebaard had,
moest weldra een voorwerp van veel verdriet voor
hem worden.
Een der Kanunniken van de Stad
was eigenaar van de oppervlakte van den grond, on
der welken de fteengroeve lug, waarin de Krokodil
ontdekt was. Die Geestelyke, fchoon weinig fmaak in
de Natuurlyke Historie hebbende, bedagt, op grond
van eene Ieenwet, het recht van eigendom te beweeren,
op een voorwerp, dat hem voorzeker met geen het
minfte recht toekwam, en dat niet kon vergeleeken
worden met een fchat, noch met een goud- of zilvermyn ; maar de groote naam , welken dat fchoon
ftuk verkreeg, zette het waarde by , en dat woord
verleidde den Kanunsik.
H O F F M A N verdedigde zyn
recht
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recht moedig: de zaak wierd ernftig; het Kapittel
kwam tusfchen beiden ; deszelfs crediet bekwam de
overhand., en de arme H O F F M A N verloor zyn Kroko
dil, en betaalde de kosten.
„
• De Kanunnik G O D I N — wierd dan geluk
kig en vreedzaam bezitter van dit ftuk, eenig in zy
ne zoort. Hy plaatfte h e t , als een reliquie, in eene
groote glazen kas , en zettede het in een klein lust
huis , jdat hy aan den voet van den St. Pieters Berg
bezat. ' De nieuwsgierige en vreemdelingen wierden
tocgelaaten , om het te zien ; doch alzo de Kanun
n i k , zyn procedeergeest daargelaaten , een zeer goe
de likkebroer was , wierd de Krokodil meer dan eens
getuige van de glaasjens, die 'er ter zyner eere ge
dronken wierden, als men hem kwam bezichtigen ; in
dat ftuk was de Kanunnik mild, en fchonk zyn besten
Rhynfchen wyn in volle ruimte.
„ De Gerechtigheid, fchoon traag, komt eindelyk,
met den t y d ; het was den Krokodil befchooren, nog
eens van plaats te veranderen, en weldra ook van
meester. De troepen van de Franfche Republiek , in
't jaar 1 7 9 4 , de Oostenrykers terug gedreeven , en het
beieg voor Maaftricht gefiaagen hebbende, wierd het
Fort van St. Pieter gebombardeerd. Het lusthuis van
den Kanunnik ftond naby het F o r t , en de Generaal,
onderricht zynde, dat de kop van den Krokodil 'er
in w a s , gaf den Kanonniers terftond bevel, dit huis te
fpaaren. Maar de Kanunnik, niet minder voorzich
tig , en het ontzag der Republikeinen voor zyn huis
vermoedende , deed zyn Krokodil in den nacht verhui
zen , en in de Stad op eere veilige plaats brengen.
Alles ging w e l , tot dat de Stad, zich niet meer kun
nende verdeedigen, gedwongen w a s , te capituleeren.
Maar zo dra de Franfchen bezit van de Stad namen,
wierd ' e r , door den Volksvertegenwoordiger F R K I C I N B , aan den geenen, die den Krokodil ontdekken zou
den , eene belooning van zeshonderd vlesfen uitmun
tenden wyn toegezegd, mits het ftuk voor alle befchadiging beveiligd wierde, en in een goeden ftaat aankwame.
„ Deeze belofte had de gewenschte uitwerking.
Des anderen daags bragten twaalf Granadiers den Krokqdil in het huis van den Volksvertegenwoordiger, en
niet alleen wierd de belooning gegeeven, maar men
C c 3
was
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was billyker, omtrent den Kanunnik, dan hy zelf je
gens H O F F M A N geweest was.
Want vooreerst verfchoonde men hera van de oorlogslast, die zyne me
debroeders, de andere Kanunniken, genoodzaakt waren
te betaalen; en men kwam daarenboven overeen, dat
dit fchoon Huk van Natuurlyke Historie, beftemd om
naar Parys gezonden te worden , aldaar door geleer
den gewaardeerd, en de waarde aan den eigenaar zou
betaald worden."
De overblyfzelen der Dieren, welke in den St. Pieters Berg worden gevonden, fchynen aldaar op eens,
door eene geweldige algemeene omkeering in de Na
tuur , by elkander gebragt te zyn ; waarvan onder
anderen PI. X I V getuigt, op welke een fteen wordt
vertoond, waarin gevonden w o r d e n , een ftuk van
een hoorn uit het Elandsgeflagt, een rib uit een
mogelyk gelykzoortig Landdier, twee beentjes van
Krokodillen , en een Schelpje. Zo dat hier by eik
anderen gebragt zyn de overblyfzels van een Land
dier, een tweeflagtig D i e r , en van een Zeedier.
Schoon onze Schryver de algemeen erkende waar
heid bevestige , dat 'er, onder deeze aloude overblyf
zelen, eh getuigenisfen van de voormaalige omkeerin
gen der Natuure, nooit eenig blyk van eenig menfchefyk gebeente gevonden i s , ftemt hy echter geenzins
met hun in gedagten. overeen, die gelooven , dat al
le , of ten minden de meeste voorkomende overblyf
zelen van Schelpdieren etiz. behooren tot thans niet
meer beftaande geflagten.
H y is , daarentegen , van
gedagten, dat .'er nog heden meer levende voorwerpen
van dien aard beftaan, dan men tot hier toe weet.
Zelfs eindigt hy dit eerfte Stuk met de befchryving
van 4 1 Scbelpzoorten , die , zo wel in de verftee.
ningen , als nog heden levende, in de Z e e ë n , voor
komen.
Beknopte Romeinfche Gefchiedenis. Ijle Deel.
Van de
bouwing der Stad Rome tot aan derzelver herbou
wing na haare verwoesting door de Galliërs.
In
den Haage , by J . C . Leeweftyn, 1803. In gr. 8vo.
420 bladz.
e recht merkt de Schryver van deze beknopte Ro
meinfche Gefchiedenis aan in zyn Voorbericht :
« dat
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„ dat van alle wetenfchappen de Gefchiedenis — wanneer men dezelve enkel tot de kennis der gebeurde
zaaken bepaalt — ongetwyfeld die geneis, welke de
„ minfte infpanning van geest vereischt, maar tevens
„ meer tot voldoening der nieuwsgierigheid verftrekt,
„ dan tot nut van haaren beoefenaar of van de zamen„ leeving."
Het is de volle kracht van deze aanmerking, welke alle uittrekzeh der Gefchiedenis, van
het beste hort-begrip tot de dorfte ehronyk toe, drukt,
en de zamenftelling van alle beknopte Gefchiedenisfen
veel moeilyker m a a k t , dan van de uitvoerigjieti, wanneer men zich een hooger doel, dan de voldoening
der bloote nieuwsgierigheid, voorftelt. De uitvoerige
Gefchiedfchryver zy , vooral daar het de oude Gefchiedenisfen'van Rome geldt, Hechts trouw en onpartydig , zyn bloot verhaal zal den opmerkzaamen L e zer in fuat ftellen , om menfchen en zaaken , niet
flechts by naamen te leeren kennen, maar naar waarheid
te beoordeelen, en zich eenen fchat van meufchenkenn i s , ftaatkunde en goed beleid te verzamelen, uit
welken hy eene wysheid des leevens zal voordbrengen , welke hem geene wysbegeerte of zedenleer immer kunnen bieden. De Konbegrip-fcbryver, daar teg e n , heeft aan trouw en onpartydigheid niét genoeg,
maar behoeft een fchrander oordeel, om het noodige
te fchiften van het min noodzaaklyke, om de perzoonen en zaaken zelf zich voor te ftellen, gelyk zy zich
aan hem in de uitvoerige verhaalen der Ouden vertoonen, en ze zynen Lezer met enkelde trekken juist zoo
kennelyk te maaken, als zy hem zeiven uit de volle,
digfte befchryving geworden zyn. Dit laatfte bleef alïyd onuitvoerlyk voor h u n , die zich in hunne Gefchiedenisfen volledigheid zonder uitvoerigheid voorftelden. Zelve niet beflisfchende over perzoonen en zaaken ,
zyn hunne Lezers buiten ftaat tot een volkomen eigen
oordeel, het welk de kennis van byzonderheden vordert ; of zelve uitfpraak doende, moet zelfs hun
grondigst oordeel zich den fchyn des eigendunkelyken gezags getroosten , wyl het den Lezer al weder
aan kennis van byzonderheden blyft ontbreken , om
dit oordeel behoorlyk te waardeeren. Dit gebrek in
allen eigenlyken Kort-hegrip der Gefchiedenisfen, het
welk echter tegen een ander der uitvoerige Schryvers
overftaat, dat de uitgebreidheid van derzelver W e r ken te veel tyds ter beoefening, dan de jeugd, te
Cc 4 '
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veel gelds ter verkryging, dan de gemeene man , aan
dezelve kan befteeden , heeft veelen eenen middenweg
doen zoeken, dien zomrnigeh niet geheel ongelukkig gevonden hebben , in de opoffering der volledigheid omtrend 'alle pérzoorien èn zaaken aan eene meerdere uit^
voerigheid in zommigen, die of over het algemeen, off
tot eenig' byzonder d o e l , van grooter aangelegenheid
•waren.
Men had in E C H A R D ' over dorre volledigheid' geklaagd ; T A i L i n è volgde den middenweg, dien
F L E U R T , had aangeweezén; V E R T O T gaf een voorbeeld
yan 'het flaatkundige gébruik der Romeinfche Gefchiedc-,
nisfen' in zyne befchryving der Staats-omwentelingen
vzn,Rome; G U I S C H A R D T wees den weg, om dezelfde Gefchiedeni&iën ten krygsgebruik te doen dienen; G O L D S M I T H Haagde meesieriyk in dè charakteriftieke voordragt voor dé j e u g d F E R G U S O N verbond veel van dit
alles; — allen', échter, kunnen zy voor de eigenlyke Geschiedkunde niet meer dan 'wegyyzers geacht worden
in het ruime veld der uitvoerige géfchiedenisfen zelv e , en willen zelve ook als zoodanig flechts geacht zyn.
'De ongenoemde Schryver van deze beknopte Gefchiedenis yan Rome heeft zich den middenftand van bur^
gers, wien het aan tyd'en geld ontbreekt om gebruik
te maaken van den uitgebréiden letterarbeid van den
Heere S T T J A R T in dit vak, ten publiek gekoozen, en,
gèlyk hy z e g t , „ getracht volledig te zyn, en niets
„ over te flaan dat van eenig wezenlyk belang moest
„ gerekend worden, met zorgvuldige vermyding eener
te groote uitvoerigheid in de opgave der gebeurenisfen." Dit fcheen men in zyn oog aan eene zpo talZonder nu de
vraag te willen opperen, in hoé verre de kennis der
Romeinfche Gefchiedenis eene behoefte v o o r den geméenen man zou mogen heeten , ftaat hot thaads
aan o n $ , verflag te doen van de w y z e , waarop de
Schryver aan dit doel beandwoordt , en te oordeelen, in hoe verre by het moeilyke zyner taake overi
wannen hebbe.
Rome onder de Koningen ,' onder de Gemeenebestregeering en onder de Keizers, is de natuurlyke hoofdverdeeling der Romeinfche Gefchiedenis. Dezelve volgende, komt de Schryver de onevenredigheid dier deelen fe gemoet door onderdee'en , als hoofdftukken der
twee laatft? deelen; terwyl bet -eerfte geene• verdeelirg-,
o"rn
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om deszelfs kortheid, behoeft. Het geheele Werk ftelt
hy zich voor, in vier Boekdeelen, aan het tegenwoordige gelyk, te zullen kunnen bevatten; en hy belooft
èene algemeene Kaart by het tweede Deel, „ ten ge-r
valle van zulke L e z e r s , als het nuttig gebruik daar„ van tot beter verftand der gefchiedenis weten te
„ waardeeren."
Dit eerfte Deel levert ons, na den oorfprong en eerfte bevolking van Rome vermeld te hebben , de Ifte Af>
deeling; Romeinfche Gefchiedenis geduurende de Koninghke heerfchappy, en van de Ilde Afdeeling, Romeinfche
Gefchiedenis geduurende de Gemeenebest-regeering , het
rfte Hoofdftuk; Van de oprichting van het Öemeenebest
tot den dood van C O R I O L A N U S . Het ade Hoofdftuk ;
Van den dood van C O R I O L A N U S tot aan den Vejifchen
oorha ; en het 3de Hoofdftuk; Van het begin van den
Vejifchen oorlog tot aan de herbouwing der Stad Rome
na derzelver plundering door de Galliërs,
De gefchiedenis van den oorfprong eri eerfte bevolking van Rome wordt door den Schryver niet blootlyk als onzeker opgegeven, maar met byzondere vermelding van de gisfjng van den Eerw. G . B R U I N I N G ,
als of N U M A poMPiLius de eerfte Koning geweest zou
zyn van Rome, het welk dien naam in den Trojaanfchen, Kryg reeds gevoerd, maar zich laater met twee
andere gehuchten tot eene bpflootene Stad van haaren
eigen naam zou verecnigd hebben ; en dit gevoelen;
komt den Schryver niet ontbloot voor van redenen ,
welke voor deszelfs waarfcbynlykheid pleiten (bl. 4 . )
W y herinneren ons wel, dat S T U A R T 'er eenmaal melding van gemaakt heeft by den even duisteren oorfprong van Carthago, als een voorbeeld , hoe de verbeelding in zulke gevallen gisfingen vormt, van welken de Ouden, zoo veele Eeuwen nader by de waarheid, njet gedroomd hebben; doch zonder ons hier over
uit te laten, merken wy alleen o p , dat de aanhaaling
van dit gevoelen van den Eerw. G . B R U I N I N G , met
bygevoegdè uitfchryving van den breeden tytel zynes
gefchrifts, de eenige aanhaaling is, welke wy van eenigen ouden of nieuwen Schryver in dit ganfche Boekdeel hebben gevonden, het welk eenige gisfing by ons
naar den Schryver van dit Werk zou kunnen voordbrengen, indien wy de oorfprongïykheid van den geest
diens mans niet beter kenden, oln van zyne hand, het
Cc 5

geen
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geen wy nu vonden , een doorgaand uittrekzel te ver
wachten van de Romeinfche Gefchiedenisfen van S T U A R T .
Als zoodanig is ons dit W e r k voorgekomen, by de
vergelyking met de drie eerfte Deelen en het begin des
vierden Deels van dat W e r k ; fchier overal dezelfde rang'
fchikking.der
zaaken , meestal dezelfde
oordeelvellinsn, dikwyls dezelfde woorden, ja ganfche volzinnen yolomen gelyk aantreffende. Eigene vergelyking moet ande
ren hiervan overtuigen ; eenige vlaaien, echter, zullen
wy ter ftaaving van het laatfte bybrengen. In het ge
val van de gefchondene L U C R E T I A

f

Heeft

STUART

, D. I . bl. 480.

De b e k n o p t e Gefch. bl. 1 2 5 .

Is alles wel?" vraagt de ver-„ I s alles w e l ? " vraagt de v e r bysterde echtgenoot. „ Wat zou b y s t e r d e e c h t g e n o o t zo dra
by eene vrouw wel zyn, die hy haar ziet. „ Wat zou by
„ haare eer verlooren heefc ? " „ eene v r o u w wel z y n ? " a n d is haar andwoord. „ J a , C O L - w o o r d t z y met v e e l a a n d o e n i n g ,
» , L A T I N O S , een ander heefc zy- „
d i e h a a r e eer v e r l o o r e n h e e f t ?
ne voeten in uw huwelyksbed „ J a , c o L L A T i N u s , een a n d e r
gehad. —— Evenwel myn „ heeft z y n e v o e t e n i n u w hu„ ligchaam alleen is gefchon- „ w e l y k s b e d g e h a d ; e v e n w e l
„ den,myn hart is onbefmet. , , myn l i g c h a a m a l l e e n i s ge— Hier van zal myn dood „ f c h o n d e n , m y n hart is o n b e „ getuigen. — Maar geeft gy „ f r c e t ; h i e r v a n z a l m y n dood
allen my de hand, en zweert, , , g e t u i g e n ; n m r g e e f t gy a l dat gy den fchender ftraffen „ len my de b a n d , e n zweert dat
„ zult. — S E X T U S T A R Q U I N I U S „ g y d e n f c h e n d e r ftraffen zult.
„ is het, die heden nacht,on- „ Met I S S E J . T U S T A R Q U I N 1 U S ,
„ derden fchyn van gast,zich „ die heden nacht, o n d e r den
, , als vyand gedragen , gewafchyn v a n g a s t ,
zich als
, , pend in myne kamer gedronv y a n d g e d r a g e n h e e f t , gewa„ g e n , en met geweld my en,, pend in myne kamer gedron„ ook zich zeiven , indien gy
gen i s , en m e t g e w e l d m y ,
„ anders mannen z y t , ten ver- „ en ook 2 i c h z e i v e n i n d i e n
derve gebragt heeft," Elk ,, g y anders m a n n e n z y t , ten
zweert haar wraak, enz.
„ verderve g e b r a g t heeft.'' Elk
zweert haar wraaK , enz.
N a de doodftraf zyner Zoonen zegt
By

„
„
„
„

STUART,

D.

II.

bl.

35.

Ik had recht,
om myne „
kinderen te veroordeelen; „
dat het vrye Volk de ove- „
rigen vonnisfe. H y , die Kan, „
verdeedige zich."
„

BRUTUS

In de beknopte Gefch. bl. 130.
lk had recht om myne
kinderen te veroordeelen ;
dat het vrye Volk de overigen vonnisfe; hy die kan
verdeedige zich."
By
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By het gefchil over de Landeryverdeeling heefc de
Gemeentsman R A B U L E J U S deze woorden
By

STUART,

D.

II.

bl.

483.

In de beknopte Gefch.bl. 2 3 6 .

„ Waarom zouden wy niet ,, Waarom zouden wy niet
„ aannemen , het geen beide „ aannemen het geen beide

de Confute ons voorftellen, „ de Confuls ons voorftellen,
„ daar wy dat e e n e , waarin
zy beiden
oneens
zyn ,
„ Hechts tot eenen anderen
„ tyd hebben uitgefteld
te
tm laten."

„
„
„
„
,,

daar wy dat ééne, waarin
zy
beide
oneens
zyn ,
flechts tot eenen anderen
tyd hebben uitgefteld
te
laten?"

Hoe vereerend het nu voor den Heere S T U A R T zyn
m a g , dat een Schryver , wien het zeiven aan geene
bekwaamheden tot eigen werk en eigen ftyl fchynt te
ontbreken, hem overal, zonder eenige afwyking fchier,
ten minften zonder eenige tegenfpraalfc, op het fpoor
volgt, en dikwyls zyne uitdrukkingen, zomtyds zynen
ganfchen ftyl overneemt, — de lof, dien deze Schryv e r , in zyn Voorbericht, aan de volledigheid, naauwkeurigheid , net- en fierlykheid van deszelfs letterarbeid geeft, is eene fchraale dankerkendnis voor al het
ontleende uit dien arbeid, waarvan niet één woord
wordt gewaagd, en bet geen alzoo den naam van eene
letterdievery mag dragen, die den Uitgever even min
als den Schryver tot eenige eer kan verftrekken, maar
die eene openlyke ten toon Helling vordert, op dat dergelyke handelwyze alle, reeds zoo zeldzaam gewordene,
roote ondernemingen in ons kleene Gemeenebest der
.etteren niet 'weêrhoude of verydele.
W y gewaagden reeds met eenigen lof van 's Schryvers eigene bekwaamheden en ftyl. W y willen dien,
wegens het tegen hem ingebragte, niet terug nemen.
Zyne beknopte Gefchiedenis is gelukkig genoeg bewerkt; wy wenschten echter in dezelve mindere volledigheid , dan uitvoerigheid in het voornaame.
De
Kantteekeningen verdringen eikanderen dikwyls, ten
blyke der veele zaaken, die even aangeroerd worden,
en dan beter voorbygegaan waren. Inzonderheid misfèn wy het charakteriftieke der Gefchiedenisfen van
S T U A R T , het welk dezelven zoo belangwekkend maakt;
wy vinden wel aan den kant vermeld, by voorbeeld,
Charakter van B R U T U S , op bl. 1 4 2 , maar in den tekst
niet meer, dan: „ B R U T U S , met recht gehouden voor
» den

Ï
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„ den Grondlegger van Rome's vryheid; een man, die
„ in weinig maanden zaaken had tot ftand gebragt,
welke een geheelen leeftyd fcheenen te verdienen."
Zoo vinden wy ook aan den kant wel, Aanmerkingen
over de regeering der Tienmannen , op bl. 343, maar
in den tekst flechts : „ Dus eindigde het tienmansbes, ftuur, dat de ftaatkunde één der opmerklykfte tyd„ perken verfchaft om nuttige aanmerkingen te maaken,
„ zoo omtrend de gebreken in dit bertuur zeiven, waardoor het zyn eigen ondergang zoo fpoedig berokken„ d e , als ten aanzien der wyze wetten, waar aan het
den oorfprong g a f ; " latende de Schryver alzoo in
het geval van B R U T U S de vraag juist over: , , welk
charakter was het, het welk dit alles verrichten kon ? "
r— en in dat der Tienmannen: „ waar zyn nu de aan
merkingen, welken gy ons belooft, en d'en gy alleen
?.egt, dat gemaakt kunnen w o r d e n ? "
De ftyl ,
pindlyk, blyven w y , over het geheel, goed noemen:
maar" doorgaands heeft dezelve te veel deelwoorden in
gebruik, en te weinig kleenere zinfebeidingen.
ME„ Z E N T I U S , Koning der Tyrrhenen,
beducht voor de
j , aanwasfende magt der Latynen, nu met de Trojanen
„ vermeerderd, zich met de Rutulers vereenigd heb„ bende , vatteden deeze andermaal de wapenen op ;
doch werden na een hardnekkig gevecht andermaal
„ geflagen."
B y dit ftaaltjcn van het eerfte op bl. 6.
nemen wy 'er een van het laatfte op bl. 271. „ Ge, , durende deeze bezoeking ondernamen Romes nog zoo
„, onlangs vernederde vyanden, eerst deszelfs bondge„ nooten aan te vallen , en toen deeze in derzelver
l, befloten Steden hunne woede ontweeken de landen
„ rondom de geteisterde Stacl te verwoesten,"

Het Leven van B U O N A P A R T E , Naar het
Fransch,
door Mr. j . V A N D E R L I N D E N , Advocaat te Amft er dam. 2 , 3 en 4de Stuk. Te Amfterdam, hy J . All a r t , 1801, 1802. In gr. Sva.

O

nze gedagten over dit Leeven van B U O N A B A R T E
hebben w y , by de uitgave van het Eerfte Stukje,
yermeld ( * ) , en gedraagen 'er ons aan, wat dit ge»
deel(*) Zie onze Letteroef. van 1805. bl. 5 1 3 .
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déelte betreft, waarvan het eerfte Stukje eindigt met
B U O N A P A R T E S wederkeering, a's Overwinnaar, uit
iie , het getlooten Vredes - verdrag in den fehoot der
Wetgeevende Vergadering nederleggende, en het twee
de eenen aanvang neemt met een geheel nieuw tydperk
van 'sHelds Leeven , den Tocht na Egypte.
Begeerig waren w y , te weeten, wat, in dit W e r k , van
de beweegreden tot dien vreemden Tocht zou vermeld
worden ; doch vonden 'er flegts dit van aangetekend;
't welk eenigzins ten thai der fchryfwyze kan verftrekken: ,, u i t zeer verfchillende oogpunten is deeze
onderneeming door het Publiek befchouwd geworden^
Veelen waren van gedachten, en 'er zyn zelfs nog wel ,
die deeze meening' niet geheel van zich verwyderen kun
nen , dat de Beftuurders van het Fransch Gemeenebest
met deeze zending het geheim doelwit hadden, om eenen
Man, die, wegens zyne zonderlinge verdienden, aan
de Republiek beweezen, algemeen geacht en bemind
w a s , en wiens invloed by het volk, uit dien hoofde,
welligt voor die Beduurders zelve te eeniger tyd gevaarlyk zyn konde , niet in hun midden te doen verblyven, maar in tegendeel zich van zyne tegenwoordig
heid te ontdoen, door hem te ftellen aan het hoofd van
een grootsch ontwerp , bet welk in een geheel ander
Werelddeel moest, worden uitgevoerd, e n , zo het
gelukkig uitviel, tot fnuiking van de Britfche macht
zou ftrekken, d o c h , zo het mislukte, gelyk het in de
daad een hoogst gevaarlyk aanzien had, den ondergang
zou bewerken van hem , wien men als een te vreezert
mededinger befchouwdei Anderen, integendeel, verwier
pen te eenemaal dit haatlyk denkbeeld, en verzekeren
ons , dat het ontwerp, om Egypte te veroveren , in
het vruchtbaar en onderneemend brein van B U O N A P A R 
T E zeiven gevormd was , en dat hy daar mede het
oogmerk had voor zich zeiven het behaalen van onftervelyken roem, en voor het Geirieenebest om de al te
groote macht der Engelfchen in de Indien met voordeel
aan te tasten , en de Franfchen , zo wel als de Brit.
ten , in den Oosterfchen handel te deen deelen.
D a n , wat 'er ook van die Staatzugtige inzigten zyn
moge , de uitvoering van dit ontwerp werd met den
meesten yver daargefteld."
De Schryver, van B U O N A P A R T E S wederkeeren uit
Egypte gewaagende, v r a a g t : „ Welke -mag toch de
be-
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beweegreden geweest z y n , die B U O N A P A R T E aanzette,
om zoo op het onverwagtst, zoo zeer ia ftilte, Egyp
te te ve laaten , en naar Frankryk te rug te keer e n ? " — en zegt daar op: „ Het gelust ons niet, om
veele gisfingen, die h w c n oorfprong flechts aan liaatlyke partyfchap verfchuldigd zyn , te onderzoeken en
achten dit te minder noodig, om
dat het ons toefchynt, d a t , zonder vergezogte Staat
kundige vooruitzigten, de ftaat der zaaken , in dit
oögenblik, aan B U O N A P A R T E eene voldoende reden
opleverde om zyn gedrag dusdanig te regelen: eene
reden, die uit de bron der loflykfte grondbeginzelen geput moet worden ; Liefde tot het Vaderland:
deeze was de dryfveer, die hem bewoog." —— Of de
Leevensbefchryver , in deeze, en in veele andere ge
vallen, de les gevolgd hebbe van C I C E R O , In rebus
magnis memoridqus dignis C O N S I L I A primum,
deinde,
A C T A , postea E V E N T U S expeStantur,
et, cum de eventu
dicatur, ut eau fa. explicentur omnes vel cafus, vel faptentia , vel temeritatis,
geeven wy den Leezeren in be*
denken.
Hoe B U O N A P A R T E tot de waardigheid van Eerften
Conful fteeg, na Italië t r o k , de alom bekende Heldendaaden volvoerde , den Vrede daarftelde, nevens
zyne wederkomst te Parys,
maakt het ilot van het
Derde Stukje.
Het Vierde Stukje, 't welk het W e r k befluit, 't
geen een bekwaam Boekdeel van 4 3 4 bladzyden maakt,
befchryft de mislukte poogingen om B U O N A P A R T E van
kant te helpen, en zyne bedryven om den Vrede op 't
vaste land te herftellen, dien allerwegen, ook met En
geland, te fluiten, het flaagen in dit alles, met de
dank- en vreugdebetuigingen , hem deswegen gedaan.
Z o brengt de Schryver dit Leeven tot een roemryk
tydpunt, ten flot fchryvende: „ Dus beklom dan B U O „ N A P A R T E , tot bdooning zyner heldendaaden , den
„ hoogften trap van Eere. T o t in eenen gryzen ou„ derdom blyve hy dien genieten, tot welzyn van de
„ Franfche N a t i e , j a , ten nutte van geheel
Europa,
„ het welk, na de wreedfte folteringen van verfcheu„ rende verdeeldheden , en van eenen verwoestenden
„ oorlog , door zyn beleid den Vrede herkreeg —
Ongeltoord en zegenryk zy dezelve!"
Deezen wensch boezemden w y herhaalde keeren uit
met
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met alle Menfchenvrienden ; doch helaas! nu wy in 't
midden des J a a r s , volgende op 't geen de Jaartekening;
deezes Werks voert, dit fchryven, is de Oorlog tus
fchen Groot-Br ittanje en de Franfche Natie als op
nieuw ontftooken, en de dreigende vlammen eens vernieuwden Krygj
de flaauwe flikkeringen van het
behoud des Vredes verre te boven. Het blykt maar
al te duidelyk, d a t , gelyk zommigen te midden van
de vreugde over dien Vrede vreesden, deeze Vrede
niet geflooten is in den waaren geest des Vredes; dat
dezelve geene weezenlyke Vriendfchap tusfchen GrootBrittanje en Frankryk heeft daargefteld, welke wederzydsch vertrouwen inboezemt, en eene gereedheid me
debrengt om elkander door goede dienden te verpligten. De Oorlog wordt niet volftrekt geëindigd door
het enkel ophouden der vyandlykheden: want zo lang
de geest der vyandfchappe blyft woelen , is het vuur
des Krygs alleen , voor eene w y l , onder de asfche
verborgen, en verre van uitgedoofd.
Behalven het Pourtrait van B U O N A P A R T E , v e r d e 
ren vier Plaaten dit W e r k .
1
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Veldeling, tf de Franfche Landgedithten, van den Abt
D E L i L L E , in Nederduitfche Vaerzen gevolgd, doar
N . c . B R I N K M A N , Wed. c. V A N S T R E E K .
Tt Amfttldam, iy
G. Roos, 1803. In gr. bvo. 139 bl.
JAQUES

Het Buitenleven , in vier Zangen. {Gevolgd naar PHomme
des Champs, 011 les Georgiques Francoifes, van den Abbi
D E U L L B . )
T>oor Mr. W I L L E M B I L D E R D Y K . Te Amflerdam ,
by J . Allart, 1803. In gr. ivo. 156 bi. Aanteekeningen en
Nabericht, 71 bl.
e overbrenging dezer Landgedichten was in de daad
D
ene zware taak; en echter is onze Landgenote daarin
zo uitnemend gedaagd , dat deskundige beoordeelaars, dezul
ken zelfs, die zeer hoog lopen met het Franfche oorfpronglyke, hare overzetting toejuichen , en de Heer B H . D E B D Y K
zelve haar den lof niet onthouden kan, dat haar arbeid , by
eene zeer voldoende verfificatie, doorgaans de verdienfte van eene
genoegzaam woordelyke getrouwheid heeft. Intusfehen bevalt
hem toch de Tytel niet; VHomme des Champs , zegt h y , is
noch Land-, noch Akker-, noch Veldman. Veldeling is belachlyk, en drukt eenen Satyr , Silvaan, Faun, en al wat
men wil van dien aart, maar geen Liefhebber van 't Land-
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l e v e n uit, die, geen Landman zynde, zich op 't land ves°
tigt; en dit is toch d e s Schryvers bedoeling,
leder , intusfchen , zal misfchien zo kiesch niet op zyne woorden z y n ,
en Mejuffrouw y A N STHEEk zal voor deze kleine onnauwkeurigheid , indien b e t 'er dan Waarlyk ene i s , van
wegeii de getrouwheid efi het uitmuntende van huren arbeid ,
hy velen, gemaklyk veffchoning vinden; en hoe zeer het iü
waarheid voor het opnemen v a n baar Werk niet dan n a d e l i g ,
wezen kan , d a t by na gelyktydig O ö k B I L D E R D Y K dit zyn Buitenleven in het licht geeft, zo zal toch niemand bare verdienüen miskennen , en h y , die het Werk van D E L I L L E begeert,
zeer zeker hare Vertaling verreweg boven de Naarvolging
van BiLDERDYK verkiezen. En wy twyfelen geenzins of dit zat
by velen het geval z y n , daar het Franfche oorfpronglyke met
eo veel roem bekend is, en algemeen, om B I L D E K D Y K S eigene
woorden te gebruiken , als een wonder in zyn foort aangezien 4
ja men mag zeggen tot boven de wolken verheven wierd; en
vooral de derde Zang, behelzende e n e dichterlyke befchryving van bynS ieder voordhrengfel der natuur, énig in zyfii
foort nog is, en wel altyd; in het oog van den onbevooroordeelden kunstrichter, een meesterftuk blyven zal.
De inlioad der Zangen geeft BILDEÜDYK met deze woorden
o p : 1. De uitfpanningen op het Land. I I . De bibóüwing tri
kwekery, met het geen daartoe behoort. III. De Natuurkunde; en I V . Ltsfe dichtlesfen voor die het Land of den Landbouw bezingen wil. — — Uit den derden Zang geven wy
het volgende tot ene proeve, uit de Vertaling van de Wed<*
VAN STÜEÈK.
En hebben kruid en gras, uit laagen flam geboren,
Die onder 't kprtziend oog des weetniets gaan verloren,
Hun fchoonheên niet, hun n u t , en weldaên zonder tal?
Dezelfde Godheid fchiep het moscbplantje en 't heelal.
Leer hun verborgenhêên en wondre krafhÉen fchiften,
Hunre artfenydeu^d en hun nuttige vergiften.
Door hen is om u heen niets onbewoond, niets dood;
Ê n zelfs de woesteny is nooit vafri fchoonte ontbloot.
Somtyds wilt gé een bezoek aan bosch of weide geven,
En richt, al wandelende, uw fchreên naar deze drëeverrr
Daar 't heuvlig Marli thans uw doel verftrekken k o n ,
Of 't frisfche Chantilly, i s 't morgen 't ryk Meudon.
E n wilt gy dat de reis u meerder nog zal ftreelen,
Laat dan een vrirndenftoet met n dit togtje delen:
De motite i s ligter en 't v e r m a a k meer aangenaam»De vastgeftelde dag verfchynend* kómt men faamV
't Is hier geen kryg, die 't al in rep en roer zal zéïtèff,
Door 't blazen van den hoorn en 't fteken der trompetten ,<
Dat
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Dat reeds van verre 't wild, verfchrikt, ter vlugt doet fpoên.
Graast, jonge reetjes! graast, befchauwt door 't frisfche groen;
Dit fchuldloos jagen d o e , gevogelte! u niet ("chromen:
*t Geldt u niet, maar gebloemt* en blaên van plant en boomen.
Door 't gretig kruidboek wordt de fchat alreê verwacht,
Dien berg en dal en bosch en veld heeft voortgebragt.
Men gaat; de morgenlucht, de vritndelyke Aurora,
Beguhftigen om ftryd elk lieveling van Flora;
JussrEU gaat aan hun hoofd, doorloopt met hen, verklaart
De ontelbre wonderen, in 't grojijend ryk gebaard.
Om van zyn kunde een proef te zien, o f hem te kwellen,
Poogt fcherts fomtyds één plant uit veelen faam' te ftellen.
D e wyze merkt het, lagcht goedaartig, en zyn hand
Geeft ftraks het eigendom terug aan ieder plant.
Men wil in t onderzoek elkaêr te boven ftreven:
Op groeifap, kiem en fteng en kelk wordt acht gegeven.
En alles ondervraagd. Van 't geen gy hier verneemt,
Is 't eene u zeer bekend, en 't andere u zeer vreemd;
Het eene ziet g e , en wordt tot warmen dank bewogen ,
Het ander ziet ge, en hoop ftraalt uit uw turende oogen;
De eene is een oudé vriend , dien gy op nieuw begroet,
De andre is een vreemdeling, dien ge eerst beproeven moet;
E n welk een nieuw vermaak zal 't mooglyk u verwekken,
Een nieuw en vreemd gewas op 't onverwachtst te ontdekken,
D a t , meer nog waard', daar ge uw verwachting vindt beloond,
Zo zeer gelukkig als toevallig zich vertoont!
Z i e , toen de maagdenpalm, in Frankryk fchaars vernomen,
Zyn bloem.waarnaar E O U S S E A U lang wenschte, voort deed komen.
De maagdenpalm! roept hy verrukt en kuscht de plant,
Met de oogen koestert hy z e , en met onvaste hand
Grypt hy zyn* zagtén prooi: een minnaar ziet min teder
Zyn minnares, die hy aanbidt, herkennend, weder.
?

'
avee tnoins de tendresfè
V'Amant yeit, reconnoit, adore fa maitresfe.
Deze uitdrukking hinderde B I L D E R D Y K geweldig; , , d e kinder„ lyke of wysgeerige vreugd van een Liefhebber der Kruid, , kunde te vergelyken by de verrukking enes Mirinaars i"
en daarom verandert hy bet dus:
Neen, minder is de vreugd van de afgerichte k a t ,
Wanneer zy 't mui*jen grypt, daar ze op te loeren zat.
Hoewel nu de uitdrukking van D E U L L E wel niet boven alle
berisping wezen mag, ook naar ons gevoel, zo is die van
LETT.
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B i L D E R D Y K , dat voelt toch ieder met ons, honend voor den
oorfpronglyken Dichter , en zodanig ene fpotterny met een
waarlyk goed en in zyn foort uitmuntend ftuk, hoe zeer 'er
altyd meester boven meester is , aanftootlyk, en zyn „ feut indignatio vetfum" verfchoont hem niets.
E n , in de
daad,een aantal aanmerkingen doen den Here B I L D E U U Y K , in
ons oog, weinkj eer,. Waarom toch (deze vraag is natuurl y k } vermoeide hy zich met de overbrenging of naarvolging
van een fluk, dat in zyn oog zo geheel weinig waarde had?
Dryft hy dan zyne Dichter-jaloezy zo ver, dat geen ander
toch ook algemeen mag worden toegejuicht? Of raakte zyne
gal by den lof van D E I . I I . L E vooral daarom gaande, om dat
deze Dichter juist een Franschman is? — Minnenyd , in den
eigentlyken zin , zal ' t . vertrouwen wy, wel niet geweest zyn,
om dat zyne fchone Vriendinnen met het porfpronglyke %a
boog liepen; hoewel wy niet recht weten, of Mr. S I L D E K D Y K gehuwd is,
Hoe het zy , zyn oordeel over. het oorfpronglyke is zeer
ongunilig. En wy kunnen ons niet wederhouden, zyn Ed. te
doen opmerken, hoe hy daardoor waarlyk een Hecht comp'jment gemaakt heeft aan den fmaak en de kunsttalenten van

die verdiemtlyke Dames, in een vreemd verblyf (Brunswyk)
zyne Landgenootcn, die hem met eene te/lere vriendfehap vereeren , en wier Jtem , oordeel, en goedkeuring voor hemze.'vm
een oneindigen prys beeft, t^et is waar, Jlyl, taal en waat
noemt hy zuiver, fchoon, welluidend, keurig, en, over het
geheel genomen, uitmuntend; den Jlyl buigzaam, en over het
eheel dichterlyk; in de vo'-rjieUing van fommige. beelden vond
y ook iets van den geest der ouden ; vooral (het geeu hy
y

f

zegt dat in onze dagen ene der grootfte zeldzaamheden, en
een zeer ongemene ^verdienfte onder de Franfchen geworden is) vond hy 'e.r goed Fransch. in:
het is, naar
jsyn oordeel, ,, jammerlyk misu.edeeld van eigtntlyke Dich„ ter - genie ; Dichterlyke , of ïelfs Wysgeetige omvat»
„ ting van het onderwerp\. yerdeelirg, uitvoering, vol, beid van denkbeelden, keus, plaatfing, en aanwending,
en?. Zo dat niemand het oplettend lezen kan, zondtr 'er*'
, bet gebrek aan fqhikkipg en keus, en de armoe aan ge.,
dachten , die 'er van hejt eene einde tot het andere in
beerscht, op te merken. De eerfte en vierde Zang in 't
„ byzonder zyn leeg, in zyn oog; fchoon beide vry wat be„ helzende, dat 'er, naar alle gronden van Oordeelkunde,
niet in te pas kwam. De derde Zang heeft gebrek san
éénheid, m is van Dichterlyke overgangen ontbloot. Aan
„ Dichterlyke verbeelding en verziering is een algeheel ge„ brek;en in plaats van dit, wordt men op oudbakken en elkbekende gefchiedenisjens onthaald. O f , waagt de Autheur
j , zich
M A A R
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zich eens aan een eigen zogenaamd Epizode, 't is het ongelukkigst ding van de wereld.
Ware tederheid en gevoel
zyn geheel vreemd in dit Huk. Voords weifelt de Autheur
duidlyk tusfchen twee Polityke partyen, en brngt ook verbasterde Godsdienstgevoelens in zyn werk.
Vooral ook
heeft het geheel gebrek aan warmte; het een fchynt na
het ander gefmeed, en nooit als in eens gedacht en uit
vollen boezem afgedroomd. Zyne verhalen zyn kwynend,
vervelend en llaperig."
Vreemd is h e t , derhalven, dat B I L D E R D Y K ene Naarvolging vervaardigde van een Üuk,dat in zyne ogen zo armhartig is; voor.
al o o k , daar hy de Overzetting van onze Landgenote kende, en
die zeer naauwkeurig noemt. Ene beoordeling, ene waarfchuwing tegen*het ondichteriyk dichtfluk, zou men van hem hebben mogen verwachten; opdat htt prulfchrift niet, tot fchande
van den goeden fmaak der Natie, onder ons, even zeer als
het oorfproiiglyke by een aantal, mislcdien wel by alle vrienden der kunst, algemeen geprezen werd; — maar tot het
overbrengen van zodanig een (luk, zou men denken , moest
BILDERDYK
zynen tyd te kostlyk rekenen.
Dan, L e z e r !
wat vermogen fchone Dames niet.'
Eriige Hollandfche
Dames , Vriendinnen van B I L D E R D Y K , vonden het dichtüuk
fchoon; — hy beproefde ene naarvolging; — zyne eerfte
proeve daarvan werd, door zyne Vriendinnen , toegejuicht ;
—
de Boekverkoper A L L A R T had ene Vertaling anngekondigd. — zocht hem aan; — nu werkte hy het geheel af;
— en zo oncfangt dan nu het publiek zynen arbeid.
W y laten deze reden gelden; hoewel wy tevens geloven , dat
de Heer B I L D E R D Y K , om redenen juist nog niet opzetlyk willende fchryven over zyne bezwaren tegen de orde van zaken in
ons Vaderland, en de behandeling, waarover hy meent zich te
kunnen beklagen , deze gelegenheid nu hartlyk gaarne heeft
aangegrepen, om ten dezen aanzien het een en ander te
zeggen; en om tevens den Franfchen Dichter, den Franfchen
fmaak, in één woord alles wat Fransch is, te gispen en te
hekelen ; gelyk hy dan ook , in ene uitvoerige Aantekening,
vooral niet verzuimt, zyne gevoelens bekend te maken over

den mod der Christenheid, die hy zegt dat nooit grooter noch,
dringender was dan tegenwoordig.
• Wy willen een en
ander (taal affchryven.

Zo zegt hy in den laatften Zang:

N e e n , 'k zal, gewyde grond, u nimmer weer betreden ,
Om wien, voor wiens behoud ik zo veel beb geleden!
De plaatfen niet wtêr zien, waar ik voor de onfchuld (treed,
E n , fterk met God in 't recht, verdrukkers blozen deei!
De winden , waar myn (tem de wetten dorst verweeren,
Toen 't wetteloos geweld zyn rechters kwam braveeren,
Dd 2
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Schavot en kluisters aSmde , en tong en gorgel bond,
Maar myn onwrikbre borst door niets pntzetbaar vpnd!
Wat zeg ik?waar myn bloed, verpand aan recht en wetten.
De fpits bezoedlen moest van Vrycorps-bajonetten!
En waar jk, met myn loon in 't eerlyk hart voldaan,
En eerampt en fortuin blymoedig af kon ilaan 1
En jn dep eerften Zang:
Hier hebt ge een praatparty van drinkende oude liêri.
Dees haalt zyn marfchen o p , of laat zyn wonden zien.
Die hy voor d'Oqden Prins in Berg' op Zoom behaalde,
En zegt: Qranje in 't h a r t , fchoon Frankryk zegepraalde!
Uit deze ftalen voelt de L e z e r , dat waarlyk het werk vaij
BILDERDTK gene overzetting is , maar hy in de bewerking
z e e r dikwils Nederlanders voor Franfchen noemt , en vela
tonelen in HaiLnd heeft overgebragt. Intusfehen, hoewel
hierdoor zeer v ^ l goeds en treffends voor ons overal is ingevlochten, hindert het toch, dat nu eens DELILLE , dan wederom BILDERDYK de fpreker is; men weet dikwils waarlyk
siiet, waar het de Franfche Dichter i s , dig foch ook van tyd
tpt tyd aan Holland gedenkt;, en aan onze Natie recht dotts
en 't is zeer ongevallig, dat wy by het lezen dezer Zangeri
altyd onzeker zyn , welke treffende fchoonheden waarlyk aan
derj oorfpronglykan Djchter, en welke aan BILDERDYK behoren.
Wy geven hier nog enige ftalen, hpe Mr. BILDERDYK over
de Franfchen denkt, en hen hier behandelt ; '—— waar de
Aanmerkingen maar openvallen, overal vinden wy trekken.

Bl. 2 4 fpreekt hy van de losheid van een Franfchen Abbi'•,
die van alles op den beftisfendften toon fprektn en
fchryven durft, fchoon hy 'er ook niets van ver ftaat, en 't gezond verftand opentlyk tegendruhcht.
BI, 3 5 zegt hy
Van B U I ' F O N ; Om de aandacht der waereld t,e trekken, moet
'er altyd een Franfche pot/enmaker op de fchouders onzer oit.de
Aufheuren fpringen en wat kabriolen maken. En dan roept
Europa verwonderd:, welk een groot man! al valt hy met dat
fpringen zich ook fomwylen de neus te fchande.
— BI. (Si.
'V Is het rec't van de franfchen , met alle de complimenten ,
die de goedwilligheid der vriendfchap, de welvoeglykheid in
een gezelfchap, of de zedigheid van een" hoorder, die tegen
de onbefchaamde lofbedelary van een' Autheur , die zyn -werk
voorleest, niet beftand is, hun fchenkt, of niet geraden vindt
tegen te fpreken , als met zo vele behaalde trof een , tepralen: en
het is de loffelyke gewoonte van het Europisch Algemeen, deze
(DELILIE)

üompliraenten, als Gewezene zaken, voer waarheden te houden ,
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M mei hunne bekrachtiging te Verflerken. Want hoe zou men
landers durvend
eriz.
Het gezegde , intusfchen , is geenzins door ons aangevoerd
óm enigzins te kort te doen aan de waarde van dit Waarlyk
uitmuntend ftuk, dat B I L D E R D Y K ons hier levert. Dan o n gaarne zien w y , dat iemand ongelyk gefcbiede. Zodanig ene
behandeling verdiende het werk van D E L I L L E niet. D i e , niet
Ons, ook maar de Vertaling van onze Landgenote leest,' zal
BILDERDYK'S
recenfie in de daad hoogst partydig, en zyne"
behandeling van den Dichter onedelmoedig vinden; hoe zeer
]iet van zelve fpreekt, dat het ftuk niet volmaakt i s , en dat
een Dichter als B I L D E R D Y K niet alleen op zeer veel in hetzelve vitten k i n , maar hier en daar ook werklyk wel eens
fouten kon aanwyzen. — — Ver is het 'er intusfchen vandaan ,
dat wy in B I L D E R D Y K den waarlyk groten Dichter zonden
miskennen. Had hy D E L I L L E geheel ter zyde gelegd, en zelve op zyne wyze het onderwerp bezongen jv/y twyfelen niet,
öf zyn ftuk, dat nu reeds, z o als het is, met het oorfpronglyke kan monfteren, zou dat van den Franfchen Dichter
Overtroffen hebben.
W y kunnen ons niet onthouden, van ook uit deze Naarvolging iets voor den Lezer o v e r
te nemen , en kiezen daartoe het volgende uit den eerftert
Ëang:
Baar is een tweede in 't Dorpi die kracht van invloed heeft:
De School voogd, voor wiens plak de boerfche Landjeugd beeft f
IvJynZangfter, zet uw'zang voor 't minst een toontjen lager,E n fchilder 't ftyve beeld van dezen Scepterdrager.
Straks melde ik,welk een zorg een ampt van dit gewicht,*
Om 't Landvolk wel te doen, ten besten einde, richt*.
Jïier zit hyf In zyn ftapi zyn uitgeftrekèn wezéa,
li 't geen hy op zyn' ftaat zich inbeeldt, klaar të lezen.
' t Vertrouwen op zich-zelv', en op de meerderheid,
Waarmede, 't geen hy weet, zyn kleinen hoogmoed vleitv
öok* is hy reedlyk verr' in 't lezen, fchryven, rekenen:
Hy kent in d'Almanach planeet- en hemelteekenen:
Hy zingt de Kerkgemeent* met ernsit en ftichting v o o r }
En Worftelt, Jaar aan jaar, den Catechismus door;
Hy disputeert met moed, en zonder los te laten,
E n , fchoon hy 't ook verliest, hy weet 'er door té pratén»
Let op , wanneer hy fpreekt, op wat geleerden trant
Hy elke fylbe rekt, en ieder muskei fpant!
Wat moeite hy Zich geeft, om met het naauwst geweten
Ons elke letter juist in de mtfpraak toe te meten I
D d ï
Hy
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Hy rymt, indien 't hem lust, trots . . . . en Datheen,
En declineert getrouw door alle cajus heen.
Ook weet hy 't noodigst zelfs van Itaats- en kerkhistorie,
E n kent en Lodeftein en Sluiter by memorie.
't Heelal, het gantfche d o r p , ftaat van den man verftomd ,
En weet niet hoe één hoofd aan zoo veel wysheid komt.
Voor 't oovrig ziet by fcherp op 't nietigst overtreden,
En wordt door zucht of traan bewogen noch verbeden.
Verfchynt hy; in zyn blik (den aanblik van een' God!)
Leest heel het kindervolk hun onherroeplyk lot.
H y w ü ' t ; men gaat uit een: hy wenkt; men zet zich nedef:
Hy glimlacht; alles juicht: hy fronst; men liddert weder.
Hy dreigt, beloont, kastydt, met d'eigen' toon van item;
E n , in zyn afoyn zelfs, is ieder bang voor hem.
Hy ziet, hy h o o r t , hy weet, wat elders werd misdreven:
Hy vindt het de arme jeugd voor 't voorhoofd aangefchreven.
Hy raadt, wie lacht, wie fnapt, wie luiert, en wie flaapt,
W i e andren partjens fpeelt, o f onder 't bidden gaapt.
De berk ligt nevens hem: die r o ê , wier vrieslyk knellen
Den moedwil, met een' wenk , den teugel weet te ftellen ,
Der traagheid fporen geeft, 't ontzag in werking houdt,
E n de ysfelyke plak als naasten buur befchouwt.
Maar 't fchool gaat uit.- treed t o e , en zie de knaapjens fpelen.
De ontwikkling van hunn' geest moet hier den wyze ftreelen,
In 't darden, in 't gejuich, in 't nietigfte gefprek.
Wat treflyk onderfcheid van aangeboren trek!
D e e s , W A G E N A A R van 't d o r p , zit fprookjens op te halen.*
Die, RAFAë'i. in 't klein, da muren vol te malen:
Die, voert zyn kindertroep in tieren krygsmarsch aan,
E n is een andre Ü U G E E N , of M A U R I T S , in zyn' waan.
ó Sla hun inborst ga in 't kluchtige onderwinden.
Licht zult ge 'er in der daad een' kleinen P O O T by vinden.
Licht komt 'er met der tyd een tweede H U I G E N S uit,
Die nu zyn dryftol werpt, of op zyn rietjen fluit.
Licht ziet ge een' ftouten gast aan tak en boomftam hangen,
Die eens by 't Vaderland zyn R U I T E R S zal vervangen.
J J c h t dat ge een' N I E U W L A N D vindt, die't oogenblik verbeidt,
Dat hem een fchrandre geest hervoort trekt en geleidt.
De Liefhebbers van de Kunst hebben voorzeker aan deze
proeve, ja ook zonder dezelve aan den naam van B I L D E R D Y K
genoeg, en twyfelen geen ogenblik om ook dit zyn Werk
by zyne vorigen te voegen; en het fmart hen gewis met ons,
dat BJ.L.BEBDYK dit ftuk ds waarfehynlyk laatfte fnik zyner

3519

WT. B Ï L B I B D V K , H E T BUITENLEVEN.

Fofzy noemt. Dan wy willen hopen, dst het enen bekwamen Geneesheer gelukken z a l , zyne, naar het fchynt, kwynende gezondheid volkomen nog te herftellen; misfchien verdwyrten dan ook zyne kwade luimen; en dan ontfangen wy
nog eens van hem een o f ander Dichtfluk, waarin ons niets
zal hinderen, en haasten ons dan voorzeker om ons Publiek
met zulk een meesterftuk geluk te wenfchen.

Schoonheden van a.
by Gartman ,

VON

KOTZEBUB.

Smit, en ffoicrop.

Jfte Deel.
In ivo.

Amflerdam,

202 bl.

I/de

Deel, 19a bl.
et fchynt, dat 'er nog een groot aantal Exemplaren Van
de Toneelftukken van K O T Z E B U K in onze Boekwinkels
voorhanden'zyu , en dat men daarom nu op den fchranderen
inval geraakt is , om brokken uit dezelve byeen te zoeken,
ten einde zulke Lezers , die niet wel iets van ene gefchiadenis weten kunnen , o f zy moeten 'er dan toch meer en het
ware van weten , tot het kopen te noodzaken, zo huone
nachtrust hun dierbaar i s ; want wy weten waarlyk niet, tot
welk ander einde dit Werkje dienen moer. Het behelst losfe
brokken, hele of halve tonelen, foms ook maar enkele gezegden , uit 's mans onderfcheidene J oneelfpelen , onder z e kere tytels byeen gevoegd . en dikwils alzo, dat het ons na
ene herhaalde lezing nog zeer duister was, hoe die byzondere
tytel, en fomtyds zelfs de algemene, S C H O O N H E D E N , op z o danig enen brok kon worden toegepast.
Natuurlyk komt
door zodanig ene verdeling het ene gedeelte ran een en herzelfde ftuk fomtyds een honderd bladzydeu na het andere, en
dan vermoeit zich de nieuwsgierige om het geheel aaneen te
weven; doch 'er is wel kosUyk voor gezorgd , dat zulk ene
poging mislukken moet , en 'er is niet anders op , dan dat
men naar den Boekwinkel zendt om het onverminkte fluk.
Het is wel niet nodig dat wy doen opmerken, dat het 'er
armhartig met V A N I O T Z E B U E ' S kunsttakken zou uitzien,
indien het fchone derzelven alleen in zulke lojfe brokken,
en niet in het éne geheel vooral beflond.
Het is wel waar,
dat in dit opzicht zich deze Toneeldichter dikwiis onverfchoonlyke vryheden veroorlooft; met dat al verliest men veel
van ieder ftuk , indien men alleen hier deze Schoonheden behoudt. En , hoe aangenaam en nuttig ene verzameling van
fchone piaatfen uit een' o f anderen goeden Schryver ook
wezen mag , is zo iets uit een aantal Toneel/tukken te
verzamelen wel het minst bruikbare en nuttige dat men fchryven kan; en het vooral deen hechten op deze en gene treffende teaeeltjes en ilerke gezegden in een ToneeJftuk, beD d 4
derft:
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derft den fmaak voor eenheid eh oTde nog meer, die focri
tvel wat meerdere aankweking onder ons behoeft. Dat voords
dit Werkje niet gefchikt is om aaneen gelezen te worden
fpreekt van zeiven; alle die fchoonheden vermoeijen en overladen den geest; wy zouden fpoedig; gelyk van te veel zuikergebak j van al dat fchone beginnen te walgeö:; misfchien
komt het ook daar van daan, dat wy al fpoedig onzen fmaak
verloren hebben onder het lezen , — indien liet anders tot
èrieri goeden fmaak behoort , alles voor fchoon te' hoaderr, dat hier byeen verzameld is. Het blykt ons niet, zelfs
niet uit het brommend Voorbericht, o f het denkbeeld tot
deze verzameling oorfpronglyk Hollandsch, dan of het Duitsctt
z y . ., N e d e r l a n d . . . . (deze hartroerende aanfpraak zou ons"
byna het eerfte doen vermoeden) jeugtt — minnendm —€chtgenooten — ouders — vriendfchap — liefde — deugd
•— natuur — koomt en — fpreekt zelf.
E x ïingue
leonero. Welaan', en klaauw en leeuw zyn hier. —"
Men verzekert, dat 's Dichters Portrait, 't wélk dit Werkje?
verciert, zeer gelykende is.
1

Reizen der Kwekelingen van Schnepfenthat. Boor c. o. S A L Z MANN.
Te Amfterdam, by M . Schalekamp. In 8n>. 217 bl.

H

et fchryven voor Kinderen zal wel niemand den verdieristlyken S A L Z M A N N uit de hand nemen. Ook deze Reisbefchryving is voor Kinderen van tien tot veertien jaren een zeer
gefchikt leesboek, en zo bevatlyk en onderhoudend gefckrev e n , dat dit boekje ook de aandacht van nog jongere Kinderen boeijen z a l ; terwyl Wy niet behoeven te zeggen, dat all e s , wat uit de pen van dezen Schryver komt, by uitftek
leerzaam is. W y durven S A L Z M A N N ' S fchriften iederen Kindervriend altyd aanpryzen; overal vindt men by hem voor
den Opvoeder onderrichtende wenken; en by het lezen van dit
werkje zal menig Vader o f Leermeester de lust bekruipen ^
o m , laten de omftandigheden zulks t o e , met enige lreve Kin-'
deren op' dergelyke wyze ook eens een Reisje te doen;
Met veertig zyner Kwekelingen doet de Leeraar het Reisje,dat ons hier befchreven wordt. De tocht was juist niet v e r ,
maar leerzaam en vermaaklyk; men deed da reis fteeds t e
v o e t , en gewende zich vrolyk aan allerlei vermoeijenis en
ongemak ; al het merkwaardige wordt opgenomen, en door
den Leeraar aangewezen en uitgelegd niet alleen, maar o o k
van ieder voorval, hoe gering en nietsbeduidend het fchynerï
mag , trekt de Schryver uitmuntend party, en deelt zynen
Leerlingen de nuttigde lesfen mede, op zodanig ene wyze
d*t dezelve indruk moeten maken op het jeugdig hart. W y

wil-
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gillen hei beloop der reize niet opgeven, en houden dit te
minder nodig, omdat wy ieder verftandig Vader en Kindervriend reel vermaak beloven, zo h y , in zyne kamer, die
reisje met zyne 1 evelingen hoe eerder zo beter eens doen
w i j ; en om hem daartoe uit te lokken , willen wy" iets
aflchryven, vooral pm te doen voelen , hoe S A L Z M A N W
van alles party trekt, en alles leerzaam maakt. Het gezèlfchap moést te Frederiksaanvang overnachten. „ Het eeten
werd opgedischt, en wel in zo grooten overvloed, dat w y ,
offchoon wy grooten honger hadden , het jui§t konden op«
jeeten.
Terwyl wy hier mede druk bezig waren , dwaalde?
Scandix (dit was de naam van hunnen hond) onder de t a f e l , én herinnerde, door z y krabben aan de kniën, nu den
eenen, dan den anderen, om hem een been te geeven. H y
kreeg ook 't geen hy vraagde. Maar zyn maaltyd was z o
f\\ niet als de pnze. Als hy eens regt van een been dagt
te faiüüen , kwam een groote hond van den Waard in d e
kamer, en wüde hem het baen met gewdd ontneemen.
lly
wilde het niet laat-tn yaareh, werd dus gebeeten , verdedigde
jzig, en daar door'onfftond een zo groot geraas onder de
tafel , dat wy alle van onze ftoelen opfprongen ; Scandix
had het'geheele gezelfchap op zyne zydei 't welk den grooten hond gebood ffil ts zyn, en ook wel eens een ftoot met
een flok gaf. Dit alles hielp niets, voornaamlyk om. dat meti
deezen grooten hond tqch niet regt aan durfde, dewyl men
vreesde, dat hy in zyne drift een kind mo;t byten. E i n d e lyk kwam de AVaard, cjeed zyn hond zyn ïneescerfchap gevoeJ : » , ' e n bragt hem in arrest. Nu kon Scandix met rust d e
hem gegeven beenen afkluiven,
„ Zodanig een twist, om een heen of eene sqdere klei*,
nigheid , vergeeft nien aan honden of andere dieren; maar
waf zal men fflïggen , wanneer menfchen zig dus gedragen ?
Als zy kyven wanneer de een eene plaats hoger aan de tafel z i t , o f een grooter ftuk yleesch of iets anders kryttt ?
Meri kan zodanige, voor niets anders dan zeer onverftandige
menfchen houden , die niet meer verftand hebben dan de
dieren. Let; eens hoe zig bedaarde , goede menfchen gedragen , a's zy t' zamen eeten •• zullen zy het bord wel uit
elkanders handen rukken? neen, veel eer zal de een den anderen verzoeken, eerst 'er af te neemen: o f zullen zy wel
om het grq.itfte ftuk twisten ? ook niet • de een zal dèn anderen nodigen het beste ftuk te neemen.
„ Zo eeten vgtftandige lieden niet eikanderen ; zy bevinden 'er zig zeer wel b y , en men is gaarne in hun g e jelfchap.
„ M >r als Scandix met den hond van den Waard Jn Frederiksaanvang, en menfchen die naar hen geJyken , met elkn
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anderen eeten , dan gaat het anders, dan kyfc en raast men ,
en de andere gasten moeten hunne pïaatien verlaaten, om
niet mede in het gevegt te koomcn.
, , B y deeze gelegenheid komt my een vvensch te binnen,
dien gy bezwaar yk zult kunnen raaden. Ik wenschte namelyk dat Scandix mogt kunnen U'ezen. Ik zoude deeze reisbefchryving voor hem laaten inbinden.
Als hy dan op die
plaats k w a m ,
wel nu , w e l ? hy zou nimmer om een
been v e g t e n , en als een lompen hem hetzelve afnam, het
dien lasten behouden.
Jammer dus dat Scandix niet kan
leezen."

Nuttig en aangenaam Gefchenkje voor Kinderen, befiaande in
Ferhaalen, Gefprekken , Brieven en Raadfek. Te Rotterdam ,
by C . van den Dries en Z o o n , i S03.

In Bvo. 9 5 bl.
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eerzaam en duidlyk, voor Kinderen boven de twaalf jaren
althands, is dit boekje voorzeker; het is zuiver en zindelyk uitgevoerd, z o d a t , niettegenftaande het aantal van foortgelyke Kinderwerkjes, door hetzelve toch onze jeugd dienst
gefchiedt, en w y het in 't byzonder tot Prys:es, op Schooien als anderzins, zeer wel durven aanbevelen. — Eén van
de X V I hier voorkomende S t u k j e s , Anekdote noopends G E L L E R T , willen w y voor onze Lezers affchryven.
„ G E L L E R T , over wiens dood de sarde geweend, eii de
"hemel zich verheugd heeft , ligt , op het Johannes Kerkhof,
iri de Voorfhd van Leipzig begraven, naast zynen Broeder,
eenen gewezen Postmeester; en een graffteen, waarop niets
irieer dan hunne namen, ouderdom en fterfdag, vermeld i s ,
bedekt hunne lyken.
Voor eenige jaren kwam een Reiziger
b y den Koster der Johanneskerk.
Na»r alle aanzien was het
een v o m l y k perfoon, dewyl hy i en ftar op de borst, en twee
ryk gegaloneerde bedienden achter zich , had. De perfoon zeide , dat hy uit IVeenen k w a m , en het graf van GELLERT
wenschte te zien.
D e Koster floot het Kerkhof voor hem
o p e n , en toonde hem het graf.
De Reiziger blyft eenige
minuten in diepe gedachten, en met de oogen op het graf gevestigd, voor hetzelve ftaan. Daarna werpt hy zich daarop
neder, omvat den graffteen, en roept uit: Ik heb het gevonj

den , uw graf, waard/le G E L L E R T ! Ik heb het gevonden. Hier
rust gy dan ; en ik zweef over uwe asfche ! Duizendmaal dank
voor de lesfen van wysheid en deugd, welken gy my geeft. Gy
hebt my op den weg der gelukzaligheid gebragt, en, door uwe
fchriften, myn hart en mynen geest gevormd. — - Dus hield de
onbekende eene lofreden over GELLSRT , met eene geestdrift,
waarby hem de tranen over het aangezigt vloeiden.
Nadar,
hy

GESCHENKJE V O O R KINDEREN.

•OS

hy zich wederom overeinde had gerigt , grypt hy t o e , rukt
eene grasplant, met de daaraan klevende aarde, by den graf
fteen , weg, wikkelt dezelve in zynen zakdoek, en zegt* Dat

wil ik naar Weenen medenemen, dewyl het aarde van G E L L E R T S
grafts.
Hy verhaalde, dat G K I X E R T in Weenen duizend le
zers en beminnaars heeft, ja dat de Keizer ( J O S E F I I ) ' z e l f
zyne fchriften in den zak draagt, en zich daarmede vermaakt.
Welk eene eer voor die genen zeiven , die de verdienden
van een G E L L E R T weten te fchatten!"

N A B E R I C H T .
Toen wy ©nlangs de werking opgaven, die de ZangwyFEYJS zyne Gezangen by den Gods
dienst ( * ) goedvond te vervaardigen, deden op ons gevoel,
waren wy wel verre af van te vermoeden, dat hy dit zou
gedaan hebben met enig onzedelyk doel , daar de inhoud
der Liederen, en derzelver warmte, voldoende genoeg van
het tegendeel getuigen : ook wilden wy daardoor geenzins
derzelver gebruik, ter bevoordering der dichting van zyne
Kerkgemeente , tegenwerken ; maar daar wy meenden nog
meer Gezangen te mogen verwachten van zyne hand, wilden
wy hem enen wenk geven, daar-wy toch wel overtuigd z y n ,
dat hier ons gevoel volkomen eenilemmig i s , met dat van
zeer vele anderen ; en wy drukten dit ons gevoel opzetlyk
uit , zo fterk wy maar konden , omdat wy dit nodig oor
deelden, zou onze aanmerking eniga uitwerking doen op den
Dichter, c aar wy uit het Voorbericht opmaakten , dat hy
zelve zo iets gevoeld had met ons , doch dit zyn gevoel
had gefoioord door redeneringen, die geen (leek konden hou
den in ons o o g , en die wy wilden ontzenuwen door ene
treffende vergelyking.
Gaarne namen wy onze aanmerking terug , indien w y dit
konden doen ; dan onze oprechtheid gedoogt dit niet ; wy
houden het by 't Kerkgezang toch voor hoogst beiangryk ,
dat alles, ook de Zangwyze, geheel en alleen ftemme tot
verheven Godsdienftig gevoel, en dus mag ook de toon aan
geen ander Lied herinneren , dat denkbeelden opwekt, die
het Godsdienftig gevoel verdikken.
De Heer F E Y E geeft ons onze vergelyking terug: Wat on

»en, waarop de Burger
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derfcheid is er toch, zegt h y , of men een rieuwe Dienstmaagd,
in nieuwe , bevallige kleederen . in 't Huis des Heeren aanneemt,
wier uiterlyke tooi het Toneel geen fchande zou aandoen ; of dat
v,en een Dienstmaagd aannam , wier kleeding reeds op het Toneel
geweest was? En heeft het eerfte niet plaats in femmige Proteftant{*) Zie onze Vadeü, Litteroef. hier boven, bl. 305.
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pantfche Kerken ,waar men nieuwe Liederen op Muficaale temen
uitvac.'t i — Van ene Dienstmaagd voor het Toneel hebben
wy iotuXchen niet gefproken ; men zie onze Recenfia nogmaals in ; wy fpraken van Straatdeuntjes , en van de karakteristieke kleaing ener Hoer , en (dit herhalen w y ) wy
drukten ons opzetlyk Z G fterk uit, om den Dichter, vooral
pok voor het vervolg , te waarfchuwen.
„ Het is in de* R . C. Kerk de gewoonte niet, dat de ganfche Gemeente de Pfafmen o f Liederen uitvoert, anders had
ï E i ' B zyne "Gezangen ook in het gewoon Kerkkleed gedoken; do"ch Nederduitfche Liederen worden daar, enkele gevallen uitgezonderd
door het gewoon Zang - choor uitgevoerd.
Verre de meeste Liederen zyn volgends «721?» van
bekende zogenaamde waereldfche Liederen. De eerfte Gezangen van F E Y E , op Qresoriaanlche Zangwyzen gefield ,
(door de Letteroef. en Bihlioth. niet onguuflig beoordeeld}
•werden maar zelden gebruikt ; daarom volgde hy nu den
fmaak van de Maatfchappy Tot Nut van V Algemeen , waaryan zelfs de ernftigfte Volksliederen op dergelyfie toonen
gefield z y n , en koos ten dien einde zodanige Wyzen., waaro p , zo veel hem bekend was , geene ontluchtende Liederen
gemaakt waren. Zyn o.ogmerk was alleen om nuttig te zyn ,
tjn dus moest by zich ten opzichte van de Zangwyzen aan.
den fmaak van anderen onderwerpen. Het valt raoeilyk tusfchen twee uiterften te kiezen; waereldfche Zangwyzen zyn
wat te vrolyk in eene Kerk , en ftyve Zangnoo.ten zyn verv e e e n d e , en roeren het hart niet.
Goede Kerkliederen te
l e v e r e n , was zyn eenigst d o e l ; verre de meesten, weike
zyn Kerkgenooifchip bezit, meent hy dat in ons oog belagchlyk , en zelfs hooiiende voor den Godsdienst zouden
zyn j en hy werd door het zien der werkzaamheden van andere Gezimen in dit nuttig vak nog fterker daartoe aangefpoord.'"
De yriendlyke en befekeidene w y z e , waar op de Heer
F E Y E ons gefchreven heeft,
deed ons aanftonds befluiten oxa,
zyne verdeediging , zo als hy het noemt, aan onze Lezers
mede te delen; en uit den fpoed, waarmede wy aan dit zyn
verzoek voldoen, zal hy overtuigd zyn , dat wy waarlyk
Eyne bedoeling met de uitgave van zyne Gezangen goedkeuren en hooeachten.
Overigens verkiezen wy genen pennenIlryd; de Lezer vergeiyke , oordele, en beflisfe; daar wy
geue aanmerkingen verkiezen te msken op 's Mans verdedi.
ging, die w y , zo beknopt en volledig wy konden, getrokken hebben uit zynen Brief; en , menende voor deze onzydige Rechtbank te mogen perfijteren voor Dupliek , eindigen
wy met den oprechten wensch , dat de arbeid van F E Y E in
zyne Kerkgemeenten al dien byva! zal vinden, die der Chris:elyke ftichting het meest kan voordelig zyn.
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LETTÊR-OEFENINGEN,
•
Gefchiedenis van de Krlulyke Kerk in de Achttiende
Eeuw. Door A. Y P E Y , DoBor in de Godgeleerdheid'4
JLid van het Zeeuwfche Genootfchap, en gewoon Hoogleeraar in de Kerklyke Gefchiedenisfe, aan de Hoogefchool te Harderwyk.
iVde Deel.
Te Utrecht,
hy
W . van Yzerworst , 1802. In gr. 8vo. 427 hl.

D

e Hoogieeraar Y P E Y , zynen meermaals door oris
aangepreezen arbeid Voortzettende ( * ) , herinnert
zyne Leezers, en wy met hem de onzen, dat h y , volgens zyn in den aanvang des Werks gemaakt plan 3
ma al het voorgaande yan eenen meer algenieehen a a r t ,
eerst eene byzondere Gefchiedenis wil leveren van de
Proteftantfche Kërkgenootï'chappen; en dan eindelyk
eene byzondere Gefchiedenis hoopt te boek te ftellen van de Roomschgezinde , Griekfche en Oosterfche
Kerkgenootfchappen. Voorts, dat h y , volgens het gemaakte plan ; eerst de Gefchiedenis van het Kerkgefiootfchap der Lutherfchen moet bearbeiden, dan die
van het Kerkgenootfchap der Hervormden, en ten laatften dié van de Kerkgenootfchappen der Disfenters.
Het geheele Vierde Deel, thans voorhanden, is aari
ete Gefchiedenis van het Kerkgenootfchap der Lutherfchen gewyd, en dus vry breedfpraakig behandeld, ondanks cie meerdere kortheid, welke zich de Hoogieeraar
hadt voorgefteld in het Voorberigt des Tweeden Deels,,
en in dat des Derden Deels herhaaldj Schoon eenige
ftukken wel die uitvoerigheid verdienden, zyn 'er andere, die, onzes oordeels, zonder fchade, korter hadeen kunnen vallen; om niet te fpreeken van de iiitweidenj
(*) Zie onze tetter oef voor 1 7 9 8 , . bi. 35 2-, Voor 1 7 9 9 ^
bl. 7 2 en 1 1 9 . Voor 1 8 0 & , bl. 1 9 3 ; eri voor 1 8 0 2 , W,288 en 324-
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dende tusfchengevlogte Aanmerkingen, die meestal tex
fnede bygebragt worden , doch, liet zelfde in de zaak
behelzende, met minder oruflags van woorden hadden
kunnen voorgefteld worden; een vereischte in Aanmer
kingen, zo anders een Gefchiedfchryver dezelve ver
kiest in zyn Werk in te vlegten, en buiten welke hy
bezwaarlyk kan blyven.
De Gefchiedenis van het Kerkgenootfchap der Lu.
therfchen behelst een Historisch Verflag van den ftaat
des Lu therfchen Kerkgenootfehaps in 't algemeen — van
de Godsdienstplegtigheden — van de Feestvieringen —
van de verandering in de gewoone Prediktexten — van
de verandering in de Liturgie
- van het Be/tuur des
Lutlierfchen Kerkgenootfehaps — van de Vereenigingspoogingen tusfchen het Kerk genootfchap der Luthcrfchcn en dat
der Hervormden — van de Aanvallen, die het Luthersch
Kerkgenoot fchap van de Roomschgezinden heeft moeten
lyden — van de Leer des Lutlierfchen Kerkgenootfehaps
— van de hevige Twisten daar in ontflaan — van het
Pietijlisch gefchil in V byzonder — Gefchiedenis van min
omftagtige Verfchillen — Verflag van zeer geringe Ver*
fchillen — van Verfchillen, by gelegenheid van uitgeko
men Boeken ontftaan — van de Gefchillen in de Ne*
derlandfche Lulherfchc Kerk.
Deeze ftoffe wordt met eene meerdere en mindere
uitvoerigheid verwerkt, die zich doorgaans naar het be
lang der zaaken fchikt, en naar maate van de gedagte
Uitweidingen, of Aanmerkingen, waarin de Hoogleeraar zich toegeeft. Op de nieuwe Hervormers heeft hy
het veelal gelaadent 't geen wel eens gelegenheid geeft
tot herhaalingen; fchoon hy 'er verre at' i s , om alles,
wat na nieuwigheid zweemt, ftraf te wraaken, Befcheldenheid beftuurt 's Mans pen.
Naa in het breede gehandeld te hebben over de poogin
gen , in deeze Eeuwe, om de P roteftanten te vereenigen
door den band des geloofs en der belydenisfe, en de
opgave van de redenen, die,zyns bedunkens, van derzel
ver mislukking ter oorzaake ftrekten, merkt Y P E Y aan:
„ Ook zo eene Geloofsvereeniging , als men gezocht
heeft, is voor de K e r k , onzes achtens, niet heilzaam,
ten zy dezelve, zonder den fterken arm der Overheid,
tot ftand kwam, als een gevolg van algemeene Ver
lichting. Uit de mislukte proeven toch is het blykbaar,
dat de Proteftanten voor zodanige vereeniging nog niet

K Ë R K L Y K E GESCHIEDENIS;

berekend waren.
Naa dien tyd evenwel fchynt het *
dat zy 'er allengs fheer voor berekend zyn gewordeih
Thans immers woonen meestal de- Luther fchen en Her
vormden , als broeders , eendragtig zamen$ zonder met
elkahderen eenigen twist aan te vangen; malkander in
liefde verdraagende."
. In eene Aantekening mérkt
de Schryver o p , dat deeze verdraagzaamheid niét alleen
befpeurd wordt ih Duitschland,
maar ook hier te lan
de. T e Kuilenburg en te Deutichem , onder anderen,
berigt men, dat de Lutherfche en Hervormde Gemeen
ten , over en weder, elkanders Leeraars met genoegen
fen ftichting hooren ; dat de Leeraars van onderfcheiden gezindten, d a a r , over en weder, de kinders van!
hunne onderfcheiden Gemeenten dikwerf gedoopt heb
ben. Ook in geene Hervormde Gemeente^ hier te lan
de, maakt men meer zwaarigheid, eenen Broeder van
de Augsburgfche Belydenisfe tot het Avondmaal toe te
laaten, of zyne kinders te doöpen.
In een Byvoegzel
op deeze zaak^ vinden wy vermeld:
dat zedert eeni
gen tyd, in onderfcheiden Staaten van
Buitsehlandde
Luiherfchen en Hervormden nader by elkander gekomen
z y n , en dat men meent te kunnen voorzien, dat deeze
Genootfchappen zich door den tyd, in alle plaatzen,
waar ze beftaan , door eene onderlinge zamenfmelting
zullen- eindigen.
De vier aan den linker oever des
Rhyns gelegen Departementen hebben het eerile voor
beeld gegeeven.
De Leden der beide Genootfchappen
zyn 'er in overeengekomen; de Leeraars van beade zy
den hebben 'er zich in laaten vinden, en alles is zon
der Kerkvergaderingen bewerkt. Het zelfde heeft ook
plaats in zommige oorden van de Departementen Mont
Tonner e, de Rhoer, ën Rhyn en Moezel. Het zelfde zal
insgelyks in dé Departementen van den
Roven-Rhyn
eerlang Hand gfypen ; zo als daar van werklyk reeds
een begin is gemaakt;'*
Geen gering gedeelte vart dit Boekdeel beftaat uit de
Twistgelchiedenis in het Luthersch Kerkgenootfchap.
Zeer gegrond zyh de Inleidende Aanmerkingen des Gefchiedfchryvers over die hevige Twisten in 't algemeen;
In het Pietiftisch gefchil zyn verl'cheide verfchillen ingeweeven ; en wordt dit gevolgd van de Gefchiedenis
der minder omflagtigé Verfchillen. By den overgang tot
de laatere Twisten, iets over het midden der Eeuwë
toitifaan* laat de Gefchiedfchryver zich dus hooren :
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Langzaamerhand naderen wy de tyden, waarin hef
vrye onderzoek der Theologifche Leerbegrippen begon
veld te winnen, onder de werkzaamheden van kundige
mannen, die de banblikfems der Kettermaakers belach
ten. Schrandere Filofophen , wakkere Theologanten,
begonnen zich te vereenigen , om het Kristendom te
zuiveren van vreemde byvoegzelen, Reden en Open
baaring tot één ftandpunt te brengen, waar op alles
diende te rusten, de zwaarfte tegenbedeiikingen te verbryzelen, der dweepery den doodfteek te geeven —
met één woord , den Kristlyken Godsdienst te volmaaken.
Gewenschte onderneeming! Menschlyke
kennis moet even als de menschlyke natuur, op ze
kere wyze, en naar regels, die de ontwikkeling des
verftands ontdekt, gezuiverd worden.
Hadde men
daar toe den rechten weg ingeflaagen , en niet met te
veel enthuüaftifche drift gearbeid, welke alles fchier
heeft afgebroken, zonder eigenlyk iets weder op te
bouwen, dat op welgelegde fundamenten gegrond i s ,
de waarheid zou 'er dan vry wat meer voordeden by
behaald hebben, dan thans."
Hier treeden veele Mannen te voorfchyn , wier nasmen , werken en gefchilvoeringen elk bykans bekend
zyn, als waar van de vaardig vertaalende pen der Ne*
dcrlanderen oils niet onkundig heeft gelaaten. Ons beftek duldt geene optelling, geen verflag. Alleen mo
gen wy niet voorby, om onzen Leezeren te doen wee
ten , welk eene beoordeeling zy hier ondergaan , een
gedeelte af te fchryven- van 's Hoogleeraars befluit der
Gefchiedenis van deeze Godsdiensttwisten.
„ On
dertusfchen hebben wy meermaalen opgemerkt , d a t ,
door deeze twisten, de waarheid, hier en daar, uit
haare diepe fchuilhoeken is voor den dag gekomen, tot
geene geringe blydfchap van alle oprechte Godsdienst
vrienden, die haar ontmoeten en omhelzen mogten. D a n ,
aan den anderen kant, is het even min onzer oplettenbeid ontglipt, dat ook de dwaaling daar door meer
velds gewonnen, en tot weezenlyke droefheid van allen,
die haar kennen, zo veele edele harten bedorven heeft,
Welk een aantal van anders fchrandere Menfchen, door
geleerdheid boven het gemeen verheven, heeft zich
door de dwaaling laaten wegvoeren, altoos zo wy het
meenen te riioeten beoordeekn, in de donkere laagten
van een onkristlyk Kristendom — in de laagten vara
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het Deïsme, 't welk, door vereeniging met etlyke lcerftellingen uit het Kristendom genomen, flechts een zuiverder aanzien heeft gekreegen! Voelen t o c h , belaas.'
hebben de waarheid , die zy vonden, wel van onder
veele misbegrippen opgedolven, en gezuiverd, maar ze
terftond met nieuwe awaaljngen vermengd, en daar
door verdonkerd. Z y hebben' de oude fchoolen, waar
in het Kristendom bedekt lag onder menschlyke byvoegzelen , afgebroken ; maar daarentegen nieuwe
fchoolen opgerigt, waar in de menschlyke Filofophy,
met eenen dunnen glans der Godlyke Ópenbaaring heftreeken, wel uiterlyk eene fchoone vertooning maakt,
maar varr^ inwendige waarde ontbloot is. Zo lang men
zich te vrede hieldt met het geen de oude Theologanten geleerd hadden, zonder 'er eene ftroobreedte v n af
te wyken, terwyl men de weinigen, die zulks beftonden te doen , als Ketters uitjouwde, zag het 'er met
de Godgeleerdheid flegt uit; maar nu m e n , integendeel , alles, wat de oude Theologanten geleerd hebben , geheelenal verwerpt, en hen, die 'er zich niet van
kunnen losrukken, als verftandlooze dweepers uitkryt,
?iet het 'er met de Godgeleerdheid waarlyk nog veel
erger uit."
Wel te wenfchen ware het, dat men de Godgeleerdheid der Schooien onder de Christenen en de Christlyke
Leer zelve meer van elkander onderfcheidde, en afwykingen van de eerfte niet foms op rekening van de
laatfte ltelde; men zou min kwistig weezen met den
naam van Deïst,
In vroegere Deelen deezer Kerklyka
Qefchiedenisfe herinneren wy ons voorbeelden aangetroffen te hebben, waar in de Hoogleeraar Y P E Y , ter
verdeediging van agtbaare Christen-Schryvers, die men
onder de Deïsten rangfchikte, optreedt. En willen w y ,
te deezer gelegenheid, zommigen onzer Leezeren, om
door den naam, door den klank van het woord Philofophie niet afgefchrikt te worden, en over dit onderwerp
z o rechtmaatige als Christlyke denkbeelden te vormen , wyzen tot de Verhandelingen van M O R G A N ,
L E N T Z , V E R S T A P en M E Y E R , ftrekkende ten betooge
des Voorftels: Dat de waare Wysgeerte, uit haaren eigen aart, op geencrlei wyze gefchikt is om het gezag der
Openbaaringe te ondermynen, en dat een doorgeoefend
Wysgeer, in den Jierkjlen zin , een waar Christen zyn
E e 3
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kan. Zy zyn voorhanden in het Vide Deel der Verhandelingen, raakende den Natuurleken en Geopenbaarden Godsdienst, uilgegeeven door T E Y L E R S Godgeleerd
Genootfchap,
Goeddeels zal men het zegel mogen hangen aan 't
geen de Hoogleeraar 'er byvoegt, over de voordeden,
die, in het laatfte gedeelte der XVIIIde Eeuwe, door
alle de gevoerde twisten gewonnen zyn; zonder hem
geheet toe te vallen in de opgehangene fchildery van
eene te wagtene fcheuring, enz.
Niet oneigen is het, dat de Kerklyke Gefchiedfchryver van de Verfchillen in de Nederlandfche Lutherfche
Kerk, op het pinde, gewag maake, en deez,e eenigzins uitvoerig behandele , en een fineer byzéfi'der berigt geeve van den Twist te Leeuwaarden , verwekt
tegen F . L . s. M U L L E R , en van dien te Amjlerdam, welke
op eene volflaagene Scheuring is uitgeloopen.
Wy
verlangen na de voortzetting deezes arbeids.
Christelyk Magazyn, of Bydraagen ter bevordering van
Christelyke verlichting en Euangelifche deugd, naai"
de behoeften van onzen tyd. Door een Gezelfchap van
Proteftantfche Lecraarc7i.
Byeen gezameld door P I E T E R
B E E T S P z . , Leeraar
der Doopsgezinden te Westzaandam. Ilde Deels ^de Stuk.
Te Hoorn, by J . Breebaart, 1803. In gr. 8ye. 103 bl.
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it Stuk bevat: I. Het vervolg, en wel verre het
grootfte gedeelte, der fchoone Verhandeling van
Prof. S U ^ K I N D , over de vraag: Heeft Jefus bepaalde
lyk zyne Op/landing voorfpeld? Z y is voornaamelyk ingericht tegen eenige nieuwe fchriften, (voornaamelyk
yan E I C H H O R N en P A U L U S ) waarin dit ontkend wordt,
"II, Eene verklaaring van Hebr. I X : 1 3 , 1 4 , in 't
byzonder met opzicht tot het gezegde , vs, 14 , dat
Christus zich zeiven D O O R D E N E E U W I G E N G E E S T
Gode onftraffelyk opgeofferd heeft;
dat i s , volgends
den Schryver van dit ftukien, door middel van een
geestelyk eeuwig offer , in tegenftelling van lichaamlyke
offers, die van de willekeur des offeraars afhingen,
en ook in tegenoverftelïing van de geduurig te herhaalene offers des O. Verbonds. Christus was een gees,
felyk offer, als zynde w e l , naar 't lichaam, aan het
kruis-
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kruishout, gedood, maar , uit eigen vrywillige onder
werping aan 't welbehaagtn des Vaders , en onder het
eigen gevoel van den grootften fmaad, opgeofferd :
waarby dus niet zoo zeer het uitwendig fterven , als
veeleer het voorafgaande , en met hetzelve gepaard
gaande gevoel der ziele, in aanmerking komt; — een
eeuwig offer, waardoor tot in eeuwigheid volmaakt wor
den de genen, die geheiligd zyn; terwyl H y , die voor
de zonden geftorven is , "ook in het leeven is terugge
keerd, om in den hemel, als een voorfpraak by aen
Vader, voor ons werkzaam te zyn, aldaar eeuwig leevende, om voor ons te bidden. [ W y twyfeleri, o f
deze harde uitlegging wel veel by val zal vinden.]
III. Eene Zamenfpraak , die ten opfchrift heeft: De.
jonge Hervormer. Z y behelst gepaste vermaaningen te
gen loszinnigheid, ongebondene vryheid, en zucht, o m ,
al wat nieuw en vreemd is , met drift en yver aan te
pryzen, en eene algemeene hervorming in de Godsdienüige leeritelzels te wege te brengen.
IV. Eene befchryving van de Godsvrecze.
Z y is
dat ontzag, die hoogachting en eerbied , welke wy
verfchuldigd zyn aan God , uit hoofde van zyne on
eindige volmaaktheden, welke niet alleen een fchitterenden glans rondom zich verfpreiden, en welker Juis
ter den aandachtigen befcbouwer geheel verbaasd en
opgetogen van verwondering doet liaan, maar welke
ook daarteboven het gemoed vervullen met een heili
gen fchroom voor dien hoogen en magtigen Koning,
•wiens heerfchappy over alles i s , en mat bedachtzaame
zorgvuldigheid, om Hem niet te mishaagen. Z y ver
toont, haaren_invloed op alle bedryven van h u n , die
*er mede bezield zyn; haar voornaamfte uitwerkfel is
volftrekte gehoorzaamheid aan Gods geboden. [Men had
dit ftukjen, dat niets bevat, dan 't geen overbekend
i s , wel achterwege kunnen laaten.]
V. De Voorzienigheid, of de Schipbreuk. Eene ver
dediging der Voorzienigheid, door een verdicht ver
haal van zes booswichten , de eenigen van vyf-en-zeventig, die, by een geleden fchipbreuk, door een boot
gered, doch kort daarna, ten gevolge van moord en
roof, in handen der Justitie geraakt zynde , naar verdienften , met verlies van hun leeven, geftraft wier
den ; en van de opheldering, die een grysaart, door
Sit gebeurde tot de grootfte twyfelmoedigheid omtrent
E e 4
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de Voorzienigheid vervallen, deswegens, in een droom *
tot cerustftelling bekwam.
VI. Befchouwing over de oogmerken, waarom juist de
Zoon van God in de wereld _ verfcheen.
Geen onderzoek , zoo als wel e e n s , in vroegere tyden, door
Schoolfche Godgeleerden wierd in 't werk gefteld,
waarom juist de Zoon, niet de Vader, of de Heilige
Geest, mensch wierd? M a a r , waarom, een Goddelyk Perfoon (dat Woord, het welk, volgends Johannes, in den
beginne by G c d , ja God zelf w a s , die vóór de wereld beftond , en de Schepper en Formeerder derzelve was) mensch wierd? [Nieuwe inlichting, omtrent dit
duister ftuk » hebben wy uit deze befchouwing niet
kunnen krygen.]

Het groot belang der Christenen, om het Hemelfche boven het jdarafche te verkiezen.
Of Leerrede
over
Hebreen XIII: 1 4 . Door H . M A N G E R , Predikant te
Jelfum.
Te Leeuwarden , by P . W i a r d a , 1 8 0 3 . / »
gr. 'óvo. 32 bl,

U

it de Opdracht aan de Gemeente van Jelfum (ia
Friesland) verneemt men, dat de Eerw. M A N G E R ,
gereed, om van deze hem dierbaar gewordene Gemeente naar Haarlem te vertrekken, zich heeft opgewekt
gevonden, om aan dezelve deze Leerrede, een geruir
men tyd te voren onder haar uitgefproken, tot eens
gedachtenis na te laaten. IJefchouwt men de uitgave
derzelve uit dat oogpunt, dan behoort men, in de
beöordeeling, nog al wat meer toegeevendheid te gebruiken. Iets uitmuntends, waarom 't groot getal van
gedrukte Leerredenen met deze moest vermeerderd
worden, hebben wy 'er niet in aangetroffen. De Piediker zelf wil ook in 't geheel niet gerekend worden,
*er zoodanige waarde aan te hechten, 't Is hem genoeg , dat de eenvoudige Jelfumers zich aan den (ge?
moedelyken) preektrant van hunnen nu afweezigen
Leeraar 'er door kunnen erinneren, en 'er zich zeiven
cn eikanderen mede ftichten.
De textwoorden (Hebr. XIII: 1 4 . Want wy hebr
ben hier geene blyvende jlad.
Maar wy zoeken de toekomende') worden eerst kortelyk verklaard, en daarna
wat meer algemeen befebpuwd, 3ls betrekking hebber>
dc
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de eok op de vergaderde Gemeente. - — Wy hellen hier
geene blyvende flad. Het is noodzaakelyk, om met den
Apostel en zyne tydgenooten het toekomende te zoeken.
E n , hoe leeft hy, welke kan gezegd worden het toekomende te zoeken ? Deze drie ftukken worden geleidelyk
ontvouwd, en met eene ernftige toepasfing in den gewoonen vorm befloten,

Redeveering , by gelegenheid van het openbaar Schoolonderzoek en de Prysuitdeeling door het Departement
Marsfum der Maatfchappy T o t Nut van 't Algemeen,
uitgefproken door den Voorzitter H E R M A N N U S M A N G E R . Te Franeker , by If. Verwey, enz.
In gr.
8yo. i 3 bl.

D

e gelegenheid, by welke deze Redevoering van dezelfde hand vervaardigd is", wordt op den titel
gemeld. D e Eerw. M A N G E R zegt, in 't Voorbericht ,
dezelve alleen, op dringend verzoek van eenige geachte Leden uit het Departement der Maatfchappy Tot
Nut van t Algemeen , waaronder hy behoort, in 't
licht te geeven , om niet eenigzins fiyf te fchynen.
„ Volftrekt niets," zegt h y ,
zou my anders hiertoe
Jiebben kunnen beweegen,als zeer wel bewust,dat dezelve hiertoe geene waardy bezat, en veel beter onder m y
ware blyyen bprpsten.
't Strekt ons evenwel tot genoegen, clat de Leeraar zich heeft laaten overhaalen,
om dezelve gemeen te maaken. Nu hoppen wy m a a r ,
dat veèlen van onze landlieden 'er kennis van krygen,
en zich verledigen zullen, om ze te leezen ; waarvan
wy ons des te meer nut belooven, omdat dezelve js
vervaardigd door een Leeraar der Hervormden , wiens
dienst in eene goede reuk is by dat Godsdienftig Kerkgenootfchap , 't welk hy betuigt van gantfcher harte
toegedaan te zyn.
' E r w o r d t , in deze Redevoering,
gehandeld over het nuttige niet flechts, maar over het
peodzaaklyke,
het welk 'er in is, dat de Maatfchappy
T o t Nut van 't Algemeen, om aan haaren eerwaardige»
titel te voldoen, meer en meer zorge voor eene rechte inrichting der Landfchoolen, en de ouders op allerlei wyze
moge aanmoedigen, om hunne kinders vroeg aan dezelve
foc.te vertrouwen.
In het Voorbericht richt de Redenaar, met veel
£ c 5
warm,
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warmte , zyne aanfpraak tot dezulken , die over de
Maatfchappy Tot Nut van't Algemeen,
uit vrees, dat
'er nadeei voor den Christelyken Godsdienst, en voor den
Hervormden in 't byzonder, uit zal gebooren worden ,
ongunftig denken, „ W a t ik u bidden m a g , " zegt hy
onder anderen , „ myne Mede-Christenen ! leest ook
dit, en onderzoekt eens onpartydig de bedoelingen en
werkzaamheden der Maatfchappy Tot Nut van V Alge*
meen : werkt niet tegen, zoo lang Ge niet ten vollen
van haare fchaadlykheid overreed z y t ; en dan zal eene
befcheidene, grondige wederlegging , eene broederlyke
waarfchouwing onbedenklyk meer afdoen , dan fterke
en onbepaalde uitvallen, welke Iigter gezegd worden,
dan beweezen zyn. J a , dat zyt G y , als Christenen,
verplicht, opdat we niet nnweetend op den dwaalweg
blyven, en, ook door uwe ftilzwygendheid, ons beklaagen, medegewerkt te hebben tot zulk een onzalig
doel. Kunt Ge dit niet, ö lastert dan niet langer, 't
geen Gy niet weet, maar laat uw Christlyk gevoel
worden opgewekt, opdat Gy met allen, die hunne medemenfehen beminnen , naar de les van onzen Zaligmaaker beminnen, moogt medewerken ter uitbreiding
en verfterking van kunde, goede zeden en ongeveinsde
Godvrucht."

Het gewigt van den Eed, gefchetst in eene Leerrede over
Jacob, V: 11. Door j . N I E U W E N H U I S , Leeraar in
de Evang. Lutherfche 'Gemeente te Zutphen. Tc Zutphen, by H. C. A. Thieme, 1803. In gr,8vo. 30 bl.
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eze Leerrede i s , volgends het Voorbericht, op den
24ften April dezesJaars gehouden, in een tyditip,
waarin de Leeraar zich , met huivering en ontzetting,
de mogelykheid voorftelde , dat veelen van Neêrlands
ïnwooriders, die weldra voor de Overigheid ftonden opgeroepen te worden, om belydenis der waarheid met
eenen plechtigen Eed te verzegelen , door averechtfche
grondftellingen zich zouden laaten verlokken tot verdoemelyke meineedigheid, en verzaaking der waarheid. B y
welke gelegenheid hy zich verplicht rekende, om zyne
Gemeente aan het gewigt van den Eed te erinneren,
en te waarfchouwen voor rampzalige afvalligheid, waartoe de tydsomftandigheden veelligt fommigen zouden
kun-
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fcunaen verleiden. Het oogmerk is loflyk, maar de uitvoering is ons niet best bevallen. De Eerw, N I E U W E N K U I S oordeelt terecht, dat de opentlyke Leerftoel geenzins de bevoegde plaats is, ter blootlegging of beflisfing
van Godgeleerde Gefchilpunten; waarom hy het onnoodig acht, zyne Verhandeling met een breedvoerig vertoog over het geoorloofde van den Eed te openen; en
dat te minder, omdat by die Christenen, die den E e d
niet als geoorloofd befchouwen , maar zich letterlyk
binden aan 't gezegde des Apostels: Uw woord zy
ja,
dat ja is; en neen, dat nee?i is: dit ja en neen dezelfde
heilige en verplichtende kracht, en depzelfden graad van
verantwoordelykheid heeft, als by anderen de plechtige
beroeping op God, by hunne verklaaring der waarheid.
Maar waartoe dan nu de bekende woorden van Jacobus
ten texte verkozen, en eene betwiste uitlegging derzelven ten grondflage gelegd ? De hooge waardy van den
E e d tracht hy te betoogen , CO uit deszelfs natuur;
( a ) uit de aanleidende gronden, die ons tot het afleggen van den Eed kunnen verplichten; ( 3 ) uit de w e r kingen of gevolgen van den Eed. Ten belluite voegt h y
'er nog eenige opwekking by tot getrouwheid in den
aangewezen plicht, door de aandacht te bepaalen by
de zondige grondbegjnfels, waaruit de Meineed meestal gebooren wordt. H y brengt daartoe ligtzinnigheid,
die gedachtenloos handelt en werkt, vrees voor onaangenaame gevolgen van gepleegde zonden, onrechtvaardige gewinzucht, zinlyk eigenbelang, en laakbaare gehechtheid aan de goederen der aarde, Voor zelfdenkende Toehoorders, die 't met den Leeraar in de
grondbeginfelen eens zyn, wordt nog al 't een en ander
gezegd, dat ftof tot ernftig nadenken kan geeven. V o o r
loszinnige menfchen , en voer hun, die zich, door verfchillende redeneeringen, van de overtuiging, aangaande de verbindende kracht van den E e d , o f ' t geen daarmede gelyk ftaat, trachten te ontheffen, zou meer duidelykheid en drang van redenen noodig geweest zyn.
De geheele vorm eener Kerkelyke Redevoering, over
zoodanig onderwerp, z o u , onzes oordeels, om 'er de
regte uitwerking van te hoopen, geheel anders moeten
ingericht worden.

Dis-
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Disputatio Juridica de Jure Divortiorum , et noxiis
efl'edibus, ex nimia eorum licentia oriundis; quarti
pro gradu Doéloratus, & c . & c . fcripfic W I L H E L M U S
A N T O N I U S BicHON v i s c H .
T r a j . ad K.hen. apucj
O. J. van Paddenburg,
DM

is:

Rechtsgeleerde Verhandeling over het Recht van Echtfcheidingen , en de nadeelige gevolgen, die ontjlaan
moeten uit eene al te groote vryheid op het ftuk van
dezelve.

I

n een t y d , waar in men vry algemeen zich beklaagt
over eene verbastering der zeden, die men onder de
Ingezetenen der Bataaffche Republiek meent op te merken — in een t y d , waar in men uit dien hoofde niet
fterk genoeg fchynt te kunnen waaken tegen alles, wat
den weleer zo deftigen en ingetogen Nederlander verder zoude kunnen afleiden naar het verderflyk fpoor
van zulke Natiën, die, ten deele door eene aangeborene
ligtzinnigheid, ten deele door een tomeloos najaagen
van alles wat tot vermaak en wellust ftrekt, zo al niet
in de theorie, ten min lien in de praktyk, het heilige der
Huwelyksbanden weinig fchynen te achten , ja niet
zelden het zoo doen voorkomen , als of eene fchennis
der wetten van den echt naauwlyks misdadig w a r e ,
hot fchertfen met de overtreeding van dezelve den man
kenmerkte, die, zyn waereld verftaande, wist wel te
leeven , en in tegendeel om hunne onnozelheid befpottinge verdienden z y , d i e , omtrent de Huwelyks-geboden naauwgezet, het ontzag v o o r , en de betrachting
van dezelve , onder da eerfte plichten van een goed
Burger en Christen telden — in een t y d , waar in 't gevaar van zulk een Zede-pest ons met befmettinge veelligt meer dan ooit bedreigt; mogen wy geene gelegenheid verzuimen, om zulke Werken aan te kondigen,
waar in men opzettelyk verhandelt den oorfprong, aart
en 't oogmerk van het Huwelyks-verbond aan de eene
zyde , en aan de andere naauwkeurig] yk aanwyst wat
eene echtfeheiding z y , en hoe de redenen , die dezelve
kunnen rechtvaardigen, uit de eigenfehappen der echtver-
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Verbintenisfe zelve behooren te worden afgeleid, z o
volgens het Natuur- als 't Godlyk recht; dat alles verzeld gaande van een tafereel der onderfcheidene nadeelen , die uit eene losbandigheid in het ftuk van 't Huwelyk en eene al te groote vryheid ten aanzien der
echtfcheidingen noodzaaklyk moeten voortvloeijen.
Gelyk dit een en ander de fraai bearbeidde ftoffe
uitmaakt van het i f t e , 2de en 6de of laatfte Hoofd
ftuk der Verhandeling van den Heer B I C K O N V I S C H 5
zo hebben wy inzonderheid belangryk gevonden het
3de, 4de en 5 d e , als waar in onze Schryver met veel
orde nagaat den oorfprong en voortgang der E c h t 
fcheidingen by de Romeinen, en 't geen derzelver
Wetten dienaangaande hebben bepaald; vervolgens aan
tonende , wat daaromtrent, zo naar het Canonique als
hedendaagfehe R e c h t , plaats heeft;
Ons beftek niet toelatende in byzonderheden te tree-'
den, moeten wy den Leezer tot de Verhandeling zelve
overwyzen, en dien verzekeren, dat hy daarin aller
wegen blyken aan zal treffen van eene beleezenheid met
oordeel ingericht, zulks dat de kundigheden, die de
zelve aan onzen jongen Rechtsgeleerde Iieeft verfchaft,
fteeds byzonder wel te pas worden gebragt, en aan het
gantfche ftuk eene voortreffelyke houding geeven : en
twyffélen wy n i e t , o f men zal onder andere zeer be
vallig en by uitftek opmerkelyk vinden de tekening
der reine huwelykszeden by den aanvang der Romein
fche Republiek, als mede die van de voorzorgen door
R O M Ü L U S gebruikt, ten einde die zeden niet bedorven
wierden door het ilegte voorbeeld van nabuurige Vol
ken. Daar tegen zou het, denken w y , de Voorftanderesfen.der Vryheid en Gelykheid vry wat ergeren, indien,
immer ter haarer kennisfe kwam, dat by vervolg van
tyd, uitwyzens 't verffag van den Heer B I C H O N V I S C H ,
c . S U L P I C I U S G A L L U S aan zyne Vrouw een' Scheid-brief
gaf, omdat hy haar op ftraat had gevonden met het
aangezigt onbedekt; dien harden ftap daar mede recht
vaardigende, dat „ de W e t had bepaald, dat het zyne
„ oogen A L L E E N waren , aan dewelken zy door haare
„ geftalte zich moest veraangenaamen; dat E E N I G L Y K
„ aan die oogen moesten worden gewyd haare poogin, , gen om te behagen ; dat aan deezen, en aan deezen
„ A L L E E N , zy als fchoon moest voorkomen; aan de
„ kennis van die oogen, en © I E O O G E N A L L E E N , z y
zich
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zich zelve moest vertrouwen; en dat alle vergeef„ i'che aanlokzelen, om de oogen van anderen tot haar té
„ trekken , van achterdogt, ja zelfs niet van misdaad
, , zouden vry w e z e n . "
In laatere tyden fchynen de Friezen inzonderheid te
hebben geyverd in het handhaven der rechten van het
Huwelyk ; daar, volgens het Plakaat van de Reprafentanten der Staaten van dat land, de dato 18 Maart 1586»
de ftraffe des doods op het Overfpel was gefteld, onverfchillig of hetzelve wierd gepleegd doof getrouwden of ongetrouwden , dour mans of vrouwen , en
zonder onderfcheid van rang ; hoe zeer , blykens de
aantekening van onzen Schryver^ dit Plakaat nimmer zy
in gebruik geweest.
Dan genoeg! W y befluiten onze aankondiging-* met
uit de wyze,'waar op deeze Verhandeling is opgerteld,
te vooïfpellen, dat de Advokaat E I C H O N V I S C H by de
hooge Gerechtshoven, alwaar de naam, dien hy voert,
fteeds voordelig blyft bekend , geen minder' roem zal
behaalen , dan hy aldaar heeft met zich gebragt van
de Akademie,
Samen/iel van Heelkunde, door B E N J A M I N B E I X , uit
het Engelsch vertaald,
met Aantekeningen verrykt ,
enz. lilde Deels 3de Stuk,
Met Planten.
Utrecht
en Amfterdam, by G. T . van Paddenburg en Z o o n ,
M . Schalekamp en W* Holtrop, 1802. In gr, ^to;
214 bl.
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ie hier eindelyk het derde en laatfte Deel van het
uitmuntendst W e r k over de Heelkunde, 't geen
wy in onze taal bezitten, ten einde gebragt.- Meermaalen betoonden wy ons genoegen , over de klaarheid, naauwkeurigheid en belangrykheid der voorfchriften en lesfen van den uitmuntenden B E L U Thans zullen wy ons vergenoegen , met den inhoud van dit laatfte Stuk kortelyk te vermeiden, en 'er eenige belangryke
zaaken uit overneemen. Hetzelve begint met het^ifte
Hoofdftuk, handelende over de verftuikte of verdraaide Ledemaaten; waarna h y , in 't volgend Hoofdftuk,
overgaat tot de kromming der Ruggraad. Het 43fte
Hoofdftuk handelt, zeer uitvoerig, over de Afzetting
der Ledemaaten; in 't welk, met groote naauwkeurig-
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heid , Vooreerst al het algemeene , dat betrekking tot
de Afzetting heeft, wordt aangeweezen; om vervolgens
tot die zaaken over te gaan, op welke men letten moet,
by de afzonderlyke Afzetting van ieder deel, dat daar
voor vatbaar is. Het volgende 44fte Hoofdftuk han
delt over het wegneeinen der Beeneinden, in ongemak
ken der Gewrichten; het 45fte over het verhoeden en
verminderen van Pyn , by het doen van Heelkundige
Kunstbewerkingen; het 4ófte over de Verloskunde; het
47tte over het openen van Lyken ; het 48fte over het
Balfemen, en eindelyk het 49fte over de Windfels en
Banden.
Om iets , 't geen onder het begrip vari een ieder
v a l t , uit dit Werk over te neemen , zullen wy hier:
het 48fte Hoofdftuk, 't welk over 't Balfemen der L y 
ken handelt, affchryven. „ In vroegere tyden gefchiedde het Balfemen met meer zorg en oplettendheid dan
tegenwoordig.
Dit was een noodwendig gevolg van
het heerfchend verlangen, om de lichaamen der afgeitorvenen , eeuwen lang, te bewaaren. Thans wordt
het zeldzaam verricht, uitgenomen met oogmerk , om
de lichaamen , geduurende het kort bedek van t y d ,
tusfchen het affterren en de begraaffenis , voor verrot
ting te bewaaren , en zelfs , uitgezonderd in gevallen,
waar in het lyk langer, dan den gewoonen tyd, boven
aarde moet gehouden worden, niet eens met dit oog
merk. Het balfemen van lyken gefchiedt thans op de
volgende manier. Na dat de hersfenen en alle borst
en buiks-ingewanden uit hunne holligheden zyn weg
genomen, legt men dezelve, uitgenomen het h a r t , in
ëen houten kist, tusfchen eene groote hoeveelheid van
een welriekend en verrottingweerend poeder, zarnengefteld uit Myrrhe, Nagelen, Lavendelkruid, Rosmaryn, M u n t , Salie en meer zoortgelyke zaaken, welke
men alle daarenboven nog vermengt met eene goe
de maate van welriekende oliën.
Het bloed , uit
de onderfcheiden holligheden weggenomen, en het
hart wederom op zyne plaats gebragt zynde, vult
men dezelve allen , met dezelfde zoort van poeder,
eene behoorlyke hoeveelheid van welriekende oliën
en geesten o p , en hegt dan de bekleedzelen te za
men.
Zommigen vullen ook den neus en mond met
deeze poeders en oliën o p , en maaken doorkervingen in
alle vleeschdeelen des lichaams, die insgelyks daar me-

B.

BELL

de worden opgevuld en naderhand toegenaaid: dan ait
is niet noodzaakelyk, ten zy men het lichaam een geruimen tyd bewaaren , of op een aanmerkelyken af
ftand, naar elders, vervoeren wilde; in welk geval het
de gewoonte i s , o m , na het, op bovengemelde wyze ,
opvullen der inkervingen, alle de uiterfte ledemaaten ,
zo wel als den tronk des lichaams, ftevig te omzwagteleni en dan gantfchelyk te vernisfen.
„ Nu legt men het lichaam op een gewascht kleed ,
van eene genoegzaame grootte, dat om het hoofd en om
alle lichaamsdeélen zo juist fluiten moet, als met mogelykheid gefchieden kan , en, of door middel van naaigaaren, of door, op behoorlyke afftanden van elkander,
omgeflingerde banden, ftevig behoort te worden vast ge
maakt. Het gewaschte kleed beftaat uit lirmen, dat in
een mengzel, beftaande uit Wasch , Olie en H a r s , ge
doopt is , en van dien zamenhang moet zyn, dat het
buigbaar genoeg i s , zonder echter zo week te zyn, dat
het op de vingers van hen, die hetzelve omflaan, blyft
kleeven. Men kan het, al naar dat het den Wondarts
behaagt, met Spaanschgroen , Menie, of iets anders ,
verwen. Heeft men twee gewaschte kleederen omgeilagen, het een boven het ander, dan worden zy gewoonlyk onderfcheiden in kleuren gemaakt.
Het gewascht kleed aangetrokken zynde, was het,
in vroegere dagen, de gewoonte , een Schilder te ge
bruiken, om het aangezicht te kleuren; dan dit wordt
thans achterwege gelaaten; Hierop wordt het Iyk onmiddelyk, met het daar toe gefchikte doodkleed *
overtogen , en in een doodkist gelegd <$ of, al naar dat
de omftandigheden het vorderen, openlvk ten toongefteld."
Deeze manier van Balfemen is zekerlyk zeer' goed
en eenvoudig* doch kan nog merkelyk verbeterd wor
den , door de hier aangepreezene welriekende middelen
met bittere te vermengen, vooral met Aloe en Coloquint, die een groot vermogen bezitten, om alle fchadelyke Infeéten af te weeren: vooral zou het, onzes achtens, dienftig Z y n , de bederfweerende middelen
te befproeijen met eene lierke ontbinding van Sublimaat
in Brandewyn, en dit zout insgelyks in eene ruime
maate onder de verwen, vernisfen en barsfen te men-*
g e n ; waardoor niet alleen het bederf kragtdaadig
•wordt gekeerd, maar ook alle vernielende Dieren en
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JTrifëclen worden afgeweezen.
T o t bevordering' vafi
dezelfde oogmerken, kan ook met vrucht het poeder
Van den wortel van wit Nieskruid onder de overigg
bederfweerefide middelen worden gemengd;
B y dit laatfte Stuk der Heelkunde van B E U L is door
de Vertaalers een aantal belangryke Byvoegzels ge^
voegd, betrekking hebbende tot voórige Hoofdftukken; waar uit wy het een en ander belangryks zullen
aanhaalen. Dus vinden wy op bl. 358 en volgg. eene
naauwkeurige Verhandeling over de uitwendige kwetzuuren der Hoofdbekleedzelen; omtrent welke die Schryvers aanmerken, dat geftooken wonden, die diep in de
uitwendige Hoofdbekleedzelen gaan ^ even gelyk als aan
andere deelen des lichaaras, dikwyls gevaarlyker toevallen veroorzaaken dan gehouwen wonden ; ontftaande
daar uit dikwyls eene roosachtige zwelling, geweldige
koorts, ftuiptrekkingeft, fazerny, ilaapzueht, enz; vooral wanneer zodanige wonden in het peesachtig bekleedzei des hoofds , en in het panvlies , dóórdringen. De
zwelling j die door dusdanige diep doorgaande hoofdwonden veroorzaakt wordt, is.doorgaans platter, rood e r , pynelyker, en meer beperkt", dart in wonden, die
alleen oppervlakkig zyn. Zo in dergelyke gevallen de
algemeene en de gewoone plaatzelyke middelen riiet
fpoedig helpen , dan is het best, de toegebragte wonden, door kruiswyze infnydingen, te verwyden, die
dikwyls oogenbliklyk hulp aanbrengen. Wyken de toevallen hierop ftiet, noch ook op de ontlasting van ett e r , zo die reeds mogt aanwezig z y n , dan is.het te
duchten, dat de ontfteeking zich reeds uit het panvlies,
tot het harde harsfenvJies, zal hebben uitgebreid. Niet
minder gevaarlyk zyn de wonden en kwetzuuren der
Slaapfpieren;, die , behalven de opgenoemde en andere
gevaarlyke toevallen, ligt de klem in den mond veroorzaaken.
Deéze gevaarlyke verfehynzelen ontftaan
voornaamelyk uit de drukking * die op de beledigde
fpier, door het over dezelve loopend peesachtig uitfpanzel, wordt verwekt; waarom ook hier de kruiswyze doprfneede het voornaam middel van geneezing
is. Ontftaat 'er$ by zulke gelegenheden, eene geweldige bloeding, door het doorihyaen van de flaapilagader*
dan kan men dezelve doorgaans , door drukking, eri
anderzins door onderfchepping, te boven komen.^
Niet minder naauwkeurig zyn de Byvoegzels over èe
i i E T T . 1803. N O . J O .
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Oogziekten, onder welke wy onder anderen met genoegen lazen eene naauwkeurige befchryving der manier van R I C H T E R om de Cataraft te opereeren. Deeze uitmuntende Man fteekt, om het Hoornvlies te openen , zyn mesje op eenmaal een halve lyn van het
witte Oogvlies in hetzelve, zodanig dat het mesje
rechthoekig op -het Hoornvlies worde aangezet, dewyl
men , door te fchuin in te fteeken, tusfchen de plaatjes van het Hoornvlies, en niet in de voorfte Oogkamer , indringt. Het geen , om in 't voorbygaan te
zeggen, een groot bewys uitlevert , tegen het n u t ,
't geen zommigen in veerende en met een fcheut uïtfpringende oogmesjes Hellen : dewyl dezelve voorzeker
niet kunnen werken, dan in eene evenwydige richting,,
aan het Druivenvlies ; waardoor de opening, thans
fchuins door het Hoornvlies dringende, dikwyls te
klein zal worden , om het Kristalvocht door te laaten.
"Wat de richting der fneede aangaat, de Heer R I C H T E R .
volgt daar in de gewoone wyze , om de opening, van»
den eenen ooghoek tot den anderen, benedenwaards te
maaken. Veel veiliger , intusfehen , oordeelen wy de
manier van den kundigen Amfterdamfchen Oculist N I S S E N , die de opening zydelings , van boven naar beneden , m a a k t , waardoor h y , na het uitneemen van 't
Krystalvocht, eene gelyke drukking van beide de oogleden op de wonde ver'krygt, en dus zo zeer geen gevaar loopt, om een Staphyloma Uveae te bekomen, dat
wel eens , op de gewoone wyze van werken, pleeg te
volgen.
Als het oog zich te veel beweegt, of als het R e genboogsvlies onder de fneede van het mesje k o m t ,
gebruikt de Heer R I C H T E R een geboogen fchaartje,
en fchynt dus ook vry van het vooroordeel der meesten , dat eene fchaar te gevaarlyk is , door eene kneuzende wonde te maaken ; een vooroordeel, waarvan de
groote C A M P E R meermaalen de ongegrondheid heeft
aangetoond. In eene vaste geoeffende hand is zekerlyk
een gefchikt ftaarmesje bet beste werktuig; doch voor
min geoeffenden zyn ons de fchaartjes van J J A V I E L altoos als de beste en zekerst treffende werktuigen voorgekomen , die wy oneindig zouden verkiezen boven alle
liitfpringende mesjes en andere zamengeftelde uitvindingen.
Ca-
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Catalogus Plantarum ufualium eet. Dat is: Lyst def
in geneeskundig gebruik zynde Gcwasfeh, die, in den
Groninger
Kruidtuin , tot dienst der
ftudeerendè
jeugd,
aangeteeld worden.
Volgens htt Linnceaansch
Stelzel gefchikt,
door j . G . K O M A N , Onderwyzer in
de Kruidkunde en Hortulanus.
Te Groningen , by
W . Zuidema» 1803. In gr. 8vo. 285 bl.

Z

ie hier een nuttig Kruidkundig Handhoekje Van deri
gryzen, in zyn vak zo ervaren R O M A N , zekerlyk
zo volledig als men met mogelykheid zou kunnen verwagten ; loopende het geheel getal zyner Kruid- eti
Geneeskundige nummers tot vyfhonderd-en•-drie. Voor
veele jaaren had de Heer R O M A N reeds alle mogelyke
moeite aangewend, om, uit het groot getal van planten,
in den Groninger Kruidtuin voorhanden , die g e e n e ,
welke tot een geneeskundig gebruik konden dienen, uit
te zueken, en, volgens de Linnazaanfche orde, op eene
byzondere plaats in den Hortus te ftellen. Thans ziet
de Naamlyst deezer Gewasfen, op verzoek van goede
Vrienden, het licht: zynde in dezelve de Planten alle
gerangfcbikt naar het Linnjeaansch Systema , met byvoeging der Hollandfche, Hoogduitfche en Franfche
naamen , en der plaatzen, daar zy natuurlykerwyze
groei jen. De kundige Vriend van den Heer R O M A N ,
de Apotheker T I E B O E L , heeft dit Werkje hier en daar
verrykt met Aantekeningen , dienende tot onderrichting , tegen bet verwisfelen van zomrnige plan*en met
andere, die daar wel naar gelyken ; waardoor dikwyls, zeer verkeerdelyk, het een voor het ander wordt
genomen.

Karakterfchets van "Dr. M A R T I N L Ü T H E R , ontworpen
door E . K . W I E L A N D , Profesfor te Leipzig.
Uit het
Hoogduitsch vertaald.
Te Groningen en Amfleldam,
by W . Wouters en J . F . Nieman , 1803. In gr,
Hvo. 188 bl.

E

en gefchrift als dit kan zeef veel goeds ftichten ,
• en is daarom ons ook in onze taal zeer welkom ;
eindlyk t o c h , hopen w y , zullen onze jonge lieden het
F f a
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lezen van veifierde verhalen en liefdesgefchiedehisfeji
waarvan men den afloop nagenoeg dromen kan , eens
moede worden; het lezen , en wel het lezen van gefchiedenisfen, werd intusfehen by hen ene byna algemene behoefte; gelukkig, zo hunne_keuze nu op foortgelyke verhalen als het tegenwoordige kan worden geleid : herinnering a a n , en nadere kennismaking toch
met Mannen, waaraan w y zo veel verfchuldigd zyn ,
is ene dierbare verplichting, waarvan wy ons niet
kunnen ontdaan zonder de grootfle ondankbaarheid j
het is ene verplichting, die haar loon met zich brengt;
bewondering en dankbaar gevoel voor God wordt daardoor opgewekt; wy gevoelen de waarde van godsdienftige kennis; en zulk een voorbeeld van algemeen
nuttige, onvermoeide werkzaamheid, en grote verdienften nog by de late nakomelingfchap , moet natuurlyk
opwekk'en en aanfporen ten goede.
LUTHER ,
offchoon wy het een en ander in hem zien en opmerken , dat niet volkomen , integendeel zwak en gebrekig w a s , ook wel nu en dan iets in zyn doen, dat
geheel verkeerd is in ons oog , — L U T H E R was groot
en nuttig, en zyn aandenken is dierbaar aan ieder, die
verdienften en weldaden hoogacht, in zo verre zelfs ,
dat het byna onmooglyk i s , om zonder verachting den
zodanigen te behandelen , die meent als uit de hoogte
op hem te mogen nederzien, en z i c h , al is 't dan
ook maar zydelings, enen zet op hem veroorlooft; offchopn zulk een manneke toch eigenlyk geen ander
gevoel by ons moest opwekken , dan dat van medelyden over zyne diepe onkunde en onverbeterlyk dommen waan.
De Karakterfchets , die Prof. W I E L A N D ons hier levert , is een duidlyk en eenvoudig verhaal van den
kvensloop des groten m a n s , onopgefmukt en zonder
enige verfierfelen, die L U T H E R ook niet behoefde;
hy ftelt ons den man voor zo als hy was , en alzo
valt zyn karakter, en tevens zyne grootheid en zyne
verdienften , van zelve in het oog. Vry uitvoerig
wordt ons vooraf de toeftand opengelegd van die Eeuw ,
waarin deze Hervormer optrad; en nu voelen w y , wat
'er in hem als zodanig verèischt werd. Vóór den tyd
van L U T H E X ontbrak het zulk enen, die ene hervorming fcheen te beogen, aan moed; want de kennis der
H Schrift was te 'oppervlakkig en de Godsdienstbe.
grips
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glippen niet genoeg gezuiverd; — aan waarheidsliefde;
want men liet zich by zodanig ene onderneming door
dweepzucht o f door eergierigheid leiden ; — aan belangeloosheid; dik wils hadden de voor ftellen tot hervorming hunnen eerften oorfprong aan een of ander ftaatkundig oogmerk te danken , en waren daaraan dan ook
ondergefchikt. „ Slechts eenen M A R T I N L U T H E R , "
zegt onze Schryver, „ was het voorbehouden om
„ al de eigenfehappen van een waardig en gelukkig
„ werktuig der heilzame Kerkhervorming in zich te
„ vereenigen, en de ongekunftelde ontwikkeling der
, , nadere en afgelegener bertemmingsgronden , die hem
tot een der grootfte mannen van Duitschland de„ den worden, zullen dit oordeel nog nader kunnen
„ bevestigen."
Ons beftek gedoogt niet, onzen Schryver in deze
ontwikkeling te volgen ; en onze Lezer zou ons weinig verplicht z y n , gaven wy h i e r , by wyze van uittrekfel , een dor geraamte van de grote gebeurtenisfen
van dien t y d , 's mans verrichtingen en belangryken le*
vensloop,.
Deze allen zyn ook genoegzaam bekend.
M e t dat al is de arbeid van W I E L A N D niet overtollig.
LUTHER
fchittert hier overal in zyne grootheid èn
ware verdienften ; en vooral trof ons in deze Karaklerfchets de Godlyke leiding van zyne vroege jeugd
af aan, waardoor hy juist werd wat hy worden moest,
van het ene juist kwam tot het andere, ongedwongen,
geheel v r y , door zyne eigene werkzaamheid en verdienften ; terwyl hy echter zo duidlyk arbeidde, niet naar
een door hem zelf beraamd plan , maar naar het weldadig plan van God; zodat wy althands by het lezen
geleid werden ja wel tot dankbaar gevoel voor den
groten m a n , maar fterker nog tot gevoel voor G o d ,
die door hem ons beweldadigde, aan wien wy den
groten zegen, dien hy aanbrengt, kenlyk moeten danktveten, terwyl het gebrekige en zwakke geheel en al
der menschlyke onvolkomenheid van zelve wordt
toegekend.
W y befluiten deze onze aankondiging met het overnemen van het flot, — met enige bekorting echter.
Hetgeen wy woordelyk overnemen, om den Lezer met
den ftyl en de fchryfwyze bekend te maken, zullen w y
genoegzaam onderfcheiden.
„ Hy behoorde tot die zeldzame Mannen, welke
F f 3
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met geringe hulpmiddelen in ftaat zyn groote dingen te bewerken en ongeluoflyke veranderingen voort
„ te brengen. Hy was en werd alles door zich zei„ ven , en d e , onder het juk des bygeloofs en des
„ geestelyken Despotismus,
vernederde menschheid
„ dankt hem hare veredeling en de herftelling in hare
„ miskende , eeuwen lang verdrukte regten. In een
„ tydsgewricht, waarin men .gewoon was weinig o f
niets te denken en te onderzoeken, maakte hy het
„ nuttigst gebruik van de afzonderlyke Hukken der
„ herlevende letterkunde , welke hy met onvermoeide
„ vlyt, ten deele reeds op de fchool, ten deele in zy„ ne akademifche jaren, byeen verzameld had , tot
„ eene grondige verklaring der heilige Schrift, en tot
eene doelmatige verbetering van het geheele Gods„ dienst-onderwys, zoo wel op de katheder als op den
„ geestelyken fpreekftoel. T e verheven van geest om
, , de fteeken des nyds en der yverzucht te gevoelen,
liet hy de verdienften van vreemden geerne gerecht
„ tigheid wedervaren , ging echter beftendig zyn eigen
„ weg , en de gelukkige" denkbeelden der kundigrte
Mannen van zyne eeuw, van eenen E R A S M U S en eenen
„ M E L A N C H T O N , werden in zyne handen op zyn hoogst
flechts tot werktuigen , nimmer echter tot bronnen
\ zyner opgeklaarde denkbeelden,
Hy verhief, inzonl, derheid door zyne Bybelvertaling, de Duitfche taal
, uit hare vorige barbaarschheid ; Vorften en Burgers
' onderwees hy in hunne wederzydfche regten en pligten, veel grondiger en juister dan bet de fcherpzinhigfte Regtsgeleerden in hunne Werken gedaan had\ \ den , of nog lang na zynen tyd deden; kortom ,
* elke gelegenheid nam hy w a a r , en maakte 'er het
l nuttigst gebruik van , om vooroordeelen te beftry* den en nuttige waarheden uit te breiden , en voorze' ker zou hy nog veel meer hebben gedaan , zo hem
" niet gedeèltelyk verfcheide Godgeleerde verfchil" len, 'gedeèltelyk andèrè verftrooijingen , het grootst
" jTfcdeelte van zynen ledigen tyd ontroofd hadden."
Zyn karakter maakt hem eerbiedwaardig en be^
minnelyk.
Hy was vergenoegd en matig , vrymoedig
en onbevreesd, belangloos en weldadig, grootmoedig
cn befcheidén, warm Godvereerer en werkzaam Men*
fehenvriend. Aan vergenoegdheid was hy reeds in zy«e vroege jeugd, en verder in het Klooster , gewend;
' '
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deze werkte by hem zyne matigheid , en die heiderbeid van z i e l , die de moeder is van grote denkbeel
den en handelingen.
Hy had weinige behoeften, en
was een vyand van alle z-inlyke buitenfporigheid; dik*vils ontzeide hy zich het genot van menige aangebo
dene gerieflykheid ; toch verachtte hy het genot der
vreugde niet, maar leerde, door zyn voorbeeld , de
grote kunst, om de fchuldeloze genoegens des levens
even zoo gemaklyk te ontberen, als dezelve tot ver
zameling van nieuwe kragten, en tot opwekking van
een vrolyk gevoel van dankbaarheid jegens de overal
zigtbare goedheid des Scheppers, te gebruiken. Deze
kunst van te ontberen maakte hem vrymoedig, onbe
vreesd en ftandvastig. V r y van de knagingen van het
geweten, genoot hy de ware gemoedsrust, zocht en
vond alleen in zichzelven de bronnen der ware geluk
zaligheid, en ftelde dus gene waarde op de gefchenken des geluks, die van de luimen van menfchen-gunst
en haat afhangen. Onbevreesd was hy by gevaren; on
omkoopbaar was zyne waarheidsliefde in de beoorde
ling en bettraffing der ondeugden en fouten; geen aan
zien des perfoons was hem hier in hinderlyk ; even
vrymoedig ging hy ook met hun in dezen te werk ,
die hy anders beminde en hoogachtte. H y was on
baatzuchtig; hy verfmaadde alle aanbiedingen van het
Roomfche H o f ; en meer dan eens bedankte hy voor
aanzienlyke gefchenken, hem door den Keurvorst aan
geboden; en de aangenomene gefchenken verdeelde hy
onder noodlydenden, en onderfleunde daarenboven vele
behoeftigen uit zvne eigene inkomften.
„ Hy was grootmoedig , en noch de onverfchilligheid, noch de ondankbaarheid zyner tydgenoten hielden
hem terug ; perlbonlyke beledigingen vergaf hy gaar
ne; doch tegen de vyanden der gezuiverde l e e r , o f
fcheurmakers, onder de voorftanders der hervorming,
was hy niets toegevende. Nimmer meende hy genoeg
verricht te hebben, by alle zyne werkzaamheid; omtrend menfchenlof was hy onverfchillig, en had een
edel ongenoegen over uitwendige eerbetoningen jegens
hem, omdat hy deze voor de hervorming nadelig hield.
2 y n e uuren van uitfpanning bragt hy met nuttige be
zigheden door ; de tuinarbeid was hem het beeld der
vruchtbaarheid van zyne pogingen; de muziek verhief
zyn hart tot de voorgevoelens der hemelfche vreugde.
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„ Ongeveinsde godsvrucht gaf aan zyn karakte*
enen nieuwen glans." KinderJyk 'gevoelde hy de vaderiyke liefde Gods, dien hy vtreerde met dankbare liefs
d e ; dit deed hem zyn hoogst geluk in de nadere ver
bintenis met God zoeken.
Van daar dat hem het ge
bed zo dierbaar w a s ; van daar zyn heldengeloof, dat
hem alle menschlyk geweld en vervolging trotferen
deed, en Heeds ene vrolyke eeuwigheid niet alleen tp
gemoet zien , maar ook den zegenryken voortgang der
door hem begonnene Kerkhervorming met gerustftellende
overtuiging verwachten.
„ Zulk een man moest noodzaaklyk zeer veel uit
werken. Aan hem is Europa de eerfte aanleiding tot
nadenken over den Godsdienst verfchuldigd, en, door
hem gewoon aan het beftryden van verjaarde vooroor
delen, werd de nakomelingfchap tot het uüroeijen van
nog andere voorbereid.
Vorften en Volken was hy
niet minder voordelig : vóór hem twyfelde men aau
de mooglykheid om de aanmatigingen yan den Roomfchen Stoel en der Geestlykheid behoorlyk te beper
ken; nu leerde men de grenzen van zyne rechten en
vermogens beter kennen ; nu wist men zich by het
Roomiche Hof te doen gelden; de oogen gingen open,
over de betrekking tusfchen Kerk en Staar; de Geestr
lykbeid durfde nu ook minder wagen; en het bettuur
der wereldlyke Beheerfchers kreeg enen bepaalden en
vasten gang.
De nuttige werkzaamheid der burgers
verkreeg enen nieuwen yver en vryer voortgang. De
menigvuldige Feestdagen, Bedevaarten, en wat meer
van dien aard was, en den geest van lediggang aan
kweekte , werden afgefchaft; een nieuw leven en wel
vaart kwam in verfcheide takken van beftaan, en zelfs
in Katbolyke landen begon men, in 't vervolg, te wedyveren met de Proteftanten, en het bevorderen van nut
tige werkzaamheid tot een hoofdonderwerp van de zor
gen der Regering te maken. Duitschland heeft in het
byzonder aan de hervorming grote verplichtingen; zy
zette de Ryksgroten aan tot ene' algemeen nuttige
vaderlandsliefde; de Proteftantfche Stenden, yverzuchr
tig op hunne Godsdienftige vryheid , waren werkzaam
tot het houden van een billyk evenwicht tusfchen bei
de. Godsdienstpartyen, en om de magt des Keizers nog
nauwer te beperken ; de Katholyke Vorften werden
door dit voorbeeld aangezet; zo ontftondeq 'er nieuwe»
ftaatg»
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ftaatsbetrekkingen tusfchen het Opperhoofd en de Leden
des R y k s ; en de Westfaalfche Vrede vergoedde de
ellende, welke de dertigjarige Oorlog, toch ook een
gevolg van de Hervorming, over Duitschland had ge*
bragt.
„ L U T H E R S verdienften by de Kerk vallen van zel
ve in het oog. H y verdrong de Schoolfche Godge-.
leerdbeid niet alleen by 'de Hervormden, maar nood
zaakte ook de Godgeleerden Van de tegenparty , om
z i c h , ten minften enigzins, daar van los te rukken, en
de H . Schrift en de Kerkvaders te beoefenen; hy ver
anderde den onvruchtbaren toon der openlyke kanfelvoordragten. Zyne tegenftrevers moeten zelve erken
nen, dat hy ook voor hun het Pauslyk juk verligtte,
en dat het zonder hem met de gehele onderdrukking
van het Menschlyk verftand door Priesters en Monnik
ken tot het uiterfte zou gekomen zyn.
H y ontnam
den Aflaat deszelfs aanzien, en voerde de wezenlyke
pligten van den Kristen weder in. Zich fchikkende
naar de bevatting van den ongeleerden, fchreef hy ia
zynen Katechismus aan alle (tanden heilzame levens
regelen v o o r , onderfteunde dezelve met Godsdienftige
beweeggronden, en toonde dus den weg tot ware ver
eering van God."
„ Zulk een g r o o t , van alle zyden befchouwd, zulk
„, een bewonderenswaardig, zulk een algemeen dank, , baarheid verdienend Man was L U T H E R ; even groot
„ als Mensch, als Staatsburger en als Geleerde. A l s
„ Mensch miskende hy nimmer zyne eigene fouten ,
„ en verviel nimmer tot andere misftappen, dan die
door den eigenen en buitengewonen gang van zynen
fterken geest veroorzaakt werden. Als goed Burger
„ leidde hy de opmerkzaamheid der Vorften tot hunna
„ dikwerf miskende pligten t e r u g , en predikte den
Onderdanen gehoorzaamheid jegens hunne Overighe„ den. Als Geleerde ontmaskerde hy verjaarde voor„ oordeelen, en opende voor zyne tydgenoten, op meer
„ dan eenerlei w y z e , nieuwe uitzichten ter verdere
, , uitbreiding van den kring der menfchelyke kundig„ heden. Met een woord:- L U T H E R was in alle opzicbten een waarlyk groot Man."
1
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Nieuwe Tafrelen van Ttalien, door Mr. F . J . L . M E Y E R .
Uit het Hoogduitsch. In II Deelen. Te Leyden, by
van Thoir en de Meyere, 1803. In gr. 'óvo. Te za~
men groot 409 bl,
ls het luisterryke tooneel der Romeinfche dapperheid en grootheid, als het moederland der Latynfche letteren, als de zetel der onhervormde Kerk, als
de eerfte oefenfchool van den herftelden fmaak, als de
bewaarplaats der meeste ovetblyfzelen van oudheid en
kunst, als het bevalligfte oord van gansch Europa door
luchtftreek en ligging — blyft Italië altyd een land ,
het welk de Reizigers van eenige kunde en fmaak tot
zich trekt, en waarover hunne berichten, boe veelvuldig zy ook worden, nimmer de weetgraage Lezers verveelen. Een W A T K I N S , een S T O L B E R G , een D U P A T I
mogen onlangs met hunne Brieven, ook over Italië, de
weetgierigheid verrukt hebben, dezelve h hierin nooit
voldaan. Zy begeert, naamlyk, niet zoo zeer te hooien herhaalen, wat 'er te zien zy aan en in Italië,
xnaar ftrekt zich tot den wensch uit, om te vernemen,
hoe de"haar reeds bekende byzonderheden gezien, gevoeld en medegedeeld zyn door alle Reizigers van uitftekende kunde, kiefchen fmaak, gezond oordeel en leevendigen ftyl. Het zyn dus geene eigenlyke Reisbefchryvingen meer, welken zy verlangt, noch ook bloote
Gefchiedkundige ophelderingen wegens oude Gedenkftukken of nog aanwezige Staatsregelingen, waarvan de herhaa'ing haar verveelt: het zyn Tafereelen, welken zy
blyft wenfchen even als de kunstminnaar gaarne het
zelfde belangryke geval door verfcheidene meesters in
hunne eigene manier aefchilderd ziet. Aan dezen wensch
is eene nieuwe voldoening geboden door eenen man ,
wiens naam alleen eenen ieder greetig naar zyn werk
maakt. De Hamburgfche Doctor F . J . L O R E N Z M E Y E R ,
die Parys fchetfte, zoo als het hem in 1796 voorkwam, na dat hy het in 1783 en 1784 had be£ogt, en
door het oordeelkundige en leevendige van die fchets,
ook by ons,de algemeene aandacht wekte (f),heeft kort
daar-
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(*) Parys in zynen tegenwoordigen toefland gefchetst; naar
het
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daarna, in de uuren van herinnering aan zyne reize
door Italië, nog immer liet blyde feest zyner verbeel
ding — gelyk hy het noemt — deze tafereelen ontwor
pen , van welken reeds eenigen vroeger door hem
geplaatst waren in het nieuwe Duitfche Mufeum.
De
ze tafereelen zyn h e t , welken ons nu vertaald wor
den aangeboden, gelyk ze ook al reeds in het Fransch
zyn overgebragt. De Schryver betuigt wel, door der
zelver uitgave, aan het verlangen v a n , misfchien te
vooringenomene, vrienden voldaan te hebben, en zich
te beklaagen over gebrek aan praStifche kennis der
Schilderkunst, als maakende hetzelve hem in eigene
oogen onbevoegd tot eenen kunstrechter : maar gaarne
betuigen w y , dat 's mans ftyl en voordragt ons van
onpartydige rechters in vooringenomene lezers verkeerd,
en zyn zuivere fmaak, naar ons oordeel, allen mangel
aan eigenlyke kunstbekwaamheid genoegzaam vergoed
heeft, zoo dikwyls zyne befcheidenheid zich veroorloft,
eenig oordeel over kunstwerk te veilen.
W y konden waarlyk volftaan met een beroep op dit
geheele letterwerk , om deze onze aanpryzing van het
zelve te billyken, en , indien elders ooit, konden wy
alhier met allen recht zeggen, verlegen te zyn in het
doen van eene keuze ter proeve, daar alles even keu
rig naar vereisen van onderfcheiden aard der itoffen is
behandeld: opdat echter onze vooringenomenheid,wel
ke w y v>.or den Schryver betuigden, ons oordeel voor
anderen van geene onwaarde maake, willen wy eene en
andere proeve aanvoeren, waaruit het geheel vryelyk
te beoordeelen is.
Het nachtbezoek, dat ik aan de verzameling van
„ oudheden in het Vatikaan g a f , met den fakkel in de
„ band. en in gezelfchap van verfcheiden uitmuntende
„ Duitfche Schilders, Beeldhouwers en Architeéten,
„ was het affcheidsfeest, dat ik my zeiven en hun gaf,
„ in den nacht voor dat ik van Romen vertrok. Neen,
„ nooit vergeet ik die zalige oogenblikken, die ik heb
doorgebragt in de befchouwing, en het ftille en on„ geftoorde genot van zo vele denkbeeldige volkomenheden van wezens van een hoger natuur, die de geest
« der
het Hoogduitsch van Dr. F . J . LORHNZ M E Y E R , Amft. 1797.
——— Zie de Algem. Fad. Lettcroef. voor 179S , bl. 2 7 1 , et»
voor 1799, bl. 454.

432

t,

J , L.

M E Y H

der grote Griekfche en Romeinfche kunftenaars orn»
„, vattede en hunne hand ligchaamlyk daarftelde! Be„ fchenen van het ginds en herwaarts gedragen wordende fakkellicht, was het even als of het marmer
begon te leven. De fcheppende Griekfche kunftenaar
„ kon nimmer denken, dat zyn ftuk zulk eene uitwer, , king op ons zoude maaken, als de verlichting door
o, fakkels doet,
Als een wezen van bcmelfche af„, komst, fcheen Apollo , by de langzaame nadering
met den fakkel, van zynen voetftal a f , en ons te
gemoet te zweven, en zyn flout en eeuwig jeugdig
hoofd voor uit te fteken, om den ouden nacht van
„ den baiert te verdelgen , en hetn in licht te her, fcheppen. Het was niet de vertoornde overwinnaar
, , van Python, die zynen zilveren boog gefpannen had,
, om een verachtlyk monfter te doden, en zynen macht?
„ lozen vyand nog een blik van toorn toewerpt, - r — »
„ neen! het was de Zonnegod zelf, die zyneq loop„ baan intredende, zyne fchreden verdubbelt, om met
„, het uitgaande albeltraiend licht, leven en zegen over
de aarde te verfpreiden: het beeld van den eerften
, aanbrekenden dag in de nieuwe fchepping."
Dus
evoelde M E Y E R by de meesterftukken der kunst. ( D ,
. bl. 1 0 5 - 1 1 0 . )
Het gezicht van deze in zy„ ne ingewanden brandende vallei
de Solfatcrra
by Napels — werkt nog fterker op de ingefpannen
„ verbeeldingskragt, dan zelfs het gezicht van den krater van den open en in rust zynden Vefwius, gelyk
„ ik hem gezien heb. De verborgen oorzaken van de
, werking des vuurs op de holle Solfaterra vertonen
„ ons verfchriklyke beeldtenisfen van een nabyzynd on, , bekend gevaar, dat de wandelaaren op deze ligte
fchors des brandenden afgronds ieder oögenblik
fchynt te kunnen verrasfen. By den open mond van
„ d e n Vefuvius verdwynt deze vrees, wyl het aannaderend gevaar van eenen vuurbraak zich van te
„ voren aankondigt.
Daar vertrouwt men veilig te
„ zyn, en gewent men zich aan het gezigt van den
rokenden afgrond: hier heeft men een voorgevoel van
„ een gevaar, dat by een langer verwyl vermeerdert.
„ Elke voetftap baart fchrik. De onervaren reiziger,
„ die deze ftreek voor de eerftemaal bezoekt, fchroomt
„ op dezelfde plek gronds te treden, waarop zyn ge„ leidsman zyne voeten gezet heeft, uit vreze van den
S ï
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„ last te vermeerderen, dien de ligte aardfcbors naauw„ lyks fchynt te kunnen dragen. Men verbeeldt zich iri
„ het onderaardsch geraas eene nabyzynde aardbeving te
ontdekken: de hitte des bodems gevoelt men duidlyk
, , onder de voetzolen : de opftygende zwaveldampen
„ maken de ademhaaling moeilyk. T e vergeefs ftrydr.
hier het bedaarde nadenken met de ontzettende
„ fchrikbeelden , die de werkende verbeeldingsklacht
zich hier, te midden van alle deze verfchynzels,
zelve fchept. —*— Men ylt terug uit dit dal, dat
niet dan kwaade voortekens oplevert, en men v e r „ heugt zich, wanneer men weer op den vasten bodem
„ terug is gekeerd, even als de fchipper, die na de
ftormen op zee ontwortteld te hebben, in eenen vei„ ligen haven is aangeland, en het naby geweest zyn„ de doodsgevaar ontkomen is." Dus gevoelde , dus
fchetfte de Schryver het veifchriklyke in de natuur
(T). II. bl. 197—199.)
,, Uit de aarde verrezen
„ — dus fpreekt hy van den fefuvius — door zyne
„ eigene kragten, en van alle andere bergen afge„ fcheiden , ftaat hy daar als een afgezonderd, ftout*
„ verfchriklyk Colosfusbeeld. Toen ik hem zag, was
„ hy in rust. Een zwarte damp fteeg plegtig, lang„ zasun, uit zynen mond op, ftond als eene vreeslyke
„ zuil daar, kromde zich vervolgens ter zyde in de
„ lucht, en trok, door de avondzon rood geverfd, aan
„ eene dreigende donderwolk gelyk, over de ftifle
„ golf been.
Verbeeld u eet] gezigteinder , die door
„ geene wolken verduisterd is en door geene dampen
of nevelen betrokken. In geen land van de waereld
„ heeft de beneden-dampkring zo veel helderheid; ner„ gens fchynt de z o n , het zy zy opkome of onderga,
zo helder. Hier is de natuur altyd fchoon en majes„ tueus, het zy de zon uit het oosten verryzende, over
„ de pyramide van den Vefuvius hare ftralen kome fchi©„ ten,en te gelyk de Stad QNapch^^dt kalme oppervlakteder zee, het voorgebergte en de eilanden met zyne
trotlche rotzen, kome verlichten; het zy dat z y , in
„ het opgenblik van haren ondergang met een zachter
„ licht dit heerlyk amphitheater vergulde: het zy eind„ lyk, dat de maan haren zilveren glans over dit ver„ heven en treffend toneel verfpreide. Dan hoe oneindig klimt de fchoonheid van dit alles, wanneer een
„ on-
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onvveder de baren der golf doet opbruisfcheft, en de
donderflagen duizend malen door de echos der bergen herhaald worden : of wanneer, in eenen duisteren nacht de Vefuvius ftromen van vuur uitbraakt
en naar den hemel w e r p t , wier heilloze fchittering
in de zee wederkaatst: en wanneer zyn kruin, met
eenen dikken damp omgeven, blikzemitraalen fchiet
en vreeslyke ftromen van gloeienden lava rondom
zich verfpreidt
Dichters! waar h'ebt gy woorden, Schilders! waar hebt gy kleuren die in ftaat
z y n , het beeld van deze wonderen der natuur af te
.,, maaien? —— „ W a t zyt gy gelukkig, myn v a d e r ! "
„ zeide ik tegen een Carthuizer monnik, die digt by
,,, my zat op het terras van het klooster, en die, ge„ duurende een u u r , tot myn groot genoegen, de ftil„ zwygenheid in acht had genomen, hem door zyn or„ de v.orgefchreeven. „ W a t zyt gy gelukkig, deze
„ woning te bewonen, die u het bekoorlyk gezigt van
„ het fcho:>nfte land der waereld doet genieten!"
J a , andwoordde hy my koel, en de fchouders opha„ lende, dit zeggen alle vreemdelingen, die hier ko„ men , deze ftreeken zyn een aardsch paradys voor
hun; — doch voor ons zyn anderen! koom hier met
„ m y , (terwyl hy op de kerk van het klooster wees)
„ koom eens hier met m y , en zie en bewonder met
„ my de fchatten van den heiligen M A R T I N U S . " ( D . II.
bl. 1 1 5 , 116.)
Zulk een toon heerscht in alle deze tafereelen, in
welken tevens gefchiedkunde , oudheidkunde, ftaatkunde en letterkunde in dier voege voorkomen, dat der
zelver welgepast gebruik ze even beiangryk als beval
lig m a a k t , maar wier proefaanhaaling ons de uitge
breidheid van het reeds overgenomene verbiedt. In alles
echter, wat den toenmaaligen Paus P I U S V I , en inzon
derheid deszelfs arbeid ter droogmaaking der Pomtynfche moerasfen, betreft , vonden wy eene overeenkomst
met het geen wy in het Leeven van dien Kerkvoogd door
B o u R G O i N G ( * ) gelezen hadden, welke ons op een on
aangenaam vermoeden van gebrek aan oorfpronglykheid
in onzen Schryver bragt; tot dat w y , dat Leeven naarflaan(*) Gefchiedkundige en Wysgeerige Gedenkfchriften ovef
pius VI. enz. Aiuit. 1 7 9 9 . II Deelen.
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flaande", op bl. 106 in eene aanteekening van deszelfs
Vertaaler vonden, dat de ganfche befchryving van de
droogmaaking der Pomtynfche moerasfen meerendeels
aldaar ontleend was uit dit W e r k , hetwelk te Berlyn
reeds in 1792 werd uitgegeven; terwyl de Heer M E Y E R
van den anderen kant ( D . I. bl. 183) yegt, zelf die
Gedenkfchriften vertaald te hebben in het Hoogduitsch,
en zoo veel oordeels als waarheid in dezelven gevon
den te hebben. Gelyk alzoo dit vermoeden by ons ten
voordeele van den Schryver is vervallen ; alzoo is ons
ook volkomen een ander ontgaan, het welk eerst in
ons opkwam, o f alle deze tafereelen wel overal eigene
aanfehouwing ten grondflage hadden, om dat 'er zoo
heel weinig van eene eigen lyke reis in voorkomt; w y l
ons eene doorgaande lezing veelvuldige bewyzen daar
tegen aan de hand heeft gegeven. De Vertaaler van
deze keurige tafereelen verdient onzen lof wegens zui
verheid der taaie, waartoe hem eene Franfche vertaaling
niet ondienftig fchynt geweest te zyn; maar ftruikelt
dikwyls in de gedachten der naamwoorden, is niet ge
lukkig in het plaatzen der zinfeheidingteekenen, en moge
ons liever de vertaalingen van onzen V O N D E L gegeven
hebben, in plaats van zyne rymlooze overzetting der
plaatzen uit V I R G I L I U S , daar hem toch de overzetting
in dichtmaat moeilyk moet gevallen zyn, wyl hy ons
anders die van eene fchoone plaats uit s i u u s I T A L I C U S
( D . II. bl. 113.) niet zou onthouden hebben, welke
Dichter waariyk zoo algemeen in handen niet i s , noch
welke plaats ook zoo lang is , dat ons om beide deze
redenen, en omdat de Franfche Vertaaler ook alzoo had
gedaan, die ganfche aanhaaling moest onthouden worden.
Een af beeldzei van de Villa van M E C E N A S en een
net gefneeden titel met den bouwval van J Ü P I T E R S
tempel verderen de uitgave van dit W e r k .
1
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Verhandelingen over den Oost-Indifchen Handel, door cYSBüRf
KAREL VAN HOGENDORP. Te Amfterdam, by de Wed. J . Dólk
ƒ» g r . 8vo. igp £/.
Verhandelingen over dit zelfde Onderwerp. Derde Stuk. Doof
Denzelfden. 1 1 2 bl.
Verhandelingen over dit zelfde Onderwerp. Tweede Stuk. Door
Denzelfden. Behelzende eene ftaatkundige befchouwing van
de Koloniën benoorden en beoosten Kaap de Goede Hoop*
524 bh

W

y voegen deeze Stukken, alle een en hetzelfde hoofdonderwerp ten doel hebbende, in de tydorde der uitgav e , zamen. 'tls eene wyle geleden,dat wy verflag gaven van
twee Werken, een Berigt behelzende van den tegenwoordigen
tocftand der Bataaffche Bezittingen in de Oost-Indiën, en den>
Handel op dezelve, door DIKK VAN HOGENDORP, en een Ver*
volg op dit Berigt, grootendeels beifaande uit de opgave vart
het Stuk van den Heer Bewindhebber B. VAN DER ODDERMEUL E N , getyteld: tets dat tot voordeel der Deelgenooten van de
Öost-Indifche Compagnie, en tot nut van ieder Ingezeten van
dit Gemeenebest, kan ftrekken (*).
Het eerstgemelde deezer W e r k e n , van DIRK VAN HOGENDORi', wekte GYSBERT KARËL, VAK Hor.ENDoür o p , om zyne

gedagten over .dit oriderwerp in orde te fchikken en mede te
deelen , en de groote vraag te onderzoeken , o f de Compagnie voor- of nadeelig voor den Staat z y ? Hy koos, om
reden van den rykdom der ItofFe, twee tyditippen uit; het
Jaar 1 7 8 5 , toen de Heer VAN DER OUDERMEULEN een Gedenkftuk van zyn Vernuft en Kundigheid heeft in het licht
gebragt; en toen, in I 7 0 i , d e bekende Rapporten der StaatsCommisfie uitgekomen zyn. Ingevolge van deeze keuze,
waarvoor

de

Schryver

in de Inleiding zyne redenen opgeeft,

behelst het Eerfte Stuk „ Gedagten over den Oost-Indifchen
„ Handel en Bezittingen, voorgedraagen in Aanmerkingen op
de Memorie van den Heer VAN DER OUDEKMEULEN, gedig„ tekend 10 Nov. 1 7 8 5 , met de Bylaagen
alsmede op
„ de Rapporten der Staats-Commisfie, uitgebragt den 28 Jan^
en 14 July 1 7 9 1 , met de Bylaagen."
Ten flot van het Eerfte Stuk geeft de Schryver , in weinige bladzyden, zyne Gedagten over den Oost-Indifchen Handel
in 't algemeen, van de oudfte tyden af tot heden toe. IV y
fchryven het laatfte gedeelte af, als gefchikt om on» 0. K .
VAÏ!

(*) Zie onze Vadert. Letteroefi

voor

1802, bl. 164 enz»
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VAN HOGENDORPS gevoelens te doen kennen.
„ Zo lang als
de Vaart en Handel op de Oost-Indiën gering was , ging alles
naar xvensch, en de Compagnie drukte dezelve by alle gelegenheden.
De Portugeezen waren gefnuikt, Spanje moest
by de Munfterfche Vrede afzien van alltn Regt op den Oostïndiichea Handel, Engeland was verfchsurd door Burgeroorlogen, Frankryk verftondt zich niet op de Negotie, de
Noordfche Natiën waren te arm voor zodanige onderneemin gen.
Maar op het eind van de voorgaande Eeuw, toen
de Compagnie waande het minst gevaar te loopen, ftondt 'er
een geringe Mededinger o p , die eerst onbemerkt, maar des
te gedegter, op den ondergang van dit Syftema werkte. Ik
meen den particulieren Handelaar, den vryen Koopman , o n der de belchtrming der verdere Compa.gnien. Tegen deezen
kon de Compagnie niet markten, om dat hy oneindig beter
koop werkte, zo dat de Hooge Regeering van Batavia aan
Bewindhebbers voordroeg , om gelyken vrydotn te verleenen, doch vrugteloos. Inmiddels hadt men weinig zorg gedraagen voor den bloei van 's Compagnies bezittingen, en
naauw'yks opgemerkt, dat de inkomüen van dezelven vooruit
gingen , terwyl de Handel agteruit liep. Als maar de Specerytn uitfluitend aan de Compagnie geleverd werden, en de
Vorften hunne boomen lieten rooijen, als maar Peper, T i n ,
Amphioen , enz. door de Vorften geleverd werden tegen
laage pryzen , als maar de Compagnie alleen in Japan werd
toegelaaten, zo meende men alles gewonnen te hebben , en
op den bouw van kostbaare vrugten op eigen grond , of de
aanmoediging van maiiufaftuuren aldaar, was men geenzins
'bedagt. In het midden van deeze Eeuw liet de GouverneurGeneraal VAN IMHÜFF zvne ftem hooren, klaagde over het
verval der zaaken in Indie, en droeg middelen voor tot herftel derzelven. Een van de voornaamtte was de Particuliere
Handel , die ouder Hem , en zynen Opvolger, den Heer
MOSSEL, gebloeid heeft, doch naderhand, volgens het getuigenis van den HeerN
..wederom vervallen is,doordien de Compagnie, volgens het oud Syftema , en verblind
door eenige kortftondige voordeelen, den Handel wederom
geheel tot zig getrokken heeft.
IMHOFF wilde ook Java
colonifeertn , door Duitfche Boeren aldaar over te brengen,
en 'er zelfs Indifche Lynwaatweevers aan te lokken.
Maar
deeze ftaatkundige ontwerpen fchynen met Hem ten grave
gedaald te zyn , en de Compagnie is door den ouden flenter
ao zeer veragterd , dat de Heer VAK DER OUDERMKULEN , in
1785,
aangetoond heeft , dat het jaarlyksch kort in Indie,
zelfs zonder den noodlottigen Engelfchen Oorlog, iets laater,
den val der Compagnie onvermydelyk zoude bewerkt hebben. Het uitfluitend Syftema in Indie was ook in het VaL f c T T . 1 0 0 3 . fco. 1 0 .
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derland, van den beginne, aangenomen geworden. D e Compagnie kogt 'er zelve alle de goederen voor de O o s t , bouwde 'er haare eigene Schtpen , op haare eigene Werven, en
verkogt 'er de retouren geheel voor haare rekening. Kundige lieden verzetten zig wel tegen deeze handelwyze. Het inkoopen der goederen hier te Lande werd als zeer nadeelig
befchreeven door den Heer Hoofdparticipant TITSING, het
vaaren met eigen Schepen werd aangetoond zeer nadeeïig te
zyn door eene Staat scommisfie , in gevolde berekeningen van
eenige Bewindhebbers, en de uitfluitende aanvoer van retouren herwaards was reeds afgeraaden door den Heer VAN
DEK OUDERMEULEN.
Dan de gewoonte en de overleveringen
der voorouderen zegepraalden over alle deeze raadgeevingen,
zo dat de Compagnie langfaam en fchoorvoetende gehoor
aan dezelve gaf.
Inmiddels was het oude Syftéma niet houbaar tegen de omkeering , welke de particuliere Vaart en

Handel

van

Engelfchen ,

Franfchen ,

Deenen ,

Zweeden,

Noord-Americaanen enz. hadden veroorzaakt op alle de marktplaatzen van Afie, federt anderhalve e e u w . nog verI min tegen de gedugte navale magt, die de Engelfchen en
Franfchen,
in de laatfte jaaren, aldaar hadden ten toon gefpreid.
Indien
ook de oude Regeering was aangebleeven, en de Omwending
van 1795 geen plaats hadt gehad , zo zoude 'er eene gioote
verandering voorgevallen zyn by het uiteinde van 's Compagnies Charter, een weinig laater. Daar toe was 'er eene
buitengewoone Commisfie naar de Ocst gezonden, zo om
nader onderzoek te d o e n , omtrent de middelen van herftel,
als om gereed te liaan, ter invoering van een nieuw Beïluur.
Thans, daar men alles argebrooken heeft, is de Oosr-lndifche Compagnie ook vernietigd, maar het nieuw Beftuur is
een nieuw Comptoir, in plaats van het o u d e , gereed tot
denzelfden uitfluitenden Handel, en 'er is voor de Natie en
het algemeen belang niets gewonnen. D e Bezittingen zyn ,
voor het oo^enbiik , zelfs verlooren , en noch de particuliere , noch de publyke H a n d e l , hebben , in vergelyking by
voorgaande tyden, eenig voorwerp van werkzaamheid. M e n
kan flegts den dubbelen wensch voeden , en dat de Bezittingen zullen terug komen, en dat betere grondflagen voor den
Handel op dezelven en het Beftuur over dezelven zullen gelegd worden, zonder dat men zo veel als gisfen kan, welke
van deeze wenfehen den meesten kans van een draaglyke vervulling heeft."
W y herinneren hier , dat het Eerfte
Stuk , waarvan dit het flot uitmaakt, de Jaartekening van
ï 8 o i voert.
Het Derde S t u k , het tweede in deeze Afdeeling vermeld,
ang vóór her T w e e d e , ten Jaare 1 8 0 2 , het licht, 0111 dat dit
Lr.iië toen nog niet afgewerkt was , en de omftandigheden
fchee-
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fcheenen te eifchen, niet langer met de^ze uitgave te wagten.
H t t beftaat uit eene zaaklyke voordragt, gepaard met ophel
deringen , van het O&roy der Engelfclie Oost-Indifche Com
pagnie. De Schryver brengt, in zyne tusfchenvoegingen en
aanmerkingen, alles t'huis tot zyn groot ontwerp; toetst de
met dit Octroy overeenkomftige o f ftrydige handelwyzen.
Men moge," zegt hy op 't einde, want wy kunnen in
geene byzonderheden treeden, , , vry tegenwerpen, dat hst
gedrag der Engelfchen in Indie niet zo fchoon is; ik wil dit
in den ruimften zin tcegeeven, en dan mynen tegenftreever
vraagen, of het ftelzel van Beduur en Handel niet des te
fraaijer zyn moet, als het de gebreken in de Uitvoering en in
de Uitvoerders zelfs heeft kunnen bedekken en te boven k o 
men ? * — Zyn tafereel was ingericht om te betoogen , op wel
ke wyz3, en door wat middelen, de Engelfche Natie de eerfte
geworden i s , een voorbeeld,waarlyk, allermerkwaardigst voor
ons, niet om het blindelings na te volgen, maar o:n 'er het
veele goede van te leeren mzien, en dit op onze omftandigheden toe te pasfen.
In het Voorberigt van dit Derde Stuk zegt de Schryver,
met de Koloniën aan de Kaap de Goede Hoop zo verre gevor
derd te z y n , dat hy zich vleit wel ras een Stukje uit te gee
v e n , terwyl hy omtrent de andere Bouwtloffe vergadert. — .
Ten zelfden jaare verfeneen het, om opgemelde reden, agtergefleld Tweede Stuk, behelzende Eene Staatkundige Befchouwing van de Koloniën benoorden en beoosten Kaap de Goe
de Hoop. In drie Hoofdafdelingen is dit Stuk o;.•d.rfcneiden. riet eerfte deel loopt over de Natuurlyke Gefteldheid des
Lands ; — het tweede, over de Gefteldheid der Inwoonderen
van allerlei benaamingen; —— het derde betreft de Politieke
Gt'fteldheid der Koloniën. Niet meer d^n i%\ bl. beflaat die
Befchouwng; de overige 400 btftaan uit Aanhaalingen der
meest jongfte Schryveren , «velke over deezen Uithoek van
Africa gefchreeven hebben, als STAVORINUS, SPARMAN , CRANDI'Ké , BARROW, M A N D t L S L O , T H U N B E R G , BRUCE, D E J O N O , D E
P K A D T , enz. —
een Stukje, raakende de Staaten van Noord-

America, Britfche ManufacJuuren , Finantien ; en eindelyk,
Verhandeling over de Vraagen; of, en in hoe verre, het nut
tig en noodzaaklyk zyn zoude, de O. I. Bezittingen van deezen
Staat, ofte fommigen derzelven, te brengen op den voet der
fV. I. Volkplantingen; en of, en in hoe verre, het voordeeliger
voor dit Gemeenebest, en deszelfs Ingezetenen , zyn zoude, den
Handel op voorgemelde Bezittingen by aanhsudenheid door eene
uitfluitende Compagnie te dryven, dan wel die voor alle 'sLands
Ingezetenen open te ftellen; en, in dit laatfte geval, op welke
voorwaarden, en onder welke bepaalingen ? door M r . s. c .
KEDERBURGH.
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Eenige deezer Stukken worden in 't oorfpronglyke gegraven , van andere Vertaalingen, 'c Ware voor den Nederdui}fé'ie» Leezer'wenschlyk . dat de Verzamelaar van alle die Stukken
eene Vertaaling gegeeven hadt, en zich foms 'niet vergenoegd
met eene Franfche Vertaaling af te fchryven. Zonder eenige
bygevoegde aanmerking zyn deeze, met eenige aanmerkingen
gaan andere vergezeld.
" De Heer VAN HOGENDORP maakt de Leezers in de Inleiding
met die Schryvers eenigzins békend, en geeft, ten aanziene
van het leezen deezes Stuks, den volgenden raad: , , indien
nu'myn Leezer lust heeft, om inyne Verhandeling in denzeifden
geest te leezen. als ik ze gefchreeven heb; zo raade ik hem
aan, o m , na de Inleiding, blle de Bylagen te doorloopen ; zo
doende, zal hy e. rst met STAVORIIVPS eenige algemeene denkbeelden krygen , én hem zelfs op een binneiiiandsch reifje
eenige weinige dagen vergezellen. Vervolgens zal hy met
SPARMAN veel dieper landwaards indringen, en, tnst de Kaart
in de hand, gewaar worden , welk een uitgebreid gebied
daar, voor Lndbouw , kunften en befchaaving, open ligt,
den grond van de tegenftrydige berigten omtrent de vrugtbaarheid des bodems verneemen , en reeds beginnen te verlangen naar een beter Beftuur , door welk de Kolonist en
Inlander beter geleid en befebermd moge worden. Met
pRANDPRé zal hy de Koloniën in het groot befchouwen, en
genegen zynde om deszelfs inzigten en verwagtingen in te
mimen, nogthans wenfehen, dat een kundig man ge!a. c werdt,
om zulke denkbeelden te overweegen, en de toepasfing derzclven ter plaatze te onderzoeken. Zulk een man is BARROW,
zulk een onderzoek heeft hy gedaan, en hy bevestigt, dat d e
Koloniën aan de Kaap vatbaar voor eene ftetke bevolking,
voor eenen vrugibaaren landbouw , en voor een wederzydsch
nuttigen handel mee Europa en de Indien zyn. Naa het leezen der Bylagen, zal myn Werk flegts orde in de denkbeelden brengen , en als 't ware eene methodifche herinnering;
zyn. Dan zal de groote waarheid, die hier altyd in het oog
ïnoet blyven, en waaruit zo veel goeds kan gebaoren wor-^
pen, uit alle nevelen van onkunde en vooroordeel, glansryk
te voorfchyn treeden."
Schoon veelen , in lang en breed betwiste Stukken , den
Schryver niet in allen deele mogen byvallen, onderfebryven
wy zyne wenfehen : „ Ik wensch , dat myne poogingen mogen
dienfttg zyn , om de Kolonisten op den goeden weg te brengen , die hun geopend wordt, tot een meerderen en duurzaamen welftand; om ze te vervullen met genoegen over de bedoelingen van hunne aanfiaande Regeering; en om ,daar mede,
iie -opénhaare rust, de huislyke deugden en alle foorten van
Rutcige bedrjven in de Koloniën te bevorderen, — ik wensch,
c

tttzi om o. i . HAxbzts
Eat tiiyöe poógingen dienflig mogen zyn, om alle de Leder»
van het Gouvernement, en het yeheel verlicht Publiek , toe
één en het zelfde gevoelen te vereenigen, dat ons Vaderland
door «yne Koloniën en overzeefche Bezittingen wederom kari
bloeijen, en dat ih onze betrekkingen met dezelven het weezehlyk redmiddel gelegen is voor onze Fibantien, welke F i nantien tog uit eene meerdere welvaart moeten herfteld worden.
Jk .wensch, dat myne poogingen dienilig mogen
zyn , om aan den Zeehandelaar nieuwe voortbrengzelen van
den grond, en eene toenéemende bevolking met allerhande
behoeften aan te wyzen, die een ruimer baan voor zyne SpecuJatien, Commisfien en Confignaiien openen, om aan den Fabrykant en Trafykant de hoop te geeven op eene nieuwe vraag naar
"Vaderlandfche bewerkte ftoffen, dranken en andere benoodigdJieden , welke vraag het egt middel is. om hen te onderfteunen en 'er boven op te helpen; terwyl aile andere. middelen ^
met hoe veel dwang ook vergezeld, op den duur te kort
fchieten. • - •• Ik wensch, eindelyk, dit. myne poógingen
dienftig mogen z y n , om aan veele verarmde Huisgezinnen, dié
voor deezen in het Vaderland de kost vonden, en thans toe
last van de gemeente ftrekken , een vooruitzigt te openen
op een beter beftaan , in Landen , waar de grond wagt naar
den arbeid hunner handen , waar ambagtsIieJen te kort komen , waar eene zagte lugeftreek het leeven onkostbaar maakt,en waar zy de noodige voorfchot'en zelfs, om iets te beginnen, verwagten mogen."
, .
Mogten deeze wenfeben vervuld , en niet verydeld worden j door den tusfchenbeUen ongelukkig ontftaanen Oorlog i

Befchouwing van Amfleldam. Boor

CORNELIS

LOOTS.

Uit-

gefproken in de Maatfchappy Felix Msritis, den 16 vaii
Lentemaand 1803. Te Amfteldam ± by P. J . Uylenbroekjj
1803.

In gr. %vo. 28 bl*

ene korte voorafrede aan zyne horefs, bezingt de
Dichter zyne Vaderftad, op ene wyze, die, ja wel
alle blyken draagt van zyne vooringenomenheid voor de plaats
zyner geboorte, maar tevens een ieder de wezenlyke grootheid
van Amfteldam gevoelen doet, en zodanig ene vooringenomenheid aan enen Amiteldammer gemaklyk doet vergeven-'
Gaarne geloven w y , hetgeen de Heer LOOTS zegt in zyri
B.richt aan het Publiek, ddt hy wel bewust is, dat zyn ftuk,
in bet oog van kundigen, niet zo na aan de volkomenheid
komt, als hy zelve wel wenschte; en dat het nog wel in
dé grenzen van zyn vermogen ligt, o m , door byvoegzeleri
eiï aanvullingen , hier o f daar ene betere aaneenfehakeling »

N

a

G g 3

ssar

442

C

- L O O T I , BESCHOUWING VAN AMSTELDAM.

zagtere wending, of meer gemakkelyken overgang, te maken,
e n het alzo nog al aanmerklyk te verbetereu. De verferj
zelve doen nog wel ene meerdere vloeibaarheid verlangen;
e n , zonder dat het lfuk daarom nog ene Amfteldamfche Rymkfonyk had behoeven te worden, konden de tafreien meer
uitgewerkt en duidlyker, vooral ook meer n o g vermenigvul
digd , worden, en alzo zou de grootheid van de-Amttel-Stad
dan nog fterker uitkomen , en het ftuk meer bevallen, E n e
Leesbeurt in Felix Merit is gedoogde wel gene meerdere uit
gebreidheid ; doch voor den Druk was de Dichter toch zo
niet gebonden; en voorzeker zouden wy hem wel toevertrou
w e n , ons zo iets nog te leveren, op e n e - w y z e , die vry
algemenen byval vond vooral o o k , als hy 'er dan enige
gefchiedkundige aantekeningen byvoegde, ten einde zyne
lterke dichterlyke trekken meer verftaanbaar te maken voor
een ieder , die zich iedere bedoelde byzonderheid niet zo
aanftonds kon herinneren. T o t zo iets houdt de Dichter het
recht aan zich , en acht zich daarom ook ongehouden , om
aan enige aanmerkingen op het kunstmatige , en vooral op
de houding der tegenwoordige uitgave, gehoor te geven j
tot deze uitgave toch werd hy alleen gedrongen door de
fcheve bt Oordelingen van fommige uitdrukkingen in zyn ü u k ,
en het hem aantygen van oogmerken , waaraan hy betuigt
nimmer gedacht te hebben. Ziet hier het Hot:
Maar wie, wie zou ontzind cp uwe grootheid woeden?
Wie ondermint de rots, die zo veel hooge vloeden
Fan Neerland heeft gekeerd, en a/fchutte op haar borst f
Neen, wie die fchendaad ooit aan u bedryven dorst,
Dees Godfpraak is voor vast uw' grond/lag ingedreven ,
Die zal, t verraad ter ftraf', door u verbryzeld fneven.
Geen nabuur /licht' zyn troon op 't puin der simfteljlad,
Geen nydige emmeflreek (lecht hare torens plat,
Want, flaagt de ondankbre wrok zo verre in 't gruwlen plegen,
Dat hy ooit op uw fterkte u krakend doe bewegen,
Stort, {lort dan neder, maar met donderende kracht,
En fcheur uw' vyand met u neer in 's afgronds nacht/

De Zonderlinge. Door AUGUST LAFONTAINE. Ijle Deel. Met
Plaaten. Te Haarlem , by F . B o h n , i8o3. In gr. %vv.
358
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ok dit Gefchrift doet eer aan dezen uitmuntenden Schry
v e r , en gaf ons ene aangename uitfpanning en meer
dan een genoeglyk uur. De Vader van den held is reeds
zonderling genoeg j en wy pasten den tytel op hem toe , by
het
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het lezen der eerfte bladzyden ; doch ontdekten fpoedig, dat
eigenlyk zyn Zoon bedoeld werd. De arme BURCHHARD
werd een door en door eerlyk , uitmuntend man, en kreeg
aanzienlyke fchatten, trouwde de dociiter der enige vriendin
en weldcenfter zyner vroegere jeugd, en leefde volmaakt op
zich ze)ven , van allen onarbang'yk , naar zyne beginfelen.
jjy verachtte de menfchen, zonder hard tegen hen te zyn.
Men moet goed doen, zeide hy lagchend , am gelukkig te we
zen. Maar de menfchen verdienen niet, dat men om hunnen
wil een vinger verroert.
Dit had hem de ondervinding g e 
leerd. En dar zulk een man zynen Zoon tot enen rechten
Zonderling opvoedde , (preekt van zeiven. Wat heb ik noodig om gelukkig te zyn P zeide h y : een gezonde maag om te
leven, een huis, een rok, een wyf, een vriend — en by een
wyf ooi dezen niet eens, —- en dan vrede met zich zeiven.
Dit is alles, zeide hy. Een goede maag ! dezen 'hebben alle
wilden ; laat hem ook zoo leven , en ook hy zal er een hebben
en gezondheid ''er by. Genoeg brood! dat heeft
meer dan
hy behoeft. Huis, rok ? ook dat. Hy moet zich waar aan
alles gewennen , en dat zal hy. De vcrwenschte narrenpotzen,
die knopen en gespen en frikken,
maken hei hart koud en zit.
ten onfchikkelyk.
Men moet ze hem van zyn jeugd af aan
belagchelyk maken. Een wyf?
Nu daarvoor mag hy zelfs
zorgen. Waaneer zyn hart wel geplaatst is, dan zullen zy
hem niet om den tuin leiden , en des mods . in geval men hem
om den tuin leidt , dan kan hy zich laten fc hei den. -— Vrede
met zichzelven! dat is de hoofdzaak. En hoe nu daar mee f
Heb ik vrede met my zeiven ? Zoo lamelyk . ja.' Hoe ben ik
daar aan gekomen ? Wel, ik doe geen kwaad, dat is een, ——
en ook veel goed ? Ja, dat is het rechte; en dus een goed
hart'. Welwillendheid!
•
Ook vrede met anderen'. — en
dat is niet tnogelyk. Eindlyk vond hy het. Hat beste mid
del,
om de kwellingen, die de een den anderen
veroorzaakt,
te ontwyken , fcheen BURCHHAKD toe, daarin te beftaan , om
LODEWYK een geheel onwrikbare onverfchillighcid jegens de me
ningen der menfchen in te boezemen. Hy zette zyn opvoedings
plan met geweld door, en had een fchrander, braaf en geluk
kig leerling; dus zien wy zynen LODEWTK reeds als kind,
daarna als jongeling, als minnaar, en op zyne reizen, geheel
zonderling, dik wils in het oog der wereld hoogst belachlyk , maar in het oog van dtn lezer, die hem kent, altyd
achtingswaardig en berninneiyk: en laten h e m , in fcbyn
fchuldig aan verleiding van meer dan ene fchoonheiJ, maar
indedaad volkomen zuiver, en de befchermer der onfchuld,
en dsr ongelukkig gevallenen , door zyne geliefde ROSE mis
kend, en met haar overhoop, nu wederom in het landhuis
van zynen Vader, daar hy de vormer en weldoener der
Gg4
jeugd,
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jeugd ,en der gehele omliggende landftreek is. — Dit zy voor
ditmaal genoeg van ene R o m a n , die zeer onderhoudend en leer»
zaam i s , doch waar van ons hec eigenlyk doel nog verborgen
bleef; o f , namentlyk , des Schryvers oogmerk i s , ons dezeri
Zonderling in alles ten voorbeeld te ftellen, en alzo alleen
onze zeden en gewoonten te gispen, dan of eindlyk dei
leid der gefchiedenis, door ondervinding geleerd, ons lesfen zal geven van bruikbare levènswysheid. Waarom wy dan
ook het vervolg met verlangen te gemoet z i e n , en tot da
aankondiging van een volgend Deel het geven van enige
ftalen uit het leven van den jongen Zonderling uitftellen,
en alleen, tot vermaak van onze L e z e r s , een toneeltje uit
bet leven van den ouden, Vader en Opvoeder, willen affchryven. Hy reed de Stad i n , daar hy geboren was , én
waar hy vernomen had , dat de enige vriendin en weldoenfier zyner jeugd nu in kommerlyke omftandigheden leefde*
„ Op eens bevond hy zich op den ftoep van het huis,
waar zyne moeder gewoond had. Werktuigelyk hadden zyne
voeten hem hier gebragt. Hy bekeek de deur, opende ze j
al lagchende ; en de klank van de bel klonk hem welluidend in het oor; deze was hem als de vertrouwelyke en bekende ftem van een oud vriend» Hy ftootte nog eens met
zyn ftok aan de bel, waar op de deur van de kamer open
ging, en eert jong aardig meisje 'er het hoofd buiten ftak,
en vroeg: „ wie is d a a r ? "
,, I k ! " antwoordde BURCHHARD , als of men hem reeds
hennen moest , en trad aanftonds het vertrek in , waar hy
«ene dikke, en voor hare jaren nog recht knappe vrouw „
die waarfchynlyk de moeder van het meisje zyn zou , aan
de tafel zag zitten en een pannékoek eten. De vrouw kwam
naar hem t o e , terwyl BURCHHARD lagchende zeide: „ ver„ geef my, Mevrouw,'dat ik zoo recht toe ga. Dit huis, dit
vertrek is my zoo dierbaar!" Zyne blikken vlogen van den
eenen kant naar den anderen; hy herkende het behangfel ert
den grooten kagchel nog. Met een vrolyken lach zeide hy :
daar was altyd myn zitplaats," en zéttede zich in den hoek
van een vengfterraam neer, terwyl de beide vrouwen fteeds
met een beangfte verwondering ltaan bleven in de houding ,
waarin zy hem by het inkomen ontvingen , doende niets dan
elkander van tyd tot tyd aahkyken.
,, Myn gedrag bevreemt u , lief moedertje," vong BURCHHARD aan. ,, Maar ik heb nog een verzoek, waarover gy'
, , u.nog meer verwonderen zult: laat my dezen avond by u
eten! Maar hier moet ikzitten!" En nu fchoof hy zyne ftoel
tusfchen de moeder en dochter in. Dezen werden hoe langer hoe beangliiger, zoodat de dochter zich half achter haar
moe-'
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goeder verfchool. „ Maar wie zyt gy d a n ? " vroeg de moes»
lier eindelyk een weinig verdrietig.
„ In dit huis ben ik geboren; mogelyk kent gy myn naaai
„

wel, ik heet BURCHHARD."

„ Doch niet L O D E W Y K ? " enz. Het ontdekt zich, de moeder is juist de vriendin , die by zocht; dit gaf een sandoen?
Jyk o.:enblik.
„ H o o r , " zeide BURCHHARD , na een ftilzwygen van een
paar minuten , , , hoor, nicht HANSJE i men vindt zoo zelden
menfchen, die men lief heeft, en u beb ik z o o van harten
„ l i e f ; h o o r , word myn vrouw!" De nicht lachte, en
meende dat haar neef niet wel by zyn xinnen was. „ W a t ,
niet by myn zinnen?zeide BURCHHARD; ik ben een man van
„ veertig, en gy byna een vrouw van vyftig jaren; in dien
j , ieeftyd, nicht, kan de dankbaarheid wel een huwelyk flui», ten!" „ Neen, neef; ik heb myn man zaliger beloofd, dat
i, ik altyd weduwe zou blyven," „ Potzen , nicht, wat raakt e,n
, , handvol aarde uw trouwen?" „ N e e n , neef, daar kan niets
„ van worden! Maar kyk eens, hoe myn dochter a f lacht.
„ Ik ben een oude vrouw." De dochter lachte werklyk een weinig. „ 'Er kan dus niets van worden , nicht; is dat ernst.?" Zy
gaf 'er hem de hand op. „ H o o r , geer my dan uwe dochter, als die kleine wil." Dè dochter bloosde haar geheel
aanzicht over , terwyl de moeder al lagchende zeide :
„ Maar, neef, gy kent myn HANSJE nietl"
,, Ik zal haar wei leeren kennen, wanneer zy myn vrouw
is; en de dochter van een goede moeder kan niet kwaad
„ zyn. Nu wat zegt g e ? " , , Ik heb 'er niets tegen; maar"
Wat al bedenkingen 1 Hoor eens, HAASJE! Ik ben een
„ eerlyk man, die het zeer goed meent, en die niet in Maat
„ is zyne vyanden eenig leed te doen; ook geloof ik dat
j , myn harsfenen op de rechte plaats zitten ; ik ben gezond
„ als een visch; gy ziet hoe 'er myn gezicht uitziet; en
„ k y k , dit is myn geftalte!" draaijende zich voor H A j f s j g
langzaam in het rond,die heni met een geflojen blik. aanzag.
„ Ook heb ik vermogen genoeg, om u ryklyk te onderbou„ den. Nu kent gy m y ; het overige zyn grillen. Wilt gy
„ m y n vrouw worden?"
„ HANSJE antwqorddc geen enkele fyllabe. „ N u , zeg ja
of neen.' o f moet ik nog wachten? Hoe is h e t ? "
„ Nog wachten! " iramelde het arme meisje.
„ Dus nog wachten?" zeide BURCHHARD, en zette zich
nevens haar op een ftoel, „ H o o r , lief kind , waar op wach„ ten? Wyzer ward ik in vier weken niet, ook niet beter,
„ gezonder ook niet, en vast niet jonger en aardiger! Waar
», op dus wachten ? Kind , hebt gy misfchien een v r y e r ;
fpreek dan I ZQO geef ik u een uitzet van tien o f twintig
„ dui.
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duizend daalders , en dan moet uw moeder my nemen,
want een van u beiden moet! Z e g , hebt gy een vryer?"
„ Neen, waarlyk niet!"
„ N u , zoo zeg toch eindelyk j a ! "
,, Maar, neef, men moet toch eenige dagen tyd hebben.
„ Waar lykt dit dan toch na l Alle menfchen nemen toch
„ een veertien dagen beraad!"
„ H o , ho! lieve nicht, dat is niet waar! By voorbeeld de
, , Irokezen, de Paraguays, de Branlianen, de Bedouinen en
honderd andere volken zouden binnen dien tyd reeds de
„ verlooïing , bruiloft, en de ganfche fantenkraam gevierd
„ hebben, en ik ben nog niet eens aan het jawoord. Wilt
j> gy
hebben? j a ! het licht maar uitgeblazen, en zy zyn
„ vrouw en man, zoo gaat bet daar , en zoo h o o r t het o o k !
,, Het overige zyn wisfewasjes.
N u , HANSJE, wilt gy my
„ hebben ? "
„ Na wat talmen , weigeren en maken van bedenkingen
twain eindelyk het jawoord van HANSJES lippen
enz.
En zo voordvarende was deze BURCHHARD in alles; huis
en ïseerlykheid was den volgenden dag gekocht, en zyne jonge vrouw lag in zyne armen. Op de bedenking: wat zullen
'er de menfchen van zeggen? was zyn and woord gereed: hier
zullen wy 'er niet veel van hooren; en als hy toegaf, dat de
gehele wereld anders handelde , beweerde hy tevens , dat da
gehele wereld tegen alle reden aan handelde, en ging zynin
gang; geen wonder dat hy echter al fpoedig een brielje in
de Kerk moest doen opgaven, onJer de VQorbiddingen, van
dezen inhoud: Een bezitter van landgoederen in de nabuurfchap bidt God , hem het geduld te geven , om de narren te
verdragen, die hem met hunne dwaasheid en laster lastig zyn.
— — . Dan onze Lezer heeft tot een proefje genoeg.
„

m
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ManneH'Trtts en Vrouwen-Wraak, Ridder-Tooneelfpel, uit de
tyden der Kruistogten. In vier Bedryven. Naar het Hoogduitich van A. ANTON. Te Leeuwarden, by de Wed. J . P . de
Boy, 1803. In %vo. 108 bl.
it Stuk koomt, wat de Vertaling en ene zuivere Taal
betreft, zeer voordelig uit boven zo vele anderen,waarmede wy overladen worden, en heeft, by enige in het oog
lopende gebreken, ook treffende fchoonheden en innerlyke
waarde. SIEGFRIILD , een Knaap van Ridder HENDRIK VAN
STAUFÏEN, is de edele jonge Held, wiens groot en echt Ridderlyk karakter volkomen wordt volgehouden; terwyl de GRAVIN VAN STEINECK, ene listige en kwaadaardige Ligtekooi,
wier hand hy verfmaadt, hem in verdenking brengt, dat hy
de fchaker is van zyne geliefde MATIUI.DE, de Dochter van
zy-
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zynen H e e r , hem gevangenis en aanklacht by het Gericht der
Ridderfchap berokkent, maar gelukkig van het vergift, dat z y
hem had toegedacht, maar dat by weigert, een goed gedeel
te zelve binnen krygt, en alzo den geest geeft; echter niet
voor dat haar, zo zy meende vermoorde, Gemaal optreedt,
haar ontdekt dat SIEGFRIEO haar eigen Zoon is, de geboren
CRAAF VAN STEINECK , die dus weldra, in eer herfteld, door
het bezit zyner Beminde, voor den geleden hoon overvloedige
vergoeding vindt. W y twyfelen niet, o f dit Stuk zal op het
T o n e e l , zo al« doorgaans zo iets vreemds en uit den ouden
tyd, aan velen zeer voldoen.

SAMSON .

Heere
In

Trcurfpel. Fry gevolgd naar het Franfche vmn den
Te Rotterdam, hy J . Hofhout en Zoon.

ROMAGNSSI.

Si'o. 74 bl.

Veranderingen

enz. 4

bl.

Het Berouw, Treurfpel; door h.

VAN OOSTEN, J r . Zynde een Ta
fereel Vervolg op Romeo en Julia, enz. Ie Amfleldam,
by
C. Groenewoud en A. van Oosten, J r . 1 8 0 3 . In Si'ö. 76bl.

T

wee Stukken, die wy, hoe verfchillende ook van onder
werp, byeenvoegen, om dat beiden by uitnemendheid
flecht zyn; hetgeen wy zeggen met volle overtuiging, hoe
zeer het Rotterdarnsch Pubüek , volgens het voorgeven van
den Vertaler, het e e r d e , toen het aldaar op'den Schouw
burg vertoond werd , heeft toegejuicht ; terwyl wy hartlyk
wenfehen, dat de kleine veranderingen , die de Vertaler zegt
zich veroorloofd te hebben, zeer groot en aatimerklyk mogen
zyn ; anders toch zouden wy het by ons geëerd en onbefproken Rotterdamsch Publiek item en zitting moeten ontzeggen,
overal waar gezond verüand en goede fmaak richten moeten.
—
SAMSON, uit het Boek der Richteren, worde hier vertoond,
en zyne gefchiedenis geheel misvormd; hy verricht hier zyne
daden op het Toneel, verfcheurt den L e e u w , verbreekt zyne
Ketenen, manoeuvreert met het Ezels - kinnebakken, draagt
de Foorten op zyne fchouders , en rukt den Tempel oni.
Dan dit alles is nog niet genoeg; zyn oude vader wordt nog
by de poorten op zynen rug geplakt, en uit het kakenbeen
van den ezel droomt w a t e r , gelyk weleer uit de rots van
Mofes ; ook verfchynt hier zekere ASKALON, die zodanige
laffe kluchten maakt, dat geen Hansworst, van het gemeen11e foort, hem dit werk uit de hand zal nemen. Meer wil
len wy niet ophalen ; want reeds voelt de Lezer , hoe bele
digend dit armhartig Stuk is, zo wel voor den goeden fmaak,
als voor het godsdienftig gevoel; e n , hoe men ook over den
ouden Joodfchen held en zyne verrichtingen denken m o g e ,
zal toch ieder braaf mensch zich verontwaardigd gevoelen,
dat men zo onbefchaamd in het openbaar den ipot wil dryvea

SAMSON.

H E T BEROUW. —

TREURSPEL-ES.

ven met ene Bybelfche gefchiedenis, en a'zo hoegenaam4
geen qntzach betoont v o o r den eerbied, dien onze Natie
over het algemeen nog bewaard heeft voor die verzameling
van oude en latere gefchriften , die de Christen voor heilig
houdt; en wel niemand zal begrypen kunnen, hoe de fyner
f:\iaak voor het verheven Treur/pel door zodanige Stukken kaa
worden voorbereid, gelyk de Vertaler zegt dat zyne bedoeling is..
Werd dit Stuk ooit vertoond, zo zouden wy wenfehen, dat de
Vertaler of Omwerker van hetzelve by de hand moest z y n ,
en aanftonds op het Toneel verfchynen , ten einde daar,
door den een' o f ander' plaatsvervanger van SAMSON , naar
de wyze d e r latere Joden, met veertig min één, in goeden
ernst, bediend te worden; welk Nafpel den Aanfehouwer
Voorzeker een wezenlyk vermaak zou geren.
Indien 'er tegen vervaardigers van flechte Toneel (Tukker*
ene ftrafoefenende vvet gemaakt en in werking gebragt werd ,
zou onze oorfprongiyke 'freurfpelmaker, die Het Berouw v e r »
¥aardigi heeft, buiten twyfel ook over deze zyne onderr.e:
ir.ing berouw hebben, en v o o r htt minst, terwyl zyn Stuk
vertoond werd, te pronk moeten üaan voor het Publiek,
om r.lzo getuige te zyn van de onbefchryfiyke verveling en
de algerre^e afkeuring, die het zeker zou uitwerken, ea publiek te worden uitgefloten ; hetgeen , vertrouwen wy , genoeg
z o u zyn, om hem te doorwanhopen. ( M e t dit fraaie woord
heeft hy , o n d e r v e l e anderen , onze taal verrykt.) Nadat NB. de Romeo en Julia gefpeeld moet zyn, leidt hy ons
nog een? by de lyken , en doet ons een belachlyk gefprek
van

piETRo

en BENVOGUO aanhoren , brengt o n s by

TECCHIO , de C A P E L L i i T i EN , den

PRINS VAN VERONA ,

MONenz.;

alle we'ke perfonen , op de onnatuurlykfte en beiachlykfte
w y s . fpreken en handelen. De Vaders verzoenen zich onderling, en „ Vriendfchap draagt geen fchuld;"
de Doétor
w o r d t doodgetloken door den Vader van JULIA , terwyl hy
zegt:
Ontmenschten arts! . . . Sterf! gy bent haar moorde»
naar!" — waarna het aardige Kameniertje, zeer ten genoege
van Mevrouw, aan Mynheer e e n zoentje geeft, en hem,
„ door haare vermogende vrouwentroost," over het verlies
van JULIA zal troosten; terwyl bet Stuk gefloten wordt met
deze fchrandere aanmerking: „ Wanneer elk bedaard de doo„ renen aanfehouwden , en zich herinnerden welke pyn hun, . ne omhelzinge veroorzaakt; zouden het berouw ons altyd
„ gelukkig, van dezen fchadelyke vrucht doen terug keren."
Beide deze Stukken zyn hierin gelyk : zy hebben geen"
enkelen fchonen t r e k , niets dat belangneming inboezemt,
geen treffend karakter; dan het laatfte heeft dit vooruit, dat
het zeer goed in onze Scholen gebruikt zou kunnen worden,
ten einde de Jeugd zich oefene in het verbeteren der fyelt«n taal-fouten, die wy nog nergens lomper en in groter menigte
aantroffen; daar het eerfte volltrekt tot niets anders, quant ad
a'ifïergendiim fund amentum , bruikbaar is.
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LETTER-OEFENINGEN,
De Christelyke Zeden-leer: door F R A N S V O L K M A R R E I N HARD,
Eerften Hof-prediker van den Keurvorst vail
•Saxen. Uit het Hoogduitsch vertaald door Mr. j . V A N
D E R L I N D E N , /Idvocaat
te Leyden. Met eene aanpryzende .Voorrede van s. F. j . R A U , Dr. en Hoogl.
in de H.Godg. enz. en Predikant te Leyden. Ifte Deeh
fe Leyden f by A. en J . Honkoop, 1802. In gi\
•ivo* 390 bl. behalven het Voorwerk van LH bl.
't T s eenigzins vreemd, dat de Nederlandfcbe Vertaaler
J . van dit uitmuntend Werk noch pp den T i t e l , noch
in een Voorbericht, noch elders te kennen geeft, naar
welke oorfpronklyke Uitgave dezelve vervaardigd zy„t ï y doet ons alleen, in eene aanteekening op de Voorrede van -den Schryver , bemerken, dat 'er reeds eene
derde Uitgave voorhanden is , voorzien van eene nieuw e Voorrede, waarin hy een breedvoerig verflag doet
yan zyn niet gunftig oordeel over dé Kahtiaanfche
Wysbegeerte. Hy.vofid onnoodig, door de vertaaling
van dat gedeelte der. Voorrede, als meer betrekking
hebbende op plaatfelyke omltandigheden van den Schryy e r , dan wel op den inhoud zynes W e r k s , dit Boekdeel te vergrooten. Hy geeft ons alleen het flot, met
bygevoegde verklaaring zyner bereidwilligheid , o m ,
indien 't blyken mogt, dat kundigen verlangen, dezelve
in 't geheel vertaald te zien , aan zoodanige begeerte ^
by de uitgave des volgenden Deels, te voldoen. Men
is , ook by ons te land^, niet zoo onkundig omtrent
dit nieuwe ftelzel van Wysbegeerte, en omtrent de
wyd en breed verfchillende beóordeelingen, die hetzelve ondergaan beeft, dat men niet gaarne het oordeel
van den vermaarden R E U S - H A R D over een leerftelzel ,
waarmede forhmigen zoo hoog loopen, en waariii anderen niets dan wartaal kunnen ontdekken, zou willen
kezen. W y kunnen ' e r , tot aandrang van dit verzoek,
LETT,
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nog byvoegen, dat de derde Uitgave, naar welke de Ver
taaling is begonnen, niet alleen merkelyk vermeerderd,
en , naar het oordeel des Schryvers , verbeterd is ,
maar, door eene geheele omwerking, naar die denkwyze en grondbeginfelen, waarvan h y , in de onver
taalde Voorrede, verflag d o e t , zoo zeer verfchilt van
de eerfte, uit welke de Voorrede is overgenomen, dat
men dezelve als een geheel nieuw W e r k , het refultaat van nadere en langduurige overdenkingen, kan aan
merken.
Het eerfte Deel der eerfte Hoogduitfche Uitgave
kwam reeds in het jaar 1788 te voorfchyn, waarop heitweede gevolgd is 1790. ' E r volgde weldra eene twee
de Uitgave 1 7 9 1 , die evenwel zeer weinig van de eer
fte verfchilde. Volgends dit eerfte ontwerp, had men
nu vervolgends nog maar één Deel te verwachten,
waarmede de Wittenbergfche Hoogleeraar, naderhand,
zoo als thands nog, Saxifche Hofprediker, reeds 178S5
beloofde weldra dit Werk te zullen voleindigen. *Dit
derde Deel is evenwel tot hiertoe achtergebleven.
Eene vertraaging , die fchynt veroorzaakt te zyn door
de opkomst en den opgang der Kritifche Wysbegeerte?
en 't gebruik, 't welk 'er van begonnen is gemaakt te
worden tot vastftelling van de grondbeginfelen der Ze
dekunde.
Een grondig en zorgvuldig onderzoek van
dit nieuwe ftelzel gaf den Schryver wel geene voldoen
de reden, om af te gaan van de grondftellingen en het
algemeen ontwerp der eerfte Uitgave; maar hy zegt ech
t e r , uit die Wysbegeerte , zoo veel geleerd te hebben,
en door haar op zoo veele gebreken der vorige Uitgaven
oplettend gemaakt te zyn, dat hy niet voorby konde, ora
veele zaaken naauwkeuriger te ontwikkelen, anders te
ftellen en beter te bewyzen , dan anders gefchied zou
zyn , en dus v e e l , het welk geheel ontbrak, aan te
vullen. Maar daardoor is h y , in deze derde Uitgave ,
waarvan het eerfte Deel in 't jaar 1797 reeds is in 't licht
verfchenen, tot eene uitvoerigheid vervallen, dat het
zelve in verre niet alles , welk in het eerfte Deel der
vorige Uitgaven begrepen w a s , heeft kunnen bevatten.
Het gehejle W e r k zal nu tot vier Deelen moeten aanwasfen.
Het tweede is reeds 1800 uitgegeeven, maar
verder niets, zoo veel wy weeten.
Het vertaalde
Boekdeel bevat flechts het eerfte Deels eerfte Stuk.
Deze uitvoerigheid moet echter niemand affchrikken
van
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vari een W e r k , waaromtrent men, op grond Van d e
groote talenten van den beroemden R E I N H A R D , en van
den veeljaarigen arbeid, daaraan b e d e e d , reeds, eer men
het heeft ingezien, iets uitmuntends mag verwachten.
En aan die verwachting beantwoorden de uitgegeevene
Deelen ten vollen. „ Kenners," zegt de Leydfche Hoogï e e r a a r R A U , ih de aanpryzende Voorrede, „ Kenners
„ zullen met verwondering in hetzelve opmerken eene
„ grondige geleerdheid, gepaard met een fyn oordeel, en
, , diepe kennisfe van het menfchelyk hart, eenen f m a a k ,
gevormd door de leezing van al het geen oude en
„ nieuwere Schryvers over de belangrykfte onderwer„ pen, die eenige betrekking tot deZedeleer hebben, g e „ zegd hebben, een levendig gevoel der waardy van
den Christelyken Godsdienst, en eene byzondere heb„ belykheid, om de verfchillende deugden en ondeug„ den, pligten en gebreken, in alle derzelver wyzigin„ gen en takken duidelyk voor te ftellen, en daar door
„ aan veele Eybe.'plüatzen licht te geeven." H y beklaagt zich, iiiet recht, over dé algemeene verwaarloozing van de kennis der Christelyke Zedekunde, in ons
Vaderland, en maakt de Christenen, inzonderheid zyne
Mede-arbeiders in den Heere Jefus Christus, opmerkzaam op Gods aanbiddelyke bèlchikking, waardoor H y
gezorgd heeft, dat in eene E e u w , als de onze, waarin de Godsdienst miskend, de reine Euangelieleer verbasterd, en de Zedenloosheidopenlyk verdedigd w o r d t ,
echter o o k , aan den anderen kant, de Christelyke Zedenleer, door geleerde en zelfs van hunne beitryders
hooggeachte mannen, in een licht geplaatst is geworden , ih vergelyking van hetwelk de poogingen Van
vorige Eeuwen fcherneringen zyn. H y beveelt hun dit
voortreffelyk Boek allerernftigst aan, als in zich bevattende een fchat van denkbeelden, die hun, in het beüuur der Christenen , aan hun toevertrouwd, in het
prediken van bet Euangelie, en in de geheele betrachting van hunnen plicht, kunnen te itade komen.
Wy
danken den Hoogleeraar v o o r deze welmeenende pooging om de groote waarde van dit ooripïonklyk W e r k
meer bekend te doen worden, en willen gaarne den
Vertaaler 4 w a t ons aangaat , ten fierkiten aannioedidigen, om zyne nuttige ondemeeming, die hem eere
aandoet, met yver voort te zetten.
Dit eerfte Deels eerfte Stuk bevat eerst eene InUiti h 2.

ding.
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ding, waarin gehandeld wordt over de hoogde volkomen
heid van een fchepfel in 't algemeen; over individueel
volkomenheid, gefchiktheid tot gelukzaligheid, waardiev.
heid, waarde van een fchepfel; over de opvoeding tot
volkomenheid; over de beftemming van den mensch;
over den Christelyken Godsdienst, als het middel tot
zoodanige volkomene opvoeding; over het denkbeeld der
Godgeleerde Zedekunde , derzelver nuttigheid , noodzaakelykheid, grondflag , zwaarigheden, hulpmiddelen
tot derzelver beoefening, en gefchiedenis»
Daarna
vangt bet Eerfte Deel aan met de befchouwing van des
menfchen natuurlyke vermogens, en de gebreken, die
in dezelven kunnen plaats hebben. Met is gefplitst in
twee Afdeelingen.
Dit eerfte Stuk loopt niet verder
dan tot het einde der eerfle Afdeeling, Van *s menfchen
natuurleken aanleg tol volmaaktheid. In deze Afdeeling
zyn zes Roofdftukkcn. ( i ) Van de natuur des menfchen
in 't algemeen, ( a ) Van het vermogen van denken.
( 3 ) Van het vermogen van gevoelen. ( 4 ) Van bet ver
mogen van begeeren. ( 5 ) Van 's menfchen lichaam»
Van de meest algemeene wetten der werking van
de menfchelyke natuur.
T o t eene proeve van den fchryftrant van R E I N H A R . I >
over deze onderwerpen, willen wy de moeite neemen»
om 's mans denkbeelden omtrent het zoogenaamde zedelyk gevoel, waarover zoo veel getwist i s , hier ter ne
der te fchryven.
„ Wanneer men den aart der tot hiertoe befchre, , vene belanglooze neiging overweegt, die, het geen
,, zy zoekt, eenvouwdiglyk, en zonder eenig aanfehouw
„ op het één of ander bepaald doeleinde begeert , en
„ zig tevens veel te fterk en te duidelyk voordoet ,
„ dan dat men haar aan haare uitwerkzelen niet kennen zoude: zoo behxeft men zig niet te verwonde„ ren, dat veelen haar voor eene byzondere onoplos„ baare kracht der ziele gehouden hebben, waardoor
men zedelyke voorwerpen even zoo onafhangelyk van
den w i l , fterk en juist gevoelt , als lichamelyke
door het uitwendig gevoel; en dat men dus het aanzyn
„ van een byzonder zedelyk gevoel beweerd hebbe
5» Het
„ Zoo

oordeelen

„ nunft, th. I. f. n o . ff.,

Sittentehre der FerVerfuchen ueber die er/teu
„ Grun-
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„ Het kan, na de tot dus verre voorgeftelde ofbelde„ ringen •. niet inoeielyk zyn, om over dit gevoelen te
„ oordeelen. Het i s , namelyk, onlochenbaar, dat wy
in onze handelingen dikwils door een zeker gevoel,
„ en zulks meestal zeer g o e d , geleid worden. Even
„ zoo zeker is het ook, dat wy niet altyd eene duidelyke
,„ bewustheid hebben nopens de gronden van ons oordeel
„ omtrent zedelyke dingen , en echter zulk een niet
„ ontwikkeld oordeel dikwils van achteren , door na, , denken, volkomen juist en treffend vinden.
Maar
deeze verfchynzelen zyn te twyfeiachtig, dan dat zy
„ de Helling van een byzonder zedelyk gevoel , het
welk van het verftand onafbangelyk zyn zoude, be„ hoorlyk zouden kunnen bewyzen.
Z y laaten zig
„ even gemakkelyk en ongedwongen verklaaren uit de
werkingen van het praclicaal verftand, het welk zyn
„ oordeel even min altyd opzettelyk ontwikkelt, als het
„ theoretisch verftand altyd vo komene befluiten maakt;
en voorts uit de langzaamerhand zig vormende vaar, , digheid, om over zedelyke voorwerpen fpoedig en
, , juist te oordeelen
Doch moet dit zedelyk ge„ voel niets meer beduiden , dan deeze vaardigheid,
„ zoo kan men deszelfs aanweezen zeer gemakkelyk
toeftemmen ( t ) . "
In„ Grunde der Sittlichkeit , th. I. Kap. I. f. 38. ff., H U M E ,
3, Vermüchten Philofophifchen Schriften, th. III. in het eerfte
,, byvoegzel, f. 2 1 8 . ff., SHAFTESBÜUY, Philofophifchen JVer,,

ken,

th.

II.

f.

4.

ff.,

HKNN.RT

en

BOTTINGER in

hunne

„ Prys verhandelingen over die onderwerp. Zie EHLER'S Fascicuius Disfertationunt argumenti Philofophici, alwaar beide
„ Verhandelingen, pag. 1S9. feqq. en pag. C 7 9 . feqq., zyn
„ ingelaseht.
ROÜSSEAU , Emile,
torn. 111. pag. ^6—<5j.
(tweebr. Uitgave,) HEMSTERHUIS , Permischten Philofophi„ fchen Schriften, th. I. f. 2 4 1 . ff., CRUSIUS, Anweifung,
„ vernunftig zu leben , J . 1 3 4 . ff. en anderen meer."
(*) „ Dit kan men ook tegen die geenen aanvoeren, die
het zedelyk gevoel tot aangeborene zedelyke beoordeelin„ gen brengen, die nog niet ontwikkeld in de ziel liggen,
„ maar door het uitwendig gevoel langzaamerhand toe be„ wustheid moeten gebrast worden.
Vergelyk LEIBNITS ,
Nouv. Esfais, Liv. I. Chap. II. & III. pag. 4 5 . feqq. en
„ BBEKHARD'S Amyntor, f. 66. ff., als mede de Aanmerkingen,
„ f. 2 4 . ff."
Ct) >» Over deeze geheele ftoffe verdienen nog nagezien te
Hbs
„ wor-

4'~4

F.

V»

E . E Ï N H A R D ,

CIIRISTELYKE

ZEDENLEER,

Indien de doorkundige Sclrryver bekend geweest was
nier de Nederduiti'che "Verhandeling van den Hoogleeraar C R A S over dit onderwerp, gep'aatst in het Magazyn van Weetenfchap, Konst en Smaak, Derde Deel,
bladz 13 env. — dit fchoone Stuk zou, indien wy ons
niet bedriegen, ook, te dezer plaatze,niet voorbygegaan
zyn. ' t l s waarlyk jammer, dat ook de geleerdftè Mannen, in Duitschland, zoo weinig bekend zyn met do
Nederlandfche Letterkunde,
„ worden L O C K E , Verfugh ueber den Menschliehen Verftand,
„ Buch I. Kap. I I . , de Verhandelingen van EHLER en twee an-

,,
„
„
„
„

dereSchryvèrcu,in den ftraks aangehaalden Fasciculus Disfertationum , pag. 1. feqq. te vinden. FÜDEK'S Verhandeling
ueber das Moralifche Gefuhl, in het Deutfcke Mufeum
vom Jakr 1 7 7 6 , en JAKOÏS, ueber das Moralifche Gefuhl,
Halle 1:88."

Gefprekken en Overdenkingen , over de Of/landing van
onzen Heerc Jzfus Christus ; door W I L H E L M L E E N D E R T K R I E G E R , Predikant
in s Hage.
Te Amfteldam, by J . van der H e y , en te Utrecht, by W . van
Yzerworst, 1803. In gr. üvo. 471 bl.
,
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e goedkeuring, waarmede dergelyke te voren uit,
gegeevene Gefprekken en Overdenkingen van den
Haagfchen Predikant K R I E G E R , over het Lyden en Sterven, en over de Geboorte van onzen Heere Jefus Christus, ontvangen z y n , fchynt den Leeraar opgewekt te
hebben, om een dergelyk W e r k , over de gefchiedenis
der Opflandins enzes Heeren, te vervaardigen. Het is
ook in denzelfden trant ingericht, en voor hun , die
aan foortgelyke leerbegrippen , als de Eerw. K R I E G E R
voorftaat, vasthouden, een gefchikt hulpmiddel, tot 't
geen men gewoon is Godsdienftige (lichting te noemen.
De Gefprekken zyn vyf in getal, over "de waarheid
der opftanding van Jefus Christus ; over het belang,
dat wy 'er by hebben, om overreed te zyn, dat Jefus
waarlyk is opgeftaanoplosfing van eenige bedènkin*
gen; de overeenftemming der Euangelisten, in 't verbaal van Jefus opftanding ; «ver de heerlykheid , die
fefus by zyne opftanding reeds verkregen heeft. De
Inhoud der Overdenkingen,
(i') De Vriendinnen van
J E -

W.

L.

i v R I E G E R ) DE OPSTANDING

VAN

J . C.

4,5

Jefus gaan naar bet graf. ( 2 ) De Vrouwen by bet
graf. ( 3 ) Petrus en Joannes gaan naar bet graf. ( 4 )
Maria Magdalena naaf het graf te rug gekeerd, verfchynt Jefus aan haar het eertic. ( 5 ) De droevige wandelaars naar Emmaus. ( 6 ) De wandelaars naar Emmaus
beftraft. ( 7 ) Jefus ontdekt zich zeiven aan de Emmaüsgangers. ( 8 ) De nadere verfchyning van Jefus op den
dag zyner opftanding. ( 9 ) De overige berichten van
Matthèus, Markus en Lukas. C10) De ontdekking van
Jefus aan Thomas. ( 1 1 ) Nog eenige verfchyningen
van Jefus aan zyne Vrienden, ( 1 2 ) De opgeftaane J e fus myne eere en myn heil.

Godvruchtige

Bedenkingen over het Onze Vader, door
Roomsch Priester en Pastoor te Alkmaar. Te Amfleldam, by P. van Buuren, 1803. In
gr. 8vo. 114 bl.
p.
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godvruchtige Bedenkingen van den E e r w .
zyn Leerredenen, op de vier Zondagen van den Advent gehouden, waarin de yvervolle
Roomsch Priester en Pastoor zvne Geloofsgenooten,
op eene lofwaardige w y z e , heeft willen voorlichten,
o.ntrent den zin en de meening van 't allervolmaaktfte
Gebed, 't geen men, in de Pvoomsch Katholyke K e r k ,
b y de uitoefening van den Godsdienst, gewoon is in
de Latynfche taal te gebruiken. Door de uitgave van
deze Kerkredenen , heeft hy ook iets willen toebrengen, om zyn Kerkgenootfchap te ontheffen van den
blaam van onredelykheid, dien men hetzelve opgelegd
heeft , omdat by hetzelve de dienst der Misfe , de
Vespcren, de Lofzangen, de bediening der Sacramenten , de uitfpreeking van Zegeningen, en dergelyken ,
in de Latynfche , in de Griekfche en Hebreeuwfche
taaien, verricht worden, welke zeker, aan het grootst
gedeelte van het gemeene volk , vreemde taaien z y n ,
die zy niet verftaan. H y verdedigt, in de V o o r r e d e , dit
oud gebruik als nuttig , en voor niemand nadeelig.
Nuttig, omdat daardoor de volmaaktfte eenigheid der
Geloovigen uit alle Landen, ook in de openbaare uitoefening van den Godsdienst, in hunne Gebeden, Lofzangen enz. onderhouden , en alle verbastering derzclven voorgekomen wordt ; en voor niemand nadeelig,
lih 4
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omdat alle die Gebeden, Lofzangen enz. voor de GeIcovigen , van elk der verfchillende Landen, in hunne
byzondere taaie zyn overgezet, en ook voor zulken,
die niet kunnen leezen, volgends het bevel der Kerke,
zoo dikwyls worden uitgelegd, dat allen, welke deze
orderwyzingen willen in acht r.eemen, die Gebeden
en Lofzangen, niet alleen met den geest, maar ook
met het verftand, kunnen medebidden en zingen, en
dus, met ftichting van hun gemoed, op dezelven Amen
zeggen,' Is 't mogelyk, dat iemand , wien men geene
geringe maate van icherpzinnigheid en gezond oordeel
moet toekennen, nog in dezen tyd, met zoodanige on
nozele voorfpraak van een onverdedigbaar gebruik ,
durft voor den dag komen! Wie zou niet den eerlyken
voorftander van de eer van zyn Kerkgenootfchap pryzen, die, geen kans ziende om het afgefchaft te krygen, er zich alleenlyk, by alle gelegenheden, op toe
legt, o m , door gepaste onderwyzingen , het nadeel,
zoo veel mogelyk, te verminderen V T o t zoodanig ge
bruik kunnen ook deze Leerredenen van den Eerw.
S C H O U T E N 5 by zyne Geloofsgenooten, van dienst zyn.
5

Verhandeling over de Zendingen ter Bekeering der Hei
denen. Benevens eenige Aanmerkingen op het Eerfte
Deel der Gedcnkfchriften van het Zendeling-gcnootfchap, daartoe opgerigt te Kotter dam. En over de
vereischten der Zendelingen.
Door een Dienstknegt
van 'Christus. Te Breda,
by W . van Bergen, 1803.
In gr, 8vc. 96 bl.

D

eze Verhandeling verdient de opmerking van allen,
die voor of tegen het Rotterdamjche ZendelingGenootfchap min of meer ingenomen zyn. Oe Schryver
denkt wel niet gunftig over deszelfs voornaamfte werk
zaamheden en onderneemingen, tot verlichting en ver
betering van Heidenfche Volken, maar wil echter het
beraamen eri uitvoeren van Zendingen, tot zoodanig
einde, niet geheel uitgefteld of nagelaaten hebben, 't
Komt, zynes erachtens, hier voornaamelyk aan op de
bepaaling van tyd en wyze. Hy verklaart zich ernftig
tegen de wyze , waarop dit werk, in navolging van,
m in overeenftemming met de zoogenaamde Euangelii'che Broedergemeente, ([eigenlyk Hernhutters, wel te

on-
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^fiderfcheiclen van de oude Boheemfche en Moravifche
Broeders) wordt ondernomen , en wederlegt van fluk
tot ftuk de bygebragte redenen, waarom men, in de
Gedenkfchriften van het Nederlandsch Zendeling - Ge'fiootfchap, heeft beweerd, dat het nu, meer dan voor
heen , tyd i s , om Zendingen, tot bekeering van Heir
denfche Volken , te onderneemen, D c befchryving
4ie hy 'er byvoegt, van verre de meesten dier zoo
genaamde Christenen , die men op Otahiti en elders
gemaakt heeft, is ook niet zeer gefchikt, om ' e r , in
dezen tyd, en in djer voege, veel goeds van te 4oen
verwachten.
Maar wat wil dan nu de Schryver dezer Verhanden
linge ? Men moet (hierop komen zyne denkbeelden
hoofdzaakelyk netter) het afzenden van Leeraars naar
verafgelegene Volken vooreerst ftaaken, en liever door
werken aan het geene, dat nader by i s , en waarvan
meer vrucht is te wachten ; terwyl men zich dan in
tusfchen ook kan in ftaat ftellen, o m , wanneer de ty
den daartoe gunftiger worden, ook Zendingen naar af
gelegene Heidenfche Volkep werkftellig te maaken.
H y befchouwt, met het hpogfte recht, het werk van
Zendelingen als een der moeielykfte pnderneemingen,
waartoe een geruime tyd noodig is , en veel arbeid
veieischt w o r d t , om 'er regt bekwaam toe te wor
den. Ook dient 't gedrag en karaöer van zulke lie
den , die 'er zich toe willen laaten gebruiken, wel eerst
op de proef gefteld te worden. Hy raadt, om fpoedig Kweekfchoolen , eerst hier te lande, en vervol
gends ook in onze Colonien, op te richten, ter beliwaarrimaaking van Misfionarisfen , of die, waar zy
reeds zyn in Oost-lndiën, te verbetereri.
Ongeftudeerde lieden wil hy 'er in 't geheel niet toe gebruikt
hebben, en genen hoe pok genaamd , dan van welken
men volkomene zekerheid hebbe, dat zy zuiver zyn
in de Leere. AUergewigtigst vinden wy de aanmer
king , dat men, om iets uit te richten onder zulke wil
de Volken , waarheen men Zendingen wil ondernomen
hebben, van dezelven eerst Menfchen moet maaken,,
eer zy Christenen kunnen worden. Waarlyk, de Hei
denen , die men nu tot het Christendom wil overbren
gen, zyn geheel andere menfchen, dan die, onder wel
ken de Apostelen de Christelyke Leer eerst gebragt
Jiebben. Dat toch, eenmaal de oogen opengaan by
Hh5
zoo
a
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zoo veelen,die zich, door de dweepachtige taal en bedriegelyke machtfpreuken van eenige voornaame Vooritanders van 't Zendclingwerk, hebben laaten wegfleepen , om niet langer blindlings ja en amen te zeggen
op al 't gene, d a t , onder het voorgeeven van buitengemeene. liefde voor God en Godsdienst en Christen
dom, zonder genoegzaame kennis van zaaken en welberaaden onderzoek, met drift en warmte wordt onder
nomen en doorgezet. Alle Christenen behooren 't daarin
eens te zyn, dat niets moet verzuimd worden, om de
fcemelfche Leer van Jefus wyd en zyd voort te plan
ten, en de onfchatbaare zegeningen, die door middel
van dit allerdierbaarst gefchenk op de aarde nederge
daald zyn, zoo ver mogelyk, onder 't menschdom te
verbreiden. Z y moesten zich allen vereenigen, om ge
paste middelen tot dat einde uit te denken, e n , met
ter zyde ftelling van al 't geen hen anders nog ver
deeld houdt, aan de best mogelyke uitvoering gemeenfchappelyk arbeiden,
't Engelsch Zendeling-Genoot
fchap heeft den toon gegeeven. ' E r moge nu door het
zelve, en door anderen, die in hun voetfpoor treeden,
o f ook hand aan hand met hun famenwerken, kwalyk
gehandeld zyn , dit behoort niemand terug te houden,
om zich met hun, ten aanzien van 't hoofddoel, te
vereenigen.
Maar , zoo ergens , hier geldt 't oude
fpreekwoord, feflina lente. En geen Zendeling-Genoot
fchap diene dan , tot voortplanting van een SeSlen-geest
cn Se&en-yver.

Onpartydig Onderzoek en ernfiige Gedachten, over hei
invoeren van Gezangen en Liederen,
in de Gerefor
meerde Kerk in Nederland;
enz. Te Haarlem, by
A. Loosjes P z . , 1803. ^ £''• % ' %° l.
n
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e Schryver van dit onpartydig Onderzoek, een warm
voorftander der langgewenschte invoering van Ge
zangen en Liederen, by 't Gereformeerd Kerkgenoot
fchap, is zeer te onvrede over zekeren B r i e f , betref
fende dit gewigtig onderwerp , dien de Amhemfche
Leeraar V A N D E N B E R G heeft kunnen goedvinden in
zyn Vervolg van Gedachten over Geestclyke Oden en Lie
deren, enz. te plaatzen. De Brieffchryver, een man
van aanzien in de Ncderlandlche Gereformeerde K e r k ,
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giet 'er geene groote noodzaakelykheid i n , o m , by de in
gebruik zynde Pfalmen en Gezangen, nog andere Kerkliederen in te voeren,en brengt daartegen zoo veele zwaarigheden in 't midden, d a t , wanneer men hem h o o r t ,
hiervan vooreerst weinig zal komen. Hy doet dit op
eene wyze, die den Steller van ditTegenfchrift,niet zonder rede, doet vreezen, dat fommigen, die door V A N
D E N B E R G gewonnen waren voor de invoering, zullen terug deinzen, en veelen, die 'er ongunflig over dachten, 'er
des te meer tegen ingenomen zullen blyven. Dit gaf hem
aanleiding tot dit Onderzoek, waarin hy zich tegen den
Brieffchryver vrymoedig verzet, en alle door denzelven geopperde bedenkingen ftreng, en fomtyds ook vry
fcherp, beoordeelt. Hy verkiest dat te doen, by wyze
van antwoord op deze en gene vraagen, die hier vooral in aanmerking komen, ( 1 ) Heeft het Nederduitsch
Gereformeerd Kcrklyk Genoot fchap, in de Bataaffche Republiek , de volkomene vryheid, om, behalven de in gebruik
zynde Pfalmen en Gezangen , by den gernecnfchaplyken
openbaaren Godsdienst, nieuwe Gezangen en Liederen in
te voeren ? Antw, ' £ r is in het N. V. geen ftellig v e r bod , en zelfs geen flaauwe wenk , waaruit men kan
opmaaken, dat dit zou ongeoorloofd zyn. ' E r zyn in
tegendeel allerfterkfte opwekkingen daartoe voorhanden,
(Ephef, V : 1 4 , 1 9 , A O . Col. III: 16.) '-Er is ook ,
wat ook de Brieffchryver gezegd hebbe, geene Kerkenordening, die het verbiedt, en geen Staatswet kan, ten
ïnintlen nu , de Hervormden van deze vryheid berooven. En de groote meerderheid der Hervormden, vertegenwoordigd in de hooge Kerkvergaderingen, heeft
er zich voor verklaard, N B . Utrecht, daar de Brieffchryver t' huis h o o r t , alleen uitgezonderd. Gevaar
voor de rechtzinnigheid, of voor de eenigheid, gemeenfchap en liefde der Kerke, is 'er ook geenzins in te
zien,
S C H U T T E , V A N A L P H E N , VAN D E N B E R G ,
R U T G E R S en andere yveraars voor Gezangen en L i e deren z o o w e l , als voor de oude rechtzinnigheid, en de
hooge Kerkvergaderingen, moeten 'er het althans minder in gezien hebben, dan de Brieffchryver, die op dit
punt helder wordt doorgeftreeken.
( 2 ) Is het noodzaakelyk, Gezangen en Liederen in te voeren ? Hier
wordt de behoefte van andere Kerkgezangen, om by de
bcrymde Pfalmen gevoegd te worden, tegen den Brieffchryver ontegenzeggelyk beweezen.
( 3 ) Welk een
Kerk'
9
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Kerk-gezangboek
hebben wy dan noodig ? Hier wordt
eerst onderzocht, hoedanig ons Kerk-gezangboek zyn
moet, ten aanzien der leere, welke hzt behoort te be
vatten; daarna, op welke onderwerpen, en by welke
gelegenheden , wy Gezangen en Liederen noodig heb
ben; vervolgends, wat wel voornaamlyk , met opzicht
tot den ftyl, de taal en lengte der Gezangen en Liede
r e n , en derzelver zangwyze, dient in acht genomen te
worden. Aan de meeste aanmerkingen van 'den Schry
v e r , over deze onderwerpen, geeven wy onze volle
goedkeuring. Ook hebben wy de zedige beöordeeling
van eenige Liederen en Gezangen van den beroemden
H . V A N A L P H E N , die hy 'er in vlecht,
over 't ge
heel met genoegen geleezen. (4) Van waar nu zullen
*vy de benoodigde Gezangen en Liederen , waarin het vereischte, in allen deele, is te vinden, verkrygen? Gepaste
en ook, zo men maar w i l , niet onuitvoerlyke raadgeevingen. ( 5 ) Welke aanwyzingen kunnen wy raadpleegen, als kenmerken van den besten tyd, ter invoering
van het te vervaardigen Kerk-gezangboek? De Schryver
vindt die in de overeen (lemming van het verlichtst ge
deelte, en daar onder verre de groote meerderheid der
Leeraaren van 't Gereformeerde Kerkgenootfchap , in
den tegenwoordigen tyd, en in de vryheid, die hetzelve
thans geniet, door de affcheiding van Kerk en Staat,
en ontzenuwt de zwakke tegenredenen van den Brieffchryver.
(6) Welke zouden waarfchynelyk gefchikte
•middelen bevonden worden , waardoor men, met goede
hoop, zou kunnen onder neemen, het Kerk-gezangboek by ons
aangenaam te maaken en in te voeren ? Onbevooroor
deelde Leezers zullen ook de daartoe voorgellagene
middelen zeer gefchikt keuren, en zich gaarne ver
eenigen met onzen hartelyken wensch , dat eene zoo
lang gewenschte zaak niet langer, door mis verftand en
pnchristelyke inzichten , tegengehouden , en, eenmaal
ernftig ter hand genomen zynde , met gepasten yver
en hoognoodige omzichtigheid doorgezet worde.
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Bydragen tot het Galvanismus , zoo in opzicht tot des~
zelfs Genees- als Natuurkundige Werkingen, ode Stuk.
Te Arnhem, by J . H . Moeleman Jun. In gr. 8v<j.
148 bl.

D

it tweede Stuk deezer Bydraagen bevat het vervolg
der Verhandelingen van de Heeren G R A P E N G I E S S E R en R i T T E R , van wier begin wy voorbeen ( * )
bericht hebben gegeeven. Kortelyk zullen wy hier ons
uittrekzel der proeven van den Heer G R A P E N G I E S S E R .
vervolgen.
„ De trap der ziekte doet [in die zoort van Doofheid,
over welke wy hadden begonnen te fpreeken] niets a f ;
kunnende men even zo goed by de volkomenfte doofheid , ja zelfs by de aangeboorene, als by de enkele
hardhoorigheid, het Galvanismus beproeven , wanneer
men, uit de natuur der afgelegene oorzaaken, en de
gelreldrreid der verfchynzels , welke de kwaal verzeilen, tot de aangehaalde naaste oorzaak kan te rug be*
fluiten."
Daarentegen toont de Schryver uitvoerig, dat het
Galvanisme zeer nadeelig moet zyn , in de Doofheid*
die uit bloedrykheid , en uit ophooping van het bloecf
naar het hoofd, ontftaat. Terwyl het onnut moet zyn*
wanneer de Doofheid voortkomt uit
onderbuiks-prikkelingen, uit een toeft and van krampen en winden in denonderbuik; gelyk ook, als de oorzaak ligt in naar binnen gekeerde Huid-uitflagen, Jicht, Rbeumatisme, enz.
De volgende Ziekten, in welke de Schryver de aanwending van het Galvanisme dienftig oordeelt, en in
zommige van welke hy ook meermaalen daar van eenei
goede uitwerking gezien heeft, zyn
4.) Verlamming der Sluitfpier van den Endeldarm en
van den Hals der Pisblaas. 5.) De Schyndood. 6.) Langduurige Heeschheid en Ste?nloosheid (Aphonia.) 7.) Het
Boongezwel. 8.) Het Kropgezwel, g.) Zommige soorten
en trappen der langduurige Rheumatismen. lof) E*e
langduurïge Heupjicht.
r i . ) De zogenoemde Met aftat ifche ontfteeking na de Kinderpokken.
Dit ltuk afgehandeld zynde, gaat de Scjjryver over

tot
(*) Lttttroef. bier boven, bl. 287.
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tot de wyzen, op welke het Galvanismus , met het
jneeste voordeel, in verfchillende omftandigheden kari
worden aangewend.
Dit ftuk behandelt hy uitvoerig
en naauwkeurig ; terwyl hy de Werktuigen, die , in
onderfcheiden gevallen , van nut kunnen zyn, op twee
welgefneedene koperen Plaaten heeft afgebeeld.
De Heer G R A P E N G I E S S E R eindigt "zyne Verhandeling met een bericht, aangaande de uitwerking van het
Galvanismus in eenige zeer verfchillende gebreken.
Deeze Proeven zyn van een zeer onderfcheiden uitkomst
geweest, en veele zyn mislukt. Intusfchen is 't getal
dier geene, waar in het Galvanismus van veel dienst
is geweest, aanmoedigend genoeg, om hetzelve aldaar,
waar het te pas kan komen, te beproeven. Zie hief
ééne derzelve : „ M A R I A W I L H E L M I N A K R A U S E N ,
uit Berlyn, veertien jaaren oud , leed, federd eenige jaaren, aan zo groote zwakheid der oogen, dat
zy ten hoogden flechts eene bladzyde in een boek kon
afieezen , wordende alsdan , door pynen in de oogen
en menigvuldigen toevloed van traanen, aan het verder
leezen gehinderd. De oogen waren zeer week, en lagen diep in het hoofd. Z y had onderfcheidene verfterkende oogwaters te vergeefs gebruikt.
Eene agtweekfche aanwending van het Galvanijmus herftelde
haar van deeze kwaal volkomen."
De Proeven van den Heer R I T T E R zyn ook zeer
belangryk , en verfpreiden niet weinig licht over den
aard en de werkingen van het Gal vanisme. Eindelyk
geeft de Redafteur een kort voorloopig Nabericht, aangaande het nuttig gebruik van het Galvanisme, in de
gebreken van het G e h o o r , en betreffende de geneezing
eener byna volkomene zwarte Staar (Amaurofij) door
deeze konstbewerking.

Disfertatio Phyliologico-Anatomica, & c . Dat is: Natuur- en Ontleedkundige Verhandeling , over het in*
•wendig maakzel der Geledingen ; door P H . F . H E Y I . I G E K S , Med. Doel. en Lid
der Sociëteit tot Na*
yver te Parys.
Te Utrecht,
O. J . van Paddenb u r g , 1803. In gr. uvo. 8a bl. Met eene Plaat.
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e Schryver deezer zeer wel uitgevoerde Verhandeling heeft de werking en het maakzel , zo der
vüe«
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vliezen als der oppervlakte der Geledingen, met grooter naauwkeurigheid nagegaan , dan tot hier toe had
plaats gehad, en ten dien einde niet alleen proeven op
levende Dieren in het werk gefteld, maar ook van zeer
naauwkeurige bereidingen der deelen, en van konftige
opfpuitingen der bloedvaten, gebruik gemaakt. T o t
hier toe waren meestal de proeven van H A L L E R aangenomen, volgens welke de vliezen der Geledingen geenerlei gevoel zouden bezitten. Het ontbrak echter ook
niet aan proeven voor het tegendeel, die nader door
den Schryver worden bevestigd, en genoegzaam reden
geeven van de geweldige pynen, die, door verfchillende ziekten dier deelen , worden veroorzaakt. Het
naauwkeurig nagaan van het maakzel der bjnnenfte
oppervlakte der Geledingsbanden en der zogenoemde Slymklieren, die in de Geledingen geplaatst z y n ,
was niet minder een gewigtig voorwerp van de onderzoekingen des Schryvers.
Door welgelukte infpuitingen bleek het h e m , dat het binnenfte vlies der
Banden ongemeen vaatryk w a s , en dat de ingefpooten
roode ftofTe, zonder verbreeking van vaten, door de
openingen der affcheidende vaatjes dier vliezen, in eene
groote menigte , in de holte der Geledingen wierd
uitgeftort.
Teffens bleek het h e m , dat de kliervormige lichaamen , die in deeze holten worden geplaatst,
wel degelyk affcheidende werktuigen zyn; waaruit hy
befluit, dat de bronnen van het zo overvloedig flymvogt der Geledingen tweeledig zyn : te weeten het afïcheidend maakzel der gezegde klieren , en de werking
der affcheidende vaatjes van het binnenst vlies der B a r den, uit wier laatfte zo gemaklyke en overvloedige affcheiding reden kan gegeeven worden van den overvloed van dit vogt in de Geledingen, en van de geweldige Uymvloeijingen, die zomwylen op de kwetzingen dier deelen volgen. Ondertusfchen fchynt het den
Schryver ook met reden t o e , dat het v o g t , 't w e l k ,
door de affcheidende vaten der binnenfte oppervlakte
der Geledingen, wordt afgefcheiden, geen genoegzaam
flymerige ftoffe zou kunnen daarl'tellen , tot verhindering oer wryving, in deeze fteeds bewoogen wordende deelen, en dat daarom hier de flymklierén zyn
toegevoegd, om een dik vogt te bereiden, 't welk, met
het dunnere der affcheidende vaten vermengd, zodanig een gemengd flymerig vogt voortbrengt, als de
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ómftandigheden vereifchen; Onder anderen wederleg?
onze Schryver ook het gevoelen dier geenen, die ftellen , dat het vogt der Geledingen , voor een gedeelte,
zyn oorfprong verfchuldigd zy >> aan het doorzweeten
Van oliedeelen* uit het merg der beenen, door de poriën der met kraakbeen bekleede Beenhoofden. Ten
dien einde betoogt hy^ uit ontleedkundige infpuitingen*
dat 'er hoegenaamd geene geröeenfehap plaats heeft,
tusfchen de vaten der Beeneinden en die van de Kraakbeenen der Beenhoofden : terwyl hy uit de verfchynzelen van verfchillende beenziekten bewyst, dat de ongefteldheden deezer verfchillende deelen niets gemeens
hebben, en niet van het een tot het ander overilaan.
Verhandeling over de Onfchadelykheid der Kerkhoven en
Begraavenisfen in Steden en Dorpen ; door c . A »
K O R T U M , Med. DocH., Berg-Arts
der Markjchc Provintic , en Stads-Geneesheer te Bochum. Uit het Hoogduitsch vertaald. Tc Ampler dam, by G. Roos. In gr„
8vo, 54 bh
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e Heef K O R T U M bewyst, in dit kort, doch bondig
gefchreeven Stukje, de ongegrondheid van het
vry algemeen gevoelen, aangaande de fchadelykhcid der
Kerkhoven in de Steden en Dorpen, mits dat de lyken
op eene genoegzaame diepte begraaven en niet ontydig
worden geroerd* Z o immers daarvoor maar gezorgd
wordt, zyn de rottige dampen, die uit den grond opklimmen, volkomen van denzelfden aard,- met die der
uitwaasfemingen en uitwerpfelen der levende Dieren,
in wier midden wy leeven en leeven moeten. Het begraaven in de Kerken is voorzeker af te keuren, vooral in de groote Steden, in welke zulks zo menigvuldig
gefchiedt, dat de uitwaasfemingen der rottende lyken
de zintuigen kunnen aandoen ; gelyk ook zomwylen
plaats heeft op te kleine Kerkhoven, in 't midden van
zeer uitgebreide Hoofdlieden, wanneer de kuilen, waarin de lyken opgehoopt worden, te lang open blyven,
o f te fpoedig wederom worden geopend; gelyk zulks
met voorbeelden, die te Parys heoben plaats gehad, zou
kunnen beweezen worden. Anders is al het gefchreeuw,
't welk men , geduurende de afgeloopene Eeuw, tegen het begraaven binnen de Steden heeft opgeheven,
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leuter ydelheid.
"Er beftaan intusfehen eenige voor
beelden van Volksziekten, vooral van Kinderpokken*
gevolgd op het openen van graven en doodkisten van
lieden, die voor lange jaaren , aan die ziekten $ wa
ren overleden ; dan dit bewyst niet zo zeer het na
deel der begravingen binnen de Steden en D o r p e n ,
als wel het fchadelyke der Doodkisten, vooral zo de
zelve uit zwaar en duurzaam hout worden gemaakt <
welke in ftaat z y n , zo lang zy wel geflooten blyven^
de doodelyke dierlyke vergiften , door welke de over-*
ledenen zyn omgekomen $ jaaren lang te bewaaren * e n ,
by eene ontydige opening, rondsomme te verfpreideni
Zeer heilzaam was derhalven de verordening van wy
len Keizer J O S E P H D E N I I , volgens welke by beval,
de lyken, in het toekomende, niet in Kisten, maar in
Zakken te begraaven , welke hy echter wederom heeft
moeten intrekken, van wege de belagchelyke zucht van
bet Menschdom, o m , na den dood, de algemeene ont
binding nog, zo lang mogelyk, te ontwyken.
De volmaaktheden van den Schepper in zyne Schepzelen
hcfchouwd, let verheerlyking van God, en tot bevorde
ring van nuttige Natuurkennis , in
Redevoeringen,
door j . A. r j l L K E N S , Art. Lib. Mag. Phil. Dooi. enz.
en Leeraar by de Hervormden te Eenrum.
Ilde Deel;
behelzende befchouwingen van de ondruipbaare veer
krachtige Vloeifl off en, en inzonderheid van onzen Damp
kring. Te Groningen, by J . Oomkens , 1803. In gr.
'óvo. 635 bh

V

onden Wy ons vërpligt, met meer dan gemecnen lof
te gewaagen van de kundigheden , belezenheid ,.
fchrander doorzigt, fmaak, en het Godsdienftig gevoel'
des Schryvers, toen wy het eerfte Deel zyner Redevoe
ringen aankondigden (*j ; onder het leezen des tweedert
D e e l s , waar van wy nu verflag zullen doen, weidt
onze hoogagting voor deezen verdienstlyken Man geduurig verlevendigd. W y vinden bier niet alleen, in
een kort beftek, eenen fchat van nieuwe waarneemingen
over éen allerbelangrykst gedeelte der Natuurkunde
medegedeeld, en dezelve fchrander beoordeeld, maar
tevens eenen voorraad van werken aangewezen , waar'
wy alles uitgebreid, en alzo gelegenheid vinden* de
-Na(*) Zie Letteroef. voor l 8 a i , bl. 526".
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Natuurkennis verder te volmaaken. Voorts zyn hier
o
derwerpen, d i e , verre van oppervlakkig te z y n , inipanning vorderen, op eene eenvoudige, duidelyke en
onderhoudende wyze verhandeld. E n , eindelyk, heeft
de Schryver niet alleen fteeds in 't oog gehouden ?
maar is ook zeer gelukkig gedaagd, o m , overeenkomftig zyn hoofddoel, de Redevoeringen derwyze in te
richten , dat de Leezer telkens opgevoerd worde tot
verheerlyking van den Schepper , en ter bewondering
zyner volmaaktheden.
Niets wenfehen w y , daarom , hartelyker, dan dat
deeze Redevoeringen veel aftrek mogen hebben, en met
die aandacht geie/en w o r d e n , welke de aart der befchouwde onderwerpen vordert. De Redevoeringen voor-*
handen, zal men 'er het bedoelde nut uit trekken, eifchen voorzeker meer ingefpannenheid, dan die des
eerften D e e l s , welke cïe bel'chouwing behelzen van den
Sterrenhemel, en eene natuurkundige befchryving van
den Aardbol, die zo min uitvoerige verklaaringen als
diep nadenken noodzaaklyk maakten.
Deeze kunnenminder dienen voor oogeiiblikken van uitfpanning, waarin het leezen , enkel tot vermaak, het éénig oogmerk
i s . Maar zullen w y op zo weinig lust en fmaak voor
belangryk onderzoek b y onze Landgenooten moeten rekenen, dat men niet een gedeelte van den tyd zou w i l len afzonderen, om eenigzhis van naderby bekend te
worden met de werkingen der Natuure, en de oorzaaken en oogmerken van verfchynzelen, die ons dagelyks
voorkomen? „ Waarlyk (en wie zal het rechtmatige
„ deezer aanmerkinge van den Schryver zeiven , in
„ zyne Voorrede voor dit D e e l , kunnen lochenen ? )
aan oppervlakkige Werken over de Natuurkennis
ontbreekt het ons niet, en ik zou geloven eenen nut„ teloozen arbeid te hebben verricht, zo ik derzelver
„ getal vermeerderd had. Ik zou geloven van myne
Lezers befchuldigd te mogen worden van onv.olko„ men te zyn g e w e e s t , te min belang te hebben ver„ w e k t , zo ik enkel gepoogd had te verbazen zonder
„ te leren, het hart te roeren zonder het verftand te
verlichten. —•— W a t is zelfs algemeen zulk' eene
,, aandoening anders, dan een weerlichtje, 't welk ras
,, verdwynt en niets achterlaat?"
Niet alleen vorderden, daarom , de uitbreiding van
nuttige Natuurkennis, en de verheerlyking van G o d ,
het
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hst doordringen tot de meer verborgene werkingen der
Natuure ; maar ook vond zich de Schryver hier
toe aangefpoord , door de verandering, ja geheele om
zetting, welke de Natuurkunde, in onzen leeftyd,voor
al in 't geen in dit Deel verhandeld wordt, ondergaan
heeft. Het oude Gebouw is omverre geworpen; een
nieuw en heerlyker in de plaats gefiicht. Hier van
draagt men echter nog geene algemeene kennis.
In
Volksboeken is dit nieuwe tot nog toe niet ontwik
keld ; en veelen van dezulken, die zich op andere tak
ken van Wetenfchappen toeleggen, geeven ook blyk in
hunne Schriften, dat zy minder van de tegenwoordige,
dan van de vroegere gcfteldheid der Natuurkunde w e e ten.
Op deezen grond m a g , voorzeker, de Heer
U I L K E N S zyne keuze rechtvaardigen, volgens welke hy ,
in de behandeling van de byzondere Natuurkunde, der
zelver tegenwoordige gefteidheid heeft in 't oog gehou
den, en zo wel die gewigtige ontdekkingen als gron
dige verklaaringen omtrend dezelve voorgedraagen, waar
mede w y thans door de vlyt van zo veele beroemde
Mannen zyn begunftigd.
Nogmaals verzekerende, dat men in dit Deel bondig
heid met eenvoudigheid, den onderrichtenden met den
opwekkenden toen, zal vereenigd vinden, en zo w e l
voedzel voor 't verftand als voor het hart aantreffeni
kan niets beter ter aanpryzing van dit Werk dienen,
dan een beknopt verslag van het veele en belangryke ,
in hetzelve verhandeld, en fteeds, waar het duistere
nog verfchil in gevoelens by beroemde Mannen over
laat, met eene befcheidenheid beoordeeld , welke den
jongen Natuurkundige allezins vereert.
Naa eenen gepasten overgang tot dc befchouwing der
natuurkundige werkingen en verfchynzelen; de aariwyzing van hét belang der kennis van derzelver oorzaa
ken en betrekkingen; het voorfteilen van eenige fc hei elkundige hoofdwaarheden , alzo de Natuur kan aange
merkt worden als onophoudelyk werkzaam in fcheiden
en verbinden; de herinnering, wat het z y , wanneer li
chaamen fchcidkundig, wanneer dezelve iverktuiglyk ver
eenigd moeten g e a g t , en hoe dezelve op beiderlei w y z e
gefcheiden worden ; en de opnoeniing en aanduiding
van de 38 byzondere lichaamen, die tegenwoordig voor
grondlloflen gehouden worden , daar men van A R I S T O TEt.ES af tot" nu toe flechts 4 hcofdllofien, of ElcroenI i 3
ten.
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ten, aannam — gaat de Schryver over ter befchctlwin^;
van het L i c h t , de eerfte grondftof, deszelfs eigcrw
fchappen, in de verfpreiding der ftraaleii , derzelver
breeking, en terugkaatzing —- van het zien, en de onderfcheiding, door het licht, van donkere , gekleurde en doorfchynende voorwerpen — van de verzwakking des l i c h t s , deszelfs fynheid, fnelheid, uitgebreidheid, en de verwydering der lichtdeeltjes van elkander , zonder dat 'er echter eene gaping tusfchen dezelve door ons bemerkt kan worden.
Deeze is de inhoud der agtfte Redevoering ("de eerfte van het tweede Deel.)
In de negende wordt het
ibelzel van N E W T O N (_Syste?na Emanationis, of van uitvloèjing) tegen dat van E U L E R (Systema Propagation!* »
of der voortplanting, door middel van eene aangenomen vloeiftof, aihcrj) verdedigd ; voorts gehandeld over
de ontdekking van N E W T O N , raakende de fcheiding der'
lichtftraalen; over de kleuren; de fcheidkundige verbinding der lichtttof met andere lichaamen, en deszelfs
gebondenen ftaat; de voortbrenging van het licht door
verbranding; de inzuiging en opflurping. des lichts, erf
deszelfs invloed op de bewerktuigde Rykefi der Natuure; waarop eindelyk, by een algemeen overzigt, dewysheid en goedheid des Oneindigen Makers, in verfchillende byzonderheden des L i c h t s , treilend wordt
aangewezen.
De tiende en elfde Redevoeringen loopen over de
Warmteftof, derzelver eigenfehappen en werkingen. De
Warmteftof bepaald , en voor derzelver afzonderlyk
beftaan bewys gegeeven zynde, wordt' gehandeld over
derzelver uitzetting , (waar by de Thermometer in
aanmerking komt) veerkracht zonder zwaarte, en uitbreiding, die echter, uit kracht van de aantrekking der
lichaamen, niet oneindig i s , fchoon de warmteftof alles doordringe , en zich gelykelyk verdeele. Voorts
wordt aangemerkt, dat de menfehelyke kunst onvermogende i s , om de uiterften voor de hoeveelheid der
warmteftof uit te vinden. Een ftellig koud lichaam kan
men niet aanwyzen, even min den uiterften graad van
warmte bepaalen. De lichaamen zyn niet allen even
goede geleiders der warmteftof.
Dezelve werkt op
vaste lichaamen ; het fmelten, bevriezen van dezelve
i'rrekt daarvan ten blyke ; ook het kooken der vloeiitoffen, en de waterdampen, ftoommacbines toonen,wel-
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lc«n invloed zy op deezen hebbe; terwyl uit het v r y
o f gebonden zyn, of worden, der warmteftof verfcheiden verfchynzelen verklaard worden , zo ten aanzien
van de bevriezing door natuur of kunst, als met be
trekking tot de temperatuur van het bloed in 't mensch]yk lichaam , in de koudfte en heetfte luchtftreeken.
Het Phlogifton, door den Heer S T A H L in 1718 uit
gedacht, of het principium itiflammabile, wordt by den
aanvang van de verdere befchouwing der warmteftof
vermeld, als de fpil, waarop, tot op het einde der Agttiende E e u w e , alles draaide; doch die nu, zo niet ge
heel vergruisd, althans verbroken en nutteloos gemaakt
is , door de laatere ontdekkingen; volgens welke ook
wyders gefproken wordt over de wording van beftendig luchtvormige lichaamen, en over de wyzen, waar
op 'er v r y e , voelbaare w a r m t e , of temperatuur-ver
hooging , kan plaats hebben; by welke overweging dan
ook inzonderheid gewag is van de ontbinding der lucht,
van de wryving en van de zonnewarmte; waarnevens
de vraag overwogen w o r d t , of met het licht tegelyk
de warmteftof voortkomt, dan of het licht dezelve uit
de lichaamen van onze, en dan welligt ook uit die van
alle de overigePIaneeten ontwikkelt; het eerfte van welke
gevoelens de Heer U I L K E N S meer dan het laatfte toege
daan is: want, offchoon hy ook volmondig erkent, dat
hetzelve geenzins zonder gegronde zwarigheden kan befchouwd worden, zo pryst het zich, naar zyn oordeel,
niet alleen aan door het gezag der beroemdlle Scheid
en Natuurkundigen van onzen tyd, maar ook vooral dooi
de bevredigende en zich over alle verfchynzelen uit
strekkende verklaaring van de werkingen der Natuui e ; welke verklaaring ook hier weder met een treffend
algemeen overzicht gefloten wordt, waarin w y onder
anderen deeze taal van een edel Godsdienftig gevoel
aantreffen: „ Myne Broeders! hoe kunnen wy in deeze
„ diepten indringen, zonder ons langs hoe meer te ver„ liezen in de onbevatbaare grootheid des opperften
„ Werkmeesters!
Wanneer wy hier over naden„ ken — en dit toch moeten wy doen, zullen wy 'er
, , het doelmatige van inzien, zullen wy 'er het ichoo„ ne van gevoelen ; dan klimt langs hoe meer onze
„ verwondering, om dat wy langs hóe meer eene won, , derbaare zamenwerking der verfchillendfte krachten tot
, de heerlykfte einden ontdekken. Myn God! hoe is
liS
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?

4?0

J .

A

F

U I L

K E K S

I-et mogelyk, dat uw befhan kan worden ïn twyffet
„ getrokken door een ichepzel van U , aan 't welk G y
„ zintuigen cn verftand gegeeven hebt! — - dat uwe
, Werken, tot aan de kleiüfte deelen toe, den gevoe„ ligen, redelyken Aardbewooner niet tot U , den Vol„ maakten, in llille verrukking verheffen! — dat niet
, geheel de menschheid fteeds voor U nederknielt cn
„ U aanbidt!"
Op deeze w y z e , . Leezers, wordt
g y , in dit W e r k , geduurig gewezen op orde, overeenftemming, verbinding, en medewerking tot welzyn der
levenden hier op aarde, en van daar opgevoerd tot eerbiediging van den Heer der Natuure.
Wie zoti den
edelen Schryver geene hoogachting tocdraagen, daar hy
alles, 't geen ter verlichting des'verltands geilhikt i s ,
tevens zo gepast dienstbaar maakt aan de bevordering van het verhevenfte , 't geen voor het redelyk
wezen beiïaat, en dus toont de waare Wysgeer te z y n ,
die zich niet laat verblinden door eene gewaande philofophie, welke, door zulke blykcn 'voor Gods beftaan als ydel te verklaarep, indedaad tot uitzinnigheid
leidt, hoe hoog dezelve dan o o k , in deeze dagen', by
fömmige Enthufiastcn in waarde z y , en als het éénig
waare hcht, fchynende in de duisternis, verwaandelyk
uitgebazuind worde!
Dan w y keeren van deezen
uitflap tot ons verflag terug.
De volgende Redevoeringen (de twaalfde tot de zeycnüendè)\\&hvn.
ten opfchrifte: over den dampkring,
en'deszelfs bellaandeelen — over de verbranding en
ademhaaling — over de herftelling van levenslucht in
den dampkring — over de natuurkundige eigenfehappen der lucht''— over de wateragtigc en windige luchtverfchynzeien — over de vuurige en lichtende luchtverfchynzelen. W y zien hieruit, welke hoofdonderwerpen in deeze Redevoeringen overwogen worden;
dat 'er eerst van de Scheidkundige, dan yan de Na»
tuurkundige werkingen der Dampkringslucht gel proken
w o r d t , en dat vervolgens de Weerkunde of Meteorologie, de kennis der Lüchtvei hevelingen, den Schryver
doet ftiiltaan by de regelmatige en onregelmatige W i n den; b y de waterige, lichtende en vuurige Luchtveri'chynzeien.
Eer de bearbeiding deezer zo belangryke als moeilyke en uitgebreide ftoffe'wordt aangevangen, geeft de
doorkundige Heer U I L K E N S een beknopt verllag nopend s
9
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paids de gefchiedenis der 1 eerbegrippen. Z o lang be
spiegelingen de plaats van proeven bekleedden; geza'-r,
van naaracn, en de veronderftellingen nopends verbor
gen eigenfchappen {facilitates occulta) de plaats van
.eigen nadenken en werkende oorzaaken vervingen, —
v/as de kennis des Dampkrings in het duistere als begra
ven. Men wist van geene eigenfehappen, dan die men
van A I U S T O T E I . E S geleerd had ; en deezen bepaalden
zich tot doorfchynéndheid , onzigtbaarheid, reuk- en
ihiaakloosheid, en enkelvoudigheid. Van het zamengeitelde der Dampkringslucht was men even onbewust,
als van derzelver veerkracht en zwaarte. De horror
feu fuga vacui, was de Helling, waaruit de Ouden de
Zuigwerken, de Hevels, en andere Hydraulifche werk
tuigen, verklaarden. Het Zuigpompwerk voor den hoog
gelegenen hof des Hertogs van Toscanen, waardoor men
het water tot boven de 32. voeten wilde opvoeren, was
di aanleidende oorzaak,'dat men de zwaarte des Dampkrings leerde kennen , en de Barometer door T O R R I C E L L I , in 1 6 4 3 , uitgevonden werdt.
Hierop volg
de de uitvinding der Luchtpomp, ten jare 1 6 5 0 , doo'r
OTTO
VAN
GUÜRICKE ,
Burgemeester van Maagde
b u r g ; en nu waren veerkracht en zwaarte der lucht
bekend. Voor P R I Ü S T L E Y en S C H E E L E bleef het be
w a a r d , de fcheidkundige gefteldheid der Dampkrings
lucht kenneiyk te maaken f na dat men eerst verfchil
lende luchtfoorten had leeren onderfcheiden, waartoe de
waarneemingen en proeven van P A R A C E L S U S , H E L M o x r , B O Y L E , H A L E S , K E Y en B L A C K ongemeen veel
bydroegen en den weg baanden; — en de kennis van
het zamengcftelde der Dampkringslucht deed, op het
einde der vorige E e u w e , evenzeer het Phlogifton van
s x A i - i L verdvvynen, als de ontdekkingen in het midden
der zeventiende Eeuwe het ydel-fchuwen van A R I S T . O TELKS
verbannen hadden.
Naa dit bericht volgt
de onderfcheidene overweging van de vier voornaame
luchtfoorten, te weten de Zuurftof en Zuurftoflucht;
Stikftof en het Stikftof-gas; Koolftof, het Koolftofz u u r , en het Koolftofzuure-gas; Waterftof en Waterftof-gas. — Deeze befchouwing wordt vervangen door
de aanwyzing van het belangryke der kennis deezer
luchtfoorten voor de Genees-, Natuur- en Scheidkunde
— van de verandering, welke de lichaamen door de Ver
branding ondergaan, de verfchynzelen daarby aanweIi 4
zig,
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zig, cn *t geen tot verfterking en verbetering des V u u r s ,
ook voor het huishoudlyk gebruik, dienüig is. Voort;
wordt'de aandacht bepaald by de Ademhaling, derzelver
noodzaaklykheid voor het dierlyk leeven> den'invloed der
lucht op dezelve; de dierlyke warmte, als een gevolg
der ademhaling , en met haar in 't naauwtte verband
ïtaande ; en voorts by eenige verl'cbynzelen, welke in
het dierlyk leeven hier uit verklaard worden. — —
Maar gelyk 'er lucht-bedervende werking in den Danuv
kring aanwezig is , door ademhaling , verbranding en
verrotting , zo worden 'er ook middelen gevonden, ter
beriïelling van dezelve , door den groei der Planten.
Heilzaam is de evenredigheid in den Dampkring tusfchen de leevenslucht en het ffiküof-gas. Verïchriklyk
zyn de gevallen van geltikten, in lucht, door ademhaling en uitwaasfeming bedorven , waarvan ten voorbedde zo wel het geval te Londen in het Gerechtshof,
in 1 7 5 0 , als in het jaar 1756 te Calcutta, in het
Fort Williams, in het Koningryk Bengalen, gebeurd,
aangehaald wordt. Niet minder gevaarlyk kan de verrotting worden, door de bcttnetting der lucht, voos?
het dierlyk geftel; waar van voorbeelden te Oxford,
Delft en Venetien, ter ontzettende waarfchuwing, worden aangevoerd. Van belang is alzo de Eudiometer
van P R I E S T L E Y , waardoor de deugdelykheid der lucht
beproefd wordt.
En gelyk het in de Natuur niet
ontbreekt aan middelen , waarvan zy zich bedient om
den Dampkring van onzuivere deelen te zuiveren , zo
kunnen de menfchen ook veel tot eenen zuiveren
Dampkring toebrengen , door het bebouwen en bearbeiden van den grond , het wegkappen van zwaare
bosfehen, die den luchtftroom beletten, het droogmaaken van moerasfen, het geduurig vernieuwen der Dampkringslucht in de woonvertrekken enz., waartoe op
fchepen, in groote zaaien enz. de Ventilators van onderfcheiden foort aangeprezen worden.
De Verhandeling over de natuurkundige eigènfchap?
pen der lucht heeft ten doel; vooreerst, de voornaamc
eigenfebappen van tegenftandbieding, veerkracht, zwaar*
te en dooricbynendheid, benevens de hoogte van den
Dampkring, te overweegen; daarna, gade te flaan de
zegenryke gevolgen deezer eigenfehappen; waarby dan
te gelyk gevoegd is de opheldering dier verfchynzelen
psi werkingen, die door deeze eigenfehappen, zowel in
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Statuur als Kunst, ontftaan; — en dat men dus h i e r ,
onder anderen , van Luchtpompen en Barometers naar
eisch gewag v i n d t , zal elk , der zaake eenigzins kun
dig, van zelfs bevroeden.
De Redevoering over
de Weerkunde wordt geopend met een bericht nopends
de geiteldheid der Meteorologie by de Ouden, die met
de bygelovigfte en ongerymdfte begrippen gepaard ging,
in de Midden-eeuwen met de Astrologie verbonden
w a s , en tot meerder volkomenheid gebragt is zedert
het begin der Zeventiende E e u w e , toen men kennis
had aan de Zwaarte des Dampkrings , offchoon men
lang verwyderd bleef van dc waare oorzaaken te tref
fen voor veele veranderingen in den Dampkring, daar
D E s c A R T t s allen werktuiglyk , S T A H L dezelve fcheidkundig zocht te verklaaren , en 'er zedert bovendien
ontelbaare hypothefen deswegen ontftaan zyn. Naar
dien een der voornaamfte oorzaaken van de verfchynze
len in den Dampkring in de Eleciriciteit huisvest, zo
verdient ook dit werkzaam beginzel in de Natuur in
de eerfte plaats overweeging. Hiernaa wordt gefproken over de waterige lucht verfchynzel en ; de Uitwaasfeming; D a a u w , W o l k e n , Regen , Hagel, Sneeuw,
W i n d . deszelfs oorzaaken , en de veranderlykheid en
periodieke beftendigheid der Winden ; Waterhoozen;
eigenfchappen der W i n d e n , en onderfcheide foorten
van dezelve, byzonder over den Sirocco en Samum ,
en deszelfs ontzettende hoedanigheden. •
De laatfte
Verhandeling heeft ten onderwerpende Blikfem, Don
d e r , Weerlichten, Noorderlicht, Vuurklooten, zoge
noemde Vallende Sterren, Dwaallichten, Regenboog,
Byzonnen en Bymaanen, en Kringen om dezelve. T e r 
wyl ook hier wederom vermeld zyn de gevoelens der
Ouden, over den oorfprong, zo van den Blikfem, als
van het prachtig verfchynzel des Noorderlichts
•
wordt het een en ander, naar de nieuwere ontdekkingen,
uit de Eledtriciteit verklaard
voorts F R A N K L I N ' S
voorftel betreklyk Afleiders overwogen — waarneemin
gen

yan

BALBI

(*) ,

C H A L M E R Cf),

C O O K CO

en

an

deren , raakende de Vuurklooten, opgegeven , en de
daaruit afgeleide Stellingen te berde gebragt. Van het
zo(*) In r 7 i o (e Bologna.

(I)

IJ74

( t ) 1748 op den Oceaan.

naby Nieuw Caledonien.
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zogenoemd Slormvuur
't welk zich, by ftorra en on*
w e d e r , als een llerretje op de toppen der masten zet,
vonden wy hier geene afzonderlyke melding, maar kan
gewis ook onder de vermelde cleftrieke luchtverhcvclingen begrepen worden, daar het veelal met den blikfem in een naauvv verband ftaat, en by de ontlaading
cener wolk onmiddellyk verdwynt. Eindelyk vinden
w y ook hier w e d e r , ten (lotte, een algemeen overzigt
van het nutte en doelmatige der byzondere eigenfehap
pen en gefteldheid van den Dampkring, alles "wederom
om by de ftukken de Wysheid en Weldadigheid des
Scheppers en Algemeenen Verzorgers ten toori te fpreiden — en deeze befchouwing verlevendigt ook hier het
godsdienftig gevoel des Schryvers derwyze, dat hy de
zelve in deezer voegen befluit: , , 6 Zalige werkzaam, , heid! de Schepping te befchouwen, en in het doelmatige, zelfs van het kleinfte deeltje, den Oneindi„, gen te bewonderen, te vereeren , te aanbidden! J a
„ hier by ontbreeken ons dikwerf woorden ; altoos
„ ftamelen w y , wanneer wy van de grootheid des Eeu„ wigen , des Onzienlyken , enkel op deeze Planeet
zigtbaar, fpreeken; maar de Hemelfche Vader hoort
„ het ftamelend kind met welgevallen, wanneer het
zich vol onfchuld tot Hem verheft; en hoe magte, , loos ook onze lof voor den Throon des Almagtigen
„ mag nederzinken , als wy echter met gevoelvolle,
„ deugdzaame harten van zyne Grootheid ftamelen ,
„ zal onze lof, ö beste Vrienden ! Hem aangenaam
9, zy -"
Ziet hier, Leezers! een verfiag van den hoofdinhoud
deezer Redevoeringen, waar zo v e e l , met naauwkeu
righeid en juistheid, op eene grondige, doch tevens
eenvoudige en onderhoudende wyze, is behandeld. Zal
het nodig zyn, meer by te brengen, om u aan te moe
digen tot het koopen en beoeffenen van een W e r k , 't
welk,voor weetgierigen, tot eene fchoone handleiding tot
de kennis der Natuure dienen kan ?
Tot het gee
ven van een ftaal zyn wy ditmaal te breed geworden.
y
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Schets van een Historisch Tafereel der Vorderingen van
?s Menfchen Geest, naar het Fransch van den Heere
BE
CONDORCET.
Te Haarlem,
by F . Bohn.
i
gr, Sve. Behalven het Voorwerk van XX bl,, 327 bl.
n

n ons Mengelwerk voor den Jaare 1799 hebben w y ,
de feevensfehets van D E C O N D O R C E T , volgens L A
L A N D E , geevende, onder de lotgevallen , dien Ge
leerde by de Staatsomwentelingen in Frankryk beje
gend, opgetekend: ,, Het was geduurende het tydperk
zyner verfchuilinge in Parys, dat h y , zyns lots en leevens onzeker, een Werk fchreef, onder den Tytel van
Schets der Vorderingen van V Menfchen Geest.
Een
W e r k , " gelyk L A L A N D E getuigt, „ niet min belang-?
ryk uit hoofde van de Itoffe daar in behandeld, dan ter
porzaake van de buitengewoon harde onlftandigheden ,
an welke het werd vervaardigd. Het zal zeker zeer
onderfcheiden gefchat en beoordeeld worden; maar elk
zal de oorfpronglykheid der gedagten, en de gelukkige
uitdrukking van dezelve, bewonderen. Het is flegts
de Schets van een groot W e r k , 't welk, had de Schry
ver leevenstyd gehad om dezelve op te maaken, zou
mogen aangemerkt worden als een Gedenkteken, ter
eere van de Menschlyke Natuure opgerigt ( * ) . "
De Nedcrduiifche Vertaaler noemt het W e r k , 0111
sneer dan eene reden, zeer belangryk. , , Deftoffe, daar
in

I

( * ) Zie Aid. bl. oS enz, , , Gevat zynde, vondt men
hem," fchryft LA L A N D E , ,, 's anderen daags 's morgens
„ dood." Uit c . A. 5 0 T T I N G E R voegden wy 'er , wegens
's Mans uitgang, nevens, hoe men veronderftelde, dat hy
door ingenomen vergift zyne dagen geëindigd hadt. Eene
gedngte, die wederfproken wordt door MEKCIEK , in zyn Nou

veau Paris, Tom. V. Ch. 188 , die beweert, dat deeze Wysgeer, reeds
aldaar, in
omgekomen
alle gerugt

geheel uitgeput in de gevangenis gekomen zynde,
plaats van aan Vergift, letterlyk van Honger is
, en zulks welligt de reden is , dat men, om
desaangaande te vermydtn , zyn toevlugt tot ver

gift genomen htbbe.

Men zie het Voorberigt van den Ver

taaler deezes W e r k s , bl. X V I , en overweege de bedenkin

gen , daar by gevoegd, wegens den uitgang deezes grooten
Mans.

DE C 0 N D 0 R G E T

jn behandeld, moet noodwendig de aandacht wekken
van ieder, die immer over het Lot des Menschdoms ,
en over deszelfs vorderingen in kennis en weetenfchap,
in zedelykheid en befchaaving, zyne gedachten heeft
laaten gaan; en hoe men ook denken moge over de ge
voelens door den Schryver ten toon gefpreid, de wyze,
waar op het Werk is uitgevoerd, en de Schryver zyn
onderwerp behandeld heeft, moet gewis ieder man van
oordeel en fmaak ten hoogften bevallen."
Dit zyn de oordeelvellingen van eenen Vriend, en
van eenen Vertaaler; de eerstgemelde vergenoegt zich
met de aanmerking, „ dat het zeker zeer onderfcheid
den gefebat en beoordeeld zal worden;" de laatstgemelde g a a t , naa het bygebragte, verder, en geeft te
verftaan , hoe C O N D O R C E T , van de Staatkundige zyde
befchouwd, by zommigen weinig, by anderen meer
tegenfpraaks zal ontmoeten, als een yverig Voorltan
der der nieuwe orde van zaaken in Frankryk.
Dan hy gelooft, dat de Godsdienftige gevoelens des
Schryvers algemeener aanftoot zullen lyden. In de heerfchende Schools van zynen t y d , in de Schooien der
U E L V E T I U S S E N en D I D E R O T S opgevoed , kon het niet
rnisfen , of 'er moesten eenige trekken voorkomen, die
den Christlyken Godsdienst min gunftig waren. Om
trent deeze fchryft hy: „ Ik heb gemeend, dat ik wel
zou doen, deeze plaatzen of uitdrukkingen — die nog
thans zeer weinig in getal zyn — of te verzagten, o f
geheel weg te laaten." H y geeft redenen van deeze
handelwyze , d i e , fchoon niet geheel te wraaken, egter van dien aart zyn, dat veclen liever den Schryver
in 't geheel zouden yerduitscht gezien hebben, met bygevoegde korte wederleggingen, of overwyzingen tot
Schryvers, waar men dezelve kon aantreffen. Veel
moeite zou zulks in gehad hebben; dewyl, het ganfche
W e r k door , de geest van veragting des Christendoms
heerscht, en, ondanks de uitlaatingen en veranderingen,
allerwegen uitkykt.
Voldoender kwamen ons de redenen des Vertaalers
voor, wegens de tydigheid der uitgave deezes Boeks.
Dan ook de verzagting van zommige uitdrukkingen des
Schryvers in het Staatkundige, die kenmerken droegen
van 'den t y d , waar in hy fchreef, zal van allen niet
even zeer gebillykt worden.
Dan het Werk is zo behandeld, en met dit alles zeer
lee-
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leezenswaardig. Naa eene Inleiding, verdeelt C O N D O R 
C E T zyn Historisch Tafereel in de tien volgende Tyd»
perken. I. De Menfchen in Volkplantingen vereenigd.
II. De Herderlyke Volken. Overgang van deezen f t a a t ,
tot dien van Landbouwende Volken. III. Vordering der
Landbouwende Volken , tot de uitvinding van het L e t t e r fchrift. IV. Vorderingen van 's Menfchen Geest in Grie
kenland, tot aan de verdeeling der Weetenfehappen om
trent de Eeuw van A L E X A N D E R . V. Vorderingen der
Weetenfehappen zedert derzelver verdeeling tot derzel
ver verval. VI. Verval der Weetenfehappen,omtrent den
tyd der Kruistogten. VJI. Sedert de eerfte vorderingen
der Weetenfehappen, omtrent den tyd der herleeving'in
het W e s t e n , tot aan de uitvinding der Drukkonst.
VIII. Sedert de uitvinding der Drukkonst tot den tyd
dat de Weetenfehappen en de Wysbegeerte het Juk
des Gezachs afwierpen. I X . Sedert D E S C A R T E S tot
aan de Grondlegging der Franfche Republiek. X . D e
toekomende Vorderingen van 's Menfchen Geest.
Welgekoozen Standpunten , om het Tafereel , naar
's Schetzers denkbeelden , af te maaien, en, als in zo
veele onderfcheidene Vakken, de fpreekendfte beelden op
den voorgrond,en de andere verder agterwaards te doen
komen. Welk een aantal, in een verloop van zo veele
Eeuwen, wordt hier te voorfchyn geroepen ! W e l k
een arbeid, elk zyn voeglyken ftand te geeven! Teri
aanziene van eenige byzonderheden, (behalven de reeds
uitgeligte, de verzagte, en de nog overgebleevene, den
Chn'stlyken Godsdienst betreffende) zullen zommigen
den Burger C O N D O R C Ü T niet byvallen ; maar, over 't
algemeen genomen, met genoegen itilitaan by de groo
te Standpunten, waar op hy zich plaatst, om het
Menschdom, met zyn fchrander en door veel oefenings
gefleepen vernuft, te overzien.
Veel vuurs heerscht 'er doorgaans in den Ityl van
C O N D O R C E T ; doch bovenal gloeit het fterk , op het
einde der befchouwinge van het negende Tydperk , en
in die van het geheele tiende Tydperk, wanneer de
verbeelding zich het toekomende voor oogen fchildert,
en alles byzet, om aan te toonen, dat ' e r , naar
'sSchryvers nedergeltelden grondregel, „ aan de V o l „ maakbaarheid der menschlyke vermogens geene paa„ len gefteld zyn."
Dat

DE

CONDORCET)

SCHETS.

Dat de Vertaaling den Vertaaler, die hier en üazi
eene ophelderende aanmerking geplaatst heeft, veel arbeids gekost heeft , wyst het geheele Werk uit. Z e 
ker heeft hy z i c h , door eene zeer woordiyke naavolg i n g , in enge fchoenen gefiooken, welker wringen der*
gang bezwaarlyk maakt. W y zullen het door ons meer
gemelde gefchil , over de onderfcheidene wyzen vari
Vertaaling, te deezer gelegenheid niet weder ophaalen %
maar ons vereenigen met den wensch des Vertaalers:
„ Mogt intusfehen myn arbeid ftrekken tot aanwakkering
van de hoope op een verbeterd lot des Menschdoms en ter bemoediging des W y s g e e r s , die lomtyds mis
troostig wordt , wanneer hy den grooten afftand bef c h o u w t , waar op het menschlyk gedacht zich als nog
bevindt, van dien trap van volmaaktheid, dien het z o u
kunnen bereiken , en wanneer hy de droevige rampen,
die daaruit gebooren worden, overdenkt! Mogt dezel
ve den Wysgeerigen Leezer een enkel uur vermaak
verfchaffen!"
Ten aanziene van het haatlyke tegen den Chriitly~k.cn
Godsdienst , ondanks zo veele uitiaatingen en verzagtingen, willen w y onze Leezers nog herinneren aan
een hier zeer toepasfelyk zeggen van M f o N T i s s r f r j i E U :
„ W i e in het beoordeelen van den Godsdienst eert
lange reeks van onheilen opnoemt, die uit denzel,1 ven zouden ontftaan z y n , zonder tevens de weldaa„ dige uitwerkzelen , die dezelve heeft voortgebragt,
„ t e melden, handelt zeer onbiliyk." M O N T E S - q . Es
prit des Loix. X X I V . a.
9

Reize in de Binnenlanden van Africa, geduurende 1 7 9 5 , 1756'
en 1 7 9 7 , door JVIUNGO PARK.
Naar de dei de Uit gave uit
het Engelsch.
lilde en laatfte Deel.
In den Haage, by
J . C. Leeuweftyn. In gr. Svo. 3 2 2 bl.

E

en nog kort gedeelte van PARKS Reize was voor het
lilde Deel overgebleeven ( * ) . W y moeten hem daar
op vergezellen j dan , eer wy hier toe overgaan, o n s eenige
oogenblikken by het Voorbergt des Nederduitfchen Vertaa
lers A . VAN DEN ENDE , van X X V I I I bhdzyden , ophouden.
Alle naarigten, tot de Binnenlanden van Africa betrekkelyk ,

(f) Zie wegens de twee voorige Deelen onze
voor l 8 c 2 , bl. 2 5 4 , en liier boven, bl. IA.6.
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in deezen tyd uitgegeeven , in de African Refèarches, or Proceedings of the Asfociation for promoting the discovery of the
interior parts of Africa, zo veel mogelyk den Leezeren van
dit Werk willende ïnededeelen , heefc h y , uit het laatfte
D e e l , van wegen die Maatfchappy voor haare Leden gedrukt,
en niet dan aan zeer weinige buitenlanders gezonden, eea
uittrekzel vertaald, uit een onlangs uitgekomen ftulsje der
Göttittgifche Getehrte Anzcigen , bevattende de narigten vaiï
PARKS Üpvo'ger in het doen dier nafpeuringen , d e Heer
iiOKNEMAN,

die,

gelyk

hy

aan

den

Ridder BANKS fchreef,

reisde als een Muhammedaansch Koopman , verzekerende,
dat, met de kennis van zekere gebruiken en gebeden, het
niet moeilyk is, algemeen voor een Muhammedaan door te
gaan: want wat zeker lichaamlyk kenmerk betreft, bevrydde
de delicatesfe der Muhammedaanfehe Zeden hem van het gevaar van hieromtrent onderzogt te worden.
Behalven het
verflag van den loop zyner reize, leveren de uit Africa ontvangen ben'gten van HORREMAN vry veel gewigtigs op voor
de Natuurkunde van dtn Aardkloot, voor de Aardryksbefchryving , Volk- en Oudheidkunde.
W y hebben géén plaats,
o o i dit met voorbeelden, hier bygebragt, te bevestigen; doch
kunnen niet nalaaten te vermelden, dat deeze Reiziger niet
alleen over veele onderwerpen der Oudheidkunde een nieuw
licht verfpreidt, maar wel byzonder, dat zo menige herigten der oude Schryveren,

als van eenen i ' L r N i u s , AMMIANUS,

DIODORUS , en voornaamlyk HERODOTUS , bevestiging erlangen.
HORNEMANS Reis is de waare Commentarie over HORODOTUS
Berigten aangaande denzelfder? Karavaan-weg , welke , federt de tyden van den Vader der Gefchiedenis , nog door
niemand weder was befchreeven , en nooit te vooren , z o
verre men weet, door een Europeer was bereisd geworden ( * ) .
Wy lieten PARK te Ramalia, waar wy hem met den aanvang deezes Deels, o f in het X X I V Hoofdftuk, weder aantreffen, by den hupfen Schoolmeester FANKOONA.
Hier ontdekte hy , onder andere handfchriften, eene Arabifche overzetting van de Vyf Boeken MOSES, van DAVIDS Pfalmen en
het Boek van JESATAS, of, gelyk d e Beoordeelaars van PARKS
Reize in d e Allgemeine Litteratur-Zeitung willen , het Euangelie van Jefus. 't Welk PARK aanleiding geeft om eene bedenking m 't midden te brengen, wegens de verfpreiditig van
den ChrUtlyken Godsdienst in die flreeken , door dit alles z e ker meer voorbereid om denzelven te ontvangen, dan de B e woon(f) In het Jaar 1802 is in 't Engelsch uitgekomen The Journal
of rr.KDRiticH HORNF.JiANS Travels from Cairo to Mourzoek , the Capital 0) the
Kingdom
of Fezzan
in Africa , in the Jears
1797—8. in 4td.
Zie
Monthly Review Jor Dec. 1 8 0 2 , p, 337.

480

11.

PARK

wödncfors der Zuidzee-Eilanden.
Zyn verblyf aldaar en
vertrek met de Slaavenbandelaars en de Slaaven levert ons een
bykomend berigt wegens den Slaavenhandel en de wyze , op
welke men met deezen te werk gaat. De Schoolmeester was
onder de Reisgenooten.
Het X X V Hoofdftuk befchryfc het trekken der Karavaan
door Jallonka-woestyn , en de verdere R e i z e , met veele reis ontmoetingen ; onder deeze het overtrekken van een grootet*
ilroom van de Senegal, met de befchryving en afbeelding van
een Brug van een byzonder maakzel. Treffend was de ontmoeting tusfchen den meergemelden Schoolmeester en diens
Broeder, niet wyd van Malacotta; zy hadden elkander in
geen negen jaaren gezien.
Hier ontmoette PARK een zeer
heusch onthaal. Uit het verflag , wegens eenen Oorlog, ten
dien tyde, in deeze ftreeken gevoerd, ontleenen v/y, verkort , deeze vreemde , doch aan PARK welbevestigde byzonderheden.
ABDULKADER , Koning van Foota Torra, bezield met eenen
driftigen yver om zynen Godsdienst voort te planten, hadÉ
aan D A M E L , Koning der jfaloffs, een Gezantfcïiap gezonden.
D A M E L werden door 't zelve twee mesfen voorgelegd.
Een
der Gezanten fprak : , , Met dit mes zal ABDULKADER zich
„ vernederen om bet hoofd van DAMEL te fcheeren, zo DA, , MEL het Mahomedaansch Geloof omhelst; en met dit an„ der mes zal ABDULKADER DAMEL den hals affnyden, zo DA-

„ MEL weigert dit Geloof aan te neemen; —— bies uit bei,, den." DAMEL gaf ten antwoord, dat hy geen keus tusfchen beiden hadt; dat hy noch zyn hoofd gefchooren, noch
zyn hals wilde afgefneeden hebben. Hier uit rees de hier befchreeven O o r l o g , die ten nadeele van ABDULKADER afliep „
die zich onder de gevangenen bevondt.
Deeze heerschzugtige of liever dolle Vorst, die flegts eene
maand geleden DAMEL gemelde dreigende boodlcbap hadt laaten doen, werd door den Overwinnaar op eene wyze behandeld, die zeer treffende is. Toen de Ko'ningiyke gevangene
in ketenen voor DAMEL gebragt en op den i;rond gefmeeten
werd, fprak de grootmoedige D A M E L , in plaats van h e m ,
volgens het gewoon gebruik in zulke gevallen, dt-n voet op
den nek te zetten, en met zyn fpeer te doorftetken, hem
op de volgende wyze a a n : „ A B D U L K A D E R ! beantwoord my
, , deeze vraag. Indien de kans des Oorlogs my in den toe, , üand gebragt had, waar in gy thans zyt, hoe zoudt gy my
behandeld hebben?"
„ I k zou u myn fpeer in 't hare
„geduwd hebben," gaf ABDULKADER, met gioote onverschrokkenheid , ten antwoord ,
en nu weet ik dat een
dergelyk lot my wacht." — — DAMEL zeide: „ Niet al„ zoo j myn fpeer is rood geverfd met het bloed uwer onder-
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„ dei daan en , s'ie in denftryd zyn omgebragt, en zeker zou
„ ik het nu verder kunnen bezoedelen , door het in het uwe
te doopen ; dan hier door zouden myue iteden niet opgebouwd, noch de duizsnden , die in de bosfehen gefheuveld
„ z y n , weder in het leven gebragt worden. Ik wil u dus ,
„ in koelen bloede , niet ombrengen ; ik wil u voor myn
„ (laaf houden, tot dat ik bemerk , drt uwe tegenwoordigheid
„ in uw eigen Koningryk voor uwe nabuuren niet ianger gej , vaarlyk zal weezen ; en dan zal ik overleggen , welke de
„ gefchiktfte wyze is om over u D e f c h i k k i n g te maaken." —
In gevolge hier van werd ABDULKADER als (laaf gehouden
en aan het werk gezet, geduurende drie maanden; ten einde
van welken tyd DAMEL gehoor leende aan de aanzoeken van
de inwoonders van Foot a Torra, tn hun hunnen Koning
wedergaf.
D e voortzetting van de R e i s , en de voleindiging, naa dat
PARK twee jaaren en zeven maanden uit Engeland aiweezig
geweest was, maakt de ftoife cles X X V I HoofdlUiks uit; alles
doormengd met ontmoetingen , die de aaudagt der Leezeren,
op eene gevallige w y z e , bezig houden.
De Neder duit fel ie
Vertaaler heeft in d i t lJeel^ gtlyk in de voorige , zyne toe
lichtende Aantekeningen gevoegd ; onder andere eene vry
breede over een Neger, v.ie s hair en vel fplerwit w a r e n ,

behoorende tot dat foort v a n Negers, die i n de Spaanfche
West-Indien bekend

zyn onder

d e n naam van Albinoos, of
dien PARK op zyn langduurig omzwerven onder de Negers aantrof.
Agter de Reis vindt men e e n Lyst van eenige Mandiageefche woorden , benevens derzelver betekenis ; alsmede
eenige in het Mandingeesch vertolkte vraagen en antwoor
dt n , die i n de West-Indien mogelyk van dienst kunnen
weezen.
Dan allergewigtigst i s het Aanhangzel , bevattende Aardrykskundige Ophelderingen van PARKS Reize, door den M a 
joor RENNELL , wiens kunde en bedreevenheid, in dat v a k , te
bekend z y n , om eenige aanpryzing te behoeven.
Zy gaan

Witte Negers: dit was de éénige,

vergezeld van eene f raaije Kaart, vertoonende de voortgangen der
ontdekkingen en verbeteringen in de Aardrijkskunde van NoordAfrica, faamgebragt door j . R E N N E L L ; doch zyn voor geen
Uittrekzel vatbaar.

Dan w y moeten den inhoud der Hoofd

rukken opgeeven. I. H. Over de gevoelens zoo der oude als
der nieuwere Aardrykskundigen, tot op den tyd van DE L'ISLE
en D'ANVILLE toe , omtrent den loop van de Rivier de Niger.
II. H . Over de Aardrykskundige Ontdekkingen van den Heer
PARK.
III. H . Opzameling en famenftelling van het Aardrykskundige van FARKS Reize in de binnenlanden van Africa.
Dit gaat vergezeld van een Kaart der lynen van de AfwykinLETT.
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gen der Kompasnaald in de Zeeën rondom

Africa.

Dit onder*

werp der Samenjlelling worde in het I V . H. voortgezet. Het
V . H. behelst de Samenjlelling van de nieuwe Kaart van
Noord-Africa. Nieuwe regeling van den loop van den N y l .
Over deszelfs afgelegene oorfprongen, dus verre door geen E u ropeer bezogt. Bepaling van eene ligging in het middenpunt
van Africa. Juistheid van de afftandslyn van EDRISI. Misvattingen van LBO. Hier by Aanmerkingen over de ligging der
Zout-mynen in de Groote Woestyn. V J . H . Vervolg van het
zelfde onderwerp. Loop van de Rivier de Niger. Deeze heeft
geen gemeen fchap met den N y l . PTOLEMEUS befchryving 'er
Van is beftaanbaar. D e Nederduitfche Vertaaler voegt in
eene Aantekening de zwaarigheden, daar tepen geopperd;
waar uit b l y k t , dat de uitwatering van den Niger nog eene
zaak van onderzoek voor de Aardrykskundigen gebleeven is.

Het V I Ï H. vervat Waarneemir.gen omtrent de natuurkundige
en fiaatkundige Aardryksbefchryving van Noord-Africa. Deszelfs natuurlyke verdeeling in drie deelen. Levert Goud op,
Grensfeheidingen der Mooren en Negers. Over de Foulahs en
Leucaethiopiërs der Ouden.
Daar de l i t e r VAN DEN EKDE zich omtrent die Werk z o
•yvel gekweeten , en zich meer moeite dan een gewoon Vertaaler gegeeven heeft, is het jammer, dat hy 'er geen zaaklyh
Register heeft bygevoegd.

Vrymoedige Bedenkingen over de Korting voor iemand, die Kini
deren heeft, in de betalinge der vyf-en-twintig- en agtjarige
Heffing. Doer Mr. J . A. VALCIC. Alomme te bekoomen. In
gr. 8vo. 20 bl.

I

n deeze weinige bladzyden, welke de Heer en M r . VALCK
aan het Staats-Bewind der Bataaffche Republiek heeft
ppgedraagen , (telt hy zich ter taake , te onrierzoeiien, o f
niet de natuur der zaake en de billykheid gebieJeri, dat aan
huisgezinnen , met kinderen bezwaard , voor elk derzelven
eene zekere korting, in de op te brengene penningen, worde
toegedaan.
De redelykheid , zelf de noodzaaklykheid daar
v a n , bouwt hy op gronden, d i e , naar ons inzien, niet ligt
zyn te ontzenuw<-n. Het voorkoomen van den ondergang eener
menigte huisgezinnen, welke in de hier gefielde termen vallen, is aan het neemen van den aangepreezenen maatregel onmiddelyk verbonden.
W y pryzeu 's Mans Bedenkingen te
aieer, am dat hy dezelve vrymoedig, met befcheidenheid gepaard, heeft voorgedraagen.
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HiERONYMf

T T e t is bekend , hoezeer de Heer DE BOSCH by iedere geGriekfcbe en Latynfche Dichters aan te pryzen, ais zynde
zeer gefchikt , o;n onzen finaak te verbeteren , ons hart en
verftand ten goede te richten , en die rust en kalme zielsgefteltenis ons eigen te maken , welke alleen in ftaat is , ons
gehard te doen zyn tegen de flagen van het L o t . Hieruit:
fproot zyn eerbied en liefde voor HOMERUS en TERËNTIUS ,
by wien hy zo dikwerf verklaard heefc , meerderen troost en
wyze raadgeving te hebben gevonden, dan in de beroemdfle
fchriften der diepdenkende Wysgeren , uit wat Scholen zy
ook mogten zyn voortgekomen ; vanhier deze keurige Bundel
van Gedichten , zo geheel in den fmaak der Ouden door
hem vervaardigd, en van weiken byna iedere regel goeden
Smaak, ware Vriendenmin, liefde tot de Deugd en het V a 
derland ten toon fpreidt.
Indien toch de beoefening der oude Letteren ons niet
brengt tot de betrachting van deugd en vredelievende gezind
heid, waartoe zy ons zo zeer nodigen en opwekken , maar
ook de grootfte beminnaars derzelve partydigheid koesteren
en aankweeken, zoude veelligt een haastige vreemdeling in
de oude Lettel kunde haaren invloed ten goede wantrouwen ,
en meenen dat het beter ware, in plaats van onze Kinderen
tot die ftudien aan te manen , dezeive van die gevaariyke
leerfcholen te verwyderen ; en hoe verkeerd zoude zulk eene
beoordeeling niet zyn? daar het deze bronnen voorwaar z y n ,
uit welke men , met den Heer DE BOSCH , putten kan , niet
alleen die edele dichtvermogens, en dat waare gevoel voor
bet fchoone , maar ook daarenboven die liefde tot de deugd ,
die flerkte van ziel in treffende fterfgevallen , die bereid
vaardigheid om vrienden van nut te zyn, welke ieder o p 
lettend Lezer in deze Verzameling van Poëmata duidelyk
zal bemerken. Het gedurig lezen der voornaamfle Latynfche
Dichters heeft den Heere DE BOSCH daarenboven een zoetvloeienden, gemakkelyken , en niettemin verheven dicbterly.
ken ftyl gegeven, welke ons ten hoogden heeft bekoord. —
Dan het is tyd , om onze Lezeren met de Verzameling zelve
nader bekend te maken.
Het Tytelblad is verzierd met een welgelykend Afbeeldzel
des Dichters, in 't Koper gebragt door den vermaarden
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B. VINKELES ; ook is voor de Opdragt, om niet te gewagen
van da Vignetjes onder twee Gedichtjes in de Verzameling
zelve ( * ) , een Vignet, met fmaak gekozen en uitgevoerd.
In de fraaije Opdragt telt de Dichter zeer eigenaartig o p ,
de voornaamfte onderwerpen zyner Gedichten j hoe hy b. v .
by vrolyke Feestmalen zeng:

vs.

58.

Non tacitus conviva fui, fedjkcïra movendo
Publica laetitiae certaquefignadedi.
en hoe hy den bedrukten Vriend vertroostte , en zich zefven gelatenheid inboezemde, by den dood zyner teerbeminde
Zusteren , welkers verlies hy by iedeie gepaste gelegenheid
met zulke gevoelige Verfen betreurt:
vs. 77 —

36.

Seu defolato conabar adesfe fodali,
Mutua et ingenuo peetere damna queri.
Cum lacrytnis lacrymas veliem miseere fideles,
Et focii luüus arte levare lyrae.
At mihi germanas raperent cum fata for er es,
Cordaquc legitime plena dolore for ent,
Tunc me quae, paterer pleuris memorare juvabat ,
Damnatjue turbatae non reparanda domus ,
Quaerert fed jiudiis etiam folamen ab istis,
Quae quid fata velint me docuere pati.
De Voorreden levert de duidelykfte blyken op van bedre»
venheid in de fchriften der Ouden ; men leze daarin de wederlegging van het gevoelen van Prof. KUHNKENIUS . of liever des Heeren VAN S A N T E N , die, op gezag van zyi en geliefden T E B E N T I A M J S MAURUS , oouleelde, dat een Syllabe, in
een korte vocaal eindigende, moest lan^ z y n , wanneer Sc,
Sp, of St daarop volgden.
De verbetering van eene tot nu toe te vergeefsch beproefde
plaats van HOBATIUS ( f ) •> waaraan M A R K L A N D , SCHRADER , en
anderen , vru,;te!ozen arbeid hebben befleed , is, wy verftouren ons niet te zeggen , zeker . miar allergelukkigst.
In
plaats van het onverftaanbaare Perfidus hic caupo leest DE
JJUSCH Pervigil hic campo , en niet zo als in de Letterbode
van s Aug. 11. Perfidus hic campo. Wanneer men de plaats
van
(*)

P.

9i!4-

b

y

defcriptio
nummi
Sacictatis
in Spubo'.um
disputations
VAN BKKCK CALKOEN ÜC /cil/u
puicfirt.

4!iifl::!atiiamcnfis
j , " r.

"et Carmen

, tn p.

(.;) Lib. I . Scrm. 1.

515.

Chtrurpuae
viri
c-.ctrnfU
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van HOR&TIU9 in zyneö zamenhang nagaat, zal men het fchoone dezer lezing ten duidelykften bezefFen.
De ongebonden Styl van deze Voorreden verdient daaTorri
des te meerder lof, omdat niet altyd by Latynfche Dichters
dezelve zo zeer wordt in acht genomen.
D E BOSCH heeft
meermalen getoond, dat hy ook daarin byzonder uitmunt.
Hoe aangenaam moet h e t onzen Landgenooten niet z y n , t e
zien, dat ons Vaderland, hoe fel gefchokt, hoezeer door
buiten- e n binnenlandfche Hagen geteisterd, e n , als 't w a r e ,
van de lyst d e r Volken uitgefchrapt, nog ware beoefenaars
der Latynfche Dichtkunde oplevert, die men misfchien te
vergeefsch in Engeland , Frankryk en Duitschland zoeken
KOU. Behalven eenige Gedichten van den overleden OOSTERDYK , en een V a n din zaligen NIEUWLAND, vinden w y voor
deze Verzameling veele uitmuntende Gedichten. De Heeren
VAN E L D I K , E A U , WASSENDERGH ,

RUARDI, N O D E L L ,

BOSSCHA,

H O E U F F T , D. J. V A N LENNEP , P; VAN H E M E R T , COLLOT D ' E S C U R Y , S P E Y E R T V A N DER E Y K , F . H . M A R R O N , DE G R I E N T
DREUX, K A L H E N B A C H , S. VAN OMMEBEN , T . V A N K O O T E N ,
w E Y T i N G H , B U S C H K E en c H A U s s A R D hebben g e t o o n d , dat de

Latynfche Lier met bevalligen zwier d o o r h u n befpeeld wordt.
Onder dezen e e n e keuze te doen, valt bezwaarlyk ; dat van
den Prof. VAN LENNEP is zeker voortreffelyk 5 dan , wy herhalen h e t , de k e u z e is hier moeijelyk.
Het eerfle Dichtfluk van den Heer DE BOSCH , in deze
Verzameling,

is h e t v e r m a a r d e ,

en r e e d s in d e n Jaare 1703

dfzonderlyk g e d r u k t e , Leerdicht: De AequaïUate Hominum.
De Voorreden, e n h e t Gedicht zelve, is vermeerderd ( * ) .
Daarna l e e s t men h e t in Duitfchland zo zeer geroemde
Gedicht Ethica Philofophiae Criticae; 't g e e n ons aantoont ,
hoezeer DE BOSCH gefchikt is , om wysgerige onderwerpen in
zoetvloeiende verfen duidelyk te maken.
Het Vers.

p. 94. ad j

. R. BEÏMAN,

cum A

L . LAVOisEnri

in arte Chemi*

cd progresfus oratione explicasfet, bewyst dit nog duidelyker.
Zónder kunstwoorden byna onverflaanbaare natuurkundige bewerkingen worden door bevallige Veffen verflaanbaar, zofl»
der iets g e d w o n g e n s te laten merken.
Geen wonder dat
daarom dit Gedicht z o v e e l roem verworven b e e f t .
Het Gedicht Ad CCRNGI.IUM , aandachtig g e l e z e n , toont
o n s . hóe wys d e Dichter in d e n Jaare 1788 de gefleltenis
d e s Vaderlands inzag.
Het Carmen in Nuptias E V . WASSENBERGH , en het v o l gende op d e Geboorte van D. J . VAN LENNEP , h e b b e n alle
die bevalligheden, weike zommige fchoone gedichten van
CATULLUS

kentekenen.

By
( * ) D i t Dictitftuk i s d o o r den D i c h t e r j . g , doornik in h e t r ï e t i e r duitsch u i g e g e v e n , t e n g e n o e g e n v a n allen.
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By bet lezen van het lieve Gedichtje op den eerden Ver
jaardag van sa. H . M . VAN LENNEP , herinnerden wy ons
•ie zo bevallige Vertaling van dsn beroemden Leerling des
A

A

Heeren DE BOSCH, r . NIEUWLAND ( . * ) .

Ik zag u, lief Saartjen,
Aan broederliefs hand.
Van bokjens getogen,
Door laan en door land, enz.
Ook andere Gedichten, in deze Verzameling voorkomen-*
de , zyn door NIEUWLAND vertaald ; als , ter uitvaart van
EGBERT DE VRY T E M M i N C K , p. 229 ; in de Gedichten van
NIEUWLAND bl. 4 0 .

Aan

j . R . DELMAN en j . p . M I C H E L ,

be

roemde Artfen, p. 0 1 ; by NIEUWLAKD bl. 1 3 1 . T e r uitvaart
van

BERNS. DE BOSCH, p. 237 ; by NIEUWLAND bl. 129.
Op
JAN VAN VOLLENHOVEN , den Jongen , p .
2 3 3 ; by NIEUWLAKD bl. 44.
T e r uitvaart van MAARTEN W E VEBIKCH ANTHZ.Sp. 8 2 9 ; by NIEUWLAND bl. 39.
Om niet

't overlyden van

daaronder te rekenen de twee Vertalingen naar het Grieksch
van HOMERUS, by DE BOSCH p. 3 2 5 ; in de Nagelatene Ge
dichten van NIEUWLAND bl. 1 1 3 en 1 1 4 .
Drie Feestgedichten , 111 het Vriendengezelfchap Patriae
et Mufit voorgeleezen , bevallen door dien zelfden gullen en
vrolyken vriendentoon , welke cnzen Dichter, in zynen openhartigen omgang met vrienden en bekenden , zo byzonder
eigen is. Daarenboven heerscht in deze Gedichten een hoo
ge gloed van verontwaardiging, vooral tegen de Engelfchen,
welke ook toen onze Schepen roofden; gelyk duidelyk blykt

uit de Hymnus ad Bacchum.

Van gelyken aart zyn ook

die Gedichten , welke, zo op den 25 Jaardag van des Dich
ters Vrydagsgezelfchap , als op den 50 jaarigen Feestdag van
der Doctoren Kransjen uno animo , zyn vervaardigd ( f ) .
In de daarop volgende gelukwenfching aan den Heer F K .
ALEWYN behaagt ons byzonder de befchryving van de bedykte Beemfter, van vs. 33 tot 4 0 .

Aggeribus nunc tuta fuis, ditisfima tellus,
Nobile naturae fe reparantis opus.
Quae nunc terra potens Jegetum, nunc ubere glebae
Fertilis , haec quondam pontus et unda fuit.
Et qua gramineis ex)uitat taurus in arvis,
Linter per medias ire folebat aquas.
In quo ludebant falientes gurgite pisces,
Pabula nunc tensrum carpit opima pecus.
Huig
(*)
(+;)

Z i e z y n e Nagelatene
Gedichten,
p. 40.
D o o r den H e e r p . VAN WINTER r;sz. is

dit laatfte vertaald} alsine»
üe üat ter gedachtenis van A. c. DB MALNOë, p. 296.
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Ii'jiG TJE GROOT , die in alle takken van Wetenfchap,
Godgeleerdheid , Rechtgeleerdheid , Historiekunde en Dichtvermogen , zo zeer uitblinkt, heeft, door het overzetten der
Griekfche Anthologie, getoond , wat hy omtrent het laatfte
vermogt. De Heer DE BOSCH heeft zyn Vaderland , door dit
onuitgegeven Werk in het licht te brengen , den iiitnemendften dienst gedaan.
Doordrongen van de verdienden van
dezen onzen nooit genoeg geprezen Landgenoot, vervaardigde hy hec Gedicht, hem toegewyd. De Iaatlte regels daar.
in troffen ons inzonderheid :

Haec Croti accipias, tibi quae non propter amorem
Carminis, humanas aut fero propter opes.
Sunt majora, quibus tua me coelestis imago
Cepit, et httacla tollit ad ajira via.
1sta minus Dominis quondam tua cognita virtus.
Quae, furor 0 fecli I carcere claufa fuit,
Me movet, et quoties tua contigit ora tueri (*),
JVescio qui toties me facer horror agit.
Ah votis precibusque tuam dum profequor umbrani ,
Signa habeant animi carmina nostra tuil
Te fequar, atque meant fiber tas aurea mentent
Imbuat, et Belgis, quae data fanSa fides!
Sic mihi , fic felix , quaevis ruat hora diei,
Qua posfim re£te vivere , quaque mori.
In het naar ons inzien fraaije Gedicht, ad MATHIAM ROVERUM, zien w y , hoe DE BOSCH zyne eigene kalme genoegens
gevoeld heeft; en OOK wy durven gerust hem toezingen:

primis quem Muf a be.tvit ab annis,
Cui dedit in fiudiis otia docla feni.
Qualis ab excelja fpeculatur rupe colonus,
Saepe maris placidi, faepe furentis aquas;
Et dolet infant's modo rumpi vela procellis ,
Et mode tranquillum currere gaudet iter.
Haut alitor veterum volventent fcripta virorum
Te tenuit tacit0 Bibliotheca finu.
Hic ubi diverfos populorum defpicis aestus,
Qvtos ley is attollit, quos levis aura premit.
ea
( * ) W y kunnen b y d e z e gelegenheid r:iet nalaten,den Heere DE BOSCH
otize blydfcnap ie b e t u i g e n , d a a r wy , z o w y m e n e n , in het z e k e r e
onderricht zyn , dat d e v o o n r e ü è l y k e origiiieele Pourtraiten van DE
GUOOT, en z y n e u i t m u n t e n d e H u i s v r o u w e MARIA
KEIGF.RSBERGEN ,
d o o r den g r o o t e n MIEREVBLT g e f c l ü l d e r d , in zyne k l e i n e , maar k e u r i g e
V e r z a m e l i n g van P o u r t r a i t e n zyn b e r u s t e n d e .
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en vervolgens, vooral ook het laatfte gedeelte, van vs. 4 8 tot
het einde.
Hoe vaardig de Heer DE BOSCH is by alle voorkomende
gelegenheden, o m , 20 a!s men zegt, naïve denkbeelden in
te voeren , blykt ook byzonder uit het Gedichtje, vervaardigd by het ontvangen van twee zeldzaame Boekjes , hem
door den Hoogleeraar CRAS gefchonken, door onzen Dichter
in zyne Bibliotheek dankbaar geplaatst, en van zo veel
waarde, gelyk hy zegt,

Ut, ft forte mees cogar divendere libros ,
Haec pauper meeum dona minuta feram.
Reeds hiervoor maakten wy met een enkel woord gewag
van de bittere droefheid , waarmede DE BOSCH den dood zyner Zusteren beweende. Om van de fchoone Gedichten in

funere acerbo optimae et carisfimae Sororis JUDITH DE BOSCH,
•p. 2 4 3 ( * ) , en ad manes diïcStae Sororis JUDITH DE BOSCH „
p. 2 4 7 , niec te fpreken, en het zo fchilderagtige, waarin het
Vers op zyne Zuster CATHARINA (|)uitblinkt, niet aan te roeren , noch te gewagen van de troostredenen , den Heere
HOOFT , als zyn lotgenoot by den dood zyner Zuster, gegeven , — zullen wy alleen, tot een kleine proeve, het begin
van het Carmen ad GERARDUM VAN LENNEP mededelen.

Me licet affligat mors immatura Jororis,
Oraque perpetuae moesta rigent lacrymae :
Triste recrudescens coè'at nee tempore vulnus,
Tempus at in nostro peftore vulnus a/at.Gratia nee profit citharae , qua cantat Apollo,
Scripta vel a doClis carmina virginibus.
Haec fludia interitu germanae tota quiescunt,
Nee mea quod patitur mens medicare valent.
Men vergelyke het Gedichtje , vervaardigd by gelegenheid
dat hy den Heere H. VOLLENHOVEN de Verfen , op het afflerven zyner Zusteren vervaardigd, afzonderlyk gedrukt, en
in een net bandje gebonden, toezond; zingende onder anderen:

Splendeat auratis extrinfecus undique fignis,
Fratris at interius verba dolentis habet.
Qui fibi dileclas plorat fine fine for ores,
Magna falus fuerat cum quibus acla dies;
Nunc defolato perierunt gaudia vitae,
Tempus et in lacrymis, quod fuper, omne terit.
Oil(*)
(fj

D o o r den D i s h t e r p. PYPERS n a u w k e u r i g v e r t a a l d ,
D o o r den H o o g l e e r a a r M. SIEGENBEEK vertaald.
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Onder de Lykdicbten is byzonder uitmuntend dat op den
dood der Echtgenoote van NIEUWLAND, met haar wichtjen
in haar arm begraven; door den Hoogleeraar SIEGENBEEK, g e lyk wy ons herinneren , uitmuntend vertaald. Achter het
Lvkdicht op de Vrouw en het Kind van NIEUWLAND heeft
men een Graffchrift op NIEUWLAND zeiven.
Men vindt achter de Nagelatene Gedichten van N I E U W L A N D , bl. 135, nog
een ander Epitaphium, het geen de Heer DE BOSCH, ZO het
ons voorkoomt, uit eene al te groote keurigheid, hier fchynt
te hebben achtergehouden.
De Brief van JULIA , toen de Heer G, HOOFT , de Jonge,
naar Engeland vertrok, is volmaakt in den trant van de He*
roides van OVIDIUS.
De Elisfd, in zeven Zangen , door den Dichter, in zyne
jeugd , op het voorbeeld van den onftervelyken RELAND en
anderen, vervaardigd, zal ieder, die de fchoone Elegien van
TiBULLUs en PBOPEUïits hoogacht, moeten bevallen.
Met aaudagt lazen wy alle die Byfehriften op Afbeeldsels ,
en alle die Gedichtjes in Vriendenrollen van bloedverwanten
en vrienden; allen hebben kracht; en wy kunnen ons niet
geno;g verwonderen over het vindingryk vernuft des Dichters.
Geen Byfchrift behaagt ons echter zo zeer als dat op
J U L I A , h e t g e e n , in den jaare 1801 vervaardigd, ons ten
duidelykfien toont, dat het jeugdige dichterlyke vuur by den
Heer DU BOSCH nog niet is verminderd; het luidt aldus;

Julia formofs pc elucebat ocetlis,
Purpureo niveas tinSla rubore genas.
Marmoreo tremulae fpirant in peflore mammae,
llluftrant nitidas Candida culla csmas.
Blanda Dionaeo fplendescunt ora nitore ,
Ludit et in rojeis gratia fumma labris;
Ir.que habitu gejluque in toto corpore rcgnat
llle potent Superum corda movere decor.
Scire venusta Croton fi, quae lit vera Lacaenae
Dignaque tam longo forma dolere, velit;
Illius in fpeciem conquirat quinque puellas;
Julia at ingenio Zeuxidis una fatis.
Hoe

fraai is ook niet het Epitaphium optimae Puellae
VAN VOORST ,
in vico Catwyk fepul-

ADRIANAE MAGDALENAE

tae,

door den Heer c. VAN LENNEP ( * ) naar waarde vertaald!

Dat
(*}

H e t z e l v e luidt a l d u s »

/llsce,
in dit éénzaam oord, 6 Wandlaar
DE Koos EN Lelie by 'T Piooltjm
ziet

I naast uw
geplant,

fchreeden
STANK
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Dat de Dichter tot alle maat gefchikt is , toont ons het
naïve en \aimige Hendecafyllabum ad JLAURENTIUM VAN SANTEN,
het geen ons by elke herlezing meer behaagt. De kunftige
Vertaling van het Gedicht van PAULUS SILENTIARIUS in Ther*
was Pythias, door DE GBOOT, ZO het fchynt, te vergeefsch
beproefd, bewyst dit nog duidelyker.
De andere Vertalingen uit het Grieksch, alsmede die van het Engelfche Gedicht van w. TONES, door denzelven naar het Perfiesch vervaardigd, zyn nauwkeurig en ongedwongen.
Ziet hier, Landgenooten , een eenigzins breedvoerig verflag dezer uitmuntende Verzameling , waarop gy inderdaad
moogt roem dragen.
Noch vreemden, noch ingezetenen,
niemand zal dit ontkennen.
Geheel Frankryk door kent en
roemt men de Ode aan BONAPARTE
Toen onze kundige
en braave Gezant SCHIMMELPI;NNINCK ( f ) , op wien het zo
beroemde Gedicht by den Vrede van Amiens, door zynen
Vriend, onzen DE BOSCH, vervaardigd is, den eerften Conful, in den jaare I 3 O I , het Dichtfluk ( j ) ad Galliam, cum

PriStauk li-x verwondering;
de zilverblanke
leden
Van eene Maagd zyn hier bedekt door 't heuvelig
zand.
Hier Jluimert MAGDALEEN, in wi: de Godsvrucht
woonde,
Die 't waardig Oud'renpaar
in haare lente
ontzonk;
Jjie,
by een' ryken Geest,
ons 't beeld der Deuild
vertoonde,
En door hear' leest aan 't hoofd der Maagdcr.rey;n
blonk.
Met zoo veel fchoons begaafd , geroemd om zulke
zeden,
Ueiftze,
in haar leven,
elk, maar GOD het meest
behaagd:
Terwyl,
Jtnts Zyne hand haar plaatfle in 't hemelsch
Eden,
De Aard',die
haar beend'ren dekt, fteeds nieuwe bloemen draagt.
Dezelfde z o verdienftelyke D i c h t e r als b r a a v e S t a a t s m a n beeft o o k beï
Byfchrift op dui I'rcf. s. F . j . R A U , by D E BOSCH p a g . 2 7 2 , aldus
Vertaalt!:
DU is het beeld van r a u , wiens fchrandre
en kloeke geest
Zag
wat de waare wil van C h r i s t u s is
geweest:
IViens welbefpraakte
tong der menfchen harten
boeide,
Als 't Euangelie-woord
van zyne lippen
vloeide.
Geliefd door Homes en dour 't Oostersch zangftren-ioor
,
Kwam, wat hy fprak of zong,
ons fleeds bevallig
voor.
Pluk de eêljle palmen waar de tiban
op mag
roemen,
Het idumeesch i'ebergt
yerfchajfc
keur van
bloemen:
Zo zy 't gewyde loof gejirengeld
tot een
krans,
Dien 't gryze LEYDEN plaatst om 't hoofd des achteren mans.
( * ) D e Heeren c . VAN LENNEP en p. PYPURS hebben onzen D i c h t e r
in het Nederduitsch ook d e z e O d e m e t fmaak e n bevalligcn zwier n a g e z o n g e n . D e z e l v e is o o k in h e t F r a n s c h cn H o o g d u i i s c h v e r t a a l d ; z i e
de Verzameling
by Wild en Altheer,
1801.
•
( f ) Zie p . 3 4 9 ; in h e t N e d e r d u i t s c h vry gevolgd door den Hr. j . P.
F ARRET.
Q.) D o o r de Heeren PYPERS en ARNTZENHJS v e r t a a l d .

poëMATA.
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Confulis vita ferro atque infidiis appeteretur, aanbood,

—
lazen wy in de openbaare Nieuwspapieren, dat hy zich
daarover op eene voor den Heere DE BOSCH zeer vereerende
wyze beeft geuit ( * ) ; j a , wat meer is, in het zekere menen
wy onderricht te zyn , dat hy by die gelegenheid zich onder
anderen van deze woorden bediend heeft, welke wy hem
gerust durven nazeggen, en waarmede wy deze beoordeling
befluiten: „ I K WENSCH DE EATAAFSCHE REPUBLIEK G E L U K , D A T
„ DE WAARE SMAAK VOOR DE SCHOONHEID DER OUDE T A A L E N
„ B Z HAAR N I E T , GELYK E L D E R S , IS VERLOOREN GEGAAN."
C)

Zie de Haarlemmer

Courant

van den 3 1 January 1 C 0 1 .

Aangenaame Oefeningen, nevens gcmesnzaame en Koopmans Brie~
ven, ter vertaling in het Fransen, met de r.odige Woorden en
Spreekwazen voorzien. Door j . v. MEIDINGEK., Leeraar der
Franfghe en Italiaanfche Taaien, te Frankfort aan den Main.
Naar den vierden Druk, ingerigt en uitgegeven ten gebruike
der Franfche Schooien in Nederland, en voor dezulken, welken
deze Taal leren, door o. R . F . W . WINKELMAN, en vermeerderd
met eenen Catechismus der Franfche Taaie, alsmede met eene
Lyst van Woorden, die derzelver oorfprong aan de Staatsom
wenteling in Frankryk verfchuldigd , of door dezelve weder in
gebruik geraakt zyn. In den Haage, by J . C. Leeuweftyn.
'In gr. &vo. 3 2 6 bl.
e oefeningen in dit Boek mogen, met het hoogde r e c h t ,
den naam van aangenaam dragen ,• zy zyn zeer onderhou
dend, en altyd leerzaam; en de Schryver heeft volkomen ge
lyk, dat men zeer veel gewonnen heeft, wanneer men der jeugd
taalkennis , gepaard met kennis van zaken , weet te doen
yerkrygen; en geenzins bevreemdt het ons,dat het oorfpronglyk Werk zo veel aftrek bad.
D s Catechismus der Franfche
taal, by deze overzetting gevoegd, is beknopt en voldoende,
en het geheel zo ingericht, dat een enigzins geoefend leerling
zich , nagenoeg zonder enige andere handleiding , zelve hel
pen kan. Met dat al , de onder ons vry algemeen gebruikt
wordende Verzameling van Opfiellen van A. N. AGRON zouden
wy nog niet gaarne met dit Boek verwisfelen ; het geen de
zelve in aangenaamheid mist, als een leesboek voor de jeugd
befchouwd, wordt toch in dezelve ryklyk vergoed, befchouwt
men ze als een leerboek, door het recht grondig onderricht en
oefening in de eerde beginfelen, en allengsbens voordgaan
tot het meer moeilyke ; zo dat men by het gebruik van dat
Boek verzekerd is , dat de leerling niet , zo als men
fpreekt, wordt over het paard gezet. Intusfchen blyft die
Werk van MEIDINGER een nutt'g, bruikbaar B o e k , niet alleen
wan-
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MEIDlNQER's OEFENINGEN.

wanneer een kundig onderwyzer fteeds by de hand is, maar wy
durven iederen vader wel aanraden, hetzelve aan zyne kinderen,
die zich op fchool vlytig oefenen , te huis in handen te geven ; de kinderen zullen hetzelve met lust in hunne tusfchen*
uren bearbeiden, en alzo zal het zo wel den vader als den kinderen ene wezenlyke vreugde geven.

De Ridder Don Quichot van Manclia. Befchreeven door MIGUSL
DE CERVAN'TES n E SAAVSDRA. Verfneeden naar den hedendaags
fchen fmaak, en verrykt met Afbeeldingen eener nieuwe uitvindingc. In den Haage, by J . C. Leeuweftyn. In gr. ivo,
Ijle Deel 477 bl., llde Deel 370 bl.

D

e fmaak in Tover- en Spook- en Uidder-gefchiedenisfen, ann.
het eind der jongstverlopene, verlichte, E e u w , deed fomHiigen, misfchien niet zonder reden, vermoeden , dat men welligt,
in de tegenwoordige, daadlyk in werking zou brengen, het geen
men zo gretig las in zulke geliefkoosde gefchriften; en daarom
is het niet kwaad , dat DON QUICHOT thands wederom wordt
opgeroepen , en door Europa een tochtje doet. De eerzame
Ridder is ons buiten dat ook hartlyk welkom; dit Werk van
CERVANTES behield toch by den kenner tot nog toe zyne waarde; en de menigvuldige toefpelingen, by de baste Schryvers,

op

dezen Ridder van de droevige figuur en zyne verrichtin-

gen, deden ons menigmaal naar een oud exemplaar van zyne
levensbefchryving omzien, hetgeen vooral gedurig ons geval

was by de lezing van het onnavolgbaar boek der wysheid ea
der zotheid (zo als WIELAND het noemt) van den beroemden
«TERNE. De Gefchiedenis verfchynt nu naar den tegenwoordigen fmaak meer befchaafd en zeer aanmerklyk ingekort, zo
echter dat wy den ouden Held voor ons hebben en CERVANTES lezen; een ieder maakt nu op zyn gemak kennis met den
Don Qj/ichot, en zal dit Werk, het geen de Vertaler te recht

ten pakhuis noemt van vrolykkeid, geestigheid en verjland, niet
alleen nu lezen zonder verveling, — iets, het welk, wanneer
men de vroegere uitgaven van hetzelve in onze taal voor zich
had , waarlyk niet doenlyk was, — maar met wezenlyk vermaak en niet zonder nut, alzo het gefchreven is, (even als
STERNE'S Trijirani) onder het welnemen van Uw Eds., tegen de
gemelykheid, om door een fchielyker opheffing en nederdrukking van
het middelrif, en door de fthudding van de zyde- en buik-fpieren,
in het lachen , de gal en andere bittere vochten van de galblaas,
lever en milt, te ver dryven , te gelyk met alle de vyandclyke
driften, die aan dezelve eigen zyn , naar beneden in het duode-

num ;ter bevoordering van welke heilzame uitwerkfelen wy den
Ridder op zynen Ronzinant, en den eerlyken SANCHE PANCHIÏ op
den Ezel achter hem, op hunne vernieuwde tochten, heil en
%ocrfpoed wenfehen! — — De Caricaluur• platen zyn niet
zonder vindii g.
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LETTER-OEFENINGEN,
Verhandeling over den zin, de eeuwig-duurende kracM
en het toepasfelyk gebruik van de Wet, GenefisIX: 6,
aangaande de ftraf van den I)oodftag en het recht van
Gratie; met nog eene tweede Verhandeling, over het
Eeuwig Priesterfchap van Melchizedek, Door G E R A R D
J A G O B V O O K D A , Oud-Rentmeester der Geestjyke Goederen , te Leeuwarden, Te Amfteldam, by J . T i e l ,
te Leeuwarden,
by G. M . Cahais , 1803. In gr.
8v0. 178 bladz.
^ o n d e r l i n g genoeg komen de ftoffen dezer twee Veri t y handelingen in één boekdeel te zamen, en gevaari
enoeg fchynt ' é r , dat dë Rechtsgeleerde hetzelve otri
é laatfte, de Godgeleerde het om dé eerfte, ülléen op
den tytel a f , uit de handen legge: gevaars genoeg,
zeggen wy* omdat wy zé beiden alzins lezenswaardig
achten, eri de eerfte de aandacht van den Rechter niet
minder verdient, dan de laatfte die van den Schriftuitlegger. Beidé de ftoffen zyn voorzeker niet van de gemaklykften, maar hebben, gelyk de Schryver te recht
erkent, meer dan gewoone moeilykheid in het vak, waartoe zy behooreri. De aanvraag vari het Committé van
Juftitie van Rotterdam,
nog onlangs aan de Wetgevende Vergadering gedaan, naar welke wet hetzelve zekeren doodflager had té vorinisien , de verwyzing vari
dat Committé aan het H o f van Holland, en door het
H o f aan de analogie der lyfftraflyke Wetten, is een zeer
versch voorbeeld van het onuitgemaakte wegens de
eeuwigduurende kracht der Nodchifche wet op het vergieten van 's naasten bloéd: eh het veelvuldig beroep
der laatere Schrift-uitleggers op hét bk.ot zinipelende,
naar den tyd en de perzoonen gèfchikte, van den Brief
aan dé Hebreeuwfchê Christenen mag als geen gering blyk
geacht worden van het onvoldoende der meeste vèrklaarihgen, inzonderheid van dat gedeelte diens Briefs ,
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het welk J E Z U S naast M E L C Ï - I I Z K D E K fchynt te Hellen?
of wel den eenen in den ar.deien te willen doen kennen,,
Juist dit moeilyke dier beide ftoffen, waarvan de eerfte* hoogstbelemmerend voor den Rechter wordt, wanneer hy haare eeuwigduurende kracht erkent, omdat zy
geene plaats voor ftrafverzaebting of vergifnis in de
algemeenheid van haaren letter fchynt over te laten, bepaalde niet flechts des Schryvers gedachten op beide
deze onderwerpen , maar deed hem tevens befluiten,
om ze door den druk gemeen te maaken , vooral, daar
hy gischte, misfchien te kunnen zeggen van zyne eerfte
Verhandeling:
Avia Picridum fcragro
Trita folo.

loca, nullitts ante

en ook in zyne tweede eere geheel nieuwe opvatting ter
beproevinge aan het publiek aan te bieden.
De Voorrede voor dit beek ftrekt voomaamlyk, om
de belangrykheid der eerfte Verhandeling tegen eenige.
vooronderftelde bedenkingen te beweeren , en gewaagt
flechts met een enkel woord van de laatfte, welke wy
ook liefst afzonderlyk uitgegeven of in eenig Godgeleerd Magazyn ontmoet zouden hebben.
De eerlte Verhandeling is in zes Hoofdftukken verdeeld ; van welken wy een zaaklyk bericht zullen mededeelen.
I. Over het geheel beloop des eerjlen deels
van Gene fis IX. De herftelling van het menschlyke geflacht na den Zondvloed was 'des Allerhoogften wil
T e r flfweering van allen beletzei ftrekte het verlof om
het dierenvleesch te eten, het welk vóór den Vloed niet
gegeven fchynt. — T e r voorkoming van alle wreedheid
by het dierlyk voedzel werd verboden het vleesch te
eten met zyn bloed, dat i s , gelyk de Schryver meent,
half leevendig , gelyk het verfcheurende gedierte pleegt.
— En ter waardeering en beveiliging bovenal van 's menfchen leeven floot de Godfpraak met den eisch des
bleeds van al, wie s menfchen bloed vergoot , en dat
wel van de hand des menfchen , van de hand eenes iegelyken zynes broeders , hebbende God den mensch gemaakt naar zynen heelde. II. Naarfpooring van den
zin dezer Wet. Dezelve fpreekt van den mensch, maar
beperkt zich natuurlyk aan den eenen kant tot den kwaaden wil, terwyl zy zich aan den anderen uitftrekt tot
,
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allerïeije wyzen van gewelddaadige doodverdorzaaking,
zoo dat de enkele letter dezer wet niet flipt te volgen
2y geweest. De ftraf des doodflagers is : zyn bloed zal
door menfchen vergoten worden. Dit is geene bloote
voorzegging, gelyk B A R B E Y R A C meende, noch ook eene
bloote verlofgeving voor den wreeker , waarop het beg r i p van G R O T I U S uitloopt, maar een ftellig gebod voor
l e menfchen in het algemeen , die nader bepaald worden, in des Schryvers z i n , door de woorden .> want
God heeft den mensch naar zyn beeld gemaakt,
Deze
woorden wil V O O R D A noch tot den verflagenen, noch
tot den doodflager > maar tot den bloedwreeker he ben
terug gebragt, wanneer de mensch naar Gods beeld de
mensch in de maatfchappy W o r d t , die eene Overheid
verordent en het Rechterlyk gezag inftelt, waardoor de
Godheid zelve als vertegenwoordigd wordt. — Deze,
voorzeker zeer kunftig gewende, opvatting wordt breedvoerig door den Schryver aangedrongen, en verdient alle
opmerking , indien zy al geene zoo gave toeftemming
ontmoeten mag*
By dit Hoofdftuk is een Aanhangzet ten onderzoeke, of het jus glaclii, of de magt over
leeven en dood, met ter zydeftellina: dezer wet, door
bloote opdragt der ingezetenen in handen der Overheid
geraaken kunne: en dit is h e t , het w e l k ^ H O R D A ftellig,
ontkent, omdat geen mensch over zyn eigen leeven o f
dat van eenen anderen kan befchikken, — omdat de veiligheid der maatfchappy niet noodzaaklyk de doodftraf
op den mandag vordert, — en het beginzel alleen vari
rechtvaardige wedervergelding deze ftraf vereischt ,
welke eeniglyk aan God toekomt. De tegen bedenking,
dat de Burger-overheic afzoo de doodfbaf niet zou mogen ftellen o p eenig ander misdryf, hét welk met den
mandag niets gemeens heeft, wordt doof V O O R D A afgekeerd met aafi te merken ; dat de "drangreden: want
God heeft den mensch naar zyn beeld gemaakf de w y s heid en gerechtigheid van Gods beeld toekent aan 'de
menfcheiyke maatfchappy, en haar alzoo ih het a'gemeen
het zwaard in handen ftelt ter bevordering van 'orde ,
rust en veiligheid.
Eene oplosfing, echter, die ons
toefchynt te veel te bewyzen voor den Schryver, omdat zy juist dat onderftelt, het geen z y n e party gaarne
Eanneemt, dat den mensch in de maatfchappy rechten
toekomen uit den aard der maatfchappy, w e l k e niet in
eiken afzonderlyken individu kunnen vallen. Die eigen
1
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aard der rimtfcliappy en hanrer overheid, welke g
naar des c\l,r_\\ci> • ' u o ' . f l , let beeld Gods alhier ge
noemd wordt,'behoeft dan toch geen byzonder verkre
gen rechtsgebied in eenig g;val, daar zy het in allen
geval, uit hoofde van dit Godsbeeld , van zelve bezit.
III. Betoog van de blyvende en voortduurende kracht dezer Wet.
Hier over is gefchil onder de Geleerden.
Zommigen bepaalen deze wet alleen tot den tyd van
derzelver geving; anderen meest verbindende voor dien
tyd : de meesten achten haar kracht altyd duurzaam.
De eerften gronden hun begrip op de tydelyke nuttig
heid der wet voor een op nieuw uit te breiden menschdom. De Schryver onderfcheidt hier tegen, 1} liet
gezag van het nut der w e t , en beweert, dat het eerite
onafhanglyk van het laatfte ftand houdt, 2) Deze wet
is ook niet verzacht onder het volkryk Ifrai'l. 3 ) De
vryheid van vleesch te eten bleef ook in kracht, fchoon
het heritel van den landbouw de noodzaakiykheid van
dit verlof deed vervallen. 4 ) De veiligheid der maat
fchappy blyft altyd eene befiisfehende vordering van
deze wet. Ook zyn de menfchen niet beter na dan vóór
den Zondvloed geweest, en de misdaad blyft in zich
zelve even g r o o t , hoe zeer de ftaat der maatfchappy
verandere. Zelfs in kleene maatfehappyen kan de doodftraf op den mauflag nadeelig geacht worden, om dat
dezelve haar ook een tweede lid doet verliezen.
Mic H A ë u s fchynt deze wet als eene les te houden voor*
alle maatfehappyen , waaromtrend echter elke maat
fchappy eigene vrye wetgeving zou^ behouden: maar dit
gevoelen wordt wederfproken, als in zich zelve vry tegenzeglyk. Uit alle welke wederleggingen het befluit ge
trokken w o r d t , dat deze wet dezelfde kracht door alle
eeuwen behouden moet. I V . De blyvende en voortduu
rende krachtizdezer Wet nader betoogd en verdedigd. Haar
doel, de beveiliging der maatfchappy enz., is van eene
blyvende natuur. Haar formulier is algemeen. Haar
aandrang is altyd geldig, en zy mag alzoo Schrift uurlyk zoo wel , als Rechtsgeleerd, de ordonnantie Gods
genoemd worden.
Nu worden de gronden voor
het gevoelen van M I C H A E L I S breedvoerig wederlegd, en
het belluit opgemaakt, dat dit voorbeeld toont, dat 'er
waarlyk wetten zyn , die vrymagtig uit Gods welbchaagen voordvloeijen en aan het ganfche menschdom gegeven
zyn.
Daar deze ftelling thands vry algemeen wordt
ver»
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verworpen , ftrekt hier een Aanhangzel ter ftaaving
van dezelve.
GROTIUS
beweerde die ftelling ; zy
werd eerst in een fyftema gebragt door T H O M A S I U S ,
maar daarna door dezen zelfden wederfproken , gelyk
ook door B U D D E N S , B A R B E Y R A C , O T T O , B U R L A MAQUI.
De tegenwerping, dat zulke wetten niet
aan alle menfchen bekend z y n , wordt wederfproken,
1} Om dat zy aan A D A M en N O A C H als Stamvaders
des ganfchen menschdoms gegeven zyn. i ) W y l by de
ze ftelling uitdruklyk voorbehouden w o r d t , voor zoo
ver zy aan hetzelve flechts bekend zyn. — Een andere tegenbedenking, daarop gegrond, dat het algemeene nut
de grond van zulke wetten zou moeten zyn, maar dat
dit nut haar tot natuurlyke wetten maakt,wordt beftreeden door het v r y algemeen — maar ook vry alge
meen wederfproken — begrip , dat God zelf het
einddoel is van alles, wat Hy wil en doet; en geftaafd duor E Z E C H . X X : 2 5 , waar gefproken wordt
van inzettingen, die niet goed waren, ter kastyding ge
geven — welk voorbeeld echter vry ongelukkig gekoozen fchynt, daar toch kastydingen de verbetering
en dus het nut des gekastyden ten einddoel hebben. —
l i e t geen voords de Schryver wegens de onderwerping
der vrouwe aan den man zegt, lchynt even onbeflisfchend, daar immers de aard der vrouwe en haar
eigen nut tevens deze ondergefchiktheid vorderen. Even
ongelukkig wordt ook de Euangelie-vjtt aangevoerd als
een voorbeeld van wetten op Guds willekeur buiten de
natuur gegrond, wyl de eigenlyke zedenleer, op wel
ke het alhier aankomt, niets anders is, dan de leer der
zuivere praStifche reden in haare hoogfte volmaaktheid
gefield en flechts door Godlyk gezag aangedrongen en
bemoedigd. V , Over het gebruik en de toepasfing dezer
Wet. Zy kan en moet niet bundling worden gevolgd.
O f is het vergieten van menfcher.bloed altyd misdaad?
en is het doodflaan zonder bloedftorting vry van deze
wet? Hy is fchuldig, die met een kwaad hart zoodanige
oorzaak is van den dood eenes anderen,
dat op hem
bloedfchuld rust, — maar alle fchuld is ook bier geen
volle bloedfchuld ; fchuld en ongeluk kunnen zamenlopen.
Geprikkelde drift — onvoorzichtigheid — jeugd — en
de dood op eene wonde gevolgd , die met tydige hulp
niet doodlyk zou geweest z y n , of door een werktuig
veroorzaakt, het geen nooit doodlyk geacht wordt —
L 13
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maaken den Rechter verlegen met den letter der wet *
of ook w e l , andersom, een samenloop van zeer groote fchuld met zeer groot geluk, wanneer b. V . een piftool, iemand op de borst gezet, weigert. Het laatfte
wordt buiten de wet gefteld, fchoon de wil hier VOI.r
God aan doodflag fchuidig is. — De ftraf zelve op vergooien bloedis even bedenkelyk. Het bloed zalvergooten
worden. H o e ? Wanneer?
Derhalven is de letter alleen van deze wet geenzins voldoende. Men behoort
zich te houden aan den geest der wet en het oogmerk
van den Wetgever. De letter zelf leidt ons op tot
zekere evenredigheid tusfchen misdaad en ftraf; dezelve toch fpreekt van te lyden het geen eenen anderen
aangedaan is. Die evenredigheid moet het richtfnoer
zyn, M O Z E S zelf heeft alzoo uitzonderingen gemaakt,
£n verzachtingen bepaald. VI. Over het recht van Gratie, betrekkelyk tot Dood/lag. Onderfcheiding van Gratie,
JiLemis en Pardon. Gratie, als eene tusfehentreding der
Hoogfte magt ter ftuiting van den loop of uitvoering
der Juftitie , wordt door den Schryver ftrydig geacht
met het Godlyk gezag der W e t ; zelfs ftraf verzachting,
wanneer zy in dit geval tegen Juftitie overftaat, fchynt
onraadzaam; doch rechterlyke Gratie, tegen vigueur van
Juftitie overftaande, en de ftraf maatigende naar de
omftandigheuen, is overeenkomftig met deze wet.
Remis is kwytl'chelding, eer 'er Sententie is gevallen;
deze kwytfchelding zonder voorgaand onderzoek is on~
beftaanbaar, maar na ryp overleg en rechter lyk onderzoek
kan zy plichtmaatig zyn. Dit wordt opgehelderd door
een artykel uit '* Lands Ordonnantieboek van Friesland, Boek II. Tit. 1 4 . welk artykel nader ontwikkeld
*yoi'dt. — Het Pardon, het welk tusfchen het vonnis en
deszelfs exfecuüe inkomt, en het welk der Hooge
Overheid in menfchelyke wetten v o e g t , houdt de
Schryver onbegaanbaar met het Godlyke dezer wet; de
Overheid is wel Gods beeld, maar niet God zelf, en voert
wel gezag, maar niet over de W e t Gods, altyd volgends dezelve.
Dan alleen zou hetzelve beftaanbaar
gorden, wanneer 'er verdenking van een onrechtvaardige Sententie plaats vond. De voorbeelden uit de H„
Schrift voor Pardon worden wederfproken. C A Ï N leefde vóór de W e t , en God zelf was Opperwetgever.
D A V I D had na de W e t zyn Pardon aan God zeiven te
danken, —*— D A V I D zelf pardonneerde eens (1 S A M .
XIV:

VERHANDELINGEN.

499

X I V : 6 - i i ) maar by verras fching, en in eenen doodflag, vechtender hand gefchied. Abolitie, eindelyk, die
van alle vlek zuivert, is overal beftaanbaar, waar
Gratie, Kemis of Pardon beftaanbaar zyn. —— Zooda
nig is het beloop der eerfte Verhandeling, wier fchets
wy voldoende achten ter aanwyzing van hiar^n belangryken aard, en ter aanduiding tevens , hoe in eenige
vooruaame gronden van des Heeren V O O R D A ' S gevoe
len alles nog niet zoo ganfchelyk uitgemaakt of onwederfpreekbaar beweezen kan geacht worden, als de
azins verdienstlyke Schryver zich fchynt te hebben
voorgefteld.
De tweede Verhandeling, over het Eeuwig Priesterfchap
van M E L C H I Z E D E K , Hebr. VII: 1 — 3, heeft, zonder
verdeeling van Hoofdftukken, het volgende doorgaande
beloop. Onder de verfchillende gevoelens over M E L 
C H I Z E D E K komen 'er twee voornaamlyk in aanmerking.
Het eerfte houdt den Zoon van God zeiven voor M E L .
C H I Z S Ü E K , die ten voorfpel zynar toekomende menschwording aan A B R A H A M met een aangenomen ligchaam
verfcheen. Dit gevoelen van R O Ö ' L L , L A M P K , I>*O I J T R E I N en anderen is den Schryver onaannemelyk; om
dat , 1 ) Gene/. X I V . fchyn noch fchaduw heeft van zulk
eene bloote verfchyning, en de beteekenende kracht
van den naam M E L C H I Z E D E K , Koning der Gerechtigheid ,
geenen genoegzaamen grond tot zulk een vermoeden
geeft, wyl men anders aan het wezenlyk beftaan van
A D O N I Z E D E K , Heer der Gerechtigheid Cjos. X : 1.) als
Koning van het zelfde Salem, naderhand Jerufalem geheeten, even zeer zou mogen tvvyfelen._ 2 ) Het Pries
terfchap van C H R I S T U S wordt gezegd ingericht te zyn
naar de ordening van M E L C H I Z E D E K ; en, zonder twee
onderfcheidene perzoonen aan te nemen, ligt hierin eene
tegenzeglykheid. 3) Waarom zou ook alleen van het
Piiesterfchap en niet van het Koningfchap tevens van
C H R I S T U S gefproken z y n , ter plaatze, waar deze ver
gelyking gemaakt w o r d t , indien C H R I S T U S zelf M E L 
C H I Z E D E K geweest w a s ? — M E L C H I Z E D E K was waar
lyk een Mensch, een aardsch Koning van Jerufalem ,
buitengewoon van G O D tot Priester aangefteld en tot
een voorbeeld van C H R I S T U S gemaakt: dit is bet an
dere gevoelen, welks vasthouding de verklaaring van
Hebr. VII: 1 - 3 zeer moeilyk maakt. Het 1 en a
vaers is niet zoo bezwaarende, wyl zy Hechts de over
ig 1 4
zet-
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zetting der eigen naamen M E L C H I Z E D E K en Salem ên
derzelver toeëigening op den M E S S I A S behelzen. Het
3 is het nioeilyke. Het algemeen begrip van hun, die
het laatst opgenoemd gevoelen willen vasthouden, i s ,
dat alle uitdrukkingen, hier van M E L C H I Z E D K K gebezigd, flechts het Itiïzwygen der Gefchiedfchryvers aanduiden ömtrend alle de daarin voorkomende byzonderheden , zoodat zonder vader , zonder moeder, zonder
gejlachtreekening niets meer beteekene, dan dat deszelfs
vader, moeder en afkomst onbekend zyn; geen beginzel der dj gen, noch einde des leevens hebbende, dan ook
alleenlyk beteekenende, dat men noch van zyn egeboortc noch van zynen dood iet weet. Tegen deze
opvatting heeft de Schryver groote zwaarigheid. Het
ftüzwygen van Gefchiedfchryvers kan kwaalyk eene
nieuwe ordening uitleveren; en geen einde des leevens té
hebben, fchynt hem geene bloote onbekendheid van
fterfdag te kunnen z y n , wyl 'er van hem getuigd
wordt, dat hy leeft, volgends vs. 8 . Elke der uitdrukkingen zonder vader, zonder moeder , zonder geflachtreekening itryden, in des Schryvers oog, tegen deze opvatting , wyl zy wel onaanzicnlyke afkomst beteekenen,
maar hem hooit by eenen Grickfchen Schryver in geval
van onbekende afkomst zyn voorgekomen. Nog minder
voegzaam oordeelt hy het, de woorden geen beginzet
der dagen noch einde des leevens hebbende van onnangeieekenden geboorte- en fteri'-dag te veritaan, het welk
van zoo veele Aharonifche Priesters plaats had, die echter
allen door P A U L U S worden voorgefleld als mctifcfcn,
die ftierven en door den dood verhinderd werden altyd
'te blyven, en tegen wien M E L C H I Z E D E K wordt overgefteld, daar hy, den Zoon Gods gelyk geworden, blyfteen Priester in eeuwigheid. Deze woorden zouden dan
ook al niet meer beteekenen , dan onze onkunde aan
het einde van zyn Priesterambt , uit hoofde onzer onkunde zynes doods: maar dan mogt hy ook Koning in
eeuwigheid heeten; dan waren ook alle andere Priesters,
wier fterfdag onbekend i s , Priesters in eeuwigheid; dan
was de ganfche vergelyking met C H R I S T U S ydel; dan
mogt de ganfche ordening van M E L C H I Z E D E K belagch'elyk geacht worden , en zyne gelykheid aan C H R I S T U S in deze ordening de wezenlykfte ongelykheid heeren, — Anderen, de Hoogi. B O N N E T vooial, meenen
daarom, dat flechts de Priesterlyke afkomst van M B L CHI-
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ontkend wordt in de eerfte woorden , en dat
door de iaatften alleen te kennen gegeven wordt, dat
hy noch voorganger noch opvolger had. Ook dit gevoelen is den Schryver onaannemelyk. H y vindt alle
de uitdrukkingen des Apostels daartoe te raadzelachtig,
te veelvuldig; elke derzei ven blyft hem nog al meer
beteekenende voorkomen, en de onderfcheidene bevestigingen, door B O N N Ü T voor dit gevoelen aangevoerd,
zyn hem onbeilisfehende. Zelf ftelt by dan eindlyk zyne
opvatting ter beproevinge voor , die hierop uitkomt.
Niet zoo zeer de perzoon van M E L C H I Z E D I L K als byzonder zyne ordening is het punt der vergelyking, met
oogmerk om .aan te toonen , dat de eigenfchappen van
M E L C H I Z E D F . K S Priesterfchap, even als die van C H R I S T U S , onderfcheiden^ van —* en verheven zyn boven —
het Aharonifche Priesterfchap. Zonder vader, zonder
moeder zou dan zyn, zonder aar.gcwcczcn te hebben uit
cerlyke en onberispelykc ouders en wel uit wettigen echt
gebooren te zyn , het welk by het Aharonifche moest
vast ftaan. Zonder geflachtreekening is dan verder ,
zonder de afftamming uit den Stam van A H A R O N , die
almede vereischt werd by het Leviiijche Priesterfchap,
le doen blyken. Geen beginzel der dagen hebbende is
voords zonder jaarbepaaling van dienstaanv aar ding, die
by de Leviten eenen ouderdom van 20 jaaren vorderde. Zond-er einde des lecvens fchynt den Schryver niet
anders te kunnen beteekenen , dan o'jgeftorven, leevend
ten hemel genomen, het welk P A U W S ZOU zeggen, dat
van hem getuigd wordt, en in des Schryvers oog het
beroep zou zyn op eene Joodfchc overlevering, het
welk in zyn oordeel tevens noodzaaklyk is tot zyn
ecuwig Priesterfchap,
Ook dat Priesterfchap heeft
MELCHizEDEK nu nog en tot in eeuwigheid in den hemel, niet in bediening, maar in waardigheid'. ,, zoodat
wy langs dezen weg" — dit zyn des Schryvers eige-s
ne woorden — — „ M E L C H I Z E D E K hebben te befchcu„ wen, ais die, depr zyne verplaatzing van de Aarde
„ naar den Hemel , van de werkzaamheden en daadly,, ke bediening rustende geworden i s , met behoud nog„ thands van de waardigheid: hy is dan in vollen nadruk falvo honore een rustend Priester, en het is
met betrekking tot de behoudene waardigheid van Pries, t e r , dat hy gezegd wordt Priester te blyven in eeuL 15
„ wigPHIZEDEK
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, wighcïd, het welk dan eindlyk op eenen byzonder ver»
beven luister- en eere-ftaat zal uitlopen." De vergelyking nu van C H R I S T U S met M E L C H I Z E D E K volgt
gemaklyk genoeg , waarna eindlyk nog een woord gezegd wordt, om te bewecren, dat C H R I S T U S ook naar
zyne Godlyke natuur Priester is, in tegenftelling van
liet gevoelen van den Hoogl. B O N N E T ; wyl toch de
menfchelyke natuur niet Priester en Offer kan te gelyk
Zyn ; maar de Godlyke natuur de Priester kan geacht
worden, die de menfchelvke natuur offert op het altaar des Kruizes. —— W y laten dit keurige gefcbil
gaarne voor den Hoogleeraar B O N N E T en den Heere
v o o R D A over ; de eenvouwdige Euangelie-Xeer en de
daar aan onderworpene voordragt van den lirieffehryver aan de Hebreen heeft, in onze oogen, deze onderscheidingen niet noodig, by welken het ons even moeilyk zou worden ernilig te blyven als by den falvo hopore emeritus-Priester
MELCHIZEDEK ,
zoo als hein
de Heer V O O R D A noemt. Des Schryvers voorftelling
der overige byzonderheden van deszelfs Priesterfchap
zyn ons meer voldoende, dan wel nieuw voorgekomen,
daar de Heer H E S S E L I N K , in zyn Uitlegkundig Woordenboek , en o <k in zyne Verhandeling over het HoogePricsterfchap van J. C. hy het Haigfche Genootfchap,
dezelfde opvatting , maar min uitvoerig , heeft voorsefteld.
Dit echter fchynt de Heer V O O R D A niet te
hebben geweten , wyl hy het onverganglyke van dit
Priesterfchap als dan niet zou hebben aangedrongen ,
zonder ten minften de, in ons oog zoo veel betere, verfaaling van o n ov er gangly ke, in plaats van onverganglykc, by dien Hoogieeraar, in aanmerking te nemen,
-*—- W y wenfehen met den Schryver, dat zyne aanleiding de alzins voldoende en geheel rondlopende verklaaring dezer ganfche Schiiftplaatze eerlang ten gevolge hebbe.
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Ontwerpen van Leerredenen over den He'delbergfchen
Catechismus, tot eene handleiding voor jonge Leeraars
en voor allen , die over de CatechismusLeerredenen,
die zy gehoord hebben, of horen zullen, willen naden
ken. Door G E R A K D U S E E N T H E M ! ; E D D I N G I U S , Pre
dikant te Schildwolda. Ifte Deel. Te Groningen, by
W . Zuidema, 1803. In gr. Svo. 284 bl,
9

't fvntbreekt niet aan eene menigte van boeken , tot
\_J vetklaaring van den Heidélbergfcben Catechis
mus , over we!ken , by 't Gereformeerde Kerkgenoot
schap in de Nederlanden , weekelyks moet gepredikt
worden. Ook verledigden z i c h , federt een geruimen
t y d , verfcheidene Hoogleeraars in de Godgeleerdheid,
4>m meer of min uitgewerkte fchetfen van Leerredenen
over dat onderwysboekjen aan hunne leerlingen mede te
deelen. De Eerw, R E D D I N G I U S vond , na zeer veel
van dat foort van boeken en fchriften doorfnufield te
hebben, niets, dat eigenlyk voor jonge Leeraars gefchikt
is. Eigen ondervinding van onaangenaame teleurdel3ing, toen hy , het Leeraarambt eerst aanvaard hebben
de , naar gepaste hulpmiddelen te vergeefs uitzag,
heeft hem doen befluiten, om eerstbeginnende Leeraars
iets in handen te geeven, waarvan zy zich met vrucht
zouden kunnen bedienen. Hy zegt, zich al vroeg, uit
verlegenheid , gewend te hebben, om zelf te denken,
en zyne eigene gedachten grootendeels, in het opftellen zyner Leerredenen , te volgen. De dus gemaakte
plans zyn naderhand, van jaar tot j a a r , door hem ver
beterd , waarin hy erkent niet weinig geholpen te zyn
door een Hoogduitsch Werk van H . S. V O N A L P E N ,
getiteld: Oeffcnttiche Katechifationen nebst Predigt-eniwurfe ueber den Hcidelbergifchen Katechismus, nach den
bedurfnisjen unferer zeit: van welken Schryver hy wel
zeer veel verfchilt in het leerffellige, maar van wien
hy echter zeer veel zegt geleerd te hebben in de
kunst, om populair over den Catechismus te prediken.
En nu biedt hy eindelyk zyne Ontwerpen, daartoe door
beroemde Mannen aangemoedigd, aan het publiek, en
byzonder aan zyne eerstbeginnende Ambtsbroeders, aan,
W y gelooven, dat 's Mans doel zuiver is, en wy wil
len ook de w y z e , waarop hy 't uitgevoerd heeft, niet
ge-
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geheel en al mispryzen. De Ontwerpen van Leerredenen, die hy, in dit eerfte Deel, geeft, zyn met oordeel gemaakt, de ftoffen voor eiken Zondag, naar aanleiding van het Catechetisch onderricht , doorgaans wel
gekozen, in eene gefchikte orde geplaatst , en tot
nuttig gebruik verftandig aangewend.
REDDINGIUS
toont aan de karacterizerende leèrftukken van zyn Kerkgenootfchap wel vast te houden; maar hy is verre af
van Oaaffche verkleefdheid aan byleeringen. Hy heeft
veel achterwege gelaaten , dat men al dikwyls , by de
behandeling van den Catechismus , te pas brengt, om
dat hy 't niet gefchikt oordeelde voor 't volks-onderw y s , niet nuttig voor de menigte; ert wel inzonderheid vele Godgeleerde vraagftukken, die alleen voor de
fchoolen pasfen. Of hy nu evenwel niet beter zou gedaan hebben, met deze Ontwerpen van Leerredenen alleen tot eigen gebruik te laaten dienen, en zyne jonge
Ambtsbroeders ook zeiven te laaten werken, mogen anderen oordeelen. Uit andere proeven , die wy van
*s Mans kunde gezien hebben , zou men mogen verwachten , dat hy nog wel iets van een anderen aart ,
tot uitbreiding van het Ryk van Waarheid en Godsdienst,
zal leveren.

De Gefchiedenis van

voor Kinderen,
door
opgedragen aan de
Bataaffche Maatfchappy: Tot Nut van 't Algemeen.
Te Amfterdam, by j . van der Hey , 1803. In Svo.
140 bl.
YSBRAND

VAN

ABRAHAM,

HAMELS VELD ,

p de lyst der voortrefïelykfte Perfonaadjen, zoo in
O
de ongewyde als gewyde Gefcbiedenisfen vermeld,
verdient
onder de bovenften in rang verAURAHAM

meld te worden. Ook zonder aanzien der vereerende
betrekkinge, in welke hy tot het Hoogfte Weezen
ftondt, heeft hy aanfpraak op dien hoogen rang ; en
indien , behalven het inwendig fchoone en voortrefFelyke der deugd, agtgeeving o p , en gehoorzaamheid aan
God aan dezelve nog meerdere waarde toevoege, dan
voorwaar mag A B R A H A M godvrugtig-deugdzaam by uitlieekendheid 'genoemd worden.
Meer dan eens rees
hierom by ons de verwondering o p , dat, zints de afgifte van het vereeuwigd Boekjen van wylen den boven
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Veil onzen lof verhevenen Jongeling W I L L E M V A N oosT E R W Y K H U L S H O F F , de Gefchiedenis van J O Z E F , voor
Kinderen, getiteld, niemant , 't zy uit den fchoot der
loflyke Maatfchappye , Tot Nut van V Algemeen, o f
van elders, tot het bewerken van A B R A H A M S Gefchiedenisfe op den zelfden voet , zich opgewekt gevoelde.
Onze verdienftelyke Landgenoot, de kundige en onver
moeid werkzaame Hoogleeraar Y . V A N H A M E L S V E L D ,
zag dit verzuim, en floeg de hand aan het werk, ter
gelegenheid zyner aanftaande aftrede uit het Hoofdbeftuur dier Maatfchappye, aan 't welk zyn Hoog E e r w . ,
ten blyke van agtinge"en vriendfchap, zyn Werkje op
droeg. En zoo ontvangt dan onze Nederlandfche J e u g d ,
uit eene bevoegde hand, naa den zoo dikmaals geleezenen en herleezenen J O Z E F , de Gefchiedenis van diens
Overgrootvader A B R A H A M . Dat wy haar met deeze
bydraage tot aangenaame en nutte lektuure geluk wenfchen, zal niemant twyfelen, die weet, hoe vuurig wy
telkens , als eenig Gefchrift, ter verlichtinge en be*
fchaavinge van het jeugdig verftand en hart berekend,
ons in onze hoedanigheid in handen viel , onze blydfchap uitten.
Het inkleedzel deezer Gefchiedenisfe is aldus. P A U 
G O E D E B L O E D , een braaf en deugdzaam Landman,
heeft drie Kinderen, H E N D R I K , A A G J E N en P I E T E R ,
het jongfte agt jaaren oud.
Naa J O Z E F verfcheiden
maaien te hebben geleezen , betuigen zy hun verlangen
na een foortgelyk Werkje over A B R A H A M , uit het
leeven van diens Agterkleinzoon hun bekend. Thans
vervoegt zich de Vader by den Predikant van het
D o r p , E E L H A R T , een geleerd en kinderlievend man ,
hem de begeerte zyner kinderen aankondigende, en ter
voldoeninge aan dezelve verzoekende. E E L H A R T , hoe
wel van de moeilykheid der taake overtuigd, belooft,
nogthans , naar vermogen zich daarvan te zullen kwy-,
ten; waartoe de Zondag-avonden des eerstvolgenden W i n 
ters bepaald worden. In tien zamenkomften verrigt de
Leeraar zyn Ioflyk werk.
Wat nu de wyze der uitvoeringe betreft, of dezelve
boven, beneden of gelyk met die van H U L S H O F F , ten
aanzien van J O Z E F , moet gefchat worden, hier omtrent
Verzoeken wy vryheid, ons oordeel te mogen opfchorten. Beiden misfchien, H A M E L S V E L D en H U L S H O F F ,
vertoonen uitfteekendheden, elk van hun byzonder ei
gen;
LUS
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gen; terwyl beiden hier in overeenfl emmen, dat zy écê
toon van het jeugdig verftand weeten te treilen, en,
zonder in laag- o f platheden te vallen, zich van eenen
ftyl en wyze van voordragt bedienen, naar de vatbaarheid hunner onderwyzelingen berekend. H A M E L S V E L D ,
met A B R A H A M S geboorte, of liever zynen uittogt uit
Chaldea, eenen aanvang maakende, Volgt hem door alle
de lotgeval'en zyns leevens ; geeft d;ar omtrent de
noodige ophelderingen, uit de Gefchiedenisfen en Oudheidkunde ontleend ; wyst zyne goede hoedanigheden
aan , en vertoont dezelve in een naavolging wekkend
licht; verzwygt noch vergoelykt zyne gebréken, even
als wilde hy den Aardsvader als een volmaakten Heilige teekenen , maar laakt met befcheidenheid het verkeerd gehandelde , Om alzoo den kinderen ter waarfchuwinge in dezelfde of foorigelyke omftandigheden
te dienen.
Zoo ontkent hy b." v. niet , dat A B R A H A M , in Egypte S A R A Ï voor zyne Zuster doende doorgaan, van de zuivere waarheid afweek, en doet, op
het zeggen van A A G J E N , «, dat A B R A H A M toch een
„ zoo heilig man w a s , " den Leeraar E E L H A U T het
Volgende aanmerken: „ J a , myne Kinderen! maar A B R A , , H A M bleef een mensch, en had dus menschlyke zwak„ heden. Al is iemand nog zoo heilig, nog zoo deugdzaam, nog zoo vroom, hy is een mensch. Dit moet
„ hy altyd van zich zeiven denken , dan zal hy nede„ r i g , en van veel kwaad bevryd blvven; en dat moe„ ten wy ook altyd denken, zelfs van den uitmuntend„ ften mensch , dan zullen wy geen gevaar lopen, om
, , iets , het welk kwaad i s , goed te noemen, omdat
een vroom mensch het gedaan heeft; of om te menen, dat wy het ook nu wel doen mogen, by voor„ beeld , van de vvaarheid afgaan, omdat A B R A H A M
, , het ééns gedaan heeft. Ik merk zelfs dit gedrag van
„ A B R A H A M aan als dubbel kwaad , juist omdat hy
ABRAHAM

was."

Breedvoerig behandelt de Heer V A N H A M E L S V E L D
de gefchiedenis der bevolene en voorgenomene opoffering van I S A S K , waarin ons, egter, eenigzins treemd
dunkt, dat niemant der fpreekende perfoonen den inval heeft, om den Leeraar te ondervraagen na den
grond, op welken A B R A H A M zich bereidvaardig toonde
tot gehoorzaamheid aan het Godlyk gebod, om zich by
andeven, wien deeze zaak mogt ter ooren koomen, in-
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gevalle de flagting daadlyken voortgang hadde gehad ,
van de misdaad van kindermoord te zuiveren. Misfchien zal 'er in de zeden van dien tyd voor zulk eene
zuiveringe eenige grond geweest zyn ; dien grond te
hebben opengelegd , zou, ook voor andere dan jeugdige Lêezers, zyne nuttigheid gehad hebben, die, om
in de pligtmaatigheid des offers te berusten, veelligt
iets meer dan het louter fteliig Gebod verlangen.
Voor 't overige , daar dit Werkje voor een doorloopend verflag niet vatbaar i s , zullen wy ons verflag eindigen met de ernftige aanbeveeling in de aandagtige leezing en herdenking van hetzelve aan onze
Nederiandfche J e u g d , en vooral ook in de naavolging
der volfchoone trekken van A B R A H A M S karakter, lie»
naauwkeurig inzigt omtrent een belangryk gedeelte der
gewyde Gefchiedenisfe , en vooral ook een aantal van
ernftige onderrigtingen, om het hart tot deugd en godsvrugt te vormen, "zal van die leezinge en herdenkinge
het overvloedig loon zyn.
Weekblad over den Bybel. Ijle Deel. Te Groningen,
W . Zuidema. In gr. 8vo. 416 bl.

by

it Weekblad is gefchikt voor den Gerneenen M a n ,
die niet veel t y d , om te leezen , geen geld, om
kostbaare boeken te "koopen, en ook geene kennis genoeg heeft, om uitgebreide Werken over den B y b e l ,
zoo als ' e r , in de laatfte jaaren , verfcheidene zyn in
't licht gekomen, te verftaan.
Men moet 'er dus eigentlyk niets nieuws in verwachten. De Schryvers hebben alleen ten oogmerke, o m , 't geen elders reeds meermaalen gefchreeven , in grooter Werken uitgebreider,
en met redenen bekleed, voorgedraagen is, bekort, inééngefmolten, en meestal ftellig op te geeven, in eenen
ftyl, meer berekend naar de behoefte van hun, die niet
gewoon zyn, om in grootere Werken te leezen. Deze
onderneeming verdient des te meer aanmoediging, omdat de Schryvers, in dit eerfte Deel, over 't geheel zoo
wel gedaagd zyn. Daarin zyn reeds veele gewigtige
onderwerpen, alle denBybel betreffende, met oordeelkundige oplettendheid, ten behoeve van den gemeenen man,
behandeld. Z y hebben hunne Leezers een gepast betoog
van de Godlyke waardy des Bybels, waarin de weg der
za-
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zaligheid langzamerhand duidelyker bekend gemaakt is 4
in handen gegeeven; de volmaaktheid van alle Gods
Openbaaringen, voor den t y d , in welken zy gegeeven
werden, en het nut van het O. V. zoo w e l , als van
het Nieuwe, beweezen; in de verfcheidenheid en afwis
feling der verhandelde onderwerpen, een werk yan Gods
wysheid doen opmerken; de noodige onderfcheiding tus
fchen eene geleerde en ongeleerde uitlegging duidelyk
gemaakt, en de beste hulpmiddelen aangeweezen, om den
Bybel te verftaan, en met vrucht te leezen. Inzonder
heid is ons de korte Inleiding in de onderfcheidene Bybelboeken wel bevallen, waarin men een kort over
zicht van den geheelen Bybel erlangt. Deze Inleiding,
gevoegd by de regels, die zy aan de hand geeven, om
den Bybel in eene gefchikte orde te leezen, is, naar'
ons inzien, een der beste hulpmiddelen, om ongeoefenden fmaak te doen krygen in het leezen des Bybels,
e n , door dat leezen, tot verftandig gebruik en god
vruchtige beoefening der Bybelleer op te leiden. Alle
tweeënvyftig blaadjens zyn niet even goed bewerkt ,
maar zy hebben allen min o f meer waarde, ter berei
king van 't voorgeftelde doel. Sommigen hebben die'
by uitneemendheid. Het is geene gemakkelyke taak j
over zulke onderwerpen, voor den genieenen m a n ,
grondig en te gelyk bevattelyk , te fchryven. Zooda
nig werk moest nimmer met overhaasting ter uitvoer
gebragt worden. Wanneer 't daarmede gaat, gelyk het
fpreekwoord zegt, van de hand in den tand, dan blyft
men zich zei ven doorgaans niet gelyk. W y hoopen,
dat de Schryvers , in de voortzetting van hun roem
waardig ontwerp, daarop bedacht zullen blyven.

Nieuwe] Chemifche en Phyfifche Oefeningen,
voor de be
minnaars der Schei- en Natuurkunde , in
alge
meen; ter bevordering van Indujlrie en Oeconomiekunde, en ten nutte der Apothekers, Fabrikanten en
Traficanten in t byzonder ; door p. V A N W E R K H O 
V E N , Apotheker te Utrecht. Ilde Deel. Te Utrecht, by
G. T . van Paddenburg en Zoon. In gr. 8vo. 4 4 6 bl.
,
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et dit tweede Deel der Schei- en Natuurkundige
. Oeffeningen , 11 ukswyze , gelyk het voorige, in
bet licht gegeeven, loopt dit W e r k ten einde.- In een
Na-
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Nabericht maakt de Schryver zynen Leezeren bekend <>
dat hy hetzelve niet verder zal vervolgen , deels van
wegen het gebrek aan debiet, deels van wegen zyne
teleurfte'Üng, ten opzichte van de binnenlandlche beoeffenaars der Scheikunde, van welken hy te vergeefs
een , voor zyn Werk zeer nuttigen , byftand had verwagt»
Gelyk in het voorig Deel, heeft de Schryver zich fteeds
beyverd, om de nuttigde zaaken, uit de van tyd tot
tyd uitkomende, meestal buitenlandfche, Werken, uit te
kippen; by voorbeeld, de Waarneemingen over het nuttig gebruik der Houtskoolen, tot zuivering van een aantal
fterkruikende of bedorven zaaken; over de beste bereiding der Senebladen; over de beste inrichting van L a m pen en Kaarsfen, o m , met de minfte kosten, het helderst licht te genieten ; over de bereiding eener ftof,
die in plaats van hoorn kan wordtn gebruikt; over
eene gelykformige bereiding van den witten Precipitaaty over eene meer zekere bereidingswyze van het
rookend Salpeterzuur ; over een middel om het Zooileder waterdigt te maaken , enz.; over de bereiding vari
het zweetdryvend Spiesglas ; over het glas van Spiesglas , ten opzichte van de nog zeer gebrekkige wyze
van bereiding des Braakwynfteens, enz.
T o t eene proeve zullen wy uit deeze ftukjes eenige weinige belangryke zaaken overneemen. Dus komt op bl. 2 5
voor,eene eenvoudige werkwyze van den Heer T R O M M S D O K . F F , om den Gezwavelden vluggen Atnmoniakgeest
te ftooken. „ Om het zelfde oogmerk (zegt de Schryv e r ) op eene andere wyze te bereiken , heb ik deeze'
bewerking op de volgende wyze gedaan: een pond Ammoniakzout, en vier vyfde pond gced uitgebrande en
tot poeder gebragte Kalk , wierden onder elkandereri
gemengd , en in een korten, doch van een wyden hals
vooizienen Kromhals gedaan ; vervolgens deed ik hier
by zes ponden w a t e r , iag een Ontvanger aan, en haalde ' e r , by een zagt vuur , een pond van over.
N u bereidde ik , uit gelyke deelen goede Potasch èfi
Zwavel , door fmelting^ in ten bedekten k r e e s , eene
gewoone Zwavellever.
Deeze wierd, na verkoeling,
tot poeder gebragt, en in de ter ontbinding gefchikte
vies gefchud; aan welke vies ik een rechthoekig geboogen glazen pyp geluteerd had.
De verkreegen Amwoniakgeest wierd in eene hooge vies gegooten, die in
L E Ï T . 1803. N O . i a ,
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koucl water geplaatst wierd ; het uiteinde der pyp wfsrrc?
in deeze vies geleid , en nu wierd , in de andere vies,
opvolgelyk Zoutzuur gegooten. Het gezwaveld Wateritofgaz klimt dus in de p y p , en verbindt zich met
den Ammoniskgeest gemaklyker, naar mate deeze kouder is. Men moet zo lange aanhouden met gezwaveld
Waterftofgaz te ontwikkelen, tot dat de Ammoniakgeest niets meer naar zich neemt. Het dus verkreegen
Geneesmiddel wordt in eene glazen goed fluitende v i e s ,
als gezwaveld Ammoniak (Ammoniacum
Sulphuratunïy
bewaard. Het laat zich zeer goed inneemen , en ruikt
niet fterk naar Zwavel: het werkt echter eveneens als
de Begüinfche geest."
Onder de, in dit Deel, voorkomende waarneemingen, die tot verbetering van Trafieken kunnen verftrekken, verdient niet weinig opgemerkt, en nader onderzocht te worden, het voorkomende, op bl. 288 e n z . ,
omtrent de middelen, die dienen kunnen, om zeer gebrekkig Zooileder boven het Engelfche te verbeteren,
en geheel waterdigt te maaken. Deeze proeven zyn met
Rusfisch Zoolleder genomen , en in C R E L L S Chcmifche
Annalen voor 't Jaar 1799 bekend gemaakt. In R u s land heeft men overvloed van Zoolleder ; doch het is
alleen bruikbaar voor den gemeenen man, die geen beter kan bekomen ; dewyl dit leder, by droog w e d e r ,
reeds binnen weinige weeken verfleeten i s , en by nat
weder oogenbliklyk doorweekt zynde, de vochtigheid
doorlaat. "Hierdoor zyn de meer vermogenden genoegzaam verpligt, hunne toevlucht tot Engelfche fchoenen, of laarzen, te neemen , die ongemeen duur zyn.
Dit gebrek deed den Heer H I L B E B R A N D naar middelen
omzien, om het Rusfisch leder te verbeteren; waarin
hy zo wel flaagde, d a t , volgens een aantal proeven,
by de Admiraliteit genomen , zyn leder zo goed , ja
zelfs beter was dan tiet beste Engelfche. Dit had ten
gevolge, dat hetzelve by de Vloot en by het Leger in
gebruik wierd gebragt: wordende 'er aanftonds een
aantal Soldaaten in de konst, om dit leder te bereiden,
onderweezen , en naar alle de deelen van het Rusfisch
R y k verzonden , om deeze nieuwe uitvinding alomme,
by de verfpreide Regimenten, in train te brengen.
De middelen om aan dit heilzaam oogmerk te voldoen , die wy hier uit onzen Schryver zullen overneemen, zyn de volgende.
„ Eer-
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„ Eerfte en beste middel.
„ Men neemt Raap- of Lynolie twee pond, roode
Lood-Menie anderhalf pond, mengt beide onder een,
kookt dit mengzel op een zagt vuur, tot dat alle waterdeelen verdampt z y n , de fchuim nedervalt, en , in
plaats der roode , zich eene donkerbruine kleur ver
toont ; als dan is de ftof goed. Hier mede kan men
geheele Zooihuiden op de ruwe zyde zo lang bevochti
gen , als zy het vocht maar inzuigen willen, en dezel
ve in den zomer aan de zon, en 's winters by een war
men oven, droogen. Om het leder gemaklyk te naaijen, moet men de zooien, op de ruwe z y d e , die buitenwaards is, w a r m , met dit vocht, beftryken, of zo
lang fmeeren,als zy van het vogt inzuigen,en vervolgens
dröogen. De kosten zyn byna niet noemenswaardig.
Men kan de masfa in voorraad bereiden, en wordt zy
te droog, door by voeging van Terpentynolie , weder,
als te vooren, vloeibaar maaken.'"
,, Tweede middel.
„ Men neemt zo veel Raap- of L y n o l i e , als men
wil, kookt het op een zagt v u u r , roert het met een
fpathel zo lang, by aanhoudcnheid, om, tot dat alle
waterdeelen verdampt zyn ; vervolgens werpt men een
weinig deezer masfa op gloeijende kooien. Maakt dit
nu geen geraas, dan is het, na het eene donkere kleur
verkreegen heeft, volkomen gereed. Deeze masfa kan
ook tot overleder , voor Schoenen en Laarzen , ge
bruikt worden. Men fineert en droogt de ruwe z y d e ,
herhaalde reizen, bevorens zy gewast worden. Door de
vochtigheid wordt dit Leder niet verhit en barst niet."
„ Derde

middel.

„ Een pond Teer en anderhalve pond Pik wordt,-by
een zagt vuur, te zamen gefmolten, en daarmede de ru
we zyde beimeerd en gedroogd."
Nog merkt de Schryver aan, dat dit Leder zeer ge
fchikt is voor Water-emmers. Voorts, dat de Schoenmaakers het zodanig moeten naaijen, dat de ruwe en
niet de gladde zyde buiten komt: naardien de ruwe zyde
de ftofte beter inzuigt, en de binneriwaards gekeerde
Mms
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gladde zyde , die daar toe niet gefchikt i s , de voeten
tegen de vochtigheid befchut.
De laatfte, doch zeer belangryke Verhandeling, waar
mede dit Deel beflooten w o r d t , is die van den Heer
VAUQUELiN , over de verbetering, voor weke de be
reiding van den Braakwynfteen, uit het glas van Spies
glas, vatbaar is. Deeze Scheikunftenaar had waargeno
men, dat alle zoorten van glas van Spiesglas, in meer
of minder hoeveelheid, Kiezel-aarde bevatten, van ne
gen tot twaalf deelen op het honderd, die ongetwyfTeld
gebooren wordt uit de kroezen, waarin de Spiesglaskalk
tot glas gefmolten wordt: hebbende deeze kalk, in haa
ren fmeltenden ftaat, even gelyk de Loodkalken, eene
groote verwandfchap met de Kiezel-aarde.
Terwyl
dezelve ook kan voortkomen uit de aarde der ovens,
in welke het gezwaveld Spiesglas verkalkt wordt: ten
zy men ook wilde , dat die aarde, met voordagt, by
de Spiesglaskalk wierd gedaan, om dus, aan het te be»
reidene glas, eene meerdere fraaiheid en doorfchynendheid te geeven.
Eene verfchillende hoeveelheid van Kiezel-aarde, m
den Braakwynfteen, moet dus,zeer zeker,denzelven eei.e
ongelyke werkzaamheid mededeelen ; zo dat men, om
een fteeds gelyk werkzaamen Braakwynfteen te beko
men , zorgvuldig dient zorge te draagen, om deeze Aarde
af te fcheiden , die op zichzelven wel in zwakke Zuuren onontbindbaar i s , doch zich daarmede daarentegen
hardnekkig vereenigt, door middel eener metaalftof, die
in zodanige Zuuren fmeltbaar is. „ Wanneer men dus
den Braakwynfteen bereidt (zegt de Schryver, bl. 4 3 7 . )
dan moet men, in den Wynfteenroom, zo veel glas van
Spiesglas laaten oplosfen, als zy maar in ftaat is op te
neemen, deeze oplosfing kooieend doorzygen, dezelve,
tot volkotnene droogheid, verdampen, zonder dat daar
door echter het zuur ontleed w o r d t , alles in honkend
•water weder oplosfen, en op nieuw iaaten kryftallizeeren. Op deeze wyze zondert zich al de Kiezel-aar
de , welke door het zuur was opgelost , tegen het
einde der bewerking a f , en lost zich, in 't vervolg,
niet weder op. Dus verkrygt men geene, deor Kie
zel-aarde verdikte, moederloog, welke de kryftalfchieting van den Braakwynfteen verhindert, en gevolgelyk
eene grootere hoeveelheid van dit zout, in de volmaaktite zuiverheid."
Dis-
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Disfertatio Medica de Belladonna, & c . DAT is: Ge
neeskundige Verhandeling over de Belladonna, aanwyzende de vergiftige Kragten derzelve, en de Geneeswyze, met zeven Gevallen bevestigd: onder den Hoog
leeraar E . j . THOM. A XHUEssiNK, te Groningen, in
't openbaar verdedigd,
door J A C O B U S M U N N I K S , op
den 11 Juny 1803. In a^o. 66 bl.

D

e jeugdige Schryver deezer zeer wel geftelde Ver
handeling is de Zoon van den beroemden Gronin
ger Hoogleeraar w. M U N N H C S . _ De aanleidende oorzaak
lot dezelve was eene onvoorzichtigheid van een knegt
des Groninger Kruidtuins , die een aantal afgefneeden
itruiken deezer plant, met rype besfen beladen, op
een misthoop buiten den tuin had gebragt, waardoor
eenige kinderen , door de fchoonheid deeper glansryke
besfen aangelokt, van dezelve hadden geëeten, en niet
lang daarna door de gewoone toevallen wierden aange
tast , in meer o f minder graad , naar gelange van de
jaaren, en van de menigte der gegeeten vruchten.
De Schryver verdeelt zyne Verhandeling in vier
Hoofdftukken , in wier drie eerfte kortelyk wordt ge
handeld over de natuurlyke gefchiedenis deezer plant,
haare geneeskundige eigenfchappen , en haaren vergifti
gen aard; terwyl in het vierde Hoofdftuk de hier waargenomene gevallen uitvoerig worden medegedeeld , zo
ten opzichte der Toevallen, als der Geneeswyze , die
voornaamelyk beftaan heeft in het toedienen van braak
middelen , zagte purgeermiddelen en clyfteeren; voorts
in het ruim gebruik van zuuren, uit het groeijend R y k ;
voornaamelyk van Azyn, 't geen voorzeker,, in deezen,
veel te verkiezen i s , boven het Heulzap, ook in dee
ze zoort van Vergiftiging , door H A H N E M A N N , onzes
achtens, zeer te onpas, aangepreezen. Met recht zegt
de Heer M U N N I K S , p. 58. „ Voorts fchynt, boven alle
andere middelen, die in ftaat zyn, de kragten van dit
gevaarlyk vei gift te breeken, zo veel zulks tot hier toe
bekend is, het groeijend zuur van den Azyn, met Ho
ning , of met iets anders, naar den verfchillenden
fmaak , gemengd, zeer vermogend en aanpryzenswaardig te zyn."
'Hoe groot ook het vergift deezer naar krieken gelyM m 3
ken-

g!4

J.

M U N N I K S ,

DISSERT ATIQ

MEDICA.

kende besfen moge zyn , kan men echter niet ontken
nen , dat dezelve zomwylen , in anderzins onjreneezelyke ziekten , van dienst zyn geweest. De Vader onzes
Schryvers heeft daar v a n , volgends zyn Ed. bericht,
met vrucht gebruik gemaakt in een hardnekkig Rheumatisch gezwel. Insgelyks verzekert hy, dat de Hoog
leeraar T H U E S S I N K daardoor meermaalen de Melancho
lia Maniaca der Kraamvrouwen geneezen, en ook twee
lieden gered heeft, die, door eene te groote zamentrekIcing der Iris, blind waren geworden.
Waarneemingen,

de Koepokken betreffende ; door I S A Ü K
Med. Doclor en Vroedmeester. Te P ur
inerende, by B . Peereboom en Zoon , 1803. In gr.
Svo. 27 bl.
DE

KONING,

e hier medegedeelde Waarneemingen van den Heer
D E K O N I N G itrekken al mede tot bevestiging der
heilvolle onfchadelyliheid van de Koepoks-inenting, en
het voorbehoedend vermogen derzelve , tegen de be
fmetting der zo gedugte Kinderziekte. Uitvoerig han
delt de Schryver over twee gevallen , waarin, geduu
rende den loop der Vaccinatie,
de reeds voorheen ge
vatte befmetting der Kinderziekte begon te werken, en
pokjes te voorfchyn bragt. Hy bewyst by deeze gele
genheid, dat de bewysredenen, uit deeze gevallen, te
gen de Vaccinatie,
door wangunftige en met vooroordeelen verblinde lieden, getrokken , ten vollen onge
grond waren, en veeleer tot bevestiging van het heil
zaame deezer kunstbewerking dienden. Aanmerkelyk is
ook het geval van een voorwerp , dat, na reeds driemaaien te vergeefs gevaccineerd geweest te zyn, einde
lyk, voor de vierdemaal, geduurende de woede eener
fterke Epidemie der natuurlyke Kinderziekte, met de
Koepokftoffe wierd ingeënt, met dit gevolg, dat zy
thans zeer volkomene Koepokken bekwam.
Dit geval
kan voorzeker tot eene heilzaame waarfchouwing voor
hun verftrekken, die meermaalen de eene of 'andere
Inenting te vergeefs hebben ondergaan, of die meer
maalen aan de befmetting der natuurlyke Kinderziekte
zyn ontihapt, om zich niet te veel op hunne vermeende
enfchendbaarheid te laaten voorftaan.
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naar China, door GEORGE
Uit het Engelsch.
Met Plaaten en
Vilde Deel. Te Amfterdam, hy J . Allart.
MACARTNEY
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legts weinig bleef 'er ter vermeldinge over van de
S
Reis des Britfchen Gezantfchaps in China. T w e e
Hoofdltukken in dit laatfte Deel behooren 'er toe. Het
eerfte vermeldt ons den tocht van 't zelve van Kanton
na Makao.
Het verblyf aldaar geeft aanleiding , orn
die S t a d , in derzelver oorfprong en tegenwoordigen
toeftand, te befchryven ; met vermelding van de burgerlyke, krygskundige en godsdienftige Inrichtingen der
Bortugeezen aldaar , den ftaat der Christenen in China,
alsmede der Zendelingen.
Dit Hoofdftuk gaat verge
zeld van het tweede gedeelte der fraaije Reiskaart door
China , welke reeds in het Vide Deel deezer Reisbefchryvinge hadt moeten geplaatst geweest z y n , om dat
verre de meeste byzonderheden, daarin voorkomende,
in dezelve vervat zyn; maar dewyl de Kaart, by de
uitgave van dat Deel, nog niet gereed w a s , wordt zy
thans medegedeeld : een gevolg van de ftukswyze uitgave
eens W e r k s , oorfprongelyk ingerigt om in ééns het
Jicht te zien.
Het tweede Hoofdftuk behelst de Zeereis van Ma.
kao na het Eiland .St. Helena, van 't welk men eene
hoogst leezenswaardige befchryving aantreft, ons ver
meldende den oorfpronglyken ftaat, hoe zeer dezelve ver
beterd en tot een voorraadplaats gemaakt is. „ St. He
lena , " op dat wy 'er dit weinige van vermelden,
„ welks omtrek iets minder dan 28 Eng. mylen bedraagt,
ligt in den koers der Schepen, die uit Oost-Indie o f
China naar Europa terug keeren. Deeze ligging heeft
de Bewindhebbers der Engelfche Oost-Indifche Maat
fchappy bewoogen , om alle haare poogingen aan te
wenden, ten einde van dit Eiland eene plaats te maa
ken , die de fchepen, en voornaamlyk aan die geenen,
welke op hunne te huis reis naar Engeland vasten, van
verfche leevensmiddelen zou kunnen voorzien.
Men
heeft 'er aanmerkelyke kosten ten dien einde aan gedaan,
en is 'er gelukkig in geflaagd.
Eer dit Eiland be
woond werd , konden de voortbrengzels , welken de
grond des Eilands voortbragt, weinig of niet tot voedM m 4
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y.el van den mensch dienen.
Van eetbaare gewasfea
vondt men 'er bykans niets dan fellery en pastelein. Se
dert dien tyd teelt men 'er vruchten, allerhande groenten
en moeskruiden , welke men 'er uit Europa, uit Africa,
en zelfs uit Indie, heeft overgebragt.; ook heeft men
veel Vee derweard gevoerd. De menschlyke vlyt en naarfugheid heeft dit Eiland, binnen korten tyd, in ftaat geffeld , om niet a:leen die geenen , welke hetzelve bewoonen, miar ook de verfcheidene Reizigers, die daar
aanlandenj en, naa langen tyd op zee geweest te z y n ,
verfche leevensmiddelen en verkwikking noodig hebben,
ryklyk daar va" te voorzien. De Reizigers en de manfchappen der fchepen, welke zich te St. Helena bevin
den , zyn zomtyds even zo talryk als de bewoonders
van dit Eiland zelve."
De lugtsgefteldheid wordt als
alleraangenaamst befchreeven. Van de fchadelyke ge
volgen eener droogte was thans het Eiland eenigermaate herfteld , en kon *t zelve den Scheeplingen een genoegzaamen voorraad van ververfchingen bezorgen.
Hier van voorzien , vertrok de V l o o t , wier reis-ontmoetiugen, tot het ankeren in de haven van Portsmouth,
hier vermeid worden. En C O S S I G N Y S en des Nederduitjbhen Vertaalers Aantekeningen verdienen de daar aan
"toegekende waarde, die deeze Vertaaling een voordeel
boven het oorfpronglyke geeven.
By de Reis is een Aanhangzel gevoegd,behelzende Tien
onderfcheidene Tafels of Lysten, allen op China, en den
Handel van Engeland en andere Landen op China, betreklyk. Z y pryzen zich den handelliefhebberen aan.
De Reis van Lord M A C A R T N E Y werd door Mr.
} E A N C A S T É R A uit het Engelsch in 't Fransch overge
zet ; hoe ryk in byzonderheden en hoe leezenswaardig
hy dezelve ook vondt, zag hy egter zeer duidelyk, dat
de Opfteller en Verzamelaar van dit Reisverhaal, M r .
STAUNTON ,
gelegenheid genoeg gelaaten hadt tot eene
nalcezing , om het zonderling Chi'neesch Volk nog na
der bekend, en daardoor tiet, Werk nog belangryker te
maaken. Deeze overweeging fpoorde Mr. C A S T E R A aan,
om op deeze Reisbefchryving een kort Begrip der Chi
neefche Gefchiedenis te laaten volgen.
'Om dezelfde
rede oordeelde de Nederduitfche Vertaaler het nuttig,
o m , ten flot van dit merkwaardig Reisverhaal, dit ftuk
des Franfchen Overzetters zynen Landgenooten vertaald
mede te deelen.
Het maakt een tweede Aanhangzel
üit, en geen gering gedeelte van dit laatfte Deel, loo~.
pen-
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pende van bl. 131 tot 378. Het I H. handelt over den
Oorfprong der Chineczen. •
Het II H. over het
Fabelagtig gedeelte der Chineefche Historie. Ten opzigte hier v a n , en in andeie, betuigt de Franfche
Schryver zyne verpligting aan den geleerden A M I O T .
Van hem zeiven is eene aam ei king, welke wy hier
om de zonderlingheid affchryven.
In den Text ver
meld hebbende, ,, Na de i.oang verfcheenen de v y f
Loung"
maakt hy deeze Aantekening : „ Loung be
tekent een Drank. Deeze naam werd aan de Vorften,
die toen regeerden, gegeeven, om dat zy op Draaken
reeden, of liever om dat zy zich op werktuigen, naar
eenen Draak gelykende, in de lucht verheften. Ten
minften gelooven verfcheidene Chineejche Geleerden dit
zoo. En toen de Zendelingen, na de uitvinding der
Lugtbollen in Frankryk, van die kunst met de Chinee
fche Geleerden fpraken, antwoordden deezen hun, dat
die uitvinding niet nieuw was, en zy toonden hun verfcheide ftukken uit hunne oude Boeken, welke voorbeel
den van luchtreizigers behelsden. Onder deeze laatfteu
waren de vyf Loung, de Su-ming, en zelfs de Keizers;
H O A N G - T Y en C H E N - N O U N G , twee Vorften, wier aanweezen niet kan betwist worden. De Natuurlyke His
torie, de Bergwerkkunde, en veele fcheikundige proe
ven, waren aan de oude Chineezen niet onbekend. Dus
is het niet onmogelyk , dat zy de kunst van Lugtbol
len bezeten hebben , en naderhand die kunst is verlooren gegaan , gelyk zulks ook met een groot gedeelte
hunner Sterrekundige kennis het geval geweest is." —
Het III H. vervat de Chineefche Historie, van het be
gin der Regeering van F O U - H I , tot den dood van H O A N G T Y . De Nederduitfche Vertaaler maakt hier deeze zeer
gepaste aanmerking : „ Reeds meermaalen had ik bekwaame gelegenheid gehad, om op zommige gezegden,in
dit kort begrip der Chineefche Llistorie voorkomende, en
of op hunne Fydrekening, of op andere zaaken betrek
king hebbende, aanmerkingen te maaken. Doch dewyl
zy tot dat gedeelte der Chineefche Gefchiedenis behoor e n , welk de Chineczen zelve voor fabelagtig, ten minfte voor onzeker houden, heb ik mynen tyd daarmede
niet nutloos willen verfpillen. Ündertusichen kan ik
niet nalaa^en, by deeze gelegenheids dat Mr. C A S T E R A
hier het begin der Regeering van Keizer F O U - H I in het
drieduizend" vierhonderd en zeven en zestigfte jaar vóór
Mm s
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de Christlyke Jaartelling, of vóór C H R I S T U S geboorte, be
paalt, de valschheid der Chineefche tydiekening meteen
woord aan te toonen."
Hy doet zulks kort en goed.
De voornaamfte Gefchiedenisfen des Chineefchen
R y k s , zedert den dood van H O A N G - T Y , tot dien van
Y U , worden in het I V H. ontvouwd. Het gewyde Boek
der Chineezen, Chou-king genaamd, behelzende eene
fchets door C O N F U C I U S uit de groote Jaarboeken des
Ryks opgefteld, bewyst, volgens de aantekening van
M r . C A S T É R A , „ dat men in dien tyd van de ver
deeling des jaars in drie honderd vyf en zestig dagen
niet vreemd was ; dat men de zon- en maanverduistexingen wist te voorzeggen; en dat de Chineezen toen
veele fterrekundige kennis bezaten, welke zy nader
hand grootendcels verwaarloosd hebben, om zich aan
de fterrewichelaary over te geeven. —— W e l nu! zal
men veelligt zeggen, hebben zulke zaaken, zulke nut
tige kundigheden kunnen verlooren gaan? J a a : want al
le die dingen,waar van men eene verborgenheid maakt,
worden gemaklyk verlooren. De fterrekundige Wee
tenfehappen, en de kennis van het beeldfchrift, zyn in
Egypte met de Priesters, die 'er de bewaarders van wa
ren , verdweenen. In het begin des Chineefchen Ryks
werd de tterrekunde alleen door een klein getal lie
den , die 'er byzonder toe gelast waren, beoefend ; en 't
zy dat die lieden niet genoeg aangemoedigd wierden,
't zy door eenige andere oorzaak , deeze kennis ging achterwaards. Thands hebben de Europeen de Chineezen
op nieuw in de fterrekunde onderweezen; maar alie de
kundigheden, welke men 'er, te Peking, van bezit, be
rusten enkel in het zogenaamde gerechtshof der W i s kunftenaaren. Indien dat gerechtshof vernietigd werd,
zouden de Chineezen , in minder dan twintig jaaren,
niet weeten, hoe een Almanak te maaken."
Op het
Jaar 2280 vóór de Christlyke Jaartelling tekent de Ge
fchiedfchryver aan, dat C H U N , in dat eerfte jaar zyns
Ryksbewinds, een werktuig hadt, verbeeldende den He
mel, met de zeven Planeeten , die zich daarin bewoogen, en in welk werktuig de fterren, van paarlen en
edelgefteenten van verfchillende kleuren gemaakt, uit
muntten. Hy voegt 'er deeze aantekening by:
Dit
werktuig herinnert aan het kundig en kostbaar Plane
tarium, welk G E O R G E D E I I I , Koning van Groot-Brit
tanje, door het bewust Gezantfchap naar China, aan
Kei-
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Keizer C H I E N - L O N G ten gefchenk gezonden heeft. Maar
het Chineefche Planetarium is famengelield in een t y d ,
toen de Europeers nog niet wisten, w a t de fterrekunde
te zeggen was , en toen de naam der Engelfche Natie
n o g niet beftondt." - — Het V H . ontvouwt de voornaamfte Gefchiedenisfen des Chineefchen R y k s , naa den
dood van den grooten Y U , tot dat de Stam der T S I N
aan de Regeering kwam. Hier treffen wy een keurig
berigt aan van K O U N G - F O U - T S E E , in Europa onder den
naam v a n C O N F U C I U S Z O beroemd, een afftammeling
van den Keizer H O A N G - T Y . De af/lammelingen van C O N F U C I U S hebben zich altoos door hunne kundigheden en
deugden van anderen onderfcheiden. Nog een is 'er v a n
i n 't leeven, die den tytel van Y K N - C H E N G - K O U N G , dat
i s , Graaf, die de heiligheid voortplant, draagt. —
De
Chineejche Gefchiedenis, zedert de Regeering van den
Stam der T S J N , tot het einde der Regeering van dien der
s o u N G , wordt ons in het V I H. opengelegd. Hier treft
men veele vorderingen , maar ook veele verbasteringen
aan. — H e t VII H.befchryft de Gefchiedenis diens R y k s ,
zedert de Regeering van den Stam der S O U N G , tot dien
der T S I . Veelen worden kort vermeld; dan over d e n
Keizer T A Y - T S O U N G breidt hy zich een weinig breeder dan naar gewoonte u i t , 'er byvoegende : „ Maar
na dat men van verfcheide monfters, die den troon niet
alleen, jnaar zelfs de menschheid onteerd hebben, gefprooken heeft, is het, buiten twyfel, geoorloofd zich
te troosten , door eenige trekken v a n eenen Volksgebieder, tot bevordering des geluks van een aanzienlyk gedeelte des menschdoms gebooren, naar het leev e n te fchilderen."
Het VIII H. vermeldt de Gefchiedenis der Chineezen, zedert de Regeering van den
Stam der T S I , tot den laatften Inval der Tartaaren.
—— In het I X H . i s de Chineefche Historie begreepen,
zedert den laatften Inval der Tartaaren, tot de komst van
C H I E N - L O N G o p den throon: aan 't flot deezes Hoofdïtuks fchryft M r . C A S T E R A : „ Hier eindigt, 't geen
men tot heden t o e , aangaande de Historie v a n China,
door den, druk bekend gemaakt heeft ; naamlyk met den
dood v a n Y O N G - T C H E N G , de Vader en Voorganger van
den beroemden C H I E N - L O N G , die, door zyne verffcandige, langduurige en gelukkige Regeering, een grooten
n a a m , zelfs buiten China, verworven heefr. Ik zal
'er nog byvoegen alle byzonderheden, welke ik nopens
deezen zonderlingen Vorst heb kunnen verzamelen."
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Dit volvoert hy in het laatfte of X H . vermeldende de
goede hoedanigheden van dien V o r s t , zonder diens gebreken te verzwygen. Men zal dit kort Berigt niet vermaak kezen : ten bot fchryft hy : „ Eindelyk heeft
C H U . N - L O N G , naa dat hy den ouderdom van zes-entachtig jaaren bereikt , en daar van een-en-zestig, jaaren , met eenen iever , eene werkzaamheid en eene
wysheid, die hem eere aandoen, geregeerd hadt, den
throon aan den zeventienden zyner Zoonen afgedaan
(op den achtften van Sprokkelmaand des Jaars 179Ö).
H y begaf z i c h , vervolgens, in een paleis, welk hy in
't midden van een fraaijen tuin gebouwd h a d t , om
*er zyne lange en glorieryke loopbaan, in den boezem
der rust en der letteroefeningen, te eindigen,"
Beknopt T)ag-joumaal van een verblyf van agt weeken in
het Keizer ryk van Morocco, en Landreizc naar Meequincz , gedaan in den Jaare 1 7 8 8 , by gelegenheid
eener Hollandfche Ambas/ade, door den Heer H . H A R I N G M A N , voormaals Lieutenant by de Cavallerie
in
dienst deezer Republiek.
In den Haag, by de Wed.
J . de Groot en Zoonen, 1803. In gr. 8vo. 111 bl,
cza.it/chaps-reizen zyn zints eenigen tyd aan de orde van den dag by ons geweest: men heeft niet
vertraagd, Vertaalingen van vreemde te geeven, en is
'er nog mede onledig.
Veel ophelderings zyn wy 'er
aan verfchuldigd.
W y leezen ze met genoegen, en
zy fchynen onzen Vaderlanderen te gevallen.
De Gezant/chaps-reize, welke hier voor ons l i g t , is
geene Vertaaling, maar het werk eens Landgenoots.
D e jaartekening op den tytel wyst uit , dat ze niet
op nieuwheid, als onlangs gedaan, kan boogen. Dan
wat zegt de Schryver. „ liet is niet om den naam
van auteur, waarachtig niet, onze Republiek is geaoeg met fchriften van allerlei aart overftroomd , en
ook by al de menigte van die, welke den leezer een
rsaauwkeurig denkbeeld van Barbarycn en zyne bet.'oonders zullen verfchaffen.
Ik bekenne alzo zeer
gaarne, dat het geene nieuwe ftoffe is, die ik hier de
itoutheid hebbe om in het publiek te laaten verfchynen.
Gcenzins."
W a t bewoog dan den Heer H A R I N G M A N , om van het Gasteel 't IVeerd, in de Westphaal<':•<£ Krellz , dit Stukje ter Bataaffche Wereld in te
zen-

H. H A R I N G M A N , DAG-JOURNAAL.

52 I

«enden?
„ Verfcheide gegronde redenen, als ook
de gefladige aanmoediging van veelen, die deeze reis
mede gedaan hebben, en die bewust waren, dat ik toen
van alles aantekening hield, hebben my eindelyk, hoe
ongaarne ik zulks ook deed, hier toe genoodzaakt."
Van den aart zyns gefchryfs verklaart hy zelve :
„ Het is geen doordringende noch vloeiende ftyl, die
ik getracht heb in dit werkje te doen voorkomen, een
voudig heb ik my aan myne aantekeningen, die ik ter
dier tyd in het Ryk van Marocco gedaan heb, gehou
den, en immer zo veel mogelyk getracht het onnoodige te vermyden , het geen niet volilrekt in betrekking
met deeze Reize ftondt, of over dezelve meer opklaaring
verfpreidde."
Door deeze opgave, wegens de aanleiding tot en den
aart van dit Werkje, met de eigene woorden des ongeocfenden en even aankomenden Schryvers,
hebben wy onze
Leezers onder 't oog gebragt, wat zy 'er in te wagten hebben. T e raaden ware het hem geweest, zyn
Gefchrift aan eenen taalkundigen Vriend, ter befchaavinge, gegeeven te hebben: want men wordt, ten dee
zen opzigte, langs hoe meer aan kieschheid gewoon.
W a t de Reis zelve aanbelangt, deeze kan eenige uu
ren een niet geheel onnut tydverdryf verfchaffen. V r y
onderhoudend is dezelve opgefteld. De Reis na Mecquinez, om by den Keizer een Bezoek af te leggen, maakt
verre het byzonderiie en gewigtigfte gedeelte uit , en
doet ons de Landsgefteltenis en Zeden kennen van het
doorreisde en door Europeaanen
fchaars bezogte o o r d ,
in 't welk het reizen vreemd en moeilyk viel, doch
ook door aangenaam- en zonderlingheden werd afgewisfeld; de ontmoetingen by de Eerg-ar abler en mogen
hier van ten voorbeelde Itrekken: dorre brandheete plaat
zen werden afgewisfeld door de vrugtbaarfte en fchoonfte.,
die eene dubbele verkwikking gaven.
„ Waren," fchryft hy ten dien opzigte, „ de Inwoonders vlytiger , of was hun geest niet geheel uit
gedoofd, en hun alle moed ontnomen, door de wille
keurige en despotieke onderdrukkingen van den Keizer
en zyne Ryksgrcoten: was dit land, met een woord, door
een verftandigen Monarch of door eene macht beheert ebt,
die zich niet tot eene wet maakte , het arm volk tot
deszelfs bloed uit te zuigen, en onder de grootfte ver
drukking en bygeloof te doen fmachten: zo was het
gaat-
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gantfche Ryk van Marocco, binnen korte jaaren, het
vruchtbaarfte land van den geheelen aardbodem, en k o n ,
behalven deszelfs eigen bewoonders, misfchien nog een
groot gedeelte van Europa met wyn, koorn en vruchten voorzien.
. Op de meeste plaatzen ligt het land
woest en onbebouwd : zomwylen kan men, in eenige diftriclen, mylen ver doorreizen , zonder iets dan eene
ffeenagtige en dorre aarde, zonder eenig bouwland o f
geboomte, gewaar te worden. De (leden in tegendeel
zyn met het fchoonfte koornland omgeeven , en liggen
immer te midden in de verrukkelykfte bosfchen van oïyf-,
vyge- en granaat-appelboomen, waar de druiven genoegzaam van zelve in het wild tegen opwasfen; en ik ben
ftellig verzekerd, dat 'er byna geene bekende vruchten
zich op den ganfchen aardbodem bevinden, die hier niet
heerlyk: zouden gedeijen , wanneer men een welbemest
ftuk lands, in handen van een Europeaanfchen tuinman,
o f deskundigen overliet, om te bewerken."
Hier
van droeg de plaats , waar zy , volgens het gebruik
daar te lande , moesten toeven , eer zy in 's Keizers
verblyfftad toegelaaten werden, een voldingend getuigenis.
De intocht in Mccquinez, de ftaatlykheden, de huisvesting; en de ontmoetingen laaten zicfi met verwondering era genoegen leezen: de kleinigheden zelfs zyn hier
niet af te keuren. De bezogte ommeftreeken leveren
veele byzonderheden op , die men fchaars by anderen
aantreft. Men ontmoet zo wel eens ftofFe om te lachen
als om zich te bedroeven ; by voorbeeld , op de lyst
der Gefchenken, die de Keizer van den Staat hadt gevraagd, „ ftondt onder anderen een vriefche klok aangetekend, dewelke de Sultan verzogt, om in zyn Serail te
kunnen plaatzen, ten einde zyne vrouwen op een bepaalden tyd te wekken : deeze klok moest een wekker
en een koekkoek hebben; en men moest trachten hem
zulk eene te bezorgen, die alle de koekkoeken der andere: klokken in geraas verre overtrof." Een keurige
fmaak, zeker!
De Jooden zyn hier te lande in de uiterfte veragting,
en worden , naar 's Schryvers verhaal, te Marocco tot
een werk gebruikt, welks berigt ons doet beeven: te
weeten, de Keizer heeft te dier Stede een Leeuwenk u i l , in welke ook panthers, tygers en ander gedierte
zich bevinden ; „ ééns in 't jaar moet die kuil, die
on-
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onder de aarde, doch van boven gedeeltlykopen, en met
een ronde muur omgeeven i s , gereinigd en fchoongemaakt
worden, en tot dit zo gevaarlyk werk neemt men g e woonlyk Jooden , die men een touw om het midden
b i n d t , en op die wyze van de muur af naar beneden
]aat zakken.
Intusfehen beyveren zich de vrienden en
bloedverwanten van die ongelukkigen, met het na bene
den werpen van fchaapen, hoenderen, enz. om de wilde
dieren iets te doen te geeven en van de Jooden af te hou
den, die intusfehen , zo fchielyk als mogelyk i s , met
groote beezems , z o veel als hun de tyd toelaat, de
kuil zuiveren , het welk echter zelden gefchiedt, zon
der dat 'er een van allen verfcheurd wordt."

Gedichten van BERNARDUS BOSCH, en Levens/chefs van den
Dichter. lilde en laatfte Deel. Te Leyden, by P . H. Trap ,
IS03.

In gr.

2vo.
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it derde Deel bevat enige grotere o f kleinere ftukken
betreklyk de Maatfchappy Tot Nut van 't Algemeen,
zeven iluki Mengelingen , e n , na de ook reeds bekende O p 
dracht aan zyne Echtgenote, de vertaling van enige ftukken
van LAVATKR, Geestelyke-, Zwitzer- en Kinder-liederen. W y
•wyztn onzen Lezer terug op hetgeen wy onlangs gezegd
hebben nopens de vorige Delen van dezen bundel Gedichten,
en vonden ook hier weinig of niets.dat voor ons nieuw w a s ;
waarom wy nopens dezen dichterlyken arbeid o o k nu niets
byzonders te berichten hebben, maar alleen nog melden moe
ten , dat dit Deel verfierd is door het Pourtrait van LAVA
TER , en een zinnebeeldig Vignet by de Zwitzerliederen,
waarvan de tytel zwygt, en hetwelk alzo ene verrasfing is.
's Mans Levensfchets trok intusfehen wel allereerst en vooral
onze aandacht , en wy geloven dat onze Lezer nopens de
zelve van ons enig bericht verlangt. Zie hier de hoofdbyzonderheden van zynen levensloop.
BERNARDUS BOSCH werd geboren te Deventer den a. Sept.
1 7 4 6 , reeds met zyn zevende jaar op de Latynfche School
gezonden, en werd die taal ook in minder dan zeven jaren
machtig; nog zeven jaren bragt hy aldaar door op de Illuftrs
School, en daarna vier jaren o p de Hogefchool te Utrecht.
By de Clasfis van Utrecht werd hy Proponent, maar kort
daarop te Spanbroek en Opmeer beroepen; hier huwde b y ,
doch verloor fpoedig zyne Echtgenote, die hem enen Zoon
achterliet ; hy hertrouwde , en werd , by vervolg van ryd ,
Terplaats t naar Oud-karfpel, — - voords naar FollenUven —
es
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en eindlyk naar Diemcn. Hier werden , by ds k c T i s t est
Fruifchcn i.i 1787 ,
zyne goederen geplunderd ,• h y hervatte echter, namens de Regering d a a r toe opgewekt, zyneii
Predikdienst, doch werd door het volk geinfulteerd en zwaar
bedreigd, door die zelfde Redering daarop gewaarfchuwd , als
nog het waarnemen van d e n Predikdienst te vermyden , en
zich buiten de Heeriykhtid te houden j waarom hy by den
Kerkenraad zyn onttia? met behoud van eer verzocht en ook
Verkreeg, w e l k e dirnisfie ook a l z o door de Clasfis werd goedgekeurd. Hy verkoos nu Amfteldam tot zyne woonplaats,
werd aldaar t o t een d e r Hoofdbeftuurders van de Maatfchappy Tot Nut van V Algemeen verboren ; aan welke Maatfchappy hy , van derzelver opricb in 1 af aan , yvrig had medegewerkt ; gelyk hy OOK het Amfteldamsch Dicht- en Letteröefè'
nend Cenootfchap m e d e heelt opgericht. JMU n liet hem ta
Amfteldam niet in rust ; w a n t , vruchteloos aangezocht om
van zyn recht a!s Lid van d e n Kerkenraad van Diemen af te
zien, kreeg hy aanzegging, de Stad binnen tweemaal vierentwintig uuren t e Verlaten. Nu zette hy zich eerst te Burgerdam neder, daarna r e Buikfloot, waar hem wel gene tinveiling , maar echter bywcnitig werd toegettaan ; en hier verfchafte hy zich door zyne pen fteeds bezigheid. T e Purmerend veroorloofde men hem de inwoning niet; — een aanbod van d n Prins van Nieuwied, om aldaar op Zeer voordelige conditiën den Predikdienst waar te nemen, wees h y ,
ten gevalle zyner Echtgenote, van de hand, doch vertrok in
1790 met der w o o n naar Poortvliet, waar hy w e l en wettig
tot Predikant beroepen was.
Zyne bevestiging werd daar
echter gefurcheerd, e n , welke pogingen men ook voor hem
mogt a a n w e n e e n , de Staten van Zeeland keurden het in
dezen verrichte door Gecoinm. Raden goed , en verklaarden
dar. hy tot het waarnemen van den Predikdienst binnen de
Provintie v a n Zeeland niet gefchikt was.
Zyn Dkhrlruk de
Eigenbaat was het, waarop men zich vooral beriep; 'er eindlyk byvce^ende, dat zyn manier v a n d e n k e n en handelen,
en in 't byzonder zyn perfoneel charsct-jr, genoegzame redenen hadden opgeleverd tot Zulk e e n befluit.
Hy begaf zich
toen naar Bergen op den Zoom , en heeft daar het nog bloeijend Departement Tot Nut van 't Algemeen opgericht; vervolgens woonde hy te Zaandam, waar hy eenmaal predikte,
doch daarin vervolgens door Gecomm. Raden van het Noorder-Quartier w= rd verhinderd; — z y n e pen «af htm ook
hier aanhoudend bezigheii.
M e t genoegen zag hy de
grote Revolutie van 1795 te gemo d , en verzamelde voor de
Comaiisfie , die men over de IVaal zond , neg al aanmerklyke
fommetjes. Na deze Revolutie werd hy eerst Prefident van
de Municipaliteit zyner woonplaats; doch meest geneden tot
f
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het Predikambt, folliciteerde hy naar het toen vacante Sloterdyk; dan aldaar werd hem door de Municipaiiteit van Amjleldatn
de voet dwarsch gezet.
H y verkoos die Staa nu tot zyne
woonplaats, nam in de Clash's wederom fesfie, en zorgde dat
zyn naam in den Naamrol der Predikanten, o f het zogenoemde Domine's boekje, wederom werd ingefchreven.
Spoedig
werd hy Secretaris van de Algemene Wykvergaderingen daar
ter ftede, en alzo de vraagbaak van 6$ Wyken. Hy bedankte
v o o r d e Comurisfie vanVyven, tot onderzoek naar het gedrag
der vorige Regenten benoemd , doch vervaardigde mede een
Verkiezings-Reglement voor het Volk van Amfteldam, en werd

eindlyk tot Reprefentant van het Bataaffche Folk benoemd;
welken post hy , hoewel ongaarne, in 1796 aanvaardde. H y
behoorde van het begin af aan tot de Revolutionaire party»
werkte yverig om het eerfte Ontwerp van ConiUtutie te doen

mislukken; was lid van de Sociëteit van Eenheid en Orde;
•werd andermaal tot Reprefentant gekozen iu 1 7 0 7 ; kwam
na den 22 Jan. 1798 in vele Commisfien; werd den 16 Febr.
Prefident van de Conftituecrende Vergadering} bragt den 4

Mey het voor hem onaangenaam Raport u i t , waarvan het

gevolg was, dat de Conftitueerende Vergadering voor vervallen
werd verklaard, en geconverteerd in het Wetgevend Lichaam des
Bataaffcken Folks, en hy BERNARDUS BOSCH Prefident van de
Twede Kamer werd. Den 1 2 Juny werd ook hy gearrefleerd,
eerst naar de Casfeleny, daarna naar het Huis in 't Bosch gebragt,
aldaar bekoekkoekt, doch. in het laatst van Augustus uit zyn
arrest ontflagen. Nu waren zyne meeste Vrienden omgewenteld , velen daarenboven vertrokken, „ of naar de W e s t , o f naar
het graf;" hy is nu zonder p o s t , zonder middelen, ( „ d a a r
zyne bezittingen en inkomften door duizend duizend rampen, om zyne Vaderlandsliefde, verflonden zyn;") hem fchoot
Biets meer o v e r , dan zyne pen; doch zyne Weekbladen werden verboden, en de Agent LA PIERRE werd gelast, om zyn

perfoon , zo hy voordging dezelve, om 't even onder welken tytel ook, te fchryven, buiten het territoir der Republiek te
brengen.
Dus leeft hy n u , van het énig hem overgebleven
middel van beftaan beroofd, in de uiterfte verlegenheid, „ d o o r
de bezorging van een edeldenkend man,"opZeldenrust buiten
de Haag , waar hy met een matig beftaan zyne dagen z o u
kunnen eindigen, en heeft by het Departementaal Beftuur van

Holland aanzoek gedaan om zyn pennoen als Emeritus Predi»
kant, doch heeft, tot den dag, waarop by deze Levensfchets
tekende, (den 29 Aug. 1803) en welligt nog tot heden t o e ,
op enen gunftigen uitflag te vergeefs gewacht.
In de
daad, zo vele ambachten, z o vele ongelukken! En dit is het
lot van enen man van ene voorbeeldige braafheid, en zeer
buitengewone kunde en uitftekende talenten , VOLGENS Z Y »
L £ T T . 1803. NO. 1 2 .

Nn

at-

n.

BOSCH

iz'.GV.K CETUiGNis. . „ Hy heeft zyne vermogens ten nutte van
„ V algemeen hefteed," dit graffchrift zal hem niemand kunmen betwisten.
Met blydfchap kan hy zyn einde te gemoed zien; op diezelfde gronden , welke hy anderen heeft aangewezen , zal hy vrolyk vertrekken naar zaliger gewesten; en
iils hy daar voor den Opperrechter zal ft aan , zal hy , in 't
aangezicht zyner vervolgeren , het hoofd om hoog fteken, en
voor God betuigen: dat hy in zyne werkzaamheden , ah Leeraar der Christenen en als Reprefentant des Folks , altyd het
put ven Vaderland en Kerke bedoeld hebbe. Trouwens alg
Christenkeraar leefde wel niemand metr voorbeeldig en naauwgezet: wy moeten hsm ons verbeelden ais een man , die meest

Op zyn Studeerkamer leeft, die daar van den vroegen morgen
tot den fpaden avond werkt, hebbende geen andere uitfpanningen dan het bezotk -van de Leden der Gemeente, en zeldzaam
gebruik maaiende van 4 tafels der zoogenaamde Grooten; die
fiergens meer genoegen /maait dan in zyn huislyken kring en
«y» studeervertrek en die op alle zyne flandplaatfen het daarin gevonden, en zoo eenvoudig geleefd heeft. Geen wonder dat
e

jjulk een werkzaam man, zo wel in zynen Godgeleerden als
ciaarna in zynen Staatkundigen loopkring, een aantal geichriften kon bearbeiden voor bet Publiek.
Wanneer wy enkel
<jc tytels wilden affchryven, zo van die genen, welken hy
geheel alleen vervaardigde, als van die, waaraan hy een werkzaam aandeel h a d , van zynen Coachten Euangelie - arbeider
$n weigeraden Jongeling, die in .1778 in 't licht kwam, tot

zynen Heer Janus Januszoon , en Mevrouw Agatha,

(welk

iaatfte ftuk ons onbekend bleef) het welk door de Politie
verboden werd, t o e , zouden wy meer dan ene bladzyde behoeven ; en dan zyn nog , by de plundering in 1 7 8 7 , zyne

vyf Delen in Folio , met aantekeningen over verfcheiden fchoone
ffunften en Wetenfchappen, en ten voltooid gefchreven Werk

ever de Christelyke Zedekunde , dat zeven Delen bedroeg,
voorzeker tot grote fchade voor het lezend publiek, vernield. Een groot verlies in de daad , vooral wanneer wy
*s mans uitmuntende bekwaamheden in aanmerking nemen, zo
ALS HY ONS DIE ZELVE OPGBEET: „ Reeds toen hy naar het
„ Hogefchool te Utrecht vertrok, was hy in de Oosterfche
„ Taaien ï o o ver gevorderd, dat b y , had hy hier van zyn
, hoofdwerk blyven maaken, daardoor misfchien een hoogen.
„ trap van bevQordering zou gevonden hebben ; — jammer
„ maar dat zyn weeldig vernuft hem ongefchikt maakte, an„ deren in de taaien te ouderwyzen."
Doch hier by
won dan nu de Godgeleerdheid en Wysbegeerte, op welke
hy zich byzonder toelegde.
Hy genoot in alle zyne vroegere
Gemeenten „enen verbazenden toeloop,die iteeds vermeerdert

de, en enen ruimen zegen p p zyn werk;" en te Diemenmoes-
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» « de zitplaatfen in de Kerk vermeerderd worden, en de
Kerkdeuren moesten in den zomer meest open ftaan, om dat
de Kerk het volk niet konde bevatten. „ Hier heefc hy veel
gewerkt , vele doordachte Leerredenen gedaan , nadien hy
hier voor lieden van fmaak predikte , die van Amfieldam
en elders kwamen."
Met welk een genoegen de Leerre
denen, die hy uitgaf, omfangen zyn, is, zegt h y , by LezeFtn van fmaak te bekend, om dit te herinneren. — — Zyne
overige Leerredenen werden met genoegen gehoord, en wel
van lieden, die ooren hadden om te hooren, ,,daar hy, om het
maar eens rondeman te zeggen, een groot liefhebber van ene
fchone Leerrede was." Maar vooral getuigt het Weekblad de
Godsdienst-vriend,
dat met het 17de JNommer des Iften Deels
geheel in zyne handen kwam , van zyne grote verdienften ;
•Want, , , zo hy uit het verbazend groot getal Brieven ,
waarvan hy nog enige honderden bezit ,
die vol wa
xen van erkentenisfen, van raadvragingen en loftuitingen,
mag oordelen, dan heeft hy nooit door zyn prediken, en hy
zou haast durven zeggen byna nooit enig Leeraar door zyn
prediken , zo veel lichts verfpreid, en zo veel nuts toegebragt, als hy door dit Weekblad." Wil men, zo vervolgt hy,
dit getuigenis trotsheid noemen, het zal my niets
hinderen;
ik worde ieder dag al meer overtuigd,
hoe weinig wy ons zei
ven kennen , als wy trotsch op ons zeiven worden.
(Diffi
cile est fatyram non fcribere.) Wat is het jammer dat zulke
gaven rusten! Intusfchen, daar Ds. BOSCH nog maar zevencn-vyftig jaren oud i s , en zulk een man het predikwerk niet
zeer moeilyk wezen k a n , kon hy nog wel ene beroeping
naar ene of andere Gemeente zoeken; en wie w e e t , o f ,
door den groten toeloop , zodanige Gemeente daar by hare
rekening niet vinden zou , zodat men, even als te Diemen,
jeder jaar, door aankoop van Obligatien, de inkomilen der
Kerk aanzieniyk verdroten kon j en wie weet welk ene aanzieniyke promotie de man nu nog maken zou. Daarin zou
hem in deze dagen althands niet zeer aanmerklyk hinderen,
dat men niet wist „ of hy onder de Cocceaanfche of Voetiaanfche vlag behoort ;" de naam van Engelschprediker doet ook
riet veel kwaad meer; en de Amfieldamfche Predikheeren en
Ouderlingen geloven wy niet dat thands veelal nog „ de kui
pers , en dikwerf ook de huwlyksmakers, voor de Predikan
ten zyn," gelyk hy zegt dat zy dat ten tyde van zynen dienst
voor de jonge Predikanten waren. Met de jaloersheid en nyd
van naburige Predikanten zou bet zich, hier of daar althands,
ook nog wel fchikken, byaldien hy zich maar onthouden kon
om hun te wilien doen begrypen, ,,dat hunne Predikatiën enkde nieten zyn, dat zy de ware uitlegkunde niet verftaan,
en niet in ftaat zyn om op hunne wyze de menfchen den
N n 2
By-
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Bybel te doen verftaan;" welke leerzame en liefderyke proef
Jry hier verhaalt eens by de Heren Predikanten van Alkmaar
in 't werk gefteld te hebben, doch zonder vrucht.
Zulk
een man, als Ds. BOSCH zich zeiven hier tekent, kan bet zc*
ker aan de vereischte Kerklyke Getuigfchrifcen niet ontbreken j
en wy vertrouwen , dat zyne borstkwaal , die door zyn fterk

prediken te Die men veroorzaakt is , het waarnemen van den
predikdienst hem niet zal ontzeggen, daar hy toeh dien „ verbazenden toeloop" van vroegere dagen geenzins aan de kracht
zyner longen, maar aan zyne „ doordachte Leerredenen" al»
leen zal hebben willen toegeichreven!

Kleine Dichterlyke Handfchriften. XWde Schakeering. Te Am*
fteldam, hy, P. J . üylenbroek.

In gr. Zvo, i6o bl.

H

oezeer ook in dit Deel enige ftukken voorkomen, die &&
mededeling aan het Publiek overwaardig zyn, zouden wy
voor ons toch, daar deze verzameling nog wordt voordgezet,
ene meer naauwkeurige zorg wenfcnen, dat het aantal van
middelmatige itukjes dat der goeden en waarlyk dichterlyken
niet overtrof. Het volgend Graffchrift voor LAURA , b. v
('t welk nog ene naarvolging is naar het Engelsch) moet den
verzamelaar meer behaagd hebben dan ons:
t

1

Dit 's Laura's graf, ê wandelaar .
Vereer het met geween;
. Want iedereen hield veel van haar,
En zy van iedereen".
Ook is de aantekening, dat hetzelve gedicht is, aan boord
ABUNDANCE, 1 5 Maart, 1 8 0 1 .
N. B. 2 4 g. 30 m,
W. L. van Lond. 36 g. 38 m. waarfchynlyk meer belangryk voor den Dichter dan voor het Publiek; en het Graffchrift heeft waarlyk iets zo dubbelzinnigs, dat het zeer twyfelachtig i s , of de nagedachtenis van deze LAÜRA 'er wel
zeer door vereerd wordt.
Zie hier nog ene aartigheid van den zelfden, mede uit

van de

het Engelsch:
Hoeftieptge? — „ Wel." — Gy vond dus baat
My V drankje f —*• „ '* Staat daar — 't deed geen kwaad.'*:

Ma-

MALEISCH HAMDBOÊKjEIti

Malehch Handboekje» , of Hollandsch - Maleisch en MaleischHollandsch Woordenboekjen, naar Alphabetifche Orde. Be*
nevens eenige Taalkundige Onderrigtingen aangaande de Maleifche Taal. Te Arnhem , by J . H . Moeleman, Jun., 1803.
In gr. üvo. ip3 bl.

I

n 't voorleden Jaar kondigden wy een Nieuwe Nederduits

fche en Maleifehe Wbordenfchat en Spraakkunst aan, waar*

in w y , niettegenftaande onze onkunde in de Maleifche T a a l ,
groote gebreken, wat de fchikking betrof j befpeurden ( * } .
W y leeren uit het Voorberigt van dit Werkje over 't zelfde
onderwerp, dat gedagte Stukje een nieuwe uitgave is van een
dusdanig Taalhulpbotkje , ten jaare 1 7 8 0 , te Batavia uitgegeeven , enkel met agterlaating der Bastaard Portugeefche
woorden»
Binnen het tydsverloop der uitgave van het voorgemelde
«n het thans ons ter hand gekomene W e r k j e , hebben wy
geene poogingen gedaan orri eenige kennis aan de Maleifche
Taal te krygen, en mogen derhalven, Wat die Taal betreft,
voor onbevoegde Oordeelaars gehouden worden; maar, des
niettegenftaande, kunnen wy iets zeggen van de welftandigheid en de uitvoering eens B o e k s , tot die Taal betrekkelyk 3
en dan mogen wy niet nalaaten , eene verregaande voorkeus
aan het tegenwoordige boven het andere te geeven.
't Zelve kan van ongelooflyk veel diensts zyn aan Reizigers, wier zaak het is , de Oosterfche Landen te bezoeken ;
Gewesten, waarin men met die T a a l , zonder eenige kennis
van de byzondere Taaien' der onderfcheidene Volken van de opgenoemde Eilanden noodig te hebben, byna eveneens als mee
de Franfche Taal in Europa, kan te regt komen : wesbalven
het Maleisch onontbeerelyk mag gerekend worden, voor al*
len, die tér zaake van Koophandel, of om andere reden *
zich na die Gewesten begeeven.
De Maleifche Taal te leeren vefftaan en fpreeken in den
gemeenzaamen ommegang, vinden wy hier opgemerkt, vale
wel niet moeilyk; doch meer wordt 'er gevorderd, om dezelve , op eene taalkundige wyze, te leeren leezen, fchryven

en verftaan.

Men heeft Hoog en Laag Maleisch. Voor hec

overige is het met die T a a l , gelyk met andere Taaien. D e
Straattaal is door vermenging, door grofheid van uitdrukking , onderfcheiden van de gewoone Taal.
De Boeren
hebben mede hunne lompe uitdrukkingen voor zicbzelven.
De
{*) Zie onze

VaierU Letteroef. voor
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De Grooten onderfcheiden zich gewoonlyk door meer riefIykheid en beleefdheid van uitdrukking. Terwyl aan de Hoven byzondere manieren van fpreeken gebezigd worden. Va«
hier verdeden de Ma'kiers hunne taal in vyf foorten , in het
Voorberigt breeder omfcbreeven.
Op de beide ten Tytel vermelde Woirdenboekjes volgen ,
tot nader onderrigt, eenige Taalkundige Aanmerkingen aan
gaande de Maleifche T a a l ; alsmede Aanhaalingen uit Maleifcke Schriften.
E n wordt alles beilooten met Voorbeel
den van Spreekwyzen, naar den gewoonen Spreektrant, of in
den gemeenzaamen ommegang. — — Voor Drukfeilen ftondt
een Werkje van deezen aart zeer bloot; dit maakte een Verbeterlyst, agter aan gevoegd, noodzaaklyk.

L e Fablier des Enfans, Choix de Fables analogues aux gouts
du premier age ; avec des IVotes Grammaticales , Mythologiques et Historiques.
Dat is: Kinder-fabelboek , of

vitgeleezene Fabelen , naar de vatbaarheden der vroegfte
jeugd berekend; met Letter- , Fabel- en Eistoriekundige
Aanteekeningen. In den Haag, by J . C. Leeuweftyn. In
tv». 134 bl.
A l de waereld,"' fchryft de ongenoemde Verzamelaar,
„ A
geeft den Kinderen fabelen in handen • doch daar tot
„ nog toe geen Fabelfchryver zich by uitfluiting hunner hadt
„ aangetrokken, ontbrak hun nog eene Verzameling, geene
andere Fabelen , dan de zulken bevattende, die naar de
„ vatbaarheid der vroegfte jeugd berekend z y n , en zedeles„ fen, op haar toepasfelyk, voordraagt." Intusfchen twyfelen
w y , of de Verzamelaar de voorwerpen, door hem genoemd,
wel genadig in 't oog gehouden, en hunne vatbaarbeden ge
raadpleegd hebbe. Spreekwyzen en zinfpeelingen zyn o n s ,
hier en daar, voorgekoomen, om de kragt en meening van
welke te bevatten, kinderen in de vroegfte jeugd niet wei
kunnen onderfteld worden , immers over 't geheel geno
men , te zyn berekend. Wie voor kinderen wil fchryven, moet
de kunst verftaan, o m , zonder uitlegging, zyne meening klaar
en duidelyk voor te draag«n.

F*-
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Fables Amufantes: avec une Table générale et particuliere
des M o t s , et de leur Signification en Anglois et cn Hollandois , felon l'ordre des Fables; pour en rendre la traduction plus facile a l'Ecolier. Dat is: Aangeftaame Fabelen ;

nevens een algemeen en byzonder Register der tPbordtn ,
en van derzelver Beteekenisfe in t Engelsch en Hollandsch,
volgens de orde der Fabelen , tot gemak des Leerlings in
het overzetten. Door JEAN P S R R I N . Te Leyden, by A. en J .
,

Honkoop, 1C03. In

Sve.a^bL

N

og al een Fabelboek voor kinderen. Van deeze manier
van onderwys fchynt men zich thans veel vrugts te belooven, gelyk zy in de daad, al zints de vroegfte tyden der
befchaavinge , in den fmaak v i e l , en gefchikt geoordeeld
wierdt, om zoo Wel den leeslust der jeugd aan te vuuren,
als om haar op eene bevallige wyze nutte leeringen in te
prenten. Ook deeze Verzameling kan daar toe het haare bydraagen. Intusfehen heeft P E R R W tevens bedoeld , om den
jonge lieden tot het leeren van Hollandsch (Nederduitsch) en
Engelsch behulpzaam te zyn. Daartoe geeft hy eerst een reeks
van honderdveertig Fabelen in 't Fransch , die gevolgd w o r den van eene Vertaaling , niet van geheele volzinnen, maar
enkel van de meeste woorden, om vervolgens door den leerling in verband gebragt te worden.
Zie hier, tot beter verftand, eene proeve.
„

FABLE

IV.

L'Ecrevisfe et fa Fille.
„
„
,,
„

„ Comme tu marches, difoit un jour une mere ecrevïsfe
a fa rille! Ne faurois-tu aller en avant ? Corame vous
marchez vous-même, repondit Ia fille ,• cela m'est naturel.
Puis-je aller autrement que vous ne fakes? J e vous vois
toujours aller a reculons, v o u s , man p e r e , mes freres,
mes foeurs, et toute la familie.
„ Les lecons ne corrigent pas les defauts naturels."
„ F A B L E I V . Ecrevisfe,

Kreeft, Crab. Fille, Dochter,

Daughter.
„ Comme, hoe, how. marches, gaat, walkest. difoit, zeide,
faid. jour, eens, day. mere, motder, mother. ne faurois-tu,
kunt gy niet, canst thou not. aller, gaan, go en avant,voor,, vaart, forwards, comme , zo , as. marchez , gaat, walk.
vous-même, gy zelve, yourfelf. cela in'eic naturel, dit is
N n 4
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„ my natuurlyk, it is natural to me. puis-je aller,

„gaan,
„
„
„
„

kan ik

can I go. autrement, anders, otherwife. q u e , dan,

chan. ne faites, doet, d o . vois , zie, fee. toujours, altyd,
always, è reculons, achterwaard, backwards, p t r e , vader,
father, f r e r e s , broeders, brothers, foeuri, zusters, fisters.
familie, familie, family.
„ Lecons, lesfen , lesfon?. ne corrigent pas , verbeteren

„ niet, do not correct, defauts naturels, natuurlyke gebreken,
„ natural defects."
In den grond kan het Engelsch ett Nederduitsch dus niet
geleerd worden. Geen ander nut zien wy in deeze method e , dan dat 'er veel opflaans van Woordenboeken door befpaard wordt.

Recueil de Contes Interesfans et M o r a u x , publié a l'ufage
de la Jeunesfe, par F . T . KÜHNE, Profesfeur de Langyes
Occidentales a l'Univerilté de Helmitadt.
Dat is: Verza-

meling van belangryke en Zedelyke Verhaalen, uitgegeeven
ten dienfle der jeugd, door F . T . KÜHNB, Hoogleeraar in
de fVesterfithe Taaien aan de Üniverfiteit van Helmjladt.
Te Leiden, by A. en J . Honkoop, 1803. In ïzmo. %6\bl.

E

ene heilzaame flrekking, om der Jeugd, onder het bevallig inkléedzel van verhaalen, goede beginzels in te prent e n , hééft ook dit boeksken.
Met verkorting en verandering van zommigen zegt de Schryver, zyne verbaalen van elders ontleend te hebben. V<m hier dat m e n , naastdenkelyk ,
onder dezelven zal aantreffen , die voor eenige leezers niet
vreemd zyn. T e zamen maaken ze een getal van negenen-veertig uit. „ . D e jonge lieden," zegt de Verzamelaar in
zyn Voorberigt, „ tragt ik bezig te houden en te onderrlchten door verhaalen , die door hunne aangenaamheid zich
, , by hen aanpryzen.
't Zyn geene drooge redeneeringea
(dus gaat hy voort) zeg ik mee Mevrouw DE GENLIS , die
„ de menfchen beter zullen maaken ; door treffende voorbeel.
„ den, door tafereelen, ingericht om de verbeeldingskragt te
roeren en aldaar een diepen indruk te maaken: in één
„ w o o r d , door eene zedekunde, onder eene bevallige en
„ belangryke gedaante in werking gebragt , kan dit doel
„ getroffen worden." W y gelooven, dat de Heer KÜHNK
daartoe niet onvoegzaam werkzaam is geweest.

Godi-
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Godsdienst, Deugd, Natuur en Voorzienigheid. Een Leesboek
voor het Algemeen. IVde en laatfte Deel. Te Leyden, by
A . en J . Honkoop.

In gr. Svo. 200

bl.

it Werk is zichzelven volkomen gelyk gebleven,
zo
dat men dit laatfte Deel even zeer. met genoegen als het
eerfte lezen z a l , het geen niet altyd het geval is by dusdanige
verzamelingen van merkwaardige berichten. Het een en an
der troffen wy echter in dit Deel aan , dat ons wat al te be
kend voorkwam ; doch dit is welligt het geval by de meeste
Lezers niet; en als men zich tot echte gefchiedenisfen bepa
len w i l , is 't natuurlyk , dat men nu en dan van den voor
raad nemen m o e t , ' die reeds door anderen gebruikt is. W y
herhalen de goedkeuring , die wy gaven aan de vorige Stuk
ken van dit W e r k , en menen waarlyk, dat de Schryver zich
verdienftelyk gemaakt heeft by ons lezend publiek , en dat
men verre de meesten dezer opftellen meer dan eens, in een
ledig uur, en telkens met nieuw vermaak, lezen zal; terwyl
wy zeer hartlyk wenfcben, dat dezelve dat gevoel voor God
en voor de Deugd in het hart der Lezeren bevorderen zullen,
het welk met deze verzameling is beoogd, en waarroe zy
ook by uitnemendheid gefchikt is. Met het overnemen van
ene kleine proeve nemen wy van dit Werk ons affcheid: Tydige uitredding is de tytel van het korte Verhaal, dat wy juist
opflaan ; het luidt dus:
„ JOHAN BHONZ, een der waardigfle en ftandvastigfte mede„ arbeiders van LUTHER in de Kerkhervorming, ondervond
, meermalen de trouwe Gods, in de magtige redding uit ogenfchyniyke gevaren. Dit gebeurde byzonder in 't jaar 1 5 4 8 ,
in welke hy zich yverig verzette en openlyk verklaarde,
„ zich aan dit Geloofsformulier" [Welk Geloofsformulier ?
vraagt de Lezer met ons : zodanige onnauwkeurigheden, in
Verhalen, die uit een o f ander Werk fchynen overgenomen,
trofftn wy toch maar enkel aan.] „ niet te zullen onderwer„ pen.
KAREL de Vyfde, die dit werd aangebragt, zond
daarop een Commisfaris naar Halle, waar hy toen Piedikant was, met bevel, om hem levendig of dood over te
, , leveren; fchoon velen menen, dat dit bevel zonder mede„ weten van den Keizer gegeven zy.
De Commisfaris verborg zyn oogmerk , riep den Raad te famen, en liet den„ zei ven een eed afleggen, om te verzwygen het geen hy
„ denzelven te zeggen had. Hierop opende hy zyn last, met
vele dreigementen; gedurende zyne rede kwam 'er nog een
Raadsheer by , die den eed dus niet gedaan bad. Deze
„ fchreef terftond enige regels aan BRONZ , met de volgende
„ woorden .-„ Vlied, BROBZIZO fnel u mogelyk is." [De Raads
heer moet vry ruim gefchreven hebben, anders was toch éne
re-
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regel genoeg geweest.] „ BHONZ ging terftond de poort uitj
„ hier ontmoette hem de Commisfaris , die hem vroeg, waar
„ hy henen ging: naar enen kranken voor de Stad. Deze
„ herinnerde hem daarop, om zich des anderen daags volgens
„ affpraak by hem ten middagmaaltyd te laten vinden, waarop
„ BF.ONZ alleen antwoordde: als God wil; en daar mede be„ gaf by zich ter Stad u i t , en werd dus gered."

of de Ongelukken eener jonge Weeze. Eene Indifche Ge»
fchiedenis. In twee Deelen. Met Plaaten. Te Amfterdam,

IKMA ,

by J . Aiiart, 1803. In gr. 8v«. D. I. 315 bl. D. II. 277 bl.
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einige bladzyden zyn genoeg, om den L e e z e r , in IRMA'»
verhaal tn lotgevallen, de Dogter van wylen LODEWYK
PEN X V I te doen ontdekken, nevens een aantal byzonderhed e n , de Franfche Omwenteling, in derzelver zwartfte dagen,
betreffende.
Voor het Oosterfche inkleedzel kunnen wy geene andere reden vinden , dan dat de Schryver, veelligt, dit
lokaas zal verzonnen hebben, om den leeslust van veelen,
van de menigte Schriften , over den ongelukkigen LOCEWYK ,
en diens even ongelukkig gezin , bandelende , over en over
verzadigd, eenigermaate op te wakkeren.
Voor zommigen
kan, misfchien, dit van kragt zyn. Anderen, egter, en vooral de zulken, die in de Gebeimenisfen der Franfche Omwentelinge niet geïnitieerd zyn, zullen in de Vernaaien duisterheden aantreffen, door de moeite om in de Oosterfche naamen de eigenlyk bedoelde perfoonen telkens zich te herinneren. Dienst zou de Vertaaler, welken wy onderftellen daaromtrent volkomen au fait te z y n , gedaan hebben, indien hy
met gepaste aanwyzing den Leezer hadde voorgelicht. Moeilyk tog valt h e t , en maakt het leezen onaangenaam, in onkunde aangaande de bedoelde perfoonen te verkeeren, of zich
met gisfingen te moeten vergenoegen. Intusfehen zal dit Verhaal met genoegen geleezen worden door de zulken, die aangaande menfchen err zaaken vooraf behoorlyk onderricht z y n ;
verfcheiden byzonderheden , geheel of gedeeltelyk onbekend,
zullen zy hier ontmoetejn; raids zy telkens in 't oog houden, uit welk eenen hoek dit Gefchrift in de waereld is gezonden. Voor een doorloopend uittrekzel onvatbaar, moeten wy den Leezer tot het Werk zelf overwyzen; hem flegts
nog herinnerende, dat deeze Gefchiedenis van IEMA , reeds in
de twee laatfte Deekn vsn het Magazyn van Romans en
Ferhaalen geplaatst , om haare beiangrykheid eener afzonderlyke uitgave waardig is gekeurd. Up den ftyl valt niet
veel te roemen; daaraan ontbreekt die gladheid en vloeibaarheid, die van Romans-wyze vernaaien als een hoofdingrediënt
U135 befchouwd worden.
Ti „
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J)e Duitfche Alcibiades, door C R A M E R . Na het Hoogduitsch,
Ifte Deel. In den Haage, by de Wed. J . de Groot en Zoo
nen, i8t>3.

In %vo. 175 b.1.

Jfen boek! — wy zeggen 'er niets van; mogelyk zegt 'er een
•L* ander het nodige van; en dan zal men verbaasd zyn. ——
Niemand kon 'er meer en beter van zeggen, dan wy; maar wy
zeggen 'er niets van! Onze Lezer zou ons met het hoogfte
recht voor gek houden , indien wy op deze wys dit Werkje
aankondigden; en echter waren wy dan den Schryver flechts
geiyk , en gaven door zodanig ene naarvolging het juiste
denkbeeld van den belachlyken wind, dien wy hier aantrof
fen , waarvan het volgende ftaaltje wel voldoende zal zyn.
Ik fchuif een gordyn voor het gebeurde in die verfchrik?
" Jyke dagen, mooglyk doen dit de volgende Gefchiedfchry„ vers van Berenau ook. Het nagedacht zai verbaasd zyn, z o
„ het h o o r t , hoe veele braave Vorilen door Kabaaien zyn
bedroogen
— en hoe dat fchelmen , de beste Vaders
„ hunner landen, tot tirannen in hunne huizen maakten.
Niemand kon misfchien van al het gebeurde beter naricht
„ geven dan ik; — en niemand kende mooglyk de werktuigen beter; — maar ik Iaat de gordyn vallen, alles is
„ voorby — en hoezeer de kabaal op eene voikomene over„ winning gerekend hadde, daagde zy maar ten halven in
haar ontwerp."
Waarom de Schryver zynen ALBERT VAN NORDENSCHILD den
Duitfchen ALCIBIADES noemt, weet hy zelve niet$het was flechts
een inval, zegt hy,omdat hy juist de gefchiedenis van dien o u 
den held las,toen de wereld dezen ALBEUTbewonderde. ALBERT
is een Koningszoon , maar als zodanig noch aan zichzelven
noch aan zynen vader bekend; de Koning ontdekt het gelukkig
nog aan het eind van dit Deel; gelukkig, want alleen zyn
Koninglyk bloed kon hem nu nog redden, daar h y , het blykt
niet recht waarom, nu geheel in ongenade was. \Vy ont
moeten hem als Luitenant, en daar na als Majoor by het
Regiment van zekere Landgravin, aan het Hof. Hy moet een
held z y n , hoewel wy weinig van zyne heldendaden, meer van
die zyner bedienden, lezen: maar een held by de vrouwen is
h y , en by alle meisjes bemind of gehaat; dan nu in goeden
ernst verliefd op de Landgravin, en wy twyfelen niet o f die
vlieger zal in een volgend Deel wel opgaan. De Schryver
verkoopt ons dit verhaal voor ene ware gefchiedenis, voor
gevallen in onzen leeftyd, alleen , door vreemde namen en

tyden, wat omkleed , om dat 'er nog menfchen leven, die te

groot zyn, om de waarheid , die hy zeggen moet, te kunnen
hooren. W a a r , intusfchen, de-se daadzaken te huis behoren,
weten wy niet, en even weinig in hoi vele boekdelen het
hem
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hem nog behagen zal dit verhaal voord te zetten. Buiten dé}
verzekering, intusfehen, die de man ons geeft van de echt
heid dezer gefchiedenis, zouden wy gedacht hebben, dat deze
Heer CRAMER de Hoven alleen maar kende door het T o n e e l ,
en naar het gedrag van Toneelprinfen en Prinfesfen , van het
ligtfte foort, achter de fehermen, zich de denk- en handelwys
aan de Hoven in de werklyke wereld had voorgefteld.
Dit,
intusfehen, is zeker, dat dit boekje meer voor een bordeel
dan voor het toilet onzer Dames is ingericht; en dit zy van
dit eerfte Deeltje genoeg gezegd.

August von Kotzebue in Siberien; Tooneelfpel. Naar het Hoogduitsch. Te Amjleldam , by H. van Resteren , 1E03. In
%vo. 77 bl.

N
fchiedenis van

ieuwsgierig namen wy dit ftuk in de hand,omdat het ons
niet gemaklyk voorkwam, de in de daad belangryke ge

Het merkwaardigst jaar van het leven van VOM

KOTZEBUE te bearbeiden voor het Toneel; dan onze nieuws,
gierigheid was fpoedig bevredigd , daar wy zagen , dat de
Schryver zich hier toe weinig moeite g a f ; gebeurtenisfen,
voorgevallen in een aanmerklyk tydvak, in weinige ogenblik
ken laat aflopen; en ons nu eens in Siberien, en kort daarop
wederom in Petersburg , brengt; en niets gene vinding, niets
dat trtft, in het ftuk heeft ingebragt; maar hetzelve, welligt
onder zyn ontbyt en nog half flapende , zo in eens weg ver
vaardigd heeft; zo dat wy den Vertaler waarlyk moeten be
wonderen, wegens de grote mate van geduld, die hy bezit
ten moest, om zulk een armhartig ftuk voor onze Landgeno
ten in hunne taal over te brengen.
Een ondankbare arbeid,
voorzeker; want wie kan by de lezing, daar de gefchiedenis
zelve thands in aller handen is, enig vermaak vinden!

Lees-boek voor Kinderen; of Gefprekken over de drie Ryken der
Natuur. Te Groningen, by W . Zuidema. In 8vo. 7 5 bl.

K

AREL verhaalt aan het kleinere BETTE hetgeen de Vader
hem van de Natuur geleerd heeft, en Vader geeft nu
ook van tyd tot tyd aan beiden enig onderricht, het welk natuurlyk zeer eenvoudig en oppervlakkig is; en wy zouden
Vader raden om doorgaans zyne volzinnen wat te bekorten ,
de kinderen wat meer gelegenheid te geveu om bem in te
vallen, en liever wat meer uitvoerig over ene of andere byzonderheid, en over wat minder te gelyk, te fpreken. Wy
geloven echter, dat dit boekje, ook zo als het thands is,
voor veie kinderen een aangenaam gefchenkje wezen zal.
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LETTER-OEFENINGEN.
De Praityk,
of het Zedekundig Onderwys des Nieuwen
Testaments. Hden Deels r fte en ctde Stuk. Te Am (leldam, by C. Covens. In gr. Svo. Te zamen 70Ó bh

I

n het laatstverlopen jaar ( * ) gaven wy onzen Leezeren verflag van het Eerfte Deel deezes Werks. Toen
merkten wy op, dat het gemelde Deel twee onderfcheiden titels had. Het Deel, dat nu voor ons ligt, althans het exemplaar, dat ons ter hand is gekomen,
heeft flechts éénen, welken wy reeds hebben opgegeven , voor het eerfte Stuk; voor het tweede is de andere geplaatst, welken wy aan het hoofd van ons voorig Bericht fielden. Het eerfte Stuk deezes Deels gaat
over de Handelingen,of,zo als 't hier heet, deBedryven
der Apostelen, en eenige Brieven van Apostel P A U L U S ; het tweede over andere Brieven van denzelfden
Schryver, niet in die orde, waarin zy in onze en andere Vertaalingen, o f ook in de meeste Griekfche Uitgaaven van het Nieuwe Testament voorkomen, maar
volgens de tydsorde , waarin zy doorgaans gerekend
worden gefchreven te zyn. De Eerw. V A N V L O T E N ,
die- het zonderlinge vry fterk fchynt te beminnen, ten
minften 'er dikwyls in valt, heeft de moeite genomen,
van telkens voor zyne Befpiegelingen over ieder Boek
der Gewyde Schriften een nieuw en van de overigen
verfchillend Opfchrift uit te denken.
Waarfchynelyk bedoelde hy daarmede eene aangenaame verfcheidenheid in zyn "Werk te brengen. W y zullen ze, als
den korten jrïhoud deezes Deels behelzende, onzen Leezeren mededeelen.
In het eerfte Stuk dan hebben w y :
Nuttige Befpicgelingen by de Bedryven der
Apostelen,
bl. i. — Het Leerzaame uit de twee Brieven aan de
Thes*
(*) Alg. Vaderl. Letteroef. voor i 8 c a , bl. aai env.
L E T T . 1893.

N O . 13.
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Thesfalonifche Gemeente, bl. 1 3 1 . — Algemeen Onder•wys uit den Brief aan de Galatiers, bl. 146. — Leerzame Opmerkingen uit de twee Brieven aan de Corinthiers, bl. 190. — In het tweede Stuk: Gemengde Aanmerkingen op den Brief van P A U L U S aan de Romeinen
bl. 361. — Stigtlyke Aanmerkingen over den Brief van
PAVLUS aan de Èfeziers,
bl. 579. — Het nuttig Onderwys uit den Brief van P A U L U S aan de Colosfers,
bl. 631. — Nuttige Toelichting des Briefs van P A U L U S
aan de Filippiers, bl. 662.
Men zal niet van ons verwachten , dat wy van dit
alles een aaneengefchakeld bericht onzen Leezeren niededeelen: Werken van deezen aart zyn daarvoor niet
gefchikt. In het algemeen kunnen wy alleen!yk zeggen, dat de Schryver overal zich voordoet als een kundig m a n , begaafd met eene leevendige verbeelding,
die de verlichting zyner medemenfchen van harte bedoelt, voor zichzelven denkt en oordeelt, maar fomtyds door zyne verbeelding wordt vervoerd tot het ftellen van zaaken , welke hy bezwaarlyk zoude kunnen
bewyzen; die zynen byzonderen denktrant heeft, en
daardoor wel eens duister wordt voor hun, welken aan
dien denktrant niet gewoon zyn ; misfchien ook wel
e e n s , in den haast van het fchryven, uitdrukkingen
gebruikt, welke aan zyne eigenlyke denkbeelden niet
recht beantwoorden.
Op dat onze Leezers zeiven
mogen oordeelen, en de Schryver ons niet van partydighcid befchuldige, zullen w y , ter ftaavinge van ons
gezegde, eenige ftaaltjens bybrengen.
Op veele plaatzen vinden wy zeer goede en nuttige
aanmerkingen, b. v. bl. 6 env. over de redenvoering van
Apostel P E T R U S , op het Pinkfterfeest; bl. 1 5 , over
die, welke dezelfde Apostel hield, na de geneezing van
den kreupelen, in het Voorhof des Tempels; bl. 2 8 ,
over de liefdewerken en beftendig eenpaarige godsv r u c h t ; bl. 32, over G A M A L I E L . Dit zullen wy, als een
der duidelykfte Haaien van den fchryftrant des Eerw.
V A N V L O T E N , overneemen, na vooraf gezegd te hebben , dat hy zich niet bemoeit met de historifche
zwaarigheid van den opftand door T H E U B A S berokkend, met welke hy o o k , in zyn beftek, niet te doen
had.
In G A M A L I E L S voorftel," zegt h y , „ is wel
, , de rechtvaardige man te vinden, maar de waarheid
, is daarin zeer gebogen naar de inzichten van dien
„ man,
9
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man, zynde alleenlyk , de gemoederen te bedaren;
de echte waarheid wordt 'er dus meer door verdonkerd dan wel opgehelderd; het tegenwoordig geval te
vergelyken by oproerige bewegingen, weieer in den
Joodfchen Staat ontftaan , en toen door publiek gezag gedempt, was niet regtmatig geoordeeld!
Men kon nu het gebeurde wel eene harts- maar niet
eene volks-beroering noemen, intusfehen ftrekt G A „ M A L I E L S voorftel om den Raad af te raden, van
„ zich met de gantfche zaak te bemoeijen. Zoo wordt
„ hy de Farizeer:
gunftig denkt hy over de zaak niet,
„ dan de tegenbotzing , hadt zyne Orde reeds vóór
, , lange moeten leren, dat meer verergerd dan ingebon„ den hadt. Men kon jn dit geval veilig, en met gerustftelling van zyn geweten ftil zitten; liep het te
„ hoog, ftoorde men de publieke rust, dan zouden de
„ Romeinen wel toefchieten, en de Raad dus van den
„ volks-haat verfchoond blyven ; en was de zaak van
beteren aart, dan kon men zich daar tegen met gene
„ vrucht verzetten : dit bewyst hy wel uit de Profe„ tifche fchriften, maar hy geeft den fchyn van ver„ moeden niet, dat hy , volgends de beloften dier
„ fchriften, in J E S U S den man verwagtte, door P E , , T R U S met zoo veel nadruk de redder en het hoofd
„ van den Godsdienst genoemd." Op den ftyl willen
wy hier geene aanmerkingen maaken , maar enkel
vraagen, van waar de Schryver hebbe , dat G A M A L I E L zyn gezegde bewees uit de Profetifche
fchriften?
W y vinden daarvan niets in het verhaal van L U C A S ,
fchoon wy het, by deeze gelegenheid, meer dan eens
met aandacht hebben overgelezen. —— Ook geeven
wy gaarne onze toeftemming aan hetgeen de Schryver,
op zynen hem eigenen trant, bl. 4 3 , 44, zegt van
eene ingebeelde waarheidsliefde, welke zich vergaapt
aan den perfoon, die iets voortbrengt, in plaatze van
te ietten op de voorgefteïde zaaken — aan het geene bl. 49 voorkomt over godvrugts-yyer
zonder be*
dagtzaamheid.
W y neemen over, wat bl. 74 en
75 g g d wordt, ter gelegenheid der aanfpraak'van
P E T R U S aan C O R N E L I U S .
„ By het eerfte inden„ ken bemerken wy reeds, dat P E T R U S deze zyne
„ gantfche rede inricht naar de kundigheden en de
„ behoeften zyner toehoorderen. Mochten leeraren,
„ vooral by gelegenheid van belydenis-redenen, dat in
O 0 2
„ het
„
„
„
„
„
„
„

e z e

54<5

W.

A.

VAN

V L O T E N

„ het oog houden , minder blyven ftaan op de leer„ ftellingen, die de grenspalen van onderfcheiding zet„ ten, maar meer op d i e , welke , naar den toeftand
„ der Gemeente, en de zeden van de waereld, voor
„ het hart en voor de zuivere betragting der godza„ ligheid, de allernoodzakelykfte zyn! E n , ach! moch„ ten de leeraren, by het afvorderen van belydenis„
„ meer blyven ftaan op zulke waarheden , die voor
„ hun" [deiikelyk meent de Schryver hier de perfoo
nen, welken de belydenis afleggen: maar deeze is eene
van zyne duistere wyzen van "zich uit te drukken; zo
als de woorden liggen, zoude men dit hun moeten op
vatten van de leeraaren zeiven] — „ die voor hun in
den krin», waarin zy waarlchynelyk hun leven zul, , len doorbrengen , de nuttiglte z y n ! "
Fraai»
fchoon juist niet ongemeen , zyn ook de gedachten ,
waarmede de Nuttige Befpiegelingen over de Bedryvcn
der Apostelen, op bl. 1 2 9 , eindigen.
Ondertusfchen kunnen wy niet voorby aan te mer
ken, dat de Schryver fomtyds door zynen zonderlingen
ftyl duister worde, ten minften voor ons ; ook wel
eens gewaagde ftellingen oppert, waarvan wy het bewys te vergeefs zoeken, of, misfchien, zich vergist
door overhaasting.
Van het eene en het arsdere moe
ten wy iets zeggen, om niet van vermetele berisping
befchuldigd te worden.
In de reeds aangehaalde plaatzen zal de oplettende
Leezer meer dan één gezegde hebben opgemerkt, waar
in de woordfchikking eenvoudiger , en daarduor duidelyker, had kunnen weezen. W a t wil het ook zeg
gen, wanneer wy van J A C O B en E S A U , bl. 5 2 a , r. 13
v. 0., leezen : „ In den kinderlyken fchoöt ftaan zy
,^ gelyk, als kinderen van ééne dragt." Duch mis
fchien is dit eene loutere fchryffeil , en heeft de Schry
ver, in plaatze van kinderlyken, bedoeld moederlyken;
ten minften het gezegde is met deeze veranderinge voor
ons veel duidelyker. In het voorbygaan moeten wy
hier aanmerken, dat de Schryver E S A U niet x.» laag en
veiachtelyk afmaalt, met J A C O B niet zo hoog loopt, als
wel fommigen.
Mogelyk gaat hy ruim ver genoeg,
•wanneer h y , kort na de zo even aangehaalde woorden,
zegt: „ E S A U ftak gewis uit in buitenfporige daden,
„ maar omtrent J A K O B kunnen wy het niet voor ons
zelve verbergen, dat zyn hart geweldig moet aange} >
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ftoken zyn geweest." —
Doch wy keeren weder
van onzen uitflap. Op bl. 227, r. 9. vinden wy eene
uitdrukking, welke eerst voor ons te eenemaal onverftaanbaar was. „ De kronkelende onderfcheidingen,"
leezen wy daar, „ welke 'er zomts gemaakt worden
„ d o o r de leeraren van den Godsdienst, benemen on„ fefchryvelyk veel van den [1. de] inteugelende kracht
„ der zonden, welke anders de deugdenleer der Chris, , tenheid zoude hebben op de harten der menfchen."
Eindelyk begreepen w y , dat door de inteugelende kracht
der zonde verftaan wierd de kracht der deugdenleer in
bet beteugelen der zonde. Maar wie heeft zich ooit zo
uitgedrukt? - — Op bl. 2. zegt de Schryver, dat de
Apostelen, na de opftanding van J K S U S , weder de oude
vraag deeden „ aangaande de oprichting van het Mes, fias-ryk,," en zegt daarop, onder anderen, „ het
„ juiste daarvan te ontwikkelen was voor den Euange„ list J O H A N N E S bewaard, die het antwoord van J K S U S
„ eerst op het laatst van zyn leven aan -anderen bekend
„ zou maken." W y wenschten w e l , dat de Eerw.
Schryver de goedheid had gehad van zynen Leezeren te
zeggen, welke plaats van het Euangelium diens Apos
tels dat antwoord bevatte. W y althans weeten niet
waarop hy doele. — Vanwaar heeft de Schryver, het
geen hy zegt bl. 36 en 3 7 , dat SAI.OMO „ uitvinder is
„ geworden van den bygelovigen eerdienst eener flang,
„ die naauwlyks in het ryk van Juda weder uit te
„ roeijen w a s ? " W e l vinden wy I I K O N . X V I I I : 4.
dat H I Z K I A verbryzelde de koperen flang, die M O S E S gep

maakt had,
omdat
haar gerookt hadden. Maar nergens hebben wy gele
zen , dat S A L O M O de uitvinder van dat wierooken is ge
weest.
B y CHAis vindt men over den oorfprong dee
zer bygeloovigheid meer dan ééne gisfing, maar alle
even onzeker. Geene derzelve noemt ondertusfchen
É A L O M O ; en wanneer I K O N . X I . van de afgodery dee
zes Konings wordt gefproken , leezen wy niets van
deeze, of van eenige andere flang. De Schryver zou
de zyne Leezers verplicht hebben met hun de bron zy
ner kundigheid aan te wyzen, indien hy ze heeft:
voor eene loutere gisfing fpreekt hy te itellig.
.
On-se Schryver is op de zélfde wy/:e meermaalen in het
geval van zyne gistingen of uitleggingen wat al te ver
zekerende voor te draagen. Wanneer wy H A N D . X I I I :
O 0 '3
45
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45 leezen , dat de Jooden te Antiochië in Pifidie met
nydigheid vervuld wierden tegen P A U L U S , veranderen
deeze Jooden by den Heer V A N V L O T E N , bl. b"o en
8 1 , in geestelyken.
W a a r heeft hy ook gevonden,
dat, wanneer P A U L U S en S I L A S te Philippi voor de
Hoofdmanhen gebragt wierden (zie H A N D . X V I : 20 env.)
de uitfpraak" deezer Overheden w a s , „ dat zy ( t .
„ w. de Apostelen) getuigen ten hunnen voordeele
moesten inbrengen," zo als hy verhaalt, bl. 87. r.
1 0 . L U C A S zwygt 'er van. Meent dan de Schryver,
dat de waardigheid van eenen burger van Rome P A U 
L U S tegen de geesfeling had moeten beveiligen, en dat
men daaromtrent getuigen van hem vorderde? L U C A S
zegt uitdrukkelyk, dat P A U L U S eerst des anderendaags
zich als zodanig verklaarde. Die hoedanigheid kwam
derhalven te voeren niet in aanmerking ; de Philippifche Overheden befchouwden den Apostel als eenen
J o o d , zonder meer; en dat de Romeinen fbhielyk ge
reed waren met allen, welken zy niet als Roomfche
burgers kenden, te doen geesfelen,is overbekend, zelfs
uit de Handelingen der Apostelen.
W y zouden
nog veele ftaahjens van dergelyke overylingen (want
als zodanig befchouwen wy z e ) kunnen aannaaien, ge
lyk het geen by zegt over de wanhoop van den Stok
bewaarder te Philippi. Hoe goed zyne aanmerkingen
ook zyn mogen, met betrekkinge tot menfchen van zulke
gemoedsgesteldheid, als hy in deezen man onderftelt,
z y komen hier niet te p a s : L U C A S geeft, vs. 2 7 ,
duidelyk genoeg te kennen , dat het vermoeden van
het ontvluchten der gevangenen de oorzaak was van des
zelfs raadeloosheid; niet eene knaaging des gewetens
over de harde behandeling den Apostelen aangedaan. —
Indien de Schryver door den „ Difcipel van J O H A N N E S
„ den Doper, als leeraar arbeidende," welken P A U L U S te
JEphefus aantrof, aan het begin van bl. 1 0 7 , A P O L 
L O S verftaat, zo als uit den zamenhang waarfclrynelyk
is , vergist hy zich : want A P O L L O S kwam te Ephefus, terwyl P A U L U S op reis was na Jerufalem, H A N D .
XVIII: 24. vertrok vandaar na Achaien, vs. 2 7 , en
was te Corinthus, toen de Apostel weder te Ephefus
kwam. Het is waar, A P O L L O S fchynt naderhand wel
weder te Ephefus gekomen te z y n , I C O R . X V I : i a
verg. met vs. 8. maar konde toen niet meer een Difci
pel van J O H A N N E S genoemd worden„ daar h y , reeds by
zyn
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zyn eerfte verblyf ter dier plaatze, door A Q U I L A S en
PRisciLLA nader onderricht was. — Wanneer hy ook
z e g t , bl. 1 1 6 , r.
v. o. , dat de Sadduceè'rs* „ niet
„ lynrecht de onftervelykhrid en de opftanding lochen„ d e n , " vergelyke men daarmede M A T T H . XXII: a* en
H A N D . XXIII: 8.
Doch deeze en meer andere kleinigheden gaan wy
v o o r b y , om nog iets te zeggen van het zonderlinge
van des Schryvers gevoelens over fommige onderwerpen.
Hieronder rekenen wy niet zyne gedachten
over de toekomende herftelling der Jooden, als een afgezonderd Volk befchouwd.
(Zie bl. 1 6 , 1 7 , 1 9 ,
549. env.) Dit gevoelen heeft hy met niet weinigen
gemeen ; en men moet erkennen, dat 'er vry veel
voor te zeggen is. —— Ook niet zyn zeggen raakende de onweder/iaanbare genade , bl. 94. r. 12. v. o.
e n v . , fchoon het voor eenen Leeraar der Hervormde
Kerke eenigzins byzonder klinke.
Ook niet, dat
by niet vreemd fchynt te zyn van de mogelykheid eener
wederoprechtinge aller dingen , bl. 332. Veelen zyn
hierin met hem, wat de hoofdzaak aangaat, van dezelfde gedachten.
. En wanneer hy bl. 270, 271 zich
verklaart voor de vryheid van fpreeken in de Gemeente , heeft hy ten minften de Collegianten op zyne zyd e ; fchoon, wanneer hy die vryheid tot de Vrouwen
wil uitftrekken, ook deezen hem begeeven, en alleen de
Kwakers hem op zyde blyven. De regel van P A U L U S ,
I H M . II: 1 2 , is misfchien niet toepasfelyk op alle tyden en plaatzen.
Maar boven alles komt ons zonderling voor de wyz e , waarop de Eerw. Schryver zich uitdrukt over Gods
Eenheid en de Leer raakende den Vader, den Zoon en
den H. Geest.
Voor de Eenheid van God pleit hy
ernftig en nadruklyk. Zyn gevoelen verfchilt, zoveel
wy kunnen nagaan, van dat der geenen, welken tusfchen
den Vader, den Zoon en den H. Geest eene volkomen
gelykheid ftellen, zodat den twee laatstgemelden de
naam van God in den zelfden zin tocbehoore als den
eerften, terwyl hy tevens zich verklaart tegen anderen,
welken den Zoon en den H. Geest als Weezens van
minderen rang dan den Vader befchouwen. Zonderling
zyn hieromtrent zyne uitdrukkingen. W y zouden verfcheiden bladzyden,van bl. 234 tot 248, moeten affebryOo 4
ven,
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ven, om zyne gedachten volledig voor te draagen. Dit
gedoogt onze ruimte niet, en wy waagen bet niet hem
te kort te doen, of zyne redeneering te verminken,
door het geeven van een uittrekfel. Evenwel moeten
wy ons rechtvaardigen omtrent hetgeene wy van de
zonderlingheid zyner bewoordingen gezegd hebben. W a t
betekent het volgende ? bl. 241. r. 4. v. o. „ W a t
bewyst die uitdrukking [en het Woord was God] in
„ den zamenhang? ongetwyffeld, dat h y , die van God
„ onderfcheiden is , nogthans tot die zelfde clasfe van
„ beftaanlykheden b e h o o r t ? " — bl. 240. r. 4. , , dat
„ J E S U S en de Geest — in wezen en natuur tot de
„ Gods-clasfe behoren?" fchoon de Bybel zich, ten
hunnen opzichte, niet van de benaming God bediene.
De uitdrukking van P A U L U S , R O M . I X : 5, fchynt de
Schryver te verftaan van den Vader, gelyk veele an
deren met hem. Zie bl. 242. Men vergelyke ook met
de reeds aangeduide plaatzen , bladz. 63a, r. 10 env.
bl. 6 3 5 , r. f, 636, r. 5.
Nog een woordjen en wy eindigen dit lange be
richt. Op bladz. 6 3 1 , r. 4. v. o. wordt J E S U S ge
noemd , , het zichtbaar hoofd des Onzienlyken." Voor
deeze uitdrukking iluitten wy eerst: maar by nadere
overdenking en leezing van het volgende komt ons v o o r ,
dat het eene bloote, maar zeer grove, druk- of fcriryffeil i s , en dat voor hoofd moet gelezen worden beeld.

Overzicht van de Bewyzen voor het Christendom, door
W I L L I A M P A L E Y , Meester der vryeKonflen en Aardsdiaken van Carlisle.
Naar de zevende Uitgave uit
het Engelsch vertaald.
Met eene Voorrede van
JOH.
AUG. NOESSELT ,
Hoogleeraar te Halle,
Ijle
Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. , 1803. In
gr. 8vo. 351 bl.

D

e bekwaame Schryver van dit voortrefTelyk boek
is , voor ettelyke jaaren, by onze Landgenooten
met roem bekend geworden, door de uitgave eener Nederduitfche vertaaling van zyn belangryk gefchrift:
De waarheid der Schriftuurlyke Historie van den Apos
tel Paulus, beweezen uit eene vergelyking zyner Brie
ven met de Handelingen der Apostelen, en met elkande-
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deren ( * ) . Van 't werk voorhanden zyn reeds zeven
uitgaven, in 't oorfpronkelyke, in 't licht verfcheenen. De beroemde Hoogleeraar N O E S S E L T , een man,
die ook , met algemeene toejuiching, als Verdediger
van het Christendom is te voorfchyn getreeden , met
zyn gefchrift: Vtrdcdiging van de waarheid en godlyk*
heid van den Christelyken Godsdienst ( t ) , noemt het ,
in de aanpryzende Voorrede voor de Hoogduitfche v e r 
taaling , een onfchatbaar boek, en verheft daarin , naar
verdienden-, deszelfs groote waarde. Men wordt, in
het leezen, fpoedig ontwaar, dat het werk van P A L E Y de
vrucht is van een eigen, bedachtzaam en rustig voort
gezet onderzoek. Zyn hoofddoel is, de geloofwaardig
heid der heilige Schryvers van het Nieuwe Testament,
in het bevestigen van den wondeivollen oorfprong der
Christelyke leere, en van derzelver Goddelyk karacler,
en dat van haaren eerften Stichter, voor te Hellen. N a tuurlyk moest h y , handelende over zaaken, die zoo
dikwerf, en ©p zoo veelvuldige wyze, onderzocht zyn
geworden, veel zeggen , het geen reeds veelmaalen is
gezegd geworden.
Dan reeds de hem byzonder eigen
w y z e , waarop hy het zegt, kan menig een Leezer ,
die 'er zich aan laat gelegen liggen , om zich omtrent
deze zaaken meer en beter te laaten onderrichten, en
die by anderen eene zekere duidelykheid , of natuurlyken famenhang , of uitvoerige voordracht misfen , o f
door den beflisfenden toon afgefchrikt worden, uitlok
ken en overbaalen, om dezelfde zaaken, met minder
vooroordeel, en kalmer, uit andere gezichtpunten, o f
onder andere wendingen van denkbeelden , te befchouw e n , en zoo flechts, langs eenen eenigzins anderen o f
meer gebaanden w e g , tot overtuiging van de waarheid
en Goddelykheid van het Christendom te geraaken. H y
gaat werkelyk veel, dat meermaalen onderzocht i s , daar
ftilzwygrnd voorby, waar zyn doel het niet volftrektelyk vorderde 'er nogmaals van te fpreeken , en befchouwt het dan nog van een zekeren kant, van wel
ken het nog niet, of nog niet toereikend, is befchouwd
geworden. Ook verheft zich zyne voordracht door eene
meC*) Haarlem 1792.

Zie onze aankondiging in de Alg.

Fad.

Letteroef. 1795, bi. 48.
( t ) Ook hier te lande in 't Nederd. vertaald uitgegeeven ,
Amfterdam 1780.
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menigte van fyne aanmerkingen, die reeds bekende zaa
ken meer bevestigen, of byzondere twyfelingen ontze
nuwen, of daarover in het algemeen een nieuw licht
verfpreiden kunnen. Voornaamelyk is de echtheid der
redevoeringen en gefprekken van Jefus , die by de
Euangelisten voorkomen, en in het algemeen de geloof
waardigheid der berichten van de gewyde Schryvers,
aangaande Hem en zyne leer, benevens derzelver even
ver afzyn zoo van bedrog, als van geestdry v e r y , hier in
zulk een licht geplaatst, en door zoo veele niet ge
woone en in 't oog vallende aanmerkingen voorgefteld,
nis men 't in weinige andere gefchriften aantreft. Men
z a l , zegt de Hoogleeraar N O E S S E L T , wanneer men
dit w e r k ,
en het geen hetzelve byzonder eigen
heeft, met opmerkzaamheid befchouwt, weldra ont
waar worden, dat de Schryver 'er van onze heilige
Schriften zeer vlytig beltudeerd, en zich inzonderheid,
indien ik zoo eens fpreeken mag, in den geest van de
zelven ingeftudeerd heeft.
De werking daarvan ver
toont zich in veele vergelykingen van byzondere plaat
zen , d i e , in den eerften opilag, niets met elkander
fchynen gemeen te hebben, en toch werkelyk hetzelfde
behelzen , en van denzelfden ftempel zyn ; in zekere
fvne aanmerkingen , die den gemeenen Leezer van het
N . Testament niet in 't oog vallen, en zich echter aanftoiids aan den Leezer van fyn gevoel opdoen, zoodra
hy 'er opmerkzaam op gemaakt wordt; in een kunftig
fchynende en toch zeer natuurlyke famenvoeging dezer
aanmerkingen, die allen op één punt en met zulk eene
kracht op "een onbevooroordeeld gemoed werken , welke
hem eene zekere achting voor het Christendom en des
zelfs eerfte getuigen afperst. Dit is, naar het oordeel
van den waardigen N O E S S E L T , waarmede wy volko
men inftemmen , de voornaamfte verdienfte van dit
fchoone verdedigfchrift voor 't Christendom, welk zich
daardoor onderfcheidt van alle andere foortgelyke wer
ken , die dus v e r r e , over deze ftoffe, zyn in 't licht
verfchenen.
Het geheele werk beftaat uit twee Deelen. In dit
eerfte Deel wordt gehandeld over 't rechtftreeks gefchiedkundig bewys van het Christendom, ontleend uit
de Wonderwerken, en getoond, waarin dit bewys on
derfcheiden is van dat , 't welk voor andere wonder
werken wordt bygebragt. De oordeelkundige Schryver
doet
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doet zulks in dier voege, dat hy zich eerst beroept op
den veelvuldigen arbeid, gevaaren en lydc»n, die de
eerfte uitbreiders van het Christendom, ter bevestiging
van 't geen zy verhaalden , en alleen in gevolge van
hun eigen geloof daaraan, vrywillig ondergaan, en op de
geheel nieuwe leevenswyze, waaraan zy zich deswegens
onderworpen hebben; daarna bewyst , dat het verhaal,
waarvoor zy zoo werkzaam geweest zyn, en waarvoor
zy zoo veel uitgedaan hebben,een wonderdadig gefchiedverhaal geweest is , en dat wy in onze heilige Schriften dat zelfde verhaal hebben, welk dc eerfte Christenen hadden. Dit brengt hem tot een bondig en voldin»
gend betoog van de echtheid der vier Euangelien, van
de Handelingen der Apostelen, en van de Apostolifche
Brieven: 't geen den voornaamften inhoud van dit Boekdeel uitmaakt. Eindelyk beweert de Schryver, dat geene perfoonen, die verklaarden oorfpronkelyke getuigen
te zyn van eenige andere dergelyke wonderwerken, op
dezelfde wyze zyn te werk gegaan, ter bevestiging
van het geen zy verhaalden , en alleen in gevolge van
hun geloof aan de waarheid dezer verhaalen. Dit wordt
ontegenzeggelyk bewezen van die gewaande wonderwerken , die een H U M E en anderen zich verftout hebben met de wonderwerken van Jefus in vergelyking te
brengen.

De Godsdienst, geen beletfel voor geoorloofd vermaak,
met aanwyzing van de middelen om vóór te komen dat
dit vermaak zondig worde. Uilgegeeven door de Èataaffchc Maatfchappy:
Tot Nut van 't Algemeen.
Te Amfleldam, by C . de Vries, H. van Munfter cn
J . van der H e y , 1803. In gr. 8vo. 150 bl.

O

nder den dus genoemden gemeenen Man niet flegts
het Verftand te verlichten, maar ook vooral het
Hart tot godsvrugt en deugd te vormen, het loflyk doel
der Bataaffche Maatfchappye Tot Nut van 't Algemeen , deedt haar , onder meer anderen, de belangryke
Vraag uitfchryven : Vordert de Godsdienst eene volfirekte verzaaking van alle vermaaken en uitfpanningen, hoe ook genoemd? zo neen! welke behoedmiddelen
moeten ''er gebruikt en welke regelen in acht genomen
tforden, dat zulke vermaaken en uitfpanningen door misbruik
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bruik niet zondig worden ? Na den Eereprys, voor de
ltellers van de best gekeurde Antwoorden op die Vraa
ge opgehangen , dongen , onder andere , twee waar
dige Leeraars by het Hervormde Kerkgenootfchap: de
E e r w . Heeren B . V E R W E Y ,. toen Leeraar te Marsfurn , thans te Bolsward,
en w. c . HOOG , LeeraaT
te Domburg, zedert overleeden. De eerfte behaalde
de gouden , de andere de zilveren Eerekroon. Beide
Verhandelingen hebben haare verdienften , de eene die
van duidelykheid en onderfebeidinge, de andere van ge
zet en aaneengefchakeld redeneeren. Zoo wel de een als
de ander vertoont blyk van doordrongen te zyn van
den geest van mannelyke godsvrugt, welke, aan de
eene z y d e , tegen norfche ftroefheid , aan den anderen
kant tegen ligtzinnigheid overftaat. De meerdere dui
delykheid en onderfcheidene voordragt kan wel eene,
e n , naar ons inzien, niet geheel onvoldoende, reden ge
weest zyn , waarom den Heere V E R W E Y Goud wierdt
toegelegd. Deeze verdeelt zyne Verhandeling in drie
Hoofdftukken, die wederom gefmaldeeld worden. Naa
eenige voorloopige algemeene aanmerkingen over het
gewigt des onderwerps , overweegt h y , in het Eerfte
Hoofdftuk, het eerfte lid der vraage, of de Godsdienst
alle vermaaken volftrekt verbiede ? T e r voorkominge
van misverftand geeft V E R W E Y eene bepaaling, wat
men hier door Godsdienst te verftaan hebbe.
De
zelve i s , volgens hem , „ de openbaaring van Gods
„ duidelyken w i l , hoedanig onze gedragingen behoo„ ren te zyn, wat betaamenlyk en onbetaamenlyk, ge„ oorloofd en ongeoorloofd is ; met één woord, de
juiste bepaaling , wat deugd en ondeugd, goed en
, , kwaad , gehoorzaamheid of zonde zy."
Vermaak
noemt hy „ het gevoel of de ondervinding van iets,
„ dat aangenaam i s " — een Uitfpanning
„ de ver,,'poozing van zyne gewoone bezigheden, en bet genot
„ van eene zaak,waarin men genoegen vindt." Dezel
ve zyn van verfchil lenden aart, naar gelange zy door de
ziel of het verftand, of door de lichaamlyke zinnen genooten worden. Z y zyn dus geestelyk of zedelyk, en
kel zinlyk, of van een gemer.gelden aart.
Thans nader ter zaake treedende, om de geoorlofdof ongeoorlofdheid der Vermaaken in 't algemeen te
toetzen, ftelt de Eerw. V E R W E Y zich drie gevallen
v o o r , onder welke alle vraagen, dit onderwerp betref
fen-
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fende, kunnen betrokken worden. Het eerfte geval i s :
Geeft de Godsdienst, zoo als rede en openbaaring
„ o n s dien leeren, geen het minfte voorfchrift, om
, , het een of ander vermaak niet te genieten ? " E n het
antwoord i s , dat 'er zoodanigen gevonden worden, die
zondig z y n , of uit hunne natuur, of door bykomende
omftandigheden. „ A l wat aanloopt," fehryft h y , „ te„ gen den eerbied, dien men aan GOD verfchuldigd i s ,
„ — al wat tegen de redenlykheid van den mensch ftrydr,
— al wat eenigen pligt doet verzuimen, of met des„ zelfs beoefening niet beftaan kan, dat wordt door
„ den Godsdienst verboden, dat is zonde: zoodanige
, , vermaaken leert de Godsdienst te verzaaken." A l
hetwelk met bewyzen wordt geftaafd. Het tweede ge
val behelst een bewys, dat 'er geen ftellig voorfchrift
in den Godsdienst beftaat, noch by gevolgtrekking daar
uit kan worden afgeleid , dat alle vermaaken, zonder
onderfcheid, behooren verzaakt te worden. Om de ge
grondheid hier van aan te toonen, beroept zich V E R .
W E Y op de volgende bewyzen : God zelve is de oor
zaak en fchepper van die zintuigen, waar door wy aan.
genaame gewaarwordingen genieten. De duidelyke uitipraaken des Bybels fpreeken dit niet tegen, maar be
vestigen het veel meer; verkrygendc hier door de zaak
niet alleen eenige waarfchynlykheid , maar volkomene
zekerheid. Door zyn eigen voorbeeld beeft J E S U S de
geöorlofdheid der uitfpannitigen aangetoond, en hier
door beweezen , dat alle vermaaken zonder uitzonde
ring niet door den Godsdienst verboden zyn. Het derde
geval, 't welk als een gevolg, uit de twee voorgaanden
afgeleid, mag befchouwd worden, luidt: „ ' E r kunnen fommige vermaaken zyn , welke de Godsdienst
„ volftrekt verbiedt , en in tegendeel ook wederom an„ deren , omtrent welke dezelve geene verzaakinge
„ voorfchryft, maar om te genieten vryheid geeft."
Óm nu te weeten, welke de regel z y , aan welken men
kan toetzén , tot welke foort eene of andere uitfpanning behoore, geeft de Heer V E R W E Y eenige ken
merken o p , naar welke de vermaaken kunnen beoor
deeld worden. Zy zyn deeze :
De geestelvke o f
„ zedenlyke genoegens zyn geoorloofd — elke uitfpan„ ning, die hierin beftaat, mogen wy vryëlyk genie„ ten."
„ W a t niet geheel zinlyk of dierlyk,
„ noch derhalven zondig i s , en hierom niet met G O D S
•>•> wil
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„ wil ftrydt, mag men ook als eene geoorloofde uitfpan, , ning aanzien."
Geoorloofd zyn zulke vermaaken, die, noch op zich zeiven, noch in de gevolgen , voor u of anderen nadeelig zyn." — —
„ Een geoorloofd vermaak moet men kunnen genie„ ten, zonder hier door tot kwaad verleid te worden."
Naa deeze kenmerken met veel oordeel en genoegzaame duidelykheid ontvouwd te hebben, gaat de Heer
V E R W E Y in het Tweede Houfdituk over ter naafpooringe van de behoedmiddelen, die 'er gebruikt, en wel
ke regelen moeten in agt genomen worden, dat de geoorlofde vermaaken en ilitfpanningen door misbruik
niet zondig vvoiden. Die behoedmiddelen, opdat wy
ook dezelve overfchryven, zyn de vier volgende: „ Zal
„ h e t geoorloofde vermaak'niet ftrydig worden met
„ den Godsdienst, dan moeten de oogmerken , waarom men hetzelve geniet, goed zyn."
Men
, , behoort, in het genot van een vermaak o f eene uitfpanning , behoedzaam te zyn in de gezindheden ,
„ met welke men dezel v/e geniet."
,, Zal een
, , vermaak, eene uirfpanning, door misbruik niet zon„ dig worden, dan behoort men vooral opmerkzaam te
, , zyn op den tyd, welken men daartoe befteedt." — ~
, , Zal een vermaak, 't weik de Godsdienst niet verboo„ den heeft, door misbruik niet zondig worden , dan
moet men de uiterite omzichtigheid in deszelfs- gg„ not in acht neemen." De Heer V E R W E Y befluit dit
Hoofdftuk met de volgende aanmerking : ,, Wanneer
„ men van deeze vier regels en behoedmiddelen een wel
„ aangewend gebruik maakt, in de genieting dier uit„ fpanningen,"welke men uit het Eerfte Hoofdftuk als
„ geoorloofd kent , waaromtrent de Godsdienst geene
, , verzaaking gebiedt, dan zal men buiten gevaar ken„ nen blyven , om dezelve door misbruik niet onge„ oorloofd of zondig te doen worden; — dan is men
„ door het een en ander in ftaat, om een wyze keuze
te doen, en de uitgekoozene zoo te genieten, als de
„ Godsdienst voorfchryft. Dan zal daar door, in de
, , daad, het bedoelde nut bereikt worden. De vermaa„ ken zullen eenen redenlyken mensch , eenen Chris„ ten, waardig blyven, — hem gefchikt tut zynen ar„ beid , nuttig v* or de maatfchappy en aangenaam in
de famenleeving maaken ; en ook dit zal onder
zoo veele andere middelen, waar van de goede GOD
zich
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,,
„
„
„

zich bedient, om den Godsdienst bevallig en aangenaam te doen worden , en veelen tot deszelfs betrachting uit te lokken, dienen , om deszelfs algemeene nuttigheid te doen befeffen, en om denzelven
verder uit te breiden." Om die behoedmiddelen te
beter doel te doen treffen , voegt 'er de Eerw. V E R 
W E Y in het Derde Hoofdftuk nog eenige raadgeevingen nevens^ „ Gy moet een godsdienftig mensch wor„ den." — Stel u geduurig eenige voorbeelden
„ ter waarfchuwing en anderen ter naarvolging voor."
„ Denk veel aan de Alweetendheid van den hoo„ gen GOD. "
„ Stel u het waare wezen uwer
„ beftemming voor oogen."
„ Gy moet van het
, , gebed een geduurig gebruik maaken."
Uit aanmerking van het n u t , weik eene aandagtige leezing van deeze Verhandelinge voor eene talryke klasfe des Volks kan verfpreiden, hebben wy niet
ondienftig geoordeeld , het beloop daar van een wei
nig uitvoeriger te vermelden.
Veel goeds kan insgelyks van het Antwoord van wylen den Eerw. H O O G
gezegd worden. Blyk , zoo wel als zyn Amptgenoot,
vertoont deeze van kennisfe zoo van het menschlyk
hart en deszelfs behoeften, als van den beminnelyken Geest des Euangeliums. In 't afgetrokkene en op
zich zelf befchouwd, zouden wy fchier aan 's Mans
arbeid boven dien van den Heere V E R W E Y eenige voortreffelykheid toefchryven , uit hoofde van den meer
gezetten redeneertrant en vloeibaarheid van den ftyl.
Met dit alles , daar de Heer V E R W E Y door duidelykheid van onderfcheidinge zich meer dan de andere
naar de vatbaarheid des gemeenen mans gefchikt heeft,
oordeelen w y , dat van dien kant de Gouden Eerekroon
op het rechte hoofd gezet is.

Leerrede,
uitgefprooken op den algcmeenen en phgtigen
Dank- en Bededag, gehouden op last van Neer lands
Befluurers den 2 Maart 1803 , door s. V A N A N D R i N G A , Predikant
te Workum.
Te Workum, by
l. Verwey. In gr. 8 m 28 bl.
over Ezech. XXII: 30. Ik zocht nu
EeneeenenBiddagsrede
man uit hen, die den muur mogt toemuuren ,
«n voor myn aangezicht in de brosfe flaan voor het land,
op-
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opdat ik het niet mogt verderven : maar ik vond nie
mand. Zy heeft, noch ten aanzien der verklaaringe
van den text, noch ten aanzien van't gebruik, dat'er
de Leeraar van m a a k t , iets buitengemeens. Waarom
heeft dezelve toch moeten gedrukt worden? W y erinneren o n s , voor ettelyke jaaren, nog eens een preek
van den Predikant A N D R I N G A geleezen te hebben, en
hebben, noch uit het plan, noch uit de wyze van uit
voering, en ftyl en taal van de thans uitgegeevene,
Kunnen bemerken, dat de welmeenende man thans meer,
dan destyds, onder de opgeklaarde Predikers van zynen
tyd verdient gerangfehikt te worden.

Kerklied, om gezongen te worden op den Dank- en Be
dedag, den i Maart 1803. Door p . D . V I S S E R , van
Stavoren. Te Workum, by I. Verwey. In five. 8 bl.
en weinig beduidend Kerklied, beftaande uit 17 Cou
pletten, ieder van 6 regels, dat ook wel ongedrukt
had mogen blyven.

E

Verhandelingen, bekroond met den Prys van het Legaat
van wylen J O H A N N E S M O N N I K H O F . lilden Deels ide
en %de Stuk. Te Amfterdam, by L . van E s . In gr.
ovo. te zamen 110 bl.
et eerfte deezer, door Beftuurderen van 't Legaat
van M O N N I K H O F , met Gouden Eerepenningen'be
kroonde Stukken is dat van B A L T H U S H E N D R I K V A N
R E E , Heelmeester te Oostzaandam.
Hetzelve handelt,
op eene beknopte doch voldoende w y z e , over de zoge
noemde Taxis; of over al dat geene, 't welk, by het
binnenbrengen van Breuken, in acht genomen moet wor
den.
Het tweede Stuk bevat de insgelyks be
kroonde en zeer wel gefchreevene Verhandeling van T H E O D O R U S A R N O L D U S C A S T E L Y N S , Heelmeester en Ope
rateur van den Steen te Amfterdam; /over de beklem
ming der Breuken, de verfchillende oorzaaken, omftan
digheden en tekenen van dit fchroomelyk toeval: ge
lyk ook over de verfchillende' aanwyzingen, welke moe
ten befiisfen, of men zich tot plaatzelyke middelen moet
bepaalen, dan wel breukfnyding onderneemen.
Grond-
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Grondbeginzelen der Proef-ondervindelyke
Natuurkunde.
Door A. V A N B E M M E L E N , A. L. M. Phil.
Doétor,
Lector in de Wiskunde, enz. Hden Deels ide Stuk. In
's Hage, hy I. van Cleef. In gr. 8vo, 205 hi.

D

it gedeelte der Natuurkundige Grondbeginzelen van
den kundigen V A N B E M M E L E N bevat het vierde en
vyfde Boek derzelve, handelende over de luchtvormige
vloeiftoffen, en over de warmteftof. Het weetenswaardigfte, 't geen, door den onvermoeiden arbeid der hedendaagfche Wysgeeren en Scheikundigen, aangaande
deeze zaaken, ter onzer kennisfe is gekomen, vindt
men, in dit (luk, zeer beknopt, doch teffens met groote naauwkeurigheid , byeenverzameld ; doch op zulk
eene wyze, gelyk natuurlyk uit den aard van korte (tellingen volgt, dat men 'er bezwaarlyk een geregeld uittrekzel van zou kunnen maaken. W y zullen hierom,
tot eene proeve van het geheel , iets uit bet W e r k
overneemen: waartoe ons niet ongefchjkt is voorgekomen
het volgend bericht, aangaande twee niet zeer bekende Eudiometers,
of meters van de betrekkelyke zuiverheid en gezondheid des Dampkrings , op verfchillende plaatzen.
„ EUDIOMETER VAN MORVEAU. —
Deeze Eudiometer is gegrond op de verwandfchap der levenslucht
met de zwavellever.
Dezelve beftaat uit een glazen
retortje, dat zo gekromd i s , dat de bol een rechten
hoek met de pyp maakt. N a dat men in den bol eenige ftukjes drooge zwavellever, uit potas bereid, gedaan , en het retortje geheel met dampkringslucht gevuld heeft, plaatst men de pyp in eene andere glazen
p y p , waar in de eerfte wel luchtdigt fluit, en die, in
een vat met w a t e r , onder de oppervlakte van 't w a ter geplaatst is.
De zwavellever vervolgens door de
vlam eener kaars heet maakende , wordt de levenslucht door dezelve opgenomen , en de vermindering
aangetoond door het water, dat in de retort opklimt.
Gren N. Journ. 3 B . fl. 6 .
„ Deeze Eudiometer overtreft alle anderen , om dat
dezelve fpoediger werking heeft, en de zwavellever
de levenslucht volkomen affcheidt.
Alleen kan men
J.EÏT.
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aanmerken, dat men hier geen ander bewys van de
volkomen affcheiding der levenslucht heeft, dan alleen,
dat men verder geene vermindering gewaar wordt; het
welk dus altyd nog eenige onzekerheid overlaat."
„ E U D I O M E T E R V A N sEGuiN.
Deeze Eudiometer is gegrond op de vervvandfchap der levenslucht
met den Phosphorus. Dezelve beftaat uit eene glazen
buis van i duim middellyn en 7 a 8 duim hoogte, die
met kwik gevuld w o r d t , en waarin men een ftukjen
Phosphorus doet opgaan. De buis vervolgens met lucht
gevuld zynde , fteekt men den Phosphorus, door eene
gloeijende kool daarby te houden, in brand; en na dat
de lucht koud geworden i s , doet men dezelve in een
wel verdeeld klokjen overgaan, en meet hoeveel 'er
nog overgebleeven is.
„ Aanm.
Men moet echter van deeze verminderde
lucht nog £5 aftrekken , om de juiste vermindering te
hebben , wyl de Phosphorus in de ftiklucht opgelost
wordende, den luchtvormigen ftaat aanneemt , en dus
'•de ruimte vergroot.
„ Deeze Eudiometer overtreft den voorigen , door
dat men, in de proéfneeming, een duidelyk teken heeft
van de volkomen oplosfing der levenslucht, wyl men
11a het ophouden der branding altoos beproeven kan,
of de Phosphorus nog branden wil. Daarenboven wordt
de proéfneeming binnen weinig uuren volbragt, en dezelve is ontheven van alle onregelmaatigheden der vochtigheid."

De oorzaaken van 'de Franfche Omwenteling, en de poo*
gingen van den Adel, om de voortgangen der zelve te
fluiten.
Door D E L A T O C N A Y E .
Te Dordrecht , by
A. Blusfé en Zoon. In gr. 8vo. 263 bl.
Qedert meer dan agt jaaren verwyderd van de beroe^
O ringen, heeft myn gemoed tyd gehad om te bcdaaren omtrent de gebeurenisfen, die onze rampen veroorzaakt hebben. Hoewel ik zelf het ilagtofler ben
deezer groote Catajlrope, durf ik my vleijen, dat in
het verhaal, welk ik daar van d o e , de waarheid myn
eenigfte leidsman is geweest.
Ik ken alle de moeilykheid van eene dergelyke onderneeming.
Myn lang
ver-
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verblyf by de volken, wier landen ik doorreisd h e b ,
heeft my aangefpoord een tafereel daar van te fchetzen.
„ Myn oogmerk , by het bekend maaken der ftaatkundige misffagen van het Gouvernement, i s , te trach
ten anderen te beletten dezelve te begaan. , De rampen
van Frankryk behooren de volken te vereenigen, tot
het behoud van de by hen gevestigde inricbtingerf; de
middelen aan den dag leggende, waarvan de kwaadwil»
ligen zich bediend hebben om die van Frankryk te
verwoesten, is myne bedoeling hunne rust te verze
keren.
„ Het is gemaklyk," zegt M O N T A I G N E , „ een Gouvernement te befchuldigen van onvolmaaktheid: want
alle ondermaanfche dingen zyn daar van vervuld.
, , Het is zeer ligt in een volk veragting op te wek„ ken voor deszelfs oude gebruiken: niemand heeft dit
„ ooit ondernomen zonder dat het gelukte. Doch om een
„ beteren ftaat te vestigen in de plaats van dien, dien
, , men verwoest, daar toe hebben veelen zich te ver„ geefsch gepynigd. In de publieke zaaken is 'er niets
'zoo flegt, mits het oud en vast is , dat niet beter
„ is dan de verandering en de beroering."
„ Die groote Denker, die zelfs in een tyd van ver
warring leefde , hadt gelegenheid om meer dan eens
op te merken, dat de plotslyke veranderingen, wel verre
van de rampen des volks te verminderen, dezelve in
tegendeel vermeerderen; en vervolgens doelende op
de bewerkers der Omwentelingen , zegt hy : „ Z y ,
„ die eenen Staat in beweeging brengen, worden dik„ wyls het eerfte in deszelfs verderf medegedeept; de
,, vrucht der verwarring blyft zelden aan hem, die de, , zelve veroorzaakt heeft; hy maakt het water troebel
„ voor andere visfchers." Deeze ftelregel is klaarblyklyk bewaarheid geworden in de Gefchiedenis der Fran
fche Omwenteling; en men kan byna verzekeren , dat
hy zulks in alle Omwentelingen zal zyn.
„ By de eerfte uitgave van dit W e r k , in 1 7 9 7 , was
myn oogmerk, in myn verhaal zorgvuldig alle uitdruk
kingen te vermyden, die den geest van partyfchap kon
den doen gevoelen. Men was echter nog te naby het
oogenblik van den fchok, dan dat 'er niet eenigen zou
den ingefloopen zyn : ik hoop dat men dezelve in deeze
uitgave niet zal vinden. Algemeene aanmerkingen om
trent de gebeurenisfen, zonder byzondere toepasfingen,
P p 2
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zyn de eenigfte, welke ik my heb veroorloofd. In 't
kort ik heb myn best gedaan om de dingen zo voor te
ftellen, als ik my verbeeld dat zy de nakomelingfchap
zullen toefchynen. Ik weet w e l , dat het Publiek my
weinig dank zal betoonen voor myne poogingen; doch
ik heb op myne zyde de zuiverheid van het oogmerk,
welk my bezielt; en indien zy zelfs vrugtloos mogten
z y n , zal ik my echter nimmer beklaagen dezelve aan
gewend te hebben."
Niemand onzer Leezeren van dit afgefchreeven Voorberigt zal een oögenblik twyfelen,wat hy in het W e r k
voorhanden te wagten heb.be, 't geen zo zeer aan des
zelfs Tytel beantwoordt, wat den Adel betreft. ——
W y .moeten veronderftellen, dat deeze Vertaaling vol
gens de Tweede Uitgave gemaakt is ; althans aan het
flot des Voorberigts vinden wy , met een onderfcheide letter , naa eene affcheidings - ftreep , vermeld:
„ De Leezer moet indagtig z y n , dat de eerfte uitgave
van dit Werk plaats hadt, in een tyd, dat Frank,, ryk zuchtte onder barbaarfche Gouvernementen, die
hetzelve zoo lang verdrukt hebben, en dat dus verfcheiden gezegden, in de tegenwoordige geplaatst,
, , betrekking hebben op die noodlottige tyden." — Is
dit waarheid, dan moet de eerfte uitgave, die wy niet
kennen, overgevloeid hebben van bitterheden en fchampere gezegden, waar van deeze nog vol is.
Het Werk wordt in twee Deelen afgefcheiden.
Het
eerfte geeft de Oorzaaken der Franfche Omwenteling
o p , en loopt tot de Vernietiging van het Koningichap.
D e opgave deezer Gebeurtenis, die den Adelftand in
Frankryk zo zeer vernederde en eindelyk vernietigde,
kan by D E L A T O C N A Y E niet. wel onpartydig weezen;
en daar zich zo veel verkeerds, wreeds en onmenschlyks by dit bedryf paarde , viel het gemaklyk, alles
met die kleuren te overftryken :„Partydigheid houdt en
beftuurt de hand des Schryvers.
Het tweede Deel fchetst de poogingen van den Adel,
om de voortgangen der Omwentelinge te fluiten. Dit ge
deelte geeft veele min bekende byzonderheden op. D E
L A T O C N A Y E ' s geheugen is hier zyn voornaame Leidsman,
en hy hoopt, dat men, naa deeze bekentenis, het ge
brek aan zamenhang of regelmaatigbeid wel zal willen
verfchoonen; die verfchooning vraagt hy ook over zyn
eenigzins vryen ftyl, in welken hy zich hier en daar
heeft
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heeft veroorlofd een zo ernftig fchynend onderwerp te
behandelen. „ Het is veel,"'zegt hy ten flot, „ o v e r
zyne rampen te kunnen lachen."
Lachen doet hy
ook , te midden van veele treurige Vernaaien, zyne
Leezers , door Anecdoten, waarvan hy vol is.
Het opmerkelykst gedeelte is de opgave van de drie
verfchillende L e g e r s , zamengefteld uit Uitgeweekene
Edelen, en van den eerften Veldtocht van deezen Oor
log, gevolgd van den aftocht des Hertogs V A N B R U N S W Y K . De oorfprong van den Oorlog der Chouans, en
van dien, welken de Koningsgezinden zo langen tyd
in de Vendée gevoerd hebben, wordt niet weinig toe
gelicht.
De gefchiedenis loopt tot het afdanken van het Leger
der Uitgeweekene Edellieden, naa den beflisfenden flag
van Jemappe,
in Nov. 179a; in welk lot de Schryver
deelde. Hy mogt met waarheid zeggen: „ De Souve.
rainen fchroomden niet onder 't oog hunner Onderdaanen de Verdeedigers van den Throon te ftellen, voor
hunne verknogtheid vergolden met de wanhoop, armoe
d e , en veragting, welke zy naa zich fleept. — Men
dankte het Leger der Uitgeweekene Edellieden af, zon
der zelfs voor eenen enkelen dag in hunne behoeften
te voorzien. A l l e s , wat men de Edelen, die de Infan
terie uitmaakten, aanbood, beftondt in eenen dagfoldy,
zeven Huivers, die de meesten niet wilden aanneemen.
DeCavallerie boodt men niets aan; maar de Pruisfchen
lieten de Guardes du Corps van den Koning , gelyk
ook aan de hunne, de Paarden behouden , weike z y
hun verfchaft hadden ; het welk, fchoon het eene ge
ringe onderfteuning was , he.n egter voor eenigen tyd
hielp."
De Schryver z e l f , op dat wy 'er dit nog byvoeg e n , verklaart ten flot: „ Eindelyk verlicht omtrent
onze al te groote vertrouwlykheid, verliet ik met een
fchreiend oog en een verbitterd hart myne oude mak
kers , my verwyderende van de iedele ontwerpen en van
de harsfenfchimmige hoop, welke wy allen gekoesterd
hadden by het begin van deezen noodlottigen Veld
tocht. Opgeklaard omtrent de rampen, van welken w y
(voorzeker niet vrywillig) de werktuigen waren ge
weest, befchouwde ik, federt dien tyd, de verfchillen
der Mogendheden met Frankryk als geheel vreemd van
de zaak , die het ons tot een pligt gemaakt hadt het
Pp 3
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Ryk te verlaaten. Vast beflooten hebbende niet meer
werkzaam te weezen in deezen Moedigen twist, verwyderde ik my wel verre van het tooneel der rampen,
welke by veroorzaakt : en van dien tyd af aan heb ik
altoos myne wenfchen daar toe bepaald, dat het verfchriklyk en nutloos ftorten van menfchenbloed toch
eens mogt ophouden!"

Gefchiedenis van de Agttiende Eeuw ; bevattende al het
merkwaardige, het welke, zo in als buiten Europa ,
ia de laatfte honderd jaaren, is voorgevallen, op eene
zaakelyke en beknopte wyze befchreeven , en uit de
meest geloofwaardige Authcuren,
en oorfpronglyke
Stukken , byeengetrokken , door J A N F O K K E .
ïlde
Deel. Met Plaaten. Te Haarlem, by F . Bohn. In
gr. 8vo. 384 bl.
aa, by de in 't licht verfchyning van het Eerfte
Deel deezes W e r k s , in onze beoordeelende aankondiging, den aanleg, a a r t , en het bepaalde doel des
Schryvers , in 't breede opgegeeven, en onze aanmerkingen daar over gemaakt te hebben (f) , zal geen onzer Leezeen verwagten , dat wy iets daar van herhaaien ; maar wel , dat wy ons met overwyzing vergenoegen. T e meer mogen wy daar by berusten , dewyl dit Tweede Deel volmaakt in denzelfden trant bearbeid is.
Maakten wy eene aanmerking op den Styl, deeze is
dezelfde gebleeven; doch konden wy de Taatgeb;eken,
in het Eerfte Deel ontmoet, aan geene Schryf- o f Drukfeilen toekennen ; hebben wy , op dien grond , den
Schryver eene betere in agtneeming daar van aangeraad e n , — wy zien, met genoegen, die aanraading in opmerking genomen, en is dit Deel by lange naa daar aan
zo zeer niet onderhevig.
Koos de Schryver , in 't voorig Deel, het voeglyk
Standpunt van den Vrede, te Utrecht in den Jaare 1713
geflooten, — in het tegenwoordige dient de V r e d e des
Jaars 1748 , te Aken , ten voornaamen fcheidpaal van
dit Deel.
ïn

N

(*) Zie onze Letteroef. voor 1801, bl. 608.
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In de Aantekeningen, aan den voet der bladzyden ,
die niet veelvuldig zyn, ontmoeten wy veelal eene aanduiding van de Geflachts - verwantfchappen, de Geboorte" en Sterfdagen van de Vorstlyke en andere P e r foonen, in den text zeiven vermeld. De Heer FOKKE
fchynt ons t o e , in dit vak eene vry groote bedreevenheid te bezitten. Het zou , is ons ingevallen , agter
dit Werk , wanneer de Eeuwbefchryving voltooid i s ,
geen ongevallig toevoegzei weezen , de hier verfpreide
aanduidingen van dien a a r t , althans de gewigtigften,
byeenverzameld en in eene goede rangfchikking voorgefield te vinden.
Reizen ïn Opper- en Neder - Egypten , geduurende de
Veldtogten van den Generaal B U O N A P A R T E . Door den
Heer V I V A N T D E N O N . Uit. het Fransch vryelyk vertaald. Voorafgegaan door een Gcfchiedkundig Verhaal
der Verovering van Egypten door de Franfchen,
door
den Deer E . A . K E N D A L . Met Kaarten en Plaaten.
I/Ie Deel.
In den Haage,
by J . C . Leeuweftyn ,
1803. In gr. 8vo. Behalvcn het Voorwerk van CVf
bl. 389 bl.

D

e Leezers van ons Maandwerk zyn niet- onbekend
met deeze Reizen van den Heere D E N O N : wy
zyn vaardig geweest met eene en andere treifende byzonderheid daar uit aan te bieden. Twyfel leedt het
niet, of wy hadden eerlang eene Nederduitfcbe Vertaaling diens VVerks te wagten.
Zeer kostbaar is het
ooifpronglyke, door de fraai je uitvoering en de menigte van Plaaten , en komt op meer dan honderd gulden te ftaan. W y twyfelen zeer, of eene Vertaaling,
met alle de Plaaten, ooit in 't Hollandsch zal verfchynen. Althans in Engeland heeft men niet onderftaan,
eene zodanige te geeven, fchoon ' e r , omtrent gelyktydig, twee Vertaalingen in 't licht kwamen ; eene door
A R T H U R , A I K I N , in 4to. a Vol. ten pryze van 4 1. 4
f. en in 8vo. 3 Vol. a 1. a f. waarin men eenige Plaaten heeft agterwege gelaaten; — de andere is volvoerd
door E . A . K E N D A L . , Esq. a Vol. 8vo. ; in dezelve
ontmoet men flegts eenige Plaaten, en is voor 18 f.
te bekomen.
Misfchien dat de Vertaaling, welke de Boekhande?
P p 4
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laar A L L A R T aangekondigd heeft, het voetfpoor druk
ke van AiKiNs Vertaaling: wy mengen ons niet in den
Boekverkooperlyken twist, gereezen by de uitgave der
Vertaalinge, welke wy thans aankondigen, die zeker
voor eene naavolging van K E N D A L S arbeid moet ge
houden worden.
W i e twyfelt hier a a n , als hy de
Voorreden van dien Engelfchen Vertaaler 'er voor ge
plaatst vindt, in welke deeze verflag geeft van zyne
handelwyze, met het oorfpronglyke gehouden ? — hy
noemt het eer famengedrongen dan verkort; en zo is
bet waarlyk; — en ook aantreft het Gefchiedkundig Ver
haal, door dien Vertaaler ter Inleidinge tot het Werk
geplaatst? Terwyl ook eene en andere Aanteekening, aan
den voet der bladzyden, van Engelfche herkomst zyn.
In twee Deelen zal deeze Vertaaling begreepen worden.
Schoon w y , gelyk vermeld i s , nu en dan een Stuk
uit deeze Reizen in ons Mengelwerk plaatften , mogen
wy niet nalaaten , van dit Werk en den Schryver een
meer of min uitvoerig verflag te geeven. Hier toe kan
D E N O N S Voorreden dienen, behelzende de Aanfpraak ,
welke hy voorneemens was aan het Inftituut van Kaira
te doen, by zyne terugkomst uit Opper-Egypten.
Wy
neemen 'er flegts eenige trekken uit over, naa vooraf
aangemerkt te hebben , dat de Franfchen niet alleen
Egypten wenschten te vermeesteren, maar ook te onder
zoeken ; ten welken einde een aantal Wysgeeren, Ge
leerden, en Kunflenaars in verfcheide takken, het L e 
ger vergezelden. Hadden zy 'er een vol Handiger verblyf mogen vestigen, wy mogen, uit het geen z y , in
zo korten t y d , gedaan hebben,vry veronderftellen, dat
de vrugten voor kunften en weetenfchappen enz. allerovervloedigst zouden geweest zyn.
D E N O N was geen Krygsman , maar Lid van het In
ftituut te Cairo (in dit W e r k altoos Kaira"). De Op
perbevelhebber B U O N A P A R T E , als of hy geweeten hadt,
dat D E N O N S oogmerk was , de Oudheden van OpperEgypten. te onderzoeken, zondt hem derwaards met de
Divifie, welke de verovering dier landftreeke moest
voltooijen. In den Generaal D E S A I X vondt hy den Man
van letteren, van fmaak, den beminnaar van kunften en
weetenfchappen.
In den Generaal B E I X I A R D trof hy
eene eenpaarigheid van Cbara&er aan, vriendfchap en
onvermoeide heuschheid; in de Officieien aangenaame
gezelligheid; in alle de Soldaaten der een-en-twintigfte
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halve brigade eene verpligtende hartlykheid ;. met één
woord, hy was in zekeren zin „ geïndentifieerd" met het
bataillon , dat zy vormden, eh in wiens midden hy
zodanig zyn huisverblyf gevestigd hadt, dat hy den
meesten tyd geheel v e r g a t , of dat hy mede oorlog
voerde, of dat de oorlog vieemd was van zyne bezigheden.
Daar zy eenen vyand te vervolgen hadden, die altoos op zyn zadel z a t , waren de beweegingen der D i vifie altoos fchielyk en menigvuldig. H y was zomtyds
verpligt, de allerbelangrykfte Oudheden fchielyk voorby te trekken , en zomtyds zich lang op te houden ,
waar niets viel waar te neemen; maar, zo hy de vermoeijénis van vrugtlooze marfchen ondervondt, ontwaarde hy tevens, dat het dikwyls voordeelig wa#, een eerilen oogflag van groote voorwerpen te neemen, alvoorens hy overging tot tie onderdeden; dat, zo deezen,
in den beginne, door derzelver aantal, ons verbyster e n , zy zich naderhand, door overweeging en nadenking,
JQ den geest rangfchikken; en d a t , zo de eerfte indrukzelen zorgvuldig moeten bewaard worden, het alleen in de afweezigheid der voorwerpen i s , 't welk dezelve voortbragt, dat zy met vrugt onderzogt en ontwikkeld kunnen worden.
Hy was desgelyks van
begrip, dat een kunstoefenaar, by het aanvaarden zyner reize, alle eigenliefde zyner profesfie behoort af te
leggen ; dat hy zyne aandagt niet moet bezig houden
met het geen al o f niet eene fchoone fchildery zal
voortbrengen, maar met dat algemeen belang, 't welk
het gezigt van het tooneel, waar van hy zich voorftelt
eene tekening te zullen maaken, noodzaaklyk moet inboezemen.
De Tekeningen, door hem medegebragt, maakte hy doorgaans op zyn knie, of overeind
ftaande, of zelfs te paard zittende; nooit was hy in
ftaat geweest, om eene enkele, naar zynen wensch,
geheel af te maaken, om dat hy, een geheel jaarlang,
niet eenmaal een tafel gevonden hadt, fteevig genoeg
om eene lineaal te bezigen.
W a s hy verftooken
van de gelegenheid om oudbeden af te beelden , dan
befteedde hy zynen tyd in het vergelyken der characters,
en het tekenen der iiguuren , der kleederdragten , der
gebouwen, en der landfehappen van de Dorpen, en van
het Volk, dat thans Egypten bewoont.
In de daar op volgende opgave van de hoofdvoorwerP p 5
pen
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pen door hem befchouwd en afgebeeld, welke wy voorts
in de Reis zelve breeder ontmoeten , volgen wy D E N O N S verflag niet.
Men leest ze hier, men leest ze
in de Reisbefcbryving zelve, met verbaazing ; en mogen wy D E N O N S woorden bezigen, ook op andere reisontmoetingen toepasfelyk, wanneer hy van het Eiland.
Philoè fpreekt. „ Het is dwars over een barre en ruwe
landftreek, dat het oog eensklaps de trotfche gedenkftukken van het Eiland Philoë ontdekt, die een fchitterend
contrast vormen; een contrast, dat de verwonderlykfte
verrasfing voortbrengt , welke een reiziger kan ondervinden. De Nyl doet eene wending, als of hy kwam,
om dit betooverend Eiland op te zoeken en te omhelz e n , waar op de gebouwen der oudheid alleenlyk gefcheiden worden door eenige weinige hoopjes palmboomen, of door rotzen , die daarom alleen fchynen in
weezen gebleeven te z y n , om den rykdom der natuur
met de greotfche pragt der kunst te verbinden, en eene
verzameling te maaken van al wat fchilderagtigst en
edelst is.
De geestvervoering, welke een Reiziger
gevoelt, by de befchouwing der gedenkftukken van
Opper-Egypten,
moge den koelen Leezer voorkomen
als eene onophoudelyke grootfpraak, als eene eentoonigheid van vergrooting; maar het is eeniglyk de ongekunstelde uitdrukking van dat gevoel, 't welk de verhevenheid van derzelver karakter inboezemt."
Het Werk voorhanden behelst een aangenaam mengzel
van lotgevallen, land-, plaats- en oudheid - befchryving : en indien het Dagverhaal van de zwervende en
ontmoetingvolle werkzaamheden eens Veldtochts tegen
eenen vyand, wiens fnelle beweegingen, en by wylen
geboden tegenltand, veel werks verfchaften, nu en dan
het verhaal der ontmoette Oudheden afbreekt, — worden die afbreekingen zelve een prikkel voor de nieuwsgierigheid, en de aandagt des Leezers wordt afwisfelend gaande gehouden en voldaan.
Overbekend is het, dat veele der vroegere Reizigeren in Egypten groote zwaarigheden ontmoetten ; dat
zy veele voorwerpen , uit mangel aan veiligheid, zeer
verhaast en gedeeltlyk onderzogten.
Een Europisch
Oudheidkundige en Tekenaar, befchermd door een L e ger zyner eigene Landgenooten , was een nieuw Charact e r in Ezypien. „ Zints den tyd van H E R O D O T U S tot den
tegenwooxdigen," mogt D E N O N fchryven, „ is ieder
Rei-
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Reiziger, de voetfrappen zyns voorgangers drukkende,
de Nyl fchielyk opgevaaren ; hy durfde zyn vaartuig
niet uit het oog verliezen , verliet den oever flegts
eenige uuren, en bezag vol fchrooms de naaste voor
werpen. In alles , wat niet omftreeks den oever der
Riviere lag, ging hy te raade met de Oosterfche berigten.
Meermaalen ontmoeten wy D E N O N , door zugt
tot nafpeuring van Oudheden gedreeven, ondanks het
hem vergezellend Leger, in gevaar; dan hy heeft m e e r ,
veel meer dan ouderen kunnen doen.
D E N O N , geen Krygsman van beroep zynde, en dus
niet, als 't w a r e , vereeld tegen de hardigheden, die
den Oorlog bykans onvermydelyk vergezellen, betoont
te meermaalen een zeer gevoelig h a r t , en geeft vol
aandoenings berigt van de behandeling, die de Inwoonders zomtyds moesten lyden. Onpartydigheid beftuurt
hier zyne pen; deeze ook doet hy op eene doorfteekende wyze kennen, in een verflag wegens eenigen zyner
Landgenooten , naa het verlies der Vloote. Wy nee
men dit o v e r , dewyl het zeer ter opheldering dient
van de valsch herwaards overgebragte berigten. —-—
D E N O N fchryft:
„ Naa het verlies der Vloot, hadt
men de troepen, die te Kashid {Rozettci) waren, i n d e
kasteden en batteryen verdeeld, by kleine bezettingen.
Ten einde eene gemeenfehap tusfchen de beide Steden
te onderhouden, hadt men het noodig gevonden, tus
fchen Alexandrien en Rashid, langs den weg V3n Abu
kir, Caravaanen te vestigen , en 'er werden Soldaaten
gebezigd om deeze Caravaanen tegen de Arabieren te
befchermen: weshalven 'er een al te gering aantal troe
pen ter laatstgemelde plaats overbleef, om h a a r , in
het geval van eenen vyandlyken aanval, genoegzaam te
kunnen verdeedigen.
In deeze omftandigheid van
zaaken werd het voorftel gedaan om eene Land-militie
te formeeren van de reizigers , de fpeculanten, de ledigloopers, de nutteloozen, de zwervende en befluitelooze menfchen, die te Alexandrien aangekomen o f
reeds van Kaira waren teruggekeerd; eene lange lyst
in de d a a d , die halfüagtige weezens mede gerekend,
die, reeds bedorven door de veldtochten van Italië, en
zich in de ooren hebbende laaten luijen, dat Egypten
eene iöort van luilekkerland w a s , als het oude Canaan,
overvloeiende van melk en honig, begreepen hadden,
dat zulk een gezegende landsdouw, in eenen korten
tyd,
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t y d , het fortuin moest maaken van haare eerfte bezitt e r s ; Epicuristen en ligtmisfen, die, met zielen door
S A V A R Y S reisverhaalen betoverd, lugthartig Parys
ver»
laaten hadden, om nieuwe vermaaklykheden te Kaira
op te zoeken; en een fpringhaanenleger van allerhande
fpeculanten, die gekomen waren om leveranciers te
zyn van de noodwendigheden der troepen, om den
Egyptifchen koophandel de pols te voelen, en tot hooge pryzen in te voeren en te verkoopen alles wat de
Colonic zou mogen ontbeeren.
Dit flag van lieden hadt middelerwyl eene deerlyke misrekening gemaakt ; de Beys waren met al hun. geld en kostbaarheden van Kaira vertrokken ; het gemeen hadt derzelver huizen verder ledig geplunderd; B U O N A P A R T E hadt
geen aanneeming noodig ; en de koopvaardyfcheren werden door de Engelfchen geblokkeerd : tegenfpoeden ,
d i e , in de oogen deezer reizigers, een mist van treurigheid over geheel Egypten verfpreidden.
Bitterïyk gegriefd, by de bevinding dat zy weezenlyke gevangenen waren,in alle hunne ontwerpen te leur gelteld,
en verpligt om in perfoon mede te werken ter verdeediging en verbetering van eene landttreek, welke z y n u
zagen, dat alleenlyk den welvaart vari Frankryk in het
algemeen, niet van het hunne in 't byzonder zou bevorderen , zonden zy de treurigfte verhaalen na het
Vaderland af. Deeze Verhaalen, door de
Engelfchen
onderfchept, bragten veel toe om die Natie ten opzigte
van onzen toeltand te misleiden
„ De Engelfchen (heelden zich met de gedagten, dat
wy ftierven als muizen van honger en gebrek; zonden
ons onze krygsgevangene landslieden t e r u g , ten einde
zy het tydperk onzer volkomene verdelging mogten
helpen verhaasten; lieten in hunne Couranten drukken,
dat de helft onzer Armee in de hospitaalen ziek l a g ,
dat de helft der overige helft haar werk vondt, om het
overfchot, door de landziekte blind geworden, te leiden.
E n al dien tyd ondertusfchen voorzag ppper - Egypten
ons
( * ) Men bleef niet in gebreke, die Brieven uit te geeven,
en te vertaaien, ook hier te lar.de. Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1 8 0 0 , bl. 3 5 .
Dit aantal van een-en-dertig Brie»
ven beoordee'ende , hebben wy juist , gelyk uit dit verhaal
van D E K O N blykt, de groote oorzaak van derzelver fchryven
getroffen.
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ons met een overvloed van het beste graan, en NedcrEgypten met de fcboonfte r y s t ; de fuiker van het land
was te koop voor de helft van den prys der fuiker in
Frankryk;
de tallooze kudden van buffels, osfen,
fchaapen en geiten, zo wel als de voortbrengzelen van de
Herder-Arabieren
, vervulden volkomenlyk de fterke toeneeming der vertiering op het tydftip van den aanval zelf,
en gaven het vooruitzigt van overvloed, van veel meer
dan noodig w a s , voor het vervolg; en voor de lekkerheid
der tafel konden wy 'er alle foort van gevogelte, v i s c h ,
w i l d , groenten en vrugten byvoegen. Van dien aart waren
de voorwerpen der eerfte behoefte, welken Egypten haaren belasteraars aanboodt; belasteraars, die de behoefte
hadden van goud, om de begochelingen, waarin zy zich
hadden toegegeeven, te voldoen; en die, geen goud vindende, even daarom niets anders rondsom zich zagen,
dan brandend zand, vlooi jen en muggen, honden, die
hun uit den flaap blaften, jalourfcbe ongemakkelyke
mannen en digt gefluierde vrouwen, die niets voor het
gezïgt vertoonden, dan den eeuwigen nek."
De Engelfche Vertaaler K E N D A L en diens
Nederduitfche Navolger hebben het onafgebroken Dagverhaal in
het oorfpronglyke, zonder eenige verdeeling in Hoofdftukken, gevolgd.
Dit veroorzaakt eenige vermoeienis
in 't leezen, daar het aan uitgemerkte rustplaatzen ontbreekt; in de andere Engelfche Vertaaling van A I K I N
ontmoet men voeglyke onderfcheiding in Hoofdftukken,
die wyhoopen in de andere Nederduitfche
Vertaaling mede
te zullen aantreffen. Deeze Vertaaling mag goed heeten ;
doch wy meenen hier en daar fpooren van verhaasting
ontdekt te hebben : ook zyn te meermaalen onduitfche
woorden gebezigd, in gevallen, waar goede Nederduitfche welftandiger zouden' geweest zyn.
Gefchiediundig Ge denkftukvan het voorgevallene binnen Haarlem, in de laat/Ie helft van het Jaar M DC CIC. Met Plaa.
ten. Te Haarlem , by li. Loosjes Pz. In gr. Svo. 3 7 7 bl.
en 132 bl. Bylagen.

W Landing van

anneer wy het Tweede Deel

van de Gefchiedenis der

het Engelsch - Rusfisch Leger , door L . C.

VONK , aankondigden, hebben wy vermeld : , , In eene Aan*
tekening maakt de Schryver met lof gewag v a n h e r verrigt-

te der Municipaliteiten van Haarlem en de Bevetwyi.
„ Schoon
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„ Schoon deeze Aantekening vry breed z y , hadt dit gedrag
„ wel verdiend in het lichaam des Werks te (laan, en met
meer byzonderhedt-n opgegeeven te worden ; welke den
Schryver niet onbekend konden weezen, en althans by de
tvlunicipaliteiten dierPlaatzen nooit uit het geheugen zullen
„ gaan ( * ) . " Wat ook de oorzaak van die fchraale vermelding moge geweest zyn ( f ) ; ten aanziene van Haarlem vinden wy dit vergoed, in bet ophemelde Gefchiedkundig Ge-

denkftui, welks Uitgeever en Vervaardiger men vrylyk voor
denzelfden mag houden: de (lyl van den Boekhandelaar LOOSJES (leekt 'er kennelyk in door; en ftrekt deeze om leevendigheid by te zetten aan een onderwerp, 't geen zulks,
op eenige plaatzen, wel behoefde, fchoon, op andere, de
aart der voorvallen treffend genoeg was voor een Schryver,
die meermaalen , in Dicht en Ondicht , blyk gaf, voor een
hooger vlugt dan een dor Verbaaifchryver berekend te zyn.
T o t het zamenftellen deezes Werks hadt den Uitgeever de
toegang tot de Stedelyke Papieren van dien tyd opengeftaan:
wat 'er in voorkomt, rust dus op zekere Befcheiden en authentique Berigten , in het Gedenk/luk verwerkt, en de belangrykften in Bylagen 'er agter gevoegd. Behalven de verschbeid van de gebeugenisfe der voorvallen, kan het openftaan
tot den toegang dier ftukken, aan een Tydgenoot, byzonderheden bieden , welke een laater Gefcbiedboeker, of niet, o f
flegts gedeeltlyk, verwerft, fchoon hy daar toe poogingen
aanwende: gewis een der voordeelen van Schryvers , die de
Gebeurtenisfen huns eigen tyds boeken , wanneer oordeel,
met onpartydigheid gepaard, hut-ne pen beftuurt. Voorzeker
nam de Schryver een moeilyke taak ter hand, Gebeurtenisfen vermeldende j voorgevallen onder 't oog zyner Medeburgeren, en van Perfoonen Ipreekende, 'die hem dagelyks ontmoeten, en , fchoon veeltyds ioflyke zaaken vermeldende,
niet kunnende nalaaten, min pryslyke aan te roeren. Dan niemand , gelooven w y , die zich in het laatsigemelde geval bevindt, zal reden hebben om zich over de voordragt te beklaagèn.
In XVIII Hoofdftukken is het Werk afgedeeld, die als zo
veele byzondere Tafereelen mogen befebouwd worden. Zo
veel noodig wordt 'er van het algemeen beloop der Landinge aangeroerd , dan de aandagt byzonder op Haarjem gevestigd. W y vergenoegen ons met voor onze Leezers een en
ander gedeelte af te fchryven, ter proeve kunnende dienen
van het geheel.
Haarlem bevondt zich , op dat wy dit algemeene laaten
voorafgaan, ten dien t y d e , in eenen toeftand van tenen alzins byzonderen en onaa*ngenaamen aart, d i e , fchoon de Stad
niet
( * ) Z i e o n z e VdderL • Letteroff.
voor i 8 c 2 , bi. 1 1 5 .
( f ) Misfchien vinden wy des een w e n k o p bl. 1 1 2 en 1 1 3 deezes Werks,
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niet daadlyk in der Vyanden handen geweest is, eene breeder
melding verdiende, dan men in de voorhanden zynde berigten aantreft. „ Een toeftand," op dat wy des Schryvers eigene woorden bezigen , „ d i e , by de herdenking, den onpartydigen met dankbaarheid vervult jegens hen. die toen,
door den loop der omftandigheden, aan het hoofd der B u r gery geplaatst waren; een toeftand, zo akelig, als, federt de
belegering der Stad door de Spanjaarden , niet binnen derzelver muuren plaats had." Een uitvoerige fchets van dien
toeftand der Stad te geeven, is des Opftellers oogmerk. Min
gefchikt mogen deezs bladen weezen voor hun , d i e , ten
wille van het Huis van Oranje , een anderen uitflag van der
Engelfchen en Rusfen aanval gewenscht hadden. De Vervaardiger deezes Werks betuigt : , , Waare liefde tot het heil dss
Vaderlands, liefde voor de Maatfchappy van Burgers, van wdke
benaamïng, van welk geloof, in het Staatkundige of Godsdienftige, zucht voor vryheid en onarhangelykheid, dan zelfs wanneer beide met een doodlyken flig gedreigd worden, zyn
de hoofdroerzels van h e m , die, overtuigd van al het gebrekkige, dat hem aankleeft, onderneemt, den toeftand van de
Stad Haarlem, in dat noodlottig , fchoon zegenryk geëindigd
j a a r , te befchryven: naauwkeurige waarheid ter neder te ftellen,
elk, zo veel mogelyk, recht te laaten wedervaaren, en hier
en daar wenken te geeven, misfchien niet van allen nut ontbloot, is in deezen zyn eenig oogmerk."
Om 't zelve te ber-iken, dient de fchets van het Gemeentebeüuur van Haarlem, en van de Gewapende Burgermagt ——:
van den verdeedigioozen ftaat der Stad, alsmede van de Staat,
kundige gevoelens der Burgeren. Gaarn namen wy dit over;
doch het is te uitvoerig. W y treeden, zonder verdere opgave vao byzonderheden,tct de beloofde Tafereelen; en m o e ten wy , uit een grooten overvloed, ons tot weinige bepaalen.
De zegepraal der onzen en der Franfchen, op den 10 Sept.
bevogten, vermeld hebbende, vaart hy voort : „ Da dag
(de 20) die dus de zegepraal van onze Armee op die der
vyanden bevestigde, was ook getuige van een tooneel, zodanig als nimmer onze oogen binnen deeze Stad gezien hadden, o f wy byna nimmer hadden kunnen verwagten te zullen
aanfchouwen.
In den naaoiiddag van den soften September
kwamen, onder geleide van eenige Franfche Jaagers te paard
en Gewapende Burgers , binnen deeze Stad omtrent duizend
krygsgevangen gemaakte Rusfen en Engelfchen. Het was aandoenlyk om deeze trein te zien binnen komen, daar zich, in het
midden van de zegepraal , geen ontydige fpot, geen valfche
lach der befchimpinge vertoonde; alles was orde, ftilte en geregeldheid. De vreemdheid deezer vertooning trok alle oogen
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r a zich, en men ftondt niet weinig verfteld,ïn zo opgevyzel»
de, zo geduchte Rusfifche Troepen, een hoop lompe en Hecht
gekleedde Soldaaten ,•' waar van veelen blikken of koperen
Kasques droegen van eene pyramiJaale gedaante, zo als de afbeeldingen der foldaaten van het begin der agttiende Eeuwe
voordellen , te aanfchouwen, zo lomp van voorkomen, dat zy
weinige tekenen van den befchaafden mensch vertoonden.
Niettemin meenden anderen in hun te ontdekken eene in deezen ftaat van Krygsgevangenen wel beteugelde , maar zeer te
duchten woestheid, wanneer de zegepraal zich aan hunne zyde
verklaart. Men moest ten voordeele der Rus/en nog ftellen,
dat zy, na eenen Zeetogt, die langer dan het oogmerk geduurd hadt, ougenbiiklyk na de ontfebeping, zonder zich behoorelyk te ververfchen , zeker onftaatkundig genoeg, tegen
den vyand waren aangevoerd geworden.
Doch hoe men ook
de Rus/in befchouwde , zy bleeken zeer gefchikt, o m , als
loutere werktuigen van geweld, door eenen Alleenheerfcher
geleend te worden aan een Gouvernement, d a t , na alle de
zenuwen van onzen Koophandel afgefneeden en verlamd te
hebben, nu de laatfte hand aan onzen volkomen ondergang
wilde leggen , door ons Land aan alle de verwoestingen van
den Oorlog prys te geeven, en over het overblyfzel de magt
in handen te -lellen aan een Huis , dat , verknogt aan zyne
belangen, deeze Natie tot eene afhangelyke Kolonie maaken
zou. De Rus/en vertoonden zich ook in een neg ongunüiger
licht, daar zy gevolgd werden door de krygsgevangen Engelfchen , die, wel gekleed, van eene ryzige geftalte , by den
fpyt op hun gelaat te leezen , eene fierheid uit de oogen
blonk, die men vergeefs zoekt by een volk van Lyfeigenen.
Daarenboven febeen men den Rus/en ingeboezemd te hebben,
dat z y , wanneer zy de Ba.aaffcbe en Franfche Armée\in handen vielen, op eene barbaarfche wyze zouden v/orden omgebragt. Zeker althans was de angst op hun gelaat zigtbaar,
vooral toen z y , de Nieuwe of Kennemerpoort ingetrokken,
de St. Jans Kerk, tot hun verblyf gereed gemaakt, werden
ingeleid." — W y kunnen , om plaats te behouden , den Schryver niet volgen in de verdere voordragt van die zegepraal,
en het weldaadig gedrag ttn opzigte van die vyanden , hoe
fchoon ook gefchetst. Het ftemt zeer overeen met het Tafereel, 't welk wy hun niet mogen onthouden:
„ Aanhoudend was de doortogt der gekwetften , en meestal vertoefden in deeze Stad de fchepen , zo om de ergst gekwetften , welker verdere vervoering ongeraaden was, als van
doodlyke gevolgen voor de Lyders zullende kunnen zyn,
bier in het Gasthuis" te bezorgen , tot dat daaromtrent andere
fchikkingen gemaakt waren, als om de noodige ververfchingen in te neemen.
Mee onafgebroken vlyt warsn de Heelraees-
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-meesters deezer Stad, met hunne Leerlingen, zo in het Gasthuis als op de Schepen, bezig met deeze ellendigen; liggende
vriend en vyand ondereen gemengd, gekneusde, verminkte,
zteltoogende, ftervende, en fomtyds dooden. — : — 't Zou de
liefddaadigheid der Burgery te kort gedaan zyn , zo hier verzwegen werd , hoe vaardig zy toefchoot om de lydenden ce
verkwikken, te verlterken. Schoon de Voorzitter van de
tweede Kamer, SIDEHIUS , door het noemen van den naam, de
zedigheid van Haar achtte te kwetzen, die hier dageïyks, zo
als hy zich uitdrukte, voor een geheel Hospitaal van G e kwetiten, de fpyze liet toebereiden; op een Gedenklluk ter
cere van deeze Stad aarfeit de pen der Gefchiedenis niet, die
z o veele rjaamen moet optekenen, waar van het Naageflacht
met afkeer zal te rug deinzen, zonder vleijery ha^r te n o e m e n , die zelfs in dat oogenblik de aandacht van de Vaderen
des Vaderlands tot zich trok. CORNELIA CATHARINA HODSHON
ttamelyk maakte, in dit tydsgewricht van jammer en ellende,
dat edel gebruik van haare fchatten , dat alleen den fchatten
eene wezenlyke waardy, zelfs in het oog van den Wysgeer ,
geeft.
Zy deedt, door eene ruime uitreiking van verkwikkende en verlttrkende fpyze, de ellendige flachtofFers des
Oorlogs, die met Schepen, o f v o o r , of by haare aanzienlyke
wooning aan het Spaarne vertoefden, ondervinden , dat en
mededogen en weldaadigheid grondtrekken zyn van het karakter eens Volks, dat driftiger nabuuren, nydig over deszelfs
rykdorn, onkundig van de behoeften, die dit Land noodig
heeft om het hoofd boven water te houden , zo gaarne
gierigheid en gevoelloosheid aantygen. — — Niet alleen zy ,
maar hoe veelen verkwikten , wel door kleiner ververfchingen ,
rcaar even welmenend, even liefdi!aadig de ongelukkige g e it wetften i J a , het zy tot lof van veelen aangetekend, hier
zweeg de ftem der zo fel opgewekte partyfchap, en de hulpvaardige menschlievenheid van het hart zegepraalde op de
ltaatkundige ftelzels, die over het geheel meer met het hoofd,
dan met het hart gemeen hebben."
Den flag van den 6 Oct. befchreeven hebbende, vervolgt
de Vervaardiger van dit Gedenkftuk: „ Zo eindigde een dag
binnen Haarlem in den weiffelenden tlaat tusfchen hoop en
vrees doorgebragt, daar, zo de veldflag ten nadeele ware
uitgevallen, de volgende dag waarfchynlyk de zegepraalende
Etigetsch-Rusjïfche Armee voor onze wallen zou gezien hebben: zo eindigde die Zondag, die nimmer het geheugen zal
ontgaan van hun, die tot eenige jaaren van onderfcheid gekomen waren. Kerken,bezocht door Godsd-enftige Vrienden des
Vaderlands,die, terwyl de wedergalm van het grof gefchut in
de gebouwen ten Godsdienst gefchikt doordrong, beden om
uitkomst en verlosfing tot den. Albeftuurder opzonden; hui5
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zen, waarin de ftilte afgebroken werd door de inbrekende ge
ruchten , dan van eenen opbeurenden , dan van eenen nederdrukkenden aart; flraaten vol gewoel en krygsgerucht van
alle zyden , en van tyd tot tyd aangevoerde gekwetflen ; het
Spaarne opgevuld met fchuiten, gefchikt om de flachtoffers van
den Oorlog te vervoeren, waar zy eene veiliger en (tiller plaats
ter geneezing hunner wonden mogten verwachten; de hoop op
het gelaat van hun, die den vyand een goed hart toedroegen; de
angst en vrees op het aanfchyn van allen, die maar eenigzin»
hun Vaderland beminden , en de zaak der Vryheid waren
toegedaan; fcharen van Burgers, mannen, vrouwen, kinde
ren, ter Stadspoorten uitttroomende, om te luisteren na het
gebulder der kanonnen , afgewisfeld door fchoten uit klein ge
w e e r , acht geevende op het naderen of het wyken van het
geluid, en daar uit den voor- of achteruitgang van het
vyandlyk Leger gisfende; losfe geruchten, daar aangebragt,
op onzekere tydingen gegrond; vertellingen , onder de band
aangroeiende: een maalitroom van onzekerheden, die geluk
kig eindigde in het bevestigend bericht van de zegepraal, dat
laat in deezen avond binnen kwam.
Het Uemeentebeituur, deezen dag door allerlei bcflommeringen onledig ge
houden , byzonder door de bezorging van het vervoeren der
gekwetflen, werd door den Luitenant Kollonel van het Artillerypark BRESSAU , in het midden van zyne werkzaamheden
en de pynigende onzekerheid, aangenaim verrascht door een
blief, aan hem ten zes ure uit de Beverwyk door een BUECUELLE'S gefchreeven, waarin deeze hem berichtte, dat men
hem ftukken Rusfisch Gefchut met de Kaisfons zenden z o u ,
om onmiddelyk, naa het ledigen van de Kaisfons, na den
Bosch te worden opgezonden : dat de vyand deegelyk geflaagen w i s , fchoon men nog onüer het fchryven van dien brief
aan den gang ware.
Wat laater werd de Municipaliteit
door het Departementaal Beltuur van Texel een brief mede
gedeeld van den Chef de Bataillon MASSABEAU , by 't zelve
ontvangen, behelzende dat de vyand ons Leger heden morgen
vroeg aangevallen had; dat alle de troepen,zo Franfche a\sBa
taaffche, met eenen voorbeeldloozen meed en hardnekkigheid
gellreeden hadden; dat het Engelsch en Rusfisch Leger geflaagén en in volkomen aftogt gebragt w a s ; dat 'er tien (tukken
Kanon veroverd, en duizend of twaalfhonderd Krygsgevangenen gemaakt waren , waar onder het fchoon Regiment Guardes van den Koning van Engeland met deszelfs Kollonel.
Hartlyk werd het Departementaal Beftuur voor deeze Yriendlyke mededeeling dank gezegd , en dc heuchlyke tyding met
het hoogst genoegen aangenomen.
Zo veranderde de akeligfle bekommering, waarmede deeze dag was aangevangen ,
ia oprechte en dankbaare blydfchap by allen, die de zaak des
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Vaderlands waren toegedaan, ja by allen, die, fchoon min
aan 't zelve verkleefd, de inruklnhg van een zegepraalend L e -

ger der Engelfchen en Rusfen,

als een waarfchynjyk

fein

van losgelaaten en meermaalen hier te lande beproefden moedw i l , met angst te gemoet zagen.
Zo vrolyk eindigde eert
kommervolle en woelige dag in 't byzonder voor 't Gemeentebeftuur deezer Stad ,• "
Het Gemeentebefiuur van Baar-,
lem, 't welk, en bovenal den Voorzitter m a K CORNERS STERK,
in dit Gedenkftuk, nevens zo veele burgers als *t zelve'de
hand baden, de verdiende lof wordt toegezwaaid • — een
lof, die hun naging van het toenmaalig Landsbeftuur en van
de Franfche Legerhoofden, gelyk de bewysftukken, hier voorhanden, uitwyzen.
Daar dit Werk in den algemeenen loop des Boekhandels
aiet voorkomt, en alleen voor de Intekenaars gedrukt i s , h e b ben wy niet willen naalaaten , van 't zelve eenigzins breeder
te gewaagen,als van e:n weezenlyk belang voor 's Lands Ge«
fchiedenisfe.
-

Gefchiedkundig Verflag van de Landingen op de Britfche Eim
landen , zinds WILLEM DEN VEROVERAAR tot op dezen tyd.
Delenda e6t Carthago.
hy J . A l l a n , 1803.

Uit het Fransch,

Te Amfterdam,

In gr. %yo. 62 bl.

T

erwyl geheel Europa het oog houdt gevestigd op de krygs»
toerusting, welke, tot eene landing op de kust van GrootBrittannie, zoo in de Franfche als Bataaffche Republiek, met
pmflagtigen en dreigenden toeitel wordt gereed gemaakt, heeft
een Franschman goedgevonden , een beknopt historisch verflag in 't licht te geeven van de landingen, welKe, zints den
jaare 1066 tot in den jaare 1797, met meer of min gelukkigen uitilag, op die kust ondernomen of vol oerd zyn. Hy
deedt zulks, waarfchynlyk, om de thans voorgenomene landing te bemoedigen, van welker afloop hy zeer gunftige gedagten voedt.
Immers fchryft hy in zyne VoorreJe : , De
vereeniging der gevallen , welken wy met eene angstvallige
„ naauwkeurigheid hebben verzameld , zal het vertrouwen
„ rechtvaardigen, het werk wy onzen Landgenooten wiilen
inboezemen. Het zal blyken, dat van de vyf-en-veertïg lan, , dingen op Engeland, Schotland of Ierland, zind* WILLEM
„ DEK VEROVERAAR tot dezen tyvl , een en-veertig gefiaagd
zyn; dat twaalf van dit aantal groote Staatsomwentelingen
daarftelden of regeert-nde Koningen ontthroonden; dat, .00
vaak men krygsbenden op de kusten van Groot-Brittannie
, , wilde brengen, men daar in zonder moeite daagde, fa oon
„ de Engelfchen meesters waren van de zee } dat de fcbepen,
Qq
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die de landing deeden, zelden Engelfche Vlooten ont*
moeteden, juist omdat de winden, die de landingen op Engeland bevorderen , de fchepen der Engelfchen in hunne
havens houden ; dat voor dit flag van ondernemingen doorgaands met voordeel galeyen gebruikt zyn, omdat derzelver
maakzel de kusten veel genaakbaarer maakt, en die vaartuigen
zelve minder blootftelt aan het vyandlyke vuur; dat het loc
„ van Engeland aliyd heeft afgehangen van één treffen, wyl
hetzelve ten eenemaal ontbloot is van fterkten; en dat, einde„ lyk, de naam der Franfchen fchier altyd genoemd is by de
„ meeste landingen, die met eenen goeden uitflag zyn be„ kroond." Naa vervolgens in den heldenmoed en het vuurig
verlangen der Franfchen den grond des gelukkigen afloops der nu
voorgenomene landinge gelegd te hebben, befluit de Schryver:
„ Haast zich het Britfche Minifterie niet, om de voorwaarden
„ aan te nemen, welke onze (de Franfche) houding op het
„ vaste land ons recht geeft, om aan het zelve voor te fchry, , ven, zoo zullen de keurbenden van ons Gemeenebest den
„ driekleurigen Standaard gaan planten op den Toren van
t, London, de vryheid weder geven aan de Zeeën en de rust
„ aan Europa, onze wapenbroeders verlosfen , en het Machiaveümus zelve in de ftraf van het Engelfche Staatsbe„ wind vernietigen."
Daar dit Gefchrift voor geen uittrekzel vatbaar is, melden
wy alleen, dat de meeste berigten flegts eenige weinige bladayden, zommigen niet meer dan weinige regels beflaan; ter
wyl de nevens gevoegde Kaart van de plaatzen, alwaar de
landingen zyn gefchied, eene duidelyke aanwyzing doet.
De
Schryver maakt in het flot zyns verflags de volgende aan
merking: „ Ging het niet buiten ons bellek, by deze ftellige
a, gegevene feiten eenige gfsfehingen te voegen, uit den daact„ lyken ftaat van Groot-Brittannle opgemaakt, dan zouden
j , wy ten voordeele der ontworpene landing het uiterst on5, geduld aanvoeren, waarmede het Engelfche volk, het welk
„ men wel moet onderfcheiden van hun, die het beheerfchen
j , en onderdrukken , de rampen verduurt, door den menfchenhaatenden oorlog veroorzaakt, in welken men het
„ heeft gewikkeld, en dien het atlerhartelykst vervloekt. De
„ daaden van het Bewind zerve bewyzen 's volks mis», noegen."
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Virgilius in de Nederlanden , of Aüneas Heldendicht, Nederduytfche verkleedinge door VICTOR - ALEXANDER-CHRISTIANAS L E
I-LAT , ftrekkende tot een f kil ze van onze tyd-gefchiedenhfen. Te Brusfel, uyt de Drukkerye van Lemaire en Andreas Leduc. An *X en XI. ( 1 8 0 2 . ) ƒ , II en III Deel.
In &vo. Te zamen 676 bl.

E

en Brabander, die zich , onder den naam van Hoogleeraar, in perzoon indrong by fchier alle luiden van aanzien en letteren in ons Vaderland zoo wel, als in zyn eigen
L a n d , om de inteekening , tegen één daalder het Boekdeel,
te vergen op zynen verkleeden Mneas van Virgilius , van
welken hy in zyne bastaardtaal zoo breed als onverftaanbaar opgaf, genoot het deel der onbefcheidenheid, hetwelk
t o c h , naar het oude Spreekwoord, het derde deel der waereld
is. De nieuwheid van eenen Inteekening - bedelenden Scbry»
ver —• de ingenomenheid met eene vrymoedige leevendigh e i d , den geleerden zoo zeldzaam eigen, als den landloper
gemeen —— het verlangen mede a l , om voor eenige geldopoffering af te komen van een wild en onbeftemd gefnap — de
benieuwdheid naar eenig flaamsch letterwerk, gepaard met de
algemeene zucht, om politieke gebreken van anderen ten toon
gefield te zien; deeden voorzeker L E PLAT, die toch het voorkomen had van een fatzoenlyk man, een zoo voorbeeldloos
groot als onverdiend fortuin maaken. Over de twaalfhonderd
naamen van Inteekenaars zyn reeds te tellen op de lysten voor
de drie Deelen van dit Werk, en het flot der laatfte lyst is
nog : 'T vervolg hierna.
Nagenoeg de helft dezer Inteekenaars zyn onze Landgenooten , meestal Mannen van aanzien
in de Maatfchappy, en bovenal van grooten naam in het
Gemeenebest der Letteren , van welke allen, wy ons verzekerd houden , dat 'er niet een i s , die zich niet oneindig
meer fchaamt over zynen naam voor dit lettei gedrocht, dan
over het geld, waar van uien hem de beurs gefneeden heeft f
terwyl het veelen waarlyk geleerden, oordeelkundigen en
bevalligen Schryvers in ons Vaderland tot in de ziele ergeren
m o e t , dat ook hier een onbefchaamde vreemdeling fchatten
gaart, waar uitmuntende eigene letteren den onvermoeiden
oefenaar naauwlyks eenig brood verfchaffen. Om dit ganfche
oordeel te billyken , en te zorgen , dat de gefchiedenis onzer
letteren nimmer blooze over zulke Inteekenlysten, als waren
zy deugdzaame bewyzen van bewondering dezer fkitze onzer
tyd-gefchiedenisfen, getroosten wy ons de moeite, dit onvergelyklyk prulwerk te doorlopen.

In 1 7 9 4 had de Schryver reeds den voorwng gemaekt van
Q q 3
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eenen omgekeerden Virgilius in de Vlaemfche taele ten dienfle det
Nederlanders uyt - te-géven , met het oogwit van daer in te
behelzen een Hekeldicht der zoogetiaemde Brabandfc'< e Revolu
tie.

Daarna kreeg hy eerst den getravesteerden Mneas van
in handen, fchoon reeds in 1 7 8 4 te fVeenen uitge
geven , en nu liet hy zynen eizen voorwerp varen , om fiever

BL.uMAüER

dit Werk van den Duitfcher ganseh om te fmelten, en desto
meer wyl de Vlaemfche fpraeke federt lange jaeren veronnachtzaemtword, het welk hem deed befluiten om met alle geweld te

doen verdwynen het vooroordeel, at of het onmogelyk waer in
de Vlaemfche taele de letterkunde te oeffenen, ende iet lezensweerdig tot gebruyk van zyne landsmannen in V Rekt te given,
In iulk eene taal fpreekt voords LE PLAT over de oorzaaktr»
der agttrlykheid zyner landgenooten in de letter-en taalkunde,
in vergelyking van ons, en belooft nu zuyver Nederduytsch te

fchryven dat is te verjtaen*, een zoedasnige fpraeke de welke
aen de Bataven zoo wel als aen de Nederlanders gemeyn
ende verfiaenbaer is; terwyl zyn onderwerp zyn z o u , het
Omwentelingswerk i n ^ r a b a n d , FranUryk en* by ons voor t e
dragen in eene omfmelting van BLUMAUERS verkleeding» var»
den jEneas.
Maar ook dit gelukte hem niet langer dan het
eerfte Deel van dat Gedicht, wanneer hy zelf de handen aan
bet wt rk moest flaan, het welk dan ook daardoor metr originaliteyt verkreeg en desto opvallender gemaakt werd. De
inval alleen , om het vernuft van eenen anderen , die een
Heldendicht verkeerde in eene parodie ten zynen byzonderen
cogmerke, te willen bezigen tot eene nieuwe ftof van parodie
voor geheel andere getallen, is een doorflaand bewys van het
armhartig brein, hetwelk deze lettervrucht zou baaren. Schoon
wy voor ons geenzins onder de, bewonderaars behooren van
den Duitfchen Dichter, maar veel geestryker onthaal van dezen
aard op onzen eigen Parnasfus gevonden hebben by FOKKENBROGH weleer, by LANGENDYK daarna, en by meer andere
uitmuntende Dichters zoo wel als luimige geesten , beklaagen
w y echter BLUMAUER hartlyk, wanneer hy den Brabanders uit
«leze Naarvolging bekend moet worden. Om uit veelen Hecht*
een proefjen te geven van JÜE PLAT'S Vertaaling; hetgeen by
S L U M A U E R iS :

Wir uberfianden Sturm und Qraus:
Nun ist die Noth noch groszer;
Der Rum und Zwieback gieng uns aus,
Und leer find unsre Fasfer.
Von zwanzig Schiffen blieben mir
Nur fieben, und auch diepen hier
Thufs Noth,fieausz-vflicken.
heet by

L E PLAT:

Storm ,

VIRCILICS IN DE NEDERL4HDEKT»

575

S t o r m , haegel, wind en tempeest ftond
Ik uyt tot op het laetften ;
Zal ik hier nu als eenen hond
Van honger moeten barden?
Van twintig fchepen bleven my
Maer feven o v e r , daer nog zy
Al gelapt moeten worden.
Gelyk dit eene couplet, even vloeijende zyn allen, van
het eerfte tot het laatfte in deze drie Deelen.
Dat op laetflen barfltn rymen m o e t , is geene zonderlingheid hoegenaamd

in dit dichtwerk ; dat men van honger barfien z o u , is wel
vreemd voor eens anders oordeel, maar ftuit dezen Hoogleeraar — wie weet in welk vak — volftrekt niet.
Nu nog een van zype kieschheid, in tegenoverftelling van
JLUMAUEU.

Sie gieng zum Amor bin, und/pracht
„ Mein Ueber Sohn Kupido,
Cieb deiner Mutter Bitten nach.
Und kappre mir die Dido.
Dein Bruder ist ein dummer Hanns,
Zu ungefchikt, nur eine Gans
In Jïeh yerliebt zu machen."
Z y gieng dan by haer kind, en fprak:
Myn lieve z o o n Cupido;
Al wat ik u nu bidden m a g .
Treft eens het hert van Didos
Uw broer is maer een fattekul
En hy is al te groote fnul

Om dat wyf i'enfileren.
Hoe geestig de parodie van een Heldendicht ook mag z y n ,
dezelve heeft by ons altyd iet ftuitends , ja zelfs iet heiligfthennigs tegen den eerbied , aan de meesterftukken van
Griekfche o f Romeinfche Dicbteren verfchuldigd , en veroorzaakt ook niet zelden , dat by, wien de parodie in het geheugen l i g t , voor altyd allen genot van de fchoon fte plaatzen.
zelve verliest. Maar hoe fluitend en heiligfehennig moet het
eenen ieder , die alzoo met ons denkt , niet voorkomen ,
wanneer hy van bl. 1 1 0 — 1 1 7 des eerften Deels niet anders
dan Bybelplaatzen, in plaats van dichtregelen van VIEGILIUS,
aangehaald vindt, om de ontleenir.g der partdie aan te wyzen!
]n het tweede en derde Deel blyft BLUMAUER nog
altyd opeogeflagen by LE PLATS gefchryf, en levert hem nog
alle (rekken vaa eenig vernuft, die echter altyd in zyne
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Vlaamfche |pen verongelukken. —
D e alleenfpraak van
alvoorens zy den zelfmoord begaat, is LE PLATS eigcn
verk , maar ook openbaare heiligfchennis ; want dus luidt de
taal van haar, die kort te vooren tot haare zuster zeide:
piDO,

Gy weet hoe dikwils in den dag
Hy my kwam overlezen;
W a t uer by by my in de nacht
Kwam fyn getyden lézen:
Syn foet werk en fyn flappigheyd
Zyn geen ^eheym voor u ; altyd
Kwam hy het aen u biegten.

i

Gelyk ik aen 't oneyndige
Gewis geen deel kan némen;
Zoo heb ik o o k aen 't eeuwige
Geen deel in 't ander leven; ( * )
Gelyk de tyd voor d'eeuwigheyd,
Zoo is o o k voor d'oneynd'lykheyd

't Bepaelde als niet te tellen.
Een fchepfel kan ook noyt gewis
Bezitten de volmaektheyd
Des fcheppers; fyn vernieting is ( \ )
't Gevolg der onvolmaektheyd.
De verklaaring door ANCHISES gegeven, wegens de zoogenaamde onderaardfche gewesten of het fcbimmenryk, begint
ODmiddellyk met de Drieëenbeid, en gaat van bl. 116 tot 2 2 1
des Uden Deels voord met dezelfde hsiligfchennis , gelyk wy
dit nogmaals noemen.
In deze ondragelyke bastaardtaal, welke van geflachten noch
•woordbuiging weet; in zulke onverzwelgbaare rymelaaryen ,
die walging op walging wekken ; in dergelyke onbeschoftheden, als wy 'er eenè aanweezen; en met zoo groote heiligfchennis , als wy ons niet kunnen herinneren ooit ontmoet
te hebben in eenig openbaar uitgegeven B o e k ; vindt men nu
eindlyk, wat de zaak zelve betreft, eene voorftelling der bedoelde revolutien , geheel onnatuurlyk in verband gebragt,
nu eens veroloemd , dan weder met eigene naamen, en zoo
volflagen dooreen gehaspeld , dat het beste geheugen verre
te kort fchiet, o m alles telkens te rug te brengen tot de tydorde; waarvan dit eene genoeg z y , dat de drie Vredesgezanten op het laatfte van het lilde Deel eerst worden omgebragt,
(•)

(t)

Ecelef.

X L I . 5.

Sap. I I . 2 , 5.

IX« 5. PA XXXVIII. 6.

XLVIII. ia. LXXVII. 39.
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bragt, daar men in het I fie reeds derzel.er moord te Cart hagt in een treurfpel vertoond had.

De Vaderlandfthe Bibliotheek - Ccbry vers beoordeelden reeds
vóór ons dit monfter, zoo als 'er misfchien niminr een door
de domheid, onbekwaamheid en onbefcbaamdheid werd uitge
broed; en weldra kwam den Inteekenaareh eene Logomachie Bei-

go Batave toe , pour fervir d'Etrennes a la Bibliotheqx<- Patriotique du Nord,

waarin alles, wat de Dichter in Franfche

/cheldnaamen wist zamen te fchaaren, byeengebragt w a , om
die Boekbeoordeelaars te lasteren. Wy bekreunen ons z o o
weinig, wat L E P L A T wegens deze Beoordeeling zal willen
uitbraaken , dat wy niet fchroomen alhier ter neder te [tel
len, dat zyn Naam, in de Republiek der Letteren, ten af>
fchrik van anderen, den Galg verdient.
3

Verhandelingen , voorgeleezen op den XVIII en XXVII van
Wynmaand des Jaars MDCCCII, in de eerfle gewoone Verga
deringen , der beide Amfterdamfthe Departementen , der Bataaffche Maat/chappye : T o t Nut van 'c Algemeen in het ,
door dezelven nieuw aangekocht, Gebouw: De Zon. Door
K. F O K K E , Simonsz.
Te Amfterdam , by J . van der H e y .
In gr. Zvo. 8 6 bl,
e bezitters der vele gefchrifcen van dezen, waarlyk irt
zyn foort énigen, Schryver zullen voorzeker ook de
ze zyne Verhandelingen met genoegen ontfangen; zy zyn
wederom leerzaam en vermaakiyk; en uu en dan v e r eischt en verwekt ook de redenaar wel ene meer dan gewo
ne infpanning van de aandacht voor enige ogenblikken, d o e i
zet dan aanftonds zyne reden weder voord, (om zyne eigene

D

woorden te gebruiken) op eene gemakke/ykere, ligter te beyattene, voor aller begrip meer berekende wyze, geleidt den
vermoeiden geest, met vrolyken boert, weder tot deszelfs gewoo
ne rustpunt, en verfchaft zyne horers en lezers alzo de ont-

fpanning, die tot de bemoeijenUfen des Maatfchappyelyken le
vens toch zo onontbeerlyk is. De gelegenheid, by welke de
ze Redenvoeringen zyn uirgefproken , meTdt ons de tytel;
het Gebouw was voor beide de Departementen te voren reeds»
jngewyd; de eerst daaraanvolgende Spreekbeurt in die bei
den vervulde de Schryver, en geeft deze Voorlezingen ia
het l i c h t , vooral tot eene blyvende nagedachtenis van die,
voor de Leden toch altyd gedenkwaardige, byeenlrpmften;
evenwel hebben dezelve tot opfcherping en het vermaak van
den geest hare flrekking ; en, wegens den fpoed van het opftellen en uitgeven derzelveri , verzoekt de Schryver verfchon'tng voor de misfchien ingeflopene misfiagen; welke verfch>
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fchoning echter deze ftukken niet meer dan andere van de*
Sci.iyvers gdcnriften ons toefchynen te behoeven.

De eerfte handeit

Over de oneindigheid der afgetrokken*

denkbeelden," en wordt door den redenaar de toepasfing op
zyne vroegere Verhandeling „ Over den Tyd" ,'te vinden in

zyn drietal over de Verlichting,

Deugd en Tyd, in 1799 te

Haarlem by F. Bohn uitgegeven, genoemd. Na een geestig
praelüdium en ene daarop volgende zogenoemde inleiding geeft
de Schryver het hoofddenkbeeld o p , en onderzoekt d a n , i ) w a c
eigentlyk ene Maatfchappy, Ta Nut van 'l Algemeen , op
zichzelve befchouwd , is; en betoogt dan, op ene aardige
wyze
' zynen bekenden fmaak, de volgende, in den
eerften opflag taamlyk paradoxe, Hellingen; 2 , dat 'er fco ene
Maatfchappy van ouds op Aarde heeft plaats gehad; 3 ) flat hec
Gezelfcbap (waar in hy thands fprak) in der tyd niet ftellig,
maaralleen betrekkelyk en by Filiatie, o f geboorte-opvolging, een begin genomen heeft; en eindlyk, 4) dat ook deze
plaats (het Gebouw De Zon) geen ftellig nieuw, maar reeds,
zelfs in zyne, in den jare 1799 gedane, Voorlezing, als
in een fiaauw verfchiet allegorisch aangewezen Locaal i s ;
terwyl het vruchtbaar brein van den fpreker ten (lotte wederom een (tukje uit de oude Fabelleer vour den dag brengt,
hetwelk hy recht geestig en leerzaam op de Maatfchappy
'lot
Nut van 't Algemeen weet toe te pasfen.
e

n

n

De twede Verhandeling befchouwt „ ae GedaanteverwisfeHng
der dingen," en is in denzelfden fmaak. De veranderingen,
die het Gebouw in 2000 jaren onderging, worden aangeftipt,
van de tyden der Kimbren a f , tot dat het Departement Tot
Nut van "t /Igemeen 'er nu in vergadert. In ket twede deel
fpo;,rt de Schryver naar , vaa waar toch de gedaante dezer
wereld zo voorby ga,- het gevoelen der Wysgeren, over de
oorzaak van de gedaantewisfelingen der dingen , werdt ook
een paar duizend jaren ver opgehaald; en leidt intusfchen de
fpreker zyne horers van zelve daartoe, dat men ook ten o p zichte van den Geest kan zeggen : „ de gedaante dezer wereld gaat v o o r b y h e t geen dan'tot een opwekkend w o o r d ,
overeenkomitig het doel der Maatfchappy, van zelve aanleiding geeft ; terwyl ene Parodie der F a b e l , waarin ovtoms
êe geboorte van het gedrocht Erichthonim befcbryft, aanleiding geeft, om aan de Leden hunnen plicht te doen gevoefen , en hun' den welverdienden lof te geven.
In ieder dezer Verhandelingen vindt men wederom zodanig
ene Plaat, als waarmede de Schryver gewoon is , zyne voorslacht der Fabelleer in zyne gefchriften op te heldere».

WIL-

WILHELMINA.

WILHELMINA , of de Gevaaren eener onberedeneerde Huwelyks*
keuze. Uit het Fransch vertaald. II Deelen.
Te Amfterdam. by G. R o o s , 1802. In gr. Zvo. Te zamen 367 bl.

het tydsgewrigt, waar~
O opzetlyk vertolkt i s , ten einde dein welvaart
in wy door een' alzegenenden
alom hoopen te
nze aankondiging

van dit Werk komt wat laat, daar het
VREDE

zien herleeven, den natuurlyken loop eener prachtige levenswyze, welke niet door den teugel der reden in bedwang gehouden wordt , in een na het leven gefchetst Tafereel ter waarfchuwing op te hangen.
Echter kon zodanig ene waarfchuwing, al is het. helaas! wederom oorlog , ook nu nog nuttig
z y n , en ene onberedeneerde Huwelykskeuze werd daardoor nieé
minder gevaarlyk. Het frnart ons daarom , dat dit Boek z o
weinig aan het welgemeend oogmerk beandwoordt , cn w y
het aan niemand kunnen aanpryzen. Wy vinden WILHELM NA
in het Klooster, waarin zy opgevoed , en reeds geheel en al
verliefd geworden was op een ideaal van manlyke fchoonheid , haar door zekere kwynend verliefde Zuster AGNES iri
het hoofd gebragt, by de befchouwing van het beeld van deri
H. JOSEPH. Het verliefde zottinnetje wordt eindlyk door hare
moeder uit het Klooster afgehaald, en der wereld ingeleid.
Een fchoon, maar geheel bedorven man , (juist de vorige
minnaar van AGNES) vernemende dat deze moeder ene ryke
fchone dochter zou te huis halen, had reeds gezorgd , dac
z y daar een door hem bedorven meisje, als hare kamenier,
vond; waardoor het dan van zelve fpreekt, dat de pogingen
der moeder, om haar aan den Heer VAN STARK , een reeds
enigzinds bejaard maar zeer braaf man , te verbinden , mislukken , en dat, offchoon de kamenier wordt weggejaagd, het
feuwlyk met den Raadsheer EBERT eindlyk worde toeg.ftaan.
De eerfte zorg van den man is , te breken met de fchooamoeder, en het weggejaagde kameniertje wederom te plaacfer»
by zyne vrouw; terwyl hy al fpoedig den meesten tyd uithuizig i s , en door zyne vrouw op een mmnarytje betrapt
w o r d e , die hem ook eens in de armen van het onbefchaamde
kaïneniertje vindt, hetgeen zy z o h o o g opneemt, dat zy deze
soPHië haar afTcheid geeft, haren man verwytingen doet , eri
vaü hem enen flag outfangt , juist toen Mynheer VAN STARIC
inkomt, en het uitkomt, dat de Raadsheer diep ia fchulden
zit. Naauwlyks van ene zware ziekte herrteld, die haar die
voorval veroorzaakte, ontdekt z y , dat haar man twee kinderen by soPHië h a d , die hy verhongeren liet, en waar voor
zy nu het kostgeld belooft.
Voords ziet zy in de Comeedie
haren man met ene ligtekeoi , en ontdekt hoe hy nu door
deze geheel geruïneerd is.
T e huis komende, viudt zy hare

WJLHELMWA.

Secretaire opengebroken en al het hare door hem daar uït
geitolen, en ziet hemzslyen in huis dragen, badende in zyn
bloed, daar h y zich h a d te kort gedaan. Dit kost haar ene
ziekte, waaruit zy heriteld , verneemt hoe zich VAN STARK
gedragen heeft, dia nog zo veel van haar vermogen redde, dat
zy ónafhanglyk i s , en aan wien zy nu , met hare moeder
verzoend , hare hand geeft, onder de gelukkigfte vooruitzichten. Een brief van s o P H i ë , met ene oprechte bekentenis van haren Hederlyken levensloop, koomt hier ook nog
v o o r , die ons deze Roman byna onder de zeden-bedervende,
liever dan onder de zeden-verbeterende, zou doen rangfehikken; althands wy wenscheen, dat zodanige weinig betekenende Franfche p r o d u t f e n onder ons verklaard werden voor
contrabande, daar onze eigene Fabriekeuts waarlyk veel bi-tere
kunnen ieveren ; en wy waarfchuwen den nedrigen en arbeid-

zaamen kring van fchaars ror.dfchietende burgers (welke fierlyke benaming wy van den Vertaler ontlenen) om toch geen geld
uit te geven voor zulke langgerekte en nutteloze verhalen.

De Groote Waereld en Goedhartigheid. Een Famielje-Tafreeh
Tooneelfpel. Naar het Hoogduitsch van F, w. ZIEGLEK. Ta.
Amflerdam by G. Roos. In isvo. 163 bl.

E

en uitmuntend braaf en geheel ongekunfteld Landman bezoekt zynen Broeder in de Hoofjftad, die gedegen was
tot den aanzienlykften post , e n , behalven zyne getrouwheid
aan den Vorst , nu iedere andere deugd geheelenal had vaarwel gezegd; — vol fchuiden, aan zyne gade ontrouw, een flaaf
der wellust, en een or natuurlyk vader. Hy ziet hem door de
laagfte boosheid in ongenade gebragt, door zyne fchuldeifchers
overvallen , en door zyne vrienden verlaten. Hy wordt zyn
redder , door echte bewyzen, die hem onverwacht in handen
komen, en door opoife.mg van zyn vermogen; zo dat alles zich herftelt, behalven aiieen de dood van een der kinderen, een flraffende wenk voor den vader,die onmidlyk van
God kwam; terwyl de aanfehouwer henen gaat met de vrolyke bewustheid, dat nu toch de diep gezonken man voor goed
tot inkeer kwam, en zyn edelmoedige Broeder in het huwlyk
met het beminnelyke landmeisjen, dat de verleiding ttandvastig
wederflond, de gelukkigfte dagen zal hebben, tot aller hart-

lyke blydfchap; want wie hem naauwkeurig kent en wel verflaan

heeft, die zegt gewis: „ Frits is fomtyds onbefchoft; maar hy is
toch een eerlyke kaerel." — Dit is de G< fchiedenis in dit ftuk,
dat zeer wel is uitgevallen. en zo vol goede gezegden en nuttige lesfen, dat het ons fpyt, dat niet hetzelve geheel voor
ons bewerkt is, ieder toneel overgebrigt op onzen grond, en
aises voor de Hollandfche zeden en gewoonten berekend. Jamnier is het o o k , d a t de overzettirg zo vol germanismen is, en
f nel- o f druk-fouten almede niet ontbreken.
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LETTER-OEFENINGEN.
Het Leven van J E Z U S ; door J O H A N J A C O B H E S Z , Dia
ken van de Vrouwen-Stiftskerk te Zurich.
Vertaald^
volgens den zevenden,' door den Schryver naauwkeurig
naagezienen en verbeterden Hoogduitfchen Druk.
Ifta
Deel.
Tc Amfterdam,
by G. W a r n a r s , 1803. In.
gr. 8vo. 460 bl. De Voorrede, van den Schryver „
enz. Lil
bl.

N

aar gelange de Ieevensloop van iemant vrugtbaarer
is in merkwaardige voorvallen en byzonderheden,
of naar maate iemant door een reeks van voortreflyke
hoedanigheden en deugden zich meer onder fcheidt, o f
van zyne verrigtingen op een meerder gedeelte des
menschdoms grootere voordeelen afdaalen: in die zelfde
evenredigheid verdient zodanig een perfoon meer van
naby gekend te worden , en moet de arbeid van kun
dige en verftandige mannen als wel befteed worden aan
gezien, die, om den deugdzaamen, den verdienftelyken
Man van naby te leeren kennen, hunne pen geleend heb
ben. Dit alles geldt omtrent J E Z U S , de uitmuntendfte ,
de meest verdienftelyke perfonaadje, die immer den
aardbodem betradt; dit erkent elk beredeneerd hoogjfchatter van de Christlyke Leere , en leest diensvol
gens greetig de uitftaande Schriften, in welke de
leeven sbyzonderheden en daaden van J E Z U S meer of min
uitvoerig vermeld worden, in het voetfpoor der Euangeliefchryveren. Onder die Schriften verdient, onge»
twyfeld, een hoogen rang, het Werk van den uitmun
tenden J O H A N J A C O B H E s z , zints een goed aantal jaa
ren den Nederlanderen- ook in hunne taal bekend,
en van welks gunftjge ontvangst by dezelve getui
genis kan draagen, onder andere, dat de voorraad
der voorhanden zynde Exemplaaren zeer gering was.
Hier by kwam, dat zints de eerfte afgifte der Neder duitfche Vertaalinge^ naar de derde Uitgave gefchied,
LETT.

1803.

NO.

14.

Rr

het

5

8a

J.

J . HESZ

het Oorfpronklyke, rnet verfcheiden Byvoegzels en Ver«
beteringen, nog viermaalen wierdt herdrukt. Eener her
haalde oplage , naar den zevenden Hoogduitfchen d r u k ,
oordeelde men dan dit W e r k wel waardig, ten einde
de hoogagters van het Christendom, ook bier te lande,
van den herhaalden arbeid des geleerden en godvrugtigen Schryvers voordeel te doen trekken. Zie hier
•wat de Vervaardiger van deeze vernieuwde Uitgave
aangaande zyne werkzaamheid onder andere berigte:
Aanzoek des tegenwoordigen bezitters van dit W e r k ,
„ aan de eene zyde, eigen hoogagting voor hetzelve, aan
, , den anderen kant, deedt den Vervaardiger van de tegenwoordige Uitgave t.er bezorginge van dezelve de
„ taak cp zich neemen. Moeilyke taak, omdat H E S Z ,
op eene groote menigte plaatzen, zyne gedagten met
andere bewoordingen uitgedrukt, hier bekort, elders
heeft uitgebreid. Regel voor regel moest daarom te, , gen het Oorfpronklyke de uitltaande Nederduitfche
, , Vertaaling worden vergeleeken ; die , daarenboven,
dikmaals eenige befchaaving noodig h a d t , met be, , houd, nogthans, meestal, v a r de oorfpronklyke fpel„ linge." Dat dit berigt met de waarheid ftrooke,
is ons gebleeken by het inzien, op verfcheiden plaatzen,
zoo van den laatften Hoogduitfchen Druk, als van de
oude Vertaalinge. Dit deedt ons de voortreffelykheid
Van deeze boven de eerfte afgifte duidelyk opmerken.
Even als ware dit W e r k van H E S Z by onze Landgenooten nog onbekend, gaan wy nu van deszelfs aart
en inrigtinge eenig verflag mededeelen. Voegzaamer
weg daar toe meenen wy niet te kunnen inflaan, dan
door het overneemen van des Schryvers eigen woorden
in zyne Voorrede. Aangemerkt hebtende, dat de mees
te Schriften over het Leeven van J E Z U S opheldering_
van duistere plaatzen , of godsdienftige itigting, of
beiden te gelyk bedoeld hebben, gaat hy dus v o o r t :
De Schryver van dit W e r k heeft eenen eigen weg
verkozen.
Hy laat de voorgemelde Schriften in der
zelver waarde, en gelooft niet, dat zyn arbeid dezelve
nutloos maakt. Intusfchen heeft hy gedagt, dat het der
moeite waardig z y , de Euangelie-Gefchiedenis in een
eenigzins nieuw oogpunt te befchouwen en te bewer
ken. Anders wordt zy behandeld, wanneer men alleen
de noodige ophelderingen geeven, of duistere plaatzen
licht byzetten wil: anders, wanneer men haar pragma
tisch 9
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tiscli, als eene in haaren aart zeer Ieerryke en belangryke Gefchiedenis» behandelt; dat i s , wanneer de gefprekken , daaden en lotgevallen onzes Verlosfers, in
alle omftandigheden, welke ons dezelve zigtbaar maaken , en ons tot midden in de eigenlyke gelteldheid der
zaaken inleiden, befchreeven worden, wanneer getoond
wordt, hoe zyn toenmaalig gedrag den grooten P e r f o o n
welken hy moest voordellen, betaamde : eenen Godszoon , die in de naauwfte betrekkingen met God — —
eenén Mensch» die in de gewigtigfte verbintenisfen met
andere menfchen — eenen Ifraèliet, die in buitengewoone betrekkingen tot zyne Natie — eenen Leeraar, die iii
zekere betrekkingen tot zyne Leerlingen, maar in tegenftelling van alle andere Joodfche Aanhangers ftondt;
— naar welke zedelyke grondregels hy gehandeld heeft;
hoe h y , in deeze verfcheidene betrekkingen, altoos zyn
karakter handhaafde ; hoe hy de zaak van den besten
Godsdienst, onder omftandigheden , welke de grootfte
hindernisfen en zwaarigheden medebragten, tot het uiterfte toe heeft verdeedigd ; hoe hy de verfcheidene
oogmerken, om zich, nu eens als den beloofden M e s fias bekend te maaken en ftaande te houden, en dan
wederom de vooröordeelen der Natie , met opzigt tot
den verwagten Verlosfer en Koning, met woorden en
werken te beftryden , met groote wysheid heeft zamenverbonden; hoe zoo wel de driften zyner vyanden •
als de zwakheid zyner Discipelen, mede op het tooneel
verfcheenen, en beiden, ondanks hunnen wil, zich met
de Godlyke oogmerken hebben moeten verëenigen, om
zodanige gebeurtenisfen tot ftand te brengen, welke
den gewichtigften invloed op het beste, zoo wel als op
het Üechtfte gedeelte der N a t i e , en eindelyk op het
menschlyke gellacht, zouden hebben."
Voet voor voet wordt dit plan door het geheele W e r k gevolgd; en blykt hier uit, derhalven, hoe men hier niet
flegts een droog [verhaal ontmoet van gebeurde zaaken,
maar veeleer de Leezer in den geest der Euangelifche
Gefchiedenisfe ingeleid, en hem de leiddraad in de hand
wordt gegeeven, om zich op het tooneel dier vroegere
tyden te verplaatzen , en al wat in dezelve voorviel
met een verlicht oog te befchouwen. E n , in de daad,
indien wy onze eigen ervarenis mogen inroepen ,
hoe zeer wy eenig werk gemaakt hebben van de beóefeninge der Euangeliefchriften, een nieuw licht gaai
R r 2
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dikniaals op in onzen geest, wanneer wy door den fakkel
van den doorzigtigen H E S Z worden voorgelicht. Van
meer dan gemeene nuttigheid was ons daar toe telkens, en
zal het voor eiken waarheidzcekenden Leezer zyn , de
twee volgende byzonderheden, als tot het rechte verftand
der Gefchiedenisfe van J E Z U S veré'ischt, overeenkomftig
het plan van H E S Z , immer in het oog te houden :
Elke gebeurtenis in baar waarfchynlykst historisch
„ licht te plaatzen;"
E n , „ elke gebeurtenis
, zodanig voor te draagen , dat ook de trap der belangrykheid, welke zy op zich zelve zoo wel, als in
, , verband met anderen, in deeze Gefchiedenis bekleedt,
den Leezer in 't oog valle."
Der leezinge overwaardig is voorts eene korte Verhandeling, op de Voorrede volgende, welke de Schryver Iets over der Euangelisten manier van verhaalen
noemt. Niet zoo zeer over de fchryfwyze dier Historiefchryveren loopt dat Iets, als wel om te doen zien, de
inwendige kenmerken van echtheid , goede trouwe en
geloofwaardigheid , die allerwegen in dezelve dooritraalen ; als mede die ongekunftelde eenvoudigheid ,
met genoegzaame uitvoerigheid gepaard, waar door
h e t , zoo als hy fchryft, „ zelf eenen ongeoefenden ligt
moet vallen , zich althans van de voornaamfie teoneelen een volkomen juist denkbeeld te vormen, als hy
deeze zamengetrokkene en nogthans door deeze kortheid
niet duister gewordene berichten leest. Z y wyzen hem tot
het weezenlyke van de daad ; zy voeren den Perfoon
fpreekende of werkende i n , dien hy moet leeren kennen ; en wel zodanig, dat zyne oplettendheid nooit
vermoeid, zyne gedachten nooit van de hoofdzaak op
de byzaak geleid , zyne verbeeldingskracht nooit werkloos gelaaten, maar ook nooit overlaaden wordt."
Hier merkt H E S Z in eene Aanteekening a a n , dat men
de Euangelien by X E N O P H O N S Gedenkwaardigheden van
s o K R A T E S , e n , in zekere opzigten, nog voegzaamer
b y S U E T O N I U S Leevens der Keizers vergeleeken heeft.
Van de boven vermelde manier van verhaalen der Euangelisten voorbeelden hebbende aangevoerd, in de geneezing van de Schoonmoeder van P E T R U S , den angst
der Discipelen in eenen ftorm op z e e , en de opwekking van den Jongeling te Naïn, laat hy 'er op volgen :
Zodanige gebeurtenisfen zou men uitvoeriger
„ kunnen verhaalen, M a a r , " voegt hy 5er nevens, „ in„ diea
}
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dien men eens tot een Voorffel opgaf: , eene daad,
van deezen aart, in eene befchryviHge, die alleen het
weezenlykfte b e v a t , (het geen eigenlyk tot de daad
behoort; het geen van haar een Geheel maakt, waardoor het g r o o t e , dat daar in ligt, allerfpöedigst van
ieder eenen gemerkt moet worden) den Leezer voor
te leggen' — , , dan denk i k , dat deeze Opgaave bezwaarlyk beter, dan in de bygebragte voorbeelden gefchiedt, zou kunnen behandeld worden."
Gaarne wilden w y , u i t dit leezenswaardig en met fraaie
aanmerkingen doorzaaide Iets,
nog 't een en ander
overneemen; doch ons beftek gedoogt het niet, maar ge
biedt ons , van het W e r k zelf nog eenig verflag te
doen. By wyze van Inleidinge loopen de vyf-en-tachtig eerfte bladzyden over de Gefchiedenis van J E Z U S
eerfte jeugd.
Naa een kort verflag aangaande den
godsdienftigen en burgerlyken toeftand der Jooden, ten
tyde van 'sHeilands geboorte, worden de Euangelifche
"berigten wegens de eerfte dertig jaaren van J E Z U S ,
zints het begin tot aan derzelver afloop, in zoo verre
de beknopte Euangelifche verhaalen toelichten, in eene
geregelde orde voorgedraagen en ontwikkeld. Het vol
gende willen wy uit het flot der Inleidinge overnee
men.

„

Men

mag

dan

wel

by

JEZUS

aan

een

ei

genlyk aanleeren, eenen daadlyken voortgang van ken
nis tot kennis, volgens in de natuur van het menfehelyk verftand gelegde trappen, denken; niet evenwel
op een op enkel befpiegelend weeten doelende onder
richt; gelyk ik dan ook van eene onbeftemde, vlugtige wysbegeerte, die nooit of laat tot een hoofdoog
merk zich bepaalt, geen fpoor in zyn karakter vind.
Reeds de oeffening en het onderzoek in zyne jeugd
fchynt op een by hem byzonder belangryk hoofdoog
merk gedoeld te hebben ; en welk dit hoofdoogmerk
w a r e , blykt uit het gebeurde in zyn twaalfde jaar.
•
Dit evenwel belet niet, dat ook veel, 't geen op
den Godsdienst geene onmiddelyke betrekking hadt, des
Jongelings verftand en hart tot zich kan getrokken hebben:
de fchoonheid der Natuur, de verfcheidenheid der menfchelyke Charakters, de verfchillende leevenswyzen en
beftemmingen der menfchen, enz. Hoe groote vorde
ringen hy in dat alles hadt gemaakt, kan de rykdom
der beelden in zyne Parabelen getuigen."
Van de twaalf Boeken, in welke het geheele W e r k
R r 3
ver-
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verdeeld i s , bevat dit eerfte Deel de vier eerfien.
Derzelver hoofdinhoud en Opfchriften z y n : Van dc
eerfle verrigtingen van joannes den Dooper tot op het
verdryven van Jezus uit Nazareth.
Van
Jezus
verftooting uit Nazareth tot naa het tweede Paaschfeest,
—— Tot het ter dood brengen van Joannes den Dooper.
ii . • Tot de Reize op het Loofhuttenfeest.
Hoewel de
Heer H E S Z , in zyne Inleiding, wegens de eerfte dertig jaaren van J E Z U S reeds eenig verflag gedaan hadt,
hervat h y , egter, in zyn eerfte Boek dit onderwerp.
Daar wy , door ingenomenheid met dit voortreffelyk
Gefchrift, in 't overneemen reeds eenigzins uitvoerig war e n , kunnen wy ons, egter, niet wederhouden, o m , ' t
geen H E S Z omtrent 's Heilands lichaamsgestalte fchryft,
nier nog af te fchryven. „ Het was hier de plaats,
(fchryft hy) ook zynen uitwendigen perfoon te befchryven; doch hiervan vindt men weinige fpooren. De afbeeldingen of portretten, welke men van hem heeft,
zyn deels te nieuw en onecht, deels (op eenige trekken
na) te onwaarfchynlyk. Zoo veel mag men met grond
zeggen: Hy was van eene gezonde en fterke lichaamsgefteldheid; tegen moeilyke reizen , koude en hitte geh a r d ; kon op een door wind en water geflingerd fchip
gerust flaapen, en geheele nachten in'de opene lucht
waaken.
Zelf eigent hem de gefchiedenis eene aanzienlyke hoogte van lichaam toe.
Eene manlyke
fchoonheid hebben aan den Zoon der M a a g d , die men
zich als eene Schoonheid verbeeldde, verfcheiden onder de Ouden (hoewel niet eenpaarig) toegefchreeven.
Allezins is deeze ook de waarfchynlykfte mecning van
laatere tyden. Altyd bezig, doch daarby gelykmoedig,
verrigtte hy alles met de grootfèe vaardigheid. Midden onder het gewoel , voor krankbedden, zelf by
raazenden en bezetenen zich op te houden , was voor
hem noch te vermoeiende, noch befmettelyk. Ook zyn
uitwendig voorkomen moet getuigenis hebben gedraag e n , dat hy een uitfteekend karakter bezat; noch veranderlyke luimen, noch onvastheid van grondbeginzels.
Aandoeningen konden zyne houding niet verzetten.
Doch daar hy zeer veel ook met aandoening fprak en
deedt, zoo moet zich welgevallen, tevredenheid, misnoegen, vreugde, medelyden, ook wel toorn en veragting, — doch byzonderlyk goedwilligheid en liefde,
iterii en ondubbelzinnig, naar het voorviel, in zyne hou-
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ding hebben geteekend. ( Z e l f de Euangelisten , hoe
kort in hunne verhaalen , geeven 'er niet zelden eenen
wenk van.) B y zulk eene volkomene afweezigheid
van geveinsdheid , moet het zich gedeeltelyk aan hem
hebben doen opmerken , hoedanig eenen indruk deeze
o f geene rede , handeling of iet anders op hem maak
te. Doch daar hy ook de uitdrukking der gewaarwor
dingen, zoo wel als die der gedagten, in zyne magt
hadt, zoo Honden ook woord en houding oogenbliklyk onder zyn b e v e l , om ook op anderen den indruk
t e maaken, die met zyn tegenwoordig oogmerk ftrookte. Zyn oogdag fprak, ook wanneer de mond zweeg.
E n zwygen viel hem zoo ligt als fpreeken. Zyn ge
heele g e d r a g , en vermoedelyk ook zyne geftalte, be
zat iet eerbiedwekkends , doch inneemends tevens , 't
•welk niet weinig toebragt , om hem reeds als Jonge
ling by elk bemind te maaken. Zyne kleeding was
zeer zedig , doch welvoegelyk en duurzaam; z y g a f
hem noch het ruw aanzien van Joannes den Dooper, noch
veel minder van het verwyfde'een» verdartelden mensch.
Over 't algemeen vertoonde het uitwendige zyns perfoons noch eenen gantsch behoeftigen en geringen Man
van de laagtte klasfe , noch eenen in zyn gewaat zich
aankondigenden R a b b i , die zyn Voorhoofd- en A r m 
banden met opfchriften droeg , noch eenen Heilige o f
Kluizenaar.
Zyne waardye, intusfchen, was aan
zyne kleeding, houding, gang en gebaaren niet zo aanftonds te befpeuren, dat wanneer iemand hem nog niet
kende, zich door het voorkomen gedrongen zag ,
hem met agting te bejegenen.
E n of hy al de jaaren
niet bereikte , in welke de meerbejaardheid den M a n
nog eerwaardiger maakt, zyne onbedorvene jeugd, eg
ter , bevatte iets , 't welk eerbetooning vorderde en
infloot."
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Behoeft de Mensch vergceving van zyne zonden P En wat
leert ons de Bybel daaromtrent ? Naar het Hoogduitsch
van j . L . E W A L D , Doel. der Godgel. en tweede Predi
kant aan de St. Stefanus Kerk te Bremen. Te Utrecht,
by W . van Y z e r w o r s t , 1803. In gr. Svo. 9a bl.
anneer een Schryver zich , door onderfcheidene
Schriften, roem beeft weeten te verwerven, dan
valt het hem doorgaans niet moeielyk, een tydlang den
leeslust gaande te houden, al is 't ook, dat alles, wat
hy van tyd tot tyd levert, geenzins kan gerekend
worden van denzelfden ftempel te weezen. D r . E W A L Ö
is onder ons, federt een geruimen t y d , met lof be
kend. Men leest gaarne alles, wat van zyne hand, in
een Nederlandsch gewaad , te voorfchyn treedt ; hoe
wel men moet bekennen , dat fommige van. 's Mans
Schriften niet veel om 't lyf hebben.
't Gefchrift
voorhanden zal denkelyk meer verfchillende beöordeelingen ondergaan, dan veele voorgaanden; zynde het
zelve van een leerftelligen aart, over een zeer betwist
onderwerp. Het bevat eene oordeelkundig gefchrevene
apologie van de rechtzinnige L e e r , omtrent de gena
dige vergeeving der zonden, door middel van het lyden
en fterven van Jefus Christus.
De Schryver zegt, hetzelve niet voor geoefende God
geleerden , maar voor befchaafde of ook geleerde NietTheologanten, alsmede voor ongeleerde Predikers, wel
ken het om eene gegronde kennis dezer Leere te doen
i s , vervaardigd, en zich voorts tot eene wet gefield
te hebben, vooreerst,
geen famenftel, geen bloot
menschlyke, offchoon welgemeende en wel begrepene
voorftellingswyze te verkiezen, maar zich alleen daar
aan te houden , welk begrip de Schryvers der Hei
lige Bladeren ons geeven van de vergeeving der zon
den ; ten tweeden , ook niet te herhaalen, wat by
zondere Godgeleerden over deze Leer zoo grondig
gezegd hebben , dan in zoo ver het noodzaaklyk i s ,
tot ontwikkeling van het Bybelfche Leerbegrip.
Hy handelt eerst over de algemeenheid en trap, over
het begin fel, de voortplanting en de gevolgen van het
zedelyk verval, en over de beloften van eenen Verlosfer, die zyn leeven voor de zonden zou opofferen,
en daardoor, voor 't minst de Jooden, indien niet al
le
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le Natiën, bevrycling van ftraf, en bygevolg'vergeeving van zonden , zou aanbrengen ; daarna over de
Leer van Jefus en de Apostelen, omtrent de dadelyk
aangebragte vergeeving door Jefus van Nazareth, die
zich zelf als bewerker van de vergeeving der zonden
voorgefteld heeft, en wiens Apostelen van eene algemeene vergeeving, door den dood van J e f u s , ge
fproken hebben.
De waare Leer des Bybels k o m t ,
naar het begrip van E W A L D , hierop neder: Verbete
ring is doel en gevolg, niet middel, niet voorwaarde,
veelmin oorzaak dezer vergeeving. Jefus Dood is de oor
zaak; 't Geloof is het middel. Men kan ze bevatten in
deze vyf Stellingen: i . G o d , als Wetgeever, als Opper
regent der Waereld , moest de Zonde ftraffen. 2. H y
heeft, uit liefde tot de menfchen, die fchikkingen ver
ordend , dat zyn eeniggebooren Zoon , Jefus Chris
t u s , eensweezens met den Vader, zich voor hun overgeeven, en voor hun , jn hunne plaats, de ftraffe lyden zoude, die de menfchen verdiend hadden. 3. J e 
fus ondernam dit werk vrywillig, en vereenigde zich
zoo naauw met hen, die in Hem geloofden, dat hun
ne zonden zyne zonden werden, en zyne gerechtigheid
hunne gerechtigheid werd.
4. W y hebben byzonder
aan den dood van Jefus vergeeving van zonden te dan
ken. 5. Het middel ter vereeniging met Jefus moest
geloof en vertrouwen in Hem zyn.
Deze L e e r
wordt vervolgends verdedigd tegen onderfcheidene be
denkingen , deels ontleend van den fchadelyken in
vloed , dien men voorgeeft dat zy beeft op 's men
fchen zedelykheid, deels uit wysgeerige grondftellingen, deels ook uit onderfcheidene Bybelplaatzen.
W y hebben niet kunnen bemerken , dat door den
Eerwaarden Schryver nieuw licht over dit moeielyk
ftuk verfpreid is. Men vindt hier evenwel 't b e s t e ,
dat voor en tegen hetzelve, vooral in de laatfte jaaren,
gezegd i s , in een kort beftek en geleidelyke orde fajnengebragt.
W y erinneren o n s , eene Recenlie van
dit Gefchrift in de Annalen der neuesten Theologifchen
Literatur und Kirchengefchichte geleezen te hebben, waar
in vry wat wordt aangemerkt op de onderfcheidene bewysgronden , waarvan E W A L D zich in dit Verdedigfchrift bedient. W y zyn niet gewoon party te trekken,
ter beflisfing van zulke gefchilvraagen.
R r 5
Ver'
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leerhandeling over de •werkingen en byzondere liefde van
den Heiligen Geest; waar in de ongenoegzaamheid zy
ner genade , voor de Geloovigen, in eenige byzonder
heden onderfcheiden lyk wordt aangeweezen.
Door J O 
H A N N E S R I P P O N , Dr. der H. Godgel. en Predikant
te London. Uit het Engelsch door M . V A N W E R K H O 
V E N , en uitgegeeven door T H O M A S H O O G , Predikant
by de Hervormde Gemeente te Rotterdam.
Tc Rotter
dam , by L . Bennet, 1803. In gr. Svo. 126 bl.

D

e Eerw. H O O G zegt, in 't Voorbericht, de uitgave
van dit Werkjen, ter voldoening aan de begeerte
van zynen ftervenden Vriend, den Rotterdamfchen Ou
derling B R E M , die 'er zeer mede ingenomen w a s , op
zich genomen .te hebben. Hy fchynt 'er zelf ook veel
genoegen in te neemen, en twyfelt niet, of alle zoo
danige Christenen, die met hem van de noodzaakelykheid der genadewerkingen van den Heiligen Geest over
tuigd zyn, en tevens wenfehen omtrent dezelven op de
jegte wyze te mogen verkeeren , zullen hier verfcheidene gepaste en nuttige aanmerkingen aantreffen, naar
de verfchillende gefteldheid, waarin zy zich bevinden,
al is het zelfs, dat zy , ten aanzien van alle byzon
derheden, welke hier voorkomen, niet volkomen in al
les den Schryver byval kunnen geeven. W y gelooven
gaarne , dat hy zich in deze verwachting niet geheel
zal bedroogen vinden. O f nu evenwel de Rotterdamfche Kerkleeraar, dien wy als een man van kunde heb
ben hooren pryzen, niet beter zou gedaan hebben,
o m , zo hy 't ook zelf hier en daar met den Schryver
niet eens is, dit, in eenige bygevoegde aanteekeningen,
te kennen te geeven, of liever zelf, over dit delicaat on
derwerp, iets beters te geeven, mogen anderen oordeelen.
't Is in Engeland niet vreemd , dat een DoStor in de
Godgeleerdheid nog hedendaags met zulk eene armhar
tige Bybelverklaaring, als den grond flag van den gehee
len inhoud dezer Verhar.delinge uitmaakt, durft voor
den dag komen; en 't ontbreekt ook onder ons niet aan
Kerkleeraars , die van de onbetwistbaare vorderingen
der Uitlegkunde, uit traagheid, of vooroordeel, of erg2r oorzaaken , geen gebruik maaken. Maar 't moeit
ons,

VERHANDELING OVER DEN H. GEEST.

59I

o n s , een man van opgeklaarde kundigheden aan de
voortplanting eener onbeftaanbaare Schriftverklaaring
de hand te "zien leenen.
De Theologif'che begrippen
van Dr. R I P P O N zyn van foorrgelyken ftempel, als zyne Uitlegkunde. H y i s , om niet meer te zeggen, nagenoeg eene halve Eeuw ten achter; en daarby ftreng
in 't beoorceelen van hun , die maar een hairbreed
van hem verfchillen, in de befchouwing van 't behandelde onderwerp, terwyl hy van 't al o f niet aanneemen zyner fteile begrippen de eeuwige zaligheid doet
afhangen.
Zie hier den hoofdinhoud van dit boekjen. - — In de
woorden van Paulus , a Cor. XII: 9 : Myne genade is
u genoeg; want myne kracht wordt in zwakheid volbragt:
vindt de Schryver de Leer van de byzondere, bovennatuurlykc , krachtdaadige invloeden en hulp van D E N H E I L I G E N G E E S T ; welken vrygunjlig gefchonken worden aan
zwakke, behoeftige en onwaardige fchepfllen. Deze Leer
overweegt hy vervolgends nader, in deze byzonderheden: Ci) De genadige invloeden van den Geest van
Christus zyn toereikende , tot belïuur en redding van
God-zoekende zielen.
Z y zyn genoegzaam voor
o n s , tot het blymoedig volbrengen van de onderfcheidene plichten der godzaligheid. ( 3 ) Z y zyn genoegzaam , om zyn volk te onderileunen , onder hunne
zwaarfte verzoekingen en aanvechtingen. (4) Z y zyn
genoegzaam, tot dooding van de zonde. ( 5 ) Z y zyn
noodig en genoegzaam , ter verkryging van dien wenfchelyken z e g e n , wasdom in de genade. (6~) Z y zyn
genoegzaam, om den Christen te onderileunen en ftaande te houden, onder rampfpoeden, verdrukkingen , en
in den ouderdom. ( 7 ) Z y bevatten alles in z i c h , wat
noodig is , om ons, voor het tegenwoordige , te verheffen boven de vreeze des doods, en ons, over dien
laatften v y a n d , in onzen jonglïen ftryd, de overwinning te geeven.
W y mogen wel lyden, dat z y , die aan zoodanige
leiding van gedachten gewoon zyn , zich in dier voege
laaten ftichten. Voor hun zelfs, die, offchoon z y de
behoefte van Goddelyke hulp en krachtdaadigen byftand ,
tot beoefening van Christelyk geloof en deugd, erkennen , echter "in den Bybel geen grond vinden voor die
wyze van uitdrukking, welke Dr. R I P P O N toegedaan i s ,
bevat dit Gefchrift leerzaame aanwyzingen, tot beftuu-
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ring van hart en wandel.
Onder welnieenende Chris
tenen, die zich voor alle dingen aan de Heilige Schrift
willen houden, beftaat 't verfchil over dergelyke on
derwerpen dikwyls meestal in de wyze van voorftelling omtrent byzaaken, terwyl zy het in de hoofdzaak
eens zyn.

Ueilraad, tot onderrichtinge en befluuringe van oprechte , doch bekommerde Zielen , óp den weg naar den
Hemel. Gegeven dóór s. V A N A N D R I N G A , Predikant
te Workum. Te Workum , by I. V e r w e y , 1803. In
gr. Üvo. 18 bl.

D

eze zoogenaamde Heilraad aan bekommerden , op
den weg naar den H e m e l , is alleen verftaanbaar
voor hun, die aan zulke elendige Godsdienstbegrip
pen gewoon" zyn , als wy meenen verftaan te hebben,
Sat in den omtrek van W o r k u m , in Friesland , daar
Do. A N D R I N G A t' huis hoort, vry algemeen heerfchen.
Van zoodanig gefcbryf is weinig opklaaring te wach
ten. Men leest, boven elke bladzyde van dit boekjen,
Hemelfche Wegwyzer.
W y hebben ons daarby 't zeg
gen van onzen gezegenden Heer erinnerd: Indien de
blinde den blinden leidt, zullen beiden in de gracht
vallen. Maar mogelyk heeft zich de welmeenende Pre
diker , zelf beter weetende, naar de Volksbegrip
pen zyner Gemeente willen fchikken. Hoe 't z y , wy
kunnen hera niet raaden, om nog meer Stukjens, gelyic
hy voorneemens fchynt te z y n , in dien trant te laaten
volgen. Die nog voor onderricht vatbaar zyn , ver
dienen eene betere handleiding.

W A S S E N B E R G H Oratio de varia Academias
Franequeranse nuper Fortuna. & c . Dat is: Redevoe
ring over de verfchillende Lotgevallen,
die de Aca
demie van Franeker vóór korten tyd gehad heeft.
Openlyk uitgefproken, toen hy voor de vierdemaal als
ReBor Magnificus aftrad, 13 Juny 1803. Te Leeu
warden, by D. V . d. Sluis, 1803. In gr. ^to. 40 bl.
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oen de Profesfor W A S S E N B E R G H onlangs wederom
eene Academifche Redevoering moest houden,
had
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had aldaar eene buitengewoone plechtigheid p l a a t s ,
zynde die dag tevens gefchikt tot inhuldiging van
't nieuwe Collegie van Curatoren, die door eene ftatelyke Commisfie uit het Departementaal Beftuur in
geleid wierden. Deze gelegenheid erinnerde hem natuurlyk aan veele, in de laatst afgeloopene jaaren, ge
beurde zaaken omtrent die noodlottige A c a d e m i e ,
waarvan hy dan o o k , in deze Redevoering, eenig ver
flag geeft.
In de Vooraffpraak maakt de Hoogleeraar, met veel
nadruk , gewag van de verbaazende Omwentelingen,
die, binnen weinige jaaren , de geheele omkeering der
oude Regeeringsvorm in Vrankryk wyd en zyd vergezeld
hebben, waarvan ook de veranderde Staatsregeling in
ons Gemeenebest 't gevolg geweest is.
Dit doet hem
overgaan tot de lotwisfelingen , die ook de Friefche
Hoogefchool, in de laatfte jaaren, ondergaan heeft.
Men zou uit deze Inleiding , en daarvan gemaakten
overgang tot het gekozen onderwerp , verwacht heb
ben, d a t , in deze Redevoering, alleen zou gewag ge
maakt zyn van 't gebeurde, met opzicht tot dezelve,
federt 1795. Maar de Profesfor haalt de gefchiedenis
hooger op , en fpreekt allereerst van den zwaaren
fchok , dien deze Academie , reeds in 1787, (naauwlyks twee jaaren , na 't plechtig gevierde Eeuwfeest
derzelve,) heeft geleeden, toen vier Hoogleeraars, ten
g e v o l g e , zoo wy meenen , van zeker verbod, destyds
door de toenmaalige Curatoren gedaan , waaraan zy
weigerden te gehoorzaamen, hunne met roem bekleed
de posten gelyktydig nederleiden. Dat zy daarin kvvalyk gehandeld hebben , durft hy niet ronduit zeggen,
omdat een derzelven, met wien hy vóór dien tyd zeer
vriendfchappelyk geleefd heeft, reeds lang overleden
is ( * ) , omdat hy ook met twee van de overigen, nog
leevenden C f ) , in eene naauwe vriendfchapsbetrekking
geftaan heeft, die nog niet verbroken i s , en omdat de
vierde ( | ) de Zoon is van zyn voornaamften Leermeester.
Nog minder, evenwel, zegt h y , de Curatoren van dien
tyd te willen belchuldigen, die 't altyd zoo wel met
de Academie voorhadden. Hy heft liever bittere klaagtoonen aan over de noodlottige gevolgen, die deze ge
beur( * ) MANGEB.
»AI,CKENAER,

( t ) CoopMANs en
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beurtenis voor de Academie gehad heeft, die van dat
tyd flip af verliep. Maar toen de zaaken zich daar allengs hadden beginnen te herftellen, en men nu hoopt e , dat zy weder op den ouden voet zouden komen,
onderging Franeker weder nieuwe rampen, meestal treurige gevolgen van de algemeene verandering in 't Staatsbestuur, die 1795 plaats had. Sommige Hoogleeraars
wierden ontzet van hunne posten; anderen flierven kort
daarna, en nog anderen leiden vrywillig hunne posten
neder. Drie geheele Faculteiten, de Theologifche, J u ridifcbe en Medifche, begonden te ontbreeken.
Er
waren maar drie of vier Profesforen meer overig. Voor
h u n , die zich in de (Godgeleerdheid en Rechtskunde
wilden oefenen, wierd byna alles, tot aanmoediging, benomen; en over 't geheel was 't getal van ftudeerende
Jongelingen zoo gering, dat men het niet durft noemen : waarby nog kwam , dat de meeste Staatsleden
lieden waren, die van alle geleerdheid ontbloot, en
daardoor geheel onverfchillig waren omtrent 't Academisch onderwys. Zoo fcheen 't dan met de Academie
van Franeker rasch geheel gedaan te zullen zyn. Maar
die zelfde ongeleerde lieden maakten 't eindelyk, zegt
de Hoogleeraar, beter dan hunne voorgangers, ja overtroffen zich zeiven door het neemen van dit merkwaardig befluit: De Friefche Academie moet
herfeld,
'er moeten hoe eer hoe beter nieuwe Profesforen beroepen , en alles daar gefield worden, wat tot welzyn derzelve wordt geoordeeld te behooren. Dit befluit, bericht
hy ons verder, heeft de Academie van Franeker alleen
te danken aan I E M Ë F R E D R I K S T I G C H E L A A R , een ongeftudeerd man , destyds zitting hebbende in de hooge
Staats-Collegien, door wiens gedaane voorftellingen,
raadgeevingen, en veel vermogenden invloed, hetzelve
tot ftand gekomen is. De Hoogleeraar W A S S E N B E R G H
pryst eh roemt den yver en de verdierjfien van deezen,
zoo hy ons z e g t , eenigen ftaandehouder en herfteller
der byna tot niet geraakte Academie, op eenen zeer
hoogen toon, en volgt den vreemden inval, om , in
't midden van deze zyne Latynfche Redevoering, nadat
't gehoor door de Muliek een weinig ververscht w a s ,
's Mans lof in een Nederduitsch Vers uit te galmen.
Dit gedaan zynde, wendt zich de Redenaar, met gepaste gelukwenfchingen, tot de nieuw aangeltelde Curatoren , wier aanftelling hy ook a l , als een gevolg
van
;
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van de geestdrift van T I G C H E L A A R voor de Academie,
doet voorkomen.
' E r volgt ook nog eene welkomstgroete aan den jongen Prof. T Y D E M A N , die, op den
zelfden dag, even te voren zyne Intreerede had gehou
den; en voorts de gewoone plechtigheid van het overdraagen van den Recboraalea eerepost aan zynen op
volger.
W y dachten, onder 't leezen van deze lofrede op T I G 
C H E L A A R , hoe ongedacht kan iemand zich roem ver
werven , door uitkomften en gevolgen zyner daaden ,
die hy zich nooit voorgefteld, noch ook gewenscht had.
't Is t o c h , zoo wy wel onderricht zyn, 'sMans toeleg
geenzins geweest, om de Academie van Franeker, als
een Kweekfchool van eigenlyk gezegde Geleerdheid ,
ftaande te houden of te herftellen, maar om 'er eene
Kweekfchool van algemeene Volksverlichting van te
maaken , die hy dan voor elk en een iegelyk wilde
opengezet hebben. Dan zou hy alleen, omdat men hem
beduid had, dat dit doel niet kon bereikt worden, wan
neer de Academie eerst gefloopt wierd , zich hebben
laaten overhaalen, om vooraf te zorgen , dat 't onderwys in de oude Geleerdheid 'er ook wierd aan den gang
gehouden; waarby echter het hoofddoel van algemeen
Volks-onderwys zoo weinig zou uit 't oog verlooren
z y n , dat, ook al op voordracht van T I G C H E L A A R , by
de aanftelling van nieuwe Curatoren, wierd bepaald ,
dat twee van de vier geen Latyn verflaan mogten', zyn
de hy zelf een geweest van de gekozenen , en in dien
post gebleeven * tot dat 't Departementaal Beftuur on
langs wyslyk heeft begrepen, dat men aan zulke lieden,
sis T I G C H E L A A R en "zyns gelyken , het beftuur over
hunne Academie niet konde in handen laaten.
't Z y verre van ons, door deze aanmerking, de braaf
heid des welmeenenden Mans, in 't volgen van goeden
raad, toen hy z a g , dat alle zyne gemaakte plans (die
al zeer zonderling moeten geweest zyn) in duigen vie
len, te willen in twyfel trekken. Z y is alleen het uit.
werkfel van onze bevreemding over de bovenmaatige
loftuitingen, waarmede h y , in deze Acaderaifche R e d e ,
wordt overlaaden.
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Leer- en Handboek voor Genees- en Heelkundigen, om
de Voorfchriften van in- en uitwendige Geneesmiddelen
behoorlyk in te richten: door J O H A N N C L E M E N S T O D E ,
Hoogleeraar der Geneeskunde aan de Hoogefchool te
Koppenhagen, en Lyf-arts van den Koning. Naar het
Hoogduitsch. Ifte Deel. Tc Ley den, by A. en J . Honkoop, 1803. in gr. 8vo. 374 bl.
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e konst, om Recepten te fchryven, is voorzeker
een vak in de Geneeskunde, op 't welk beide Ge
nees- en Heelkundigen hunne aandagt niet genoeg kun
nen vestigen. Alle misdagen in de hoedanigheid en in de
hoeveelheid der Geneesmiddelen hebben hunne nadeelige
gevolgen. Van vereeniging van zaaken immers, die,
te zamen gevoegd, eikanderen vernietigen, kan men de
voorgeftelde werking niet erlangen: terwyl de dwaaling
in de hoeveelheid een middel daarftelt, 'tgeen, te fterk
in vermogen zynde, als een vergif werkt, of 't welk ,
door kragteloosheid, aan het bedoelde oogmerk niet kan
voldoen. Veel danks zyn wy derhalven fchuldig aan
de Heeren G A U B I U S en G R U N E R , welke deeze floffe
het eerst met de vereischte aandagt en bondigheid be
handeld hebben. Het voetfpoor deezer voortreffelyke
Mannen is door den Heer j . c . T O D E niet alleen op de
gelukkigfte wyze gevolgd , maar het is hem zelfs ge
lukt , zyne voorgangers te overtreffen, zo door eene
meer uitvoerige behandeling , als door de gelegenheid,
welke laatere ontdekkingen in de Scheikunde hem verfchaften, om eenigzins gebrekkige Hellingen te verbe
teren.
In dit W e r k heerscht alomme eene ongemeene duidelykheid , zo dat een ieder , die in de grosden der
Geneeskunde behoorlyk onderweezen i s , het gemaklyk
kan verftaan: terwyl hetzelve zo volledig i s , dat men
' e r , omtrent alle eenigzins bruikbaare Geneesmiddelen,
den weg vindt aangeweezen. Ook heerscht in dit Hand
boek eene zuivere eenvoudigheid , die zich door geene
mengeling van zaaken, die tegenftrydig zyn, of die ten
minnen niet by eikanderen pasfen, van het rechte fpoor
laat leiden. Men vindt in dit W e r k een aantal van
uitmuntende en ook van flegte en belagchelyke voor
beelden » wier verdienften of gebreken op eene oordeelkun-
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kundige wyze worden aan den dag gelegd; waardoor een
Leerling fpoedig kan leeren, wat h y , tot het daarftellen
van goede Recepten, diene in het oog te houden, eri
wat hy behoore te vermyden. De Vertaaler heeft zyne
taak insgelyks met lof volbragt; en het zou hem geene
oneere aangedaan hebben , zo hy zynen naam op het
tytelblad had geplaatst.
Het eerfte Deel, 't geen tot hier toe maar alleen
het licht ziet, bevat de zes volgende Afdeelingen: Be
fchryving van een Recept. De Hoofddeelen van een Re
cept. Hoofdver deelingen der Recepten. Verdeeling der
zamengejlelde
Recepten.
Voorloopige pradiicale Re
gels, betreffende de keuze der hoofd-clasfen en zoor ten
der zamengeflelde Geneesmiddelen, En eindelyk de Ver
deeling der Ingrediënten,
die in het Voorfchrift van eert
zamengejleld Geneesmiddel kunnen plaats hebben.
De l'ehryftrant van T O D E is onderhoudend en, daar
het te pas k o m t , niet ontbloot van geest.
Tot een
flaaltje zullen wy hier affchryven ëen gedeelte van des
Schryvers aanmerkingen over "de omzichtigheid, die een
Geneesheer gebruiken moet, in het voorfchryven Van meer
of minder kostbaare Geneesmiddelen. „ Aan lieden van
hoogeren ftand kan men zekerlyk .niet gevoegelyk ge
ven, het geen men aan hunne dienstboden zou voor
fchryven. Door een al tegoedkoop middel brengt men
zich by hun niet in het beste crediet. Men komt tus
fchen de welvoegelykheid en de eenvoudigheid een wei
nig in het gedrang. Een Geneesheer, die altoos maar
eenvoudig te werk ging, fchreef aan een voornaam Heer*
die anders voor een buikzuiverend Drankjen een mark
betaald had , (de bediende moest zyne geneesmiddelen
aanftonds betaalen) een paar lood Engelsch Zout voor,
het welk die Heer in fchoon water moest laaten fmelt e n , en dan inneemem Toen de bediende daar mede
k w a m , en zeide, dat het twee fchellingen had gekost,
werd het, met een walgelyken tegenzin, weggeworpen.
„ Ook onder de min-vermogenden zyn 'er'lieden, die
met goedkoope Geneesmiddelen zeer te onvreden zyn,
dewyl z y eene veronachtzaaming en miskenning van
hunnen welftand, en, zo zy bet noemen, van hunne
edelmoedigheid, daar in vinden. „ Spaar toch niets,
lieve Heer D o é t o r , " zegt een klein Koopman, het oog
ter zyde op zyn zilveren theekop werpende: „ Gy hebt
dat niet noodig. Ik kan, Gode zy dank, het beste beM i T . 1Ü03. N O . 1 4 .
Si
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taaien, en myn hart is niet aan het geld verkleefd. ïïü
zie , gy kent niy en myne omftandigheden niet. Hoa
veel krngt kan 'er toch wel in dat mengzel fteeken,het
welk gy my daar hebt voorgefchreeven ? Lieve God ,
het kost niet meer dan twee fchellingen. Schryf gy
maar o p , Heer Doctor, ordonneer gy maar, en laat my
voor de kosten zorgen."
Den Armen fchryve men, by voorbeeld, Poeders,
cn andere Geneesmiddelen, van weinig kostbaarheid in
de bereiding en inpakking, voor , ook alleen de Kruiden enz. om Aftrekzeis te maaken, wanneer andere redenen daar van niet te rug houden.
, , Over "t algemeen zyn Poeders die zoort van voorfchriften, die het minst kosten , dewyl daar toe geene
middelen, tot zamenvoeging, uittrekking of omwinding,
geene warmte of groote moeite in de bereiding, e n ,
in allen gevalle , alleen p a p i e r , tot inpakking, vereischt worden.
„ Zelfs Geneeskundig befchouwd, kan men van het
Poeder, in't algemeen, meer werkzaamheid verwagten„
dan van Slikbrokken, Conferven, Pillen, Koekjes en
Verzuil eringen; ja-in zommige Geneesmiddelen meer,
dan van gekookte Dranken en Aftrekzeis: dewyl of de
Ingrediënten
niet zo veel van hunne kragt verloorer»
hebben, pf deeze Kragt niet zo omwonden i s , als in
Geneesmiddelen van andere gedaanten.
, , Dan de voorzichtigheid gedoogt niet a l t y d , dat
Kvy Poeders geven. Het is over het" algemeen eene onaangenaame en, by den gemeenen man, vooral by Soldaa'en en Matroozen, eene verdagte gedaante. De laatstgemelden fpreeken dikwyls van de Poeders, die hunne
Artzen hun geven, als waren het MengzeJs van fteenen
en beeren. Mixturen hebben daadelyk meer vertrouwen, en verwekken minder afkeer. Thans zyn ook de
afeetrokkene Wateren niet zo duur, of men kan, zonder buitengewoone kosten, wel een Mixtuur Iaate»
k'aar maaken. In allen gevalle zelfs zou men 'er fchoon
tvater toe kunnen neemen, hoezeer dit langer in de maag
blyft liggen, dan afgetrokken water."
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De Kina, in deszelfs gefchiedenis, zoorten, vervalfchingen, eigenfchappen , en fcheikundig onderzoek der famenftellende delen ; door A . F . h. D Ö R F U R T .
Uit
het Hoogduitsch vertaald, en met een Byvoegzel yer*
meerder d, door B . T I E B O E L , Apothekar enz. te Gro
ningen.
Te Groningen, hy J . Oomkens, 1803.
In
gr. 8vo. 60 bl.
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n dit Werkje worden de verfchillende zoorren van
den Koortsbast naauwkeuriger befchreeven, dan tot
hiér toe had plaats gehad, waar door hetzelve van groot
nut kan z y n , voor allen, die op de uitoeffening der
Genees- en Heelkunde eenige betrekking hebben. Zie
hier, 't geen de Schryver aantekent, aangaande de echt
heid der Roode Kina. „ De ftukken der echte roode
Kina zyn niet volkomen opgerold, maar als een goot
te zamen geboogen, een tot anderhalve duim breed en
twee tot drie linien dik. Z y beftaat duidelyk uit drie
lagen; de eerfte buitenfte is d u n , oneffen, vuil, rood
bruin, of witgraauw , febuins gekorven, en zomtyds
hier en daar met eene geelachtige Lichen (Lichen punc
tata) bezet; de middelfte is vaster, dikker, donker
roodbruin, en op het fterkst van gomharsfige ftof door
drongen; de binnenfte, eindelyk, is houtachtiger, ve
zelachtiger, hoog rood van kleur. Z y breekt zeer ve
zelachtig , op de breuk frisfeher van kleur, dan van
buiten, ruikt als gewoone Kina , de fmaak veel bit
terder, wat zuurder, en zamentrekkender. Hoe dunder de ftukken zyn, des te meerder uittrekbaare deelen
bezit z y ; en daar deeze, welke zomtyds pypformig
opgerold z y n , zo wel uit- als inwendig, eene* even zo
fterke roode kleur vertoonen , als de groote en dikke
ftukken , geven zy het beste bewys , dat deeze bast
niet, zo als S A U N D E R S , o f , in de Hoogduitfche ver
taaling, deszelfs waarneemingen, over de voortreffelyke
geneeskragt der roode K i n a , benevens een van den
Heer B U C H O L Z medegedeeld byvoegzel, betreffende
de Mahoniebast — vermoeden, van de fterkere takken+
o f van den ftam der Cinchona Officinalis afftamt. De
beste roode Kina zou, als zy lang aan het licht is blootgefield geweest, ten deele de kleur, zonder deszelfs
kragt it verliezen.
Om deeze reden gelooft de Heer
S S 3
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dat een minder roode kleur alleen geen bewys
is van gebrek aan werkzaamheid by deezen bast, als rhaar
de Üerke bittere en zamentrekkende fmaak, waar door zy
zich genoegzaam, zo wel van de overige zoorten van Ki
n a , als van vreemde ondergefchovene basten,onderfcheidt,
aanwezig is. Het is echter veiliger, als men, zo veel
mogelyk , de roodlte vaster--ea-^zwaarder ftukken uit
kiest. De fjegter gemeene Kina, of andere basten, door
Sandelhout, Fernambuk of Bolus gekleurde roode Ki
na , verraadt zich niet alleen door den fmaak, maar
o o k , dat z y , in ftukken gebroken, inwendig lichter of
vaalgeel is. Men brengt deezen bast in poeder uit Enge
land, maar men kan daar van hetzelfde zeggen, als van
het poeder der Koortsbast gezegd is.
„ Dit poeder der gewoone Koortsbast is gemeenlyk
met een vierde deel gebrandde Talkaarde QMagnefia
usta) vermengd. Men kan zich van dit bedrog overtui
gen, als de minder bitter en zamentrekkende fmaak een,
echter met de echte in kleur roode Kina overeenkomend
poeder, laat vermoeden ; als men eene drachma daar
van, met eenige oneen water, laat uittrekken, en het rood
helder uittrekzel met wat zuuringzout, of zuuringzuur, vermengt, waar na de donker roode kleur met een
•wit nederflag (P raecipitaat) verdwynt, als het op de ge
zegde wyze is nagemaakt. Men moet in het pulverizeren van deezen bast niet veel te rugge laaten, om dat
het middelst werkzaamst gedeelte zich bezwaarlyk tot
poeder laat ftooten."
De Proeven , door den geleerden Vertaaler by het
Stukje van D Ö R F U R T gevoegd, om tot eene nadere beflisfing van het nog hangend gefchil onder de Geneesheeren te dienen, óf men, naamelyk, meer uitwerking
van een afkookzel, dan van eene koude infufie der Ki
n a , te wagten hebbe, zyn zeer beiangryk. Ondertus
fchen komt het hier niet alleen aan op de hoeveelheid van
het uitgetrokkene, en op den t y d , geduurende welken
het water de uitgetrokkene deelen kan ophouden, maar
ook vooral hier o p , of de kooking den tot gencezing
noodzaakelyken zamenhang der gronddeeltjes verandere
en minder kragtig maake. Het eenig middel, om dit
waarlyk beiangryk gefchil voldoende te beflisfen, z o u ,
onzes achtens, alleenlyk kunnen z y n , het in 't werk
ftellen van naauwkeurige vergelykende proeven, in groo
te Hospitaalen,
SKEETE,
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Gronden der Werktuigkunde op eene wiskundige leerwyze,
behandeld, in tien Boeken, door P I E T E R V A N C A M P E N , Geadmitteerd Landmeeter ; Wynroeij'er, en Leer
meester in de Wiskunde te Ley den. Te Leyden, by van
Thoir en De Meijere, 1803. In gr. 8vo. 328 bl. met
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it W e r k handelt over de grondregelen der W e r k 
tuigkunde , de Hefboomen , de Katrollen ,. het
Windas en de Raderwerken, de Schroef, de W i g g e ,
de voortgeworpene Lichaamen, de Waterweegkunde, de
Waterloopkunde, de Pompen en de Fonteinen. Schoon
dit Werk veele welbeweezene waarheden en belangry
ke zaaken bevat, hadden wy hetzelve, van wegen den
grooten overvloed van gelykzoortige Werken , onzes
«tchtens, wel kunnen ontbeeren. W y hoopten hierom,
in de Voorrede, de vermelding der redenen te vinden,
welke den Schryver bewoogen hebben, zyn arbeid in
het licht te geeven. H y verhaalt ons ook, dat h y , in
voorige W e r k j e s , de gewoone manier, om in eene Voor
rede de beweegoorzaak zyner onderneeming aan te w y 
zen, gevolgd heeft, in hoope, dat, daardoor, de recenfie van het geëerd Publiek minder ongunftig, en het
vertier meer aan de verwagting voldoende zou zyn.
D a n , bemerkende, hoe weinig eene Voorrede tot befcherming van het W e r k zelve kan dienen, verkiest
hy zich thans niet te verontfchuldigen, wegens zyne
vrypostigheid , om in het perk der Geleerden te verfchynen, noch te rechtvaardigen, waarom hy zich verpligt geacht heeft, dit W e r k te doen drukken.
In
het Werktuigkundige fchynt onze Schryver geweldig
ten achteren te zyn. W y zien ten minden met verwon
dering, op bl. 297, dat hy geene andere Luchtpompen
fchynt te kennen, dan de ouderwetfche van J A N V A N
M U S S C H E N B R O E K , die, wegens hun geweldig ftooten,
geduurig lek zyn, en in naauwkeurigheid verre moeten
wyken voor de laater verbeterde van S M E A T O N , en
vooral voor die van C U T H B E R T S O N ; waarom dezelve
thans ook geheel buiten gebruik zyn geraakt.
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In
gr. 8vo.

B

ezield met de oprechtfte hoogachtinge voor den I Teere V A N W Y N , hadden wy al voorlang onzen Leezelen van deezen nieuwen arbeid des voortreffelyken Mans
bericht moeten geeven ; en het fmart ons waarlyk, dit,
vooral met betrekkinge tot het eerfte Stukjen deezes
W e r k s , zuiang uitgefteld te hebben. Verfcheiden toe
vallen , welker kennis voor den Leezer van geen belang
is , hebben dit veroorzaakt; en wie van lbortgelyke
Tydfchriften als het onze eenig denkbeeld heeft, "zal
zich niet verwonderen, dat zulke misdagen meermaalen
voorvallen : waarvan wy uit de geachtfte Werken van
deezen a a r t , zo binnen- als buitenlandfche, voorbeel
den konden bybrengen, indien het noodig ware. Ondertusfchen is nu dit eerfte Stukjen reeds zolang in de
waereld, en, zo wy billyk van onze Landgenooten mo
gen vertrouwen, in de handen en onder de oogen van
veelen, zekerlyk van allen, die eenig werk maaken van
Vaderlandfche Oudheid- en Letterkunde, dat wy by
kans twyffelen, o f het wel gevoegelyk z y , nu nog met
eenig verdag daarvan, en zelfs van f^t tweede, voor
den dag te komen.
Onze achting v c )r den Schryver
duldt echter niet, dat wy het ééne c c het andere met
ftilzwygen voorbygaanbehalven dat 1 ;t eenigzins wanftaltig zoude zyn, van volgende Stukjens, gelyk wy ter
zyner tyd hoopen te doen, melding te maaken , zon
der van de voorigen gewaagd te hebben. W y oordee
len daarom best, met een beknopt verdag van de drie
eerfte Stukjens te beginnen.
I. Na een kort Voorberigt, raakende den Aart en de
Nuttigheid van een W e r k van deeze foort, behelst de
Eerfte der hier geplaatfte Verhandelingen, Gedagten
over *t begin en den voortgang der L E T T E R K U N D E in
Nederland. — W y kunnen niet nalaaten, fchoon eenig
zins tegen ons oogmerk , van dit fraaie ftuk wat uit
voeriger te fpreeken. Na eenige aanmerkingen over de
waarfchynelykheid, dat de oude inwoonders deezer lan
den, vooral nadat zy met de Romeinen waren bekend
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geworden , in de letterkunde niet geheel onbedreven
zyn geweest (zonder dat men daarom geloof behoeve
te (laan aan de overdreven vertellingen van derzelven
geleerdheid in nog veel vroegere eeuwen, waarvan furamigen zo breed hebben opgegeven) en dat de aanneeminge van het Christendom natuurlyk eenige vermeerdering van kundigheden moest voortbrengen, zegt de
Schryver, (bl. 17 env.) dat dit alles hoogstgebrekkig
blgef tot op de tyden van K A R E L - den Grooten, welken Vorst mets meer ter harten ging dan de bevordering van kennisfe in zyne wyduitgeftreH«e heerfchappyen. Zyne Capitularla zyn nog daarvajj fpreekende
bewyzen.
Het Schoolweezen trok byzonder zyne aandacht. Daar de Weetenfchappen alleenlyk; by de Geestelyken berustten, vermeerderde de Keizer 'Abtdyen en
Kloosters, om daarin het onderwys der jeugd, Leeken
z o wel als die tot den Kerkdienst gefchikt werden,
regelmaatig voort te zetten. Onder h e m , zo niet vroeger , was te Rome eene School aangelegd voor de F r i e fche Jongelingfchap, (men weet hoever de-benaaming
Friesland zich destyds uitftrekte) welker Xeerljn-en ,
in den jaare 800, aldaar den Keizer inhaalden. Reeds
in het jaar 787 nam hy Geleerden uit Rome met zich
na zyn gebied, onder welker onderwys d e edelfte vernuften van dien tyd gevormd werden. Op daartoe gefchikte plaatzen (Jcriptoria) werden affchriften gemaakt
van de voornaamite W e r k e n , en daaruit Boekeryen te
zamengefteld. In het Paleis zelve was eene School ,
waarin de beroemde A L C U I N U S en P E T K U S van Pifa
de voornaamite Beftuurders waren, welken K A R E L zicfj
niet fchaarrïde zyne Leermeesters te noemen. Het ontbrak hier niet aan de beste W e r k e n , welke van a b e
kanten werden amgebragt, en welke zelfs de Arabiers
K A R E L toefchikten uit den buit door hun in A üa veroverd. Daar de Keizer zich dikwyls te Nieuwmeaen
onthield ( * ) , had ons Vaderland ook deel aan deeze
voor( * ) „ De Vorst," zegt de Schryver, ,, had daar een uit„ muntend Paleis opgerigt. dan welks eerwaardige, e n , door
5,, den alles verflindenden Tyd zeiven, zo lang geëerbiedigde
„ overblyffelen , helaas! in onze tyden, en (hoe zal het de
„kunstminnende Nakoojielingfchap geloovenlj door Mederlandfche handen, zyn gefloopt geworden."
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voordeden.
De Geleerdheid bloeide dus onde* zyn
bewind; maar hy was niet in Haat, het deerlyk verval,
door de vroegere invallen der Barbaaren veroorzaakt,
geheel te verhelpen. De fmaak der tyden was te zeer
verbasterd, zelfs die van A L C U I N U S , gelyk met bewy
zen getoond, wordt.
K A R E L S Zoon, L O D E W Y K de V r o o m e , volgde zyns
Vaders voorbeeld , zo veel zyn zwakker character ge
doogde. Onder de Geleerden van zynen tyd was R H A B A N U S M ' A Ü R U S , van welken verfcheiden Werken nog
aanweezig 3yn , en wiens byzondere vriend was F R E D R I K , KlerSioon van den Friefchen Koning R A D B O D ,
én Bisfchop van Utrecht.
Hierop volgt (bl. 48
env.) eene keurige uitweiding over het in dicht bren
gen van den Bybel, op last van L O D E W Y I C , door eenen
S a x , waarvan nog overblyffels in de Cottoniaanfche
Boekery , te Westmunfter , zouden voorhanden zyn ,
doch welk een en ander onze Schryver niet genoegzaam
bewezen oordeelt,
Onder de volgende Vorften waren de invallen der
Noormannen doodelyk voor den bloei der Weetenfehap
pen , fchoon zich in de IXde en de twee volgende
Eeuwen nog hierendaar enkele Geleerden opdeeden,
van welken meestal niets meer dan de bloote naamen
is tot ons gekomen.
Het Klooster te Egmond bezat,
voor die dagen, eene fchoone, e n , door de zorgen van
verfcheiden Abten, fteeds toencemende Boekery, maar
welke, in de laatfte helft der XVIde E e u w e , geduu^
rende de Spaanfche beroerten , deerlyk geplonderd, en
gedeeltelyk vernield, gedeeltelyk verftrooid werd.
Gaarne zouden wy iets zeggen van de overige gedeel
ten van dit eerfte Stuk ; maar onze ruimte verbiedt
o n s , meer dan de bloote Opfchriften te geeven. Hier
zyn zy : Iets, nopens de vroegere Gefchiedenis der Joo
den hier te Lande. —— Onderzoek, hoe en wanneer de
Heeren van Naaldwyk, Erfmaarfchalken van Holland
zyn geworden. —— Of de Slaaverny, hier te Lande,
by eene algemeene W e t , is afgefchaft geworden.
(De
Schryver bepaalt dit niet volllrekt, maar helt meest
over tot de gedachten , dat zy allengskens verdwenen
is.) — Zeldzaame Eereboog (van brood, te Valencien
nes , in het Jaar 1492 , opgericht voor M A R G A R E T A
van Oostenryk.) — Toegift over den tteen van V I H T I R M A T , Opperflen Magijlraat der Batavieren.
(Zie Bis-
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tor. Avondftonden van onzen Schryver, I. D . bl. 1 7 ,
35. II D. bl. 1 7 1 . ) — Byvoegfel en Verbetering.
II. Het Tweede Stuk behelst in de eerfte plaats eenen
Brief van den Leidfchen Oud-Hoogleeraar Mr. A . K L U I T ,
aan Mr. H - V A N W Ï N , over eenige Handfchriften van
K. VAN ALKEMADE ,
byzonderlyk over K L A A S K O L Y N .
— - Men weet, dat de Kronyk van K . K O L Y N tegenwoordig algemeen voor een verdicht ftuk wordt gehouden. Maar wie is de bedrieger , welken men deeze
verziering te danken heeft P De Heer H U Y D E C O P E R .
geeft, in zyne Aanmerkingen op M E L I S S T O K E , niet
onduidelyk te kennen, dat hy A L K E M A D E , door welken dezelve eerst bekend werd, verdacht hield. W A G E N A A R . was ook niet geheel vry van iets dergelyks
te vermoeden ( * ) .
Anderen hebben hier een kwaad
oog gehad op H L N D R I K o f H E N R Y G R A H A M , Advokaat in 's Hertogenbosch ( O * De Heer .VAN W Y N had
van dit alles reeds met eenige uitvoerigheid gehandeld
in zyne Historifche Avondftonden ( J ) . Maar»de B r i e f
van den Heere K L U I T verfpreidr, een nieuw licht over
dit te vooren duistere onderwerp: „ Hy z a l , " zegt de
H e e r V A N W Y N 0 ) , wiens woorden wy hier gaarne
de onze maaken, „ zo ik vertrouwe, doen zien, dat
„ V A N A L K E M A D E niet langer, met eenigen fchyn ,
, , voor den Verdichter van K O L Y N kan worden gegroet, maar d a t , integendeel, zekere R E I N I E R D E
G R A A F , Plaatfnyder te Haarlem, man van doorflee, , pen brein , maar losfe zeeden en zser bekrompene
, , beurfe, voor den waarfchynlyken Oplteller, ten minften bedrieglyken Veilder, dier zogezegde Chronyk
, , mag gehouden worden, enz." W a t de byzonderheden
van dit werk der duisternisfe aanbelangt, wyzen w y ,
met den geëerden Uitgeever, den Leezer tot den Brief
zeiven. In dien Brief komen nog veele andere, den
Liefhebberen der Vaderlandfche Oudheidkunde gewichtige, aanmerkingen v o o r ; doch welke wy", uit hoofde
onzer bepaalde ruimte , moeten voorbygaan.
In de tweede plaatze komt hier v o o r , een merkwaardig Byvoegfel nopens de vroegere Gefchiedenis der J O O DEN,

(*) Werken van de Maatfchappy der Nederl. Letterkunde te
Leyden, 111 IJ. bl. 234 env.
Cf) Aid. bl. 236.
(40 D . I . bl. I3p env.
{$) Voorbericht bl. IV.
S s 5
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D E N , hier te Lande, maar hetgeen w y , om de zelfde
reden, i>mangeroerd moeten laaten; en eindelyk, een
E g t Beiigt van het Omkoomen des Graaven van A U t M B E K G , in den Slag by Heiligerlee , ten Jaare
T568.
Dit Berigt is den Uitgeever geworden door den Heere
K O N I N G , Klerk ten Comptoire van crimineele zaaken te
Amfterdam, en getrokken uit de Confesjien- en Jujlititboeken dier Stad. ' E r blykt uit, dat gemelde Graaf,
wiens dood op zeer verfchillende wyzen verhaald i s ,
omtrent het einde van den flag, fchoon om zyn leeven
biddende, door eenen Amfterdammer, M A K T E N den
Tasfehenmaecker genoemd , en eenen F r i e s , Z Y B R A N T
S I C K Ë S Z , werd omgebragt.
III. W y moeten nog iets zeggen van den Derden
Noemer deezes Werks , waarin flechts twee Stukjens
voorkomen.
Het eerfte heeft tot opfchrift :
Gedagten over het Begin en den Voortgang der Letterkunde
in Nederland (Vervolg van 't Ifte Stuk , Bladz. 77 en
78.), op welke plaats de Schryver gefproken had van
eene L y s t van Handfchriften , welke oudtyds tot de
Boekery van het Klooster te Egmond behoorden, opgefteld , omtrent het begin der zestiende E e u w e , door
zekeren Monik van. hetzelve, welke zich noemt B A L D E W I N ^ S de Haga Comitum.
Deeze Verhandeling nu
behelst ophelderende aanmerkingen over de gemelde
L y s t , en over de perfoonen , door welker toedoen dé
Boeken, in dezelve opgeteld, van tyd tot tyd aan dé
Abtdye gekomen waren, het zy door affchryven, het z y
door aankoop, het zy by fchenkinge. — De Lyst zelve
volgt in de tweede plaatze onder den titel:
Indicium
aïiquorum L I B R O R U M M O N A S T E R I I E G M O N D E N S I S ,fecunduHi
quod ubique in pluribus antiquis Libris
inveniuntur.
Z y beftaat uit 226 Nummers, volgens des Heeren V A N
W Y N ' S telling, doch „ van welken fommigen een Werk
„ bevatten, 't geen uit meer dan één Boekdeel beftaat,
„ waartegen ook wel eens meer dan één Werk in éénen
, , band of boekdeel gevonden wordt ( * ) . " Deeze L y s t
is een merkwaardig Stuk, en te bejammeren , dat een
Vervolg op dezelve ( Z i e Voorbericht bl. V ) fchynt verloren geraakt te zyn. — Het is ons leed, dat wy der»
Leezer geen uitvoeriger bericht van deeze L y s t , o f van
des Uitgeevers Aanmerkingen, kunnen mededeelen. Met
een enkel woord zullen wy Hechts gewaagen van dé
VerC*) Bl. 261.
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Verdediging, in de laatstgemelde voorkomende,van des
Heeren P A U L U S M E R U L A uitgaave eener Frank - Duitfche Verklaaringe van het Hooglied, door W J L L E R A M U S , Abt van Lbersperg, omtrent het midden der X l d e
Eeuwe gefchreven ,* tegen de befchuldigingen van den
eleerden L A M B E C I U S , Boekbewaarder der Keizerlyke
ioekery te Weenen.
In die Verdediginge wordt 'getoond (bl. «77 env.) dat het Handfchrift, door M E R U L A
ebruikt, hetgeen uit de Egmondfche Boekery was geomen , en nog in de Leidfche voorhanden i s , by het
keven van W I L L E R A M U S , en waarichynelyk zeer kort
na het opüellen des W e r k s , moet zyn gefchreven, en
geenzins de verachting verdient, waarmede L A M B E C I U S en anderen hetzelve, en den daaruit vervaardigden
Druk van M E R U L A , ten onrechte behandelen.
Meermaalen hebben wy ons leedweezen te kennen
gegeven, dat de Heer V A N W Y N , door zyne afweezigheid van de plaatze der drukpers, buiten ftaat is van
zelve de Proeven zyner Werken behoorelyk na te zien.
Hierdoor ontftaan iomtyds zinttoorende feilen. W y erkennen met genoegen , dat dezelve ons in deeze Stukjens minder dan wel voor deezen in andere zyn voorgekomen. W y hebben ze evenwel ontmoet. Twee flechts
zullen wy aanwyzen. Bl. 27 en 28 van het Ifte Stukjen leezen w y , , , dat de Arabieren, die in hunne Afia„ tifche veroveringen . . . veele Griekfche en andere
„ Boeken met zig gefleept hadden, verfcbeiden derzel„ ven aan K A R E L toefchikten . . . . die z y , voor een
, , groot gedeelte ten minden, uit het Arabisch in h e t ,
„ h u n zeer gemeenzaam Grieksch, hadden overgezet,
enz." Zekerlyk zyn Arabisch en Grieksch hier van
plaatze gewisfeld , en moest 'er ftaan, die zy, uit het
Grieksch, in hunne moedertaal , de Arabifche , hadden
overgezet.
Want immers zouden de Arabiers niet de
moeite genomen hebben van de Werken van A R I S T O T E L E S eerst uit het Grieksch in het Arabisch , en dan
weder uit het Arabisch in het Grieksch, over te brengen.
ln het derde Stuk jen, bl. 265 reg. 2. ontmoeten w y , op de lyst der Egmondfche Handfchriften,
B o ë T i u s over Rektn- en Toverkunde.
Dit laatfte moet
zyn Toonkunde , zo als ook in den Latynfchen Catalogus bl. 317 reg. 4 v. o. te recht ftaat uoê'Tius de Arithmeticd et Muficd.
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Reizen in de Binnenlanden van het Zuidelyk gedeelte
van Africa, in de Jaaren
1797 en l7yo", enz. enz.
Met een Kaart, gemaakt naar de Waarncemingen ,
geduurende deeze Reizen gedaan.
Door J O H N B A R K O W . gcvieezen Secretaris van den Graaf van MAC A R T N i - ï , en Auditeur
Generaal van de Rekenkamer aan de Kaap.
Uit het Engelsch. Ijle Deel. Te
Haarlem, by F . JJohn, 1803. In gr. 8vo. 308 bl.

O

nbekend met dit W e r k zyn de Leezers va» on»
Maandwerk niet. Een onzer Medearbeideren heeft 'er
Proeven uit gegeeven in ons Mengelwerk (f). Derwaards
zouden wy onze Leezers kunnen wyzen, en hun verzekeren, dat het Ceheel aan die Deelen beantwoordt.
Dan wy deeden te weinig, en het W e r k , in de daad,
te kort, wanneer wy daarmede van 't zelve affiapten.
W y willen het nader doen kennen, en op een en ander
belangryks onze Leezers vergasten.
Dit Eerfte Deel vervat flegts drie Hoofdftukken. Het
eerfte voert ten opfchrift: Algemeene Befchouwing der
Volkplanting van de Kaap, en byzondere Befchryving van
het Foorgebergte dan de Kaap de Goede Hoop.
Hier
treffen wy kortlyk aan, de ontdekking en het bezitneemen deezes uithoeks; de eerften waren de Engelfchen;
vervolgens de Hollanders.
By eene algemeene fchets,
de meeting door de Engelfchen, de algemeene Landverdeeling, en meer byzondere befchryving.
De Baaijen
befchreeven hebbende , laat B A R R O W , over den ftaat
der Verdeedigbaarheid, zich dus hooren: „ Alle deeze Baaijen en Doortogten tusfchen de bergen, en zelfs
alle gedeelten van dit Schier-eiland, zyn volkomen in
ftaat, wanneer zy anders maar van behoorelyke bezetting
voorzien zyn, om dezelve tegen allen vyandlyken aanval te kunnen verdeedigen. Meest alle de veffchansfingen, batteryen en andere werken zyn door de Britfche Ingenieurs aanmerkelyk verbeterd en vermeerderd.
De doortogt aan den voet van den Muizenberg,
een
fleil en hoog gebergte, door- Baai-Fals befpoeld wordende, is de eenige weg van gemeenfehap tusfchen de
Si(*) Zie ons Mengelwerk voor 1 8 0 1 , bl. 651 en 6 5 3 ; voor
1802, bl. 19 en ï9.
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Simons-Baai en de Kaap, en mag te regt voor onverwinbaar gehouden worden, fchoon de Hollanders 'er zich
gemaklyk deden uitdryven; en uit hoofde van de borstweeringen, die'er onlangs op de hoogten aangelegd zyn ,
zou een uitgeleezen troep Volks van drie honderd
man aldaar in ftaat weezen om een geheel leger te kunnen tegenhouden."
W y wenfehen, dat dit het geval moge weezen, indien de Engelfchen , naa de Vredebreuk , het weder beftonden, deeze Bezitting aan te
tasten!
Grondsgefteldheid en het Dieren-ryk aan de Kaap
worden befchreeven. Het weinige, 't geen de Schryver van de Walvisfchen z e g t , neemen wy over , ter
oorzaake van de onlangs bier te lande gemaakte aanftalte tot de Walvisch-visfchery aldaar. „ In den wintertyd komen 'er veele Walvisfchen in de Baaijen van
het Zuidlyk Africa , en geeven aan de Visfchers eene
gelegenheid om haar gemaklyker te vangen dan in de
open Zee. Z y zyn kleinder, en dus van minder waard e , dan die in de Noordlyke Zeë'en gevangen worden;
doch egter van belang genoeg, naar het dénkbeeld van
eene Maatfchappy\ die men onlangs alhier opgerigt
heeft, om de Walvischvangst in de Tafelbaai door te
zetten. Z y zyn gemeenlyk van vyftig tot zestig voeten lang, en geeven ieder van zes tot tien tonnen traan.
D e baarden z y n , uit hoofde van derzelver kleinheid,
van weinig waarde. Men heeft opgemerkt, dat allen,
die men tot hier toe gevangen heeft, van het vrouw ïyke gedacht waren ; het welk heeft doen denken , o f
z y niet wel in deeze baaijen een fchuilplaats zoeken om
haare jongen te werpen."
De Jaargetyden en Weerverfchynzels krygen eene
voldoende befchryving, zo ook de Ziekten, de ftaat der
Slaaven. Eik der Inwoonderen zyn meest Kooplieden,
die al den t y d , welken zy niet aan den Koophandel belleeden, doorbrengen in 't genot van zinnelyke vermaaken, daar weinigen fmaak hebben in 't leezen, en nog
minder in 't aankweeken van fraaije Kunften. De Jongelingen worden allerongunftigst befchreeven; de fchoone Sexe komt 'er vrv beter af.
Niet weinig Engelfche trots fteekt 'er door in de volgende befchryving, welke wy overneemen, fchoon 'er
teffens niet weinig waarheids in gevonden wordt. , , W e i nig mans verkeeren met de Engelfehen,
uitgezonderd
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z v , die eenige bediening hebben by het Gouvernement';
hét welk gedeeltlyk is toe te fchryven aan het verfchil
jn de leevenswyze der beide Natiën, en voor het overige
aan den tegenzin, die gewoonlyk by een overwonnen volk
plaats heelt jegens hen, die het voor deszelfs vyanden pleeg
te houden. Ondertusfchen kunnen 'er geene redenen van
•wezenlyke klagten o f misnoegen tegen het Engelsch Gouvernement aan de Kaap worden ingebragt. ' E r is door het
zelve geene nieuwe belastingen opgelegd; in tegendeel,
verfcheide oude bezwaaren zyn geheel afgefchaft, en andeien merkelyk gemaatigd. De eisch naar, en de waar
de van de voortbrengzels der Volkplanting zyn op eene
verbaazende vvys toegenomen , terwyl de prys der in
gevoerde goederen aanmerkelyk gedaald is; daar en bo
ven heeft het Britsch Gouvernement aan de Ingezetenen
meer dan tweemaal honderd duizend ryksdalers agterflallige renten kwyt gefcholden, gelyk ook nog honderd
en tachtig duizend ryksdalers van twyfelagtige fchulden,
Z y hebben wyders hunnen Godsdienst en Wetten be
houden, die door hun zei ven worden bediend en ter uit
voer gebragt. Zy genieten zo veel vryheid als het een
mensch van den anderen zou kunnen verwagten , en
door de famenleeving gevorderd wordt, zelf meer dan
onder hunne voorige regeering. Hun eigendom is in alle
gevallen befchermd en
in waarde gereezen; ook
heeft niemand zich over het verlies van een vriend of
naastbeftaande te beklaagen gehad, noch b y , noch naa
het inneemen van hun land. De Hollandfche Regeering
hadt, door nood gedrongen, papier geld in omloop ge
bragt, doch het niet hebbende kunnen inwisfelen, veroor
zaakte zulks een verlies van veertig ten honderd, ook
was 'er naauwlyks een zilveren Ryksdaler te zien; dan
tegenwoordig ftaat dat papier gelyk met gereed geld ,
en daarenboven zyn 'er niet minder dan twee Millioenen " (zyn dit Guldens, Ryksdalers of Ponden Sterlings ?~)
„ uit Engeland herwaards gezonden en in omloop gebragt.
Yder geniet thans zyn aandeel in de algemeene wel
vaart. De eigenaars van huizen trekken eene meer dan
dubbele huur, en de landman, die voorheen één ryks
daler ontving voor een fchaap, maakt 'er nu drie van.
Vier jaaren fteeds toeneemende welvaart, eene ongeitoorde Vrede en huislyke rust zyn het gelukkig lot
geweest der Lewoonders van de Kaap de Goede Hoop.''''
De Graaf M A C A R T N E Y , aan de Kaap ais Gouver
neur

dubbel
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neur van wegen Engeland gezonden, wilde den Land
drost van de ftreek, onder den naam van Graaf Reynet
bekend, dien men van daar verjaagd hadt, heritellen.
H y gaf deezen zyn Secretaris B A R R O W , den Schryver
deezes VVerks, mede,
E n gaf zulks gelegenheid t o t
eene Reize van de Kaap de Goede Hoop,
door de
Woestynen van Karroo en Arid, na het Drosfaartfchap
van Graaf Reynet, welke het Ilde Hoofdftuk uitmaakt.
Eene Reis vol ontdekkingen en waarneemingen , vol
ontmoetingen, die elkander, op eene aangenaame w y z e ,
afwisfelen, den leeslust gaande houden en voldoen.
Des Reizigers aanmerkingen over den Wyn verdienen
opmerking, alsmede die den Landbouw betreffen. D e r
Landlieden leevenswyze is zonderling genoeg om d e
aandagt te trekken. Zeker begaat de Vertaaler een m i s flag, wanneer hy vermeldt: „ Zelden ziet men in e e n
Boerenhuis een ander boek als [danj de Bybel en
S L U I T E R S Gezangen, o f andere gezangen uit den B y „ bel in dichtmaat gebragt door S T E R N H O L D o f H O P , , K I N S in Holland.''''
Die voor ons Mengelwerk d i t
gedeelte vertaalde, heeft het beter begreepen, daar hy
fchryft :
Zelden ziet men in een der Huizen dier
Landlieden eenig Boek, behalven den Bybel en W I L , , L E M S L U I T E R S Gezangen,
of een Pfalmboek, in v e r „ zen gebragt door een Hollandfche S T E R N H O L D en
„ HOPKINS."
T e r opheldering dient daar de volgende
Aantekening : „ S T E R N H O L D en H O P K I N S zyn Engelfche Pfaimberymers , van den zelfden ftenrpel als
, , onze D A T H E E N , wiens Pfalmberyming de Heer B A R „ R O W zeker onder deeze Landlieden heeft aangetroffen."
De Dieren, onder den weg voorkomende , ontvan
g e n , naar gelange van derzelver zeldzaamheid, eene
breeder befchryving; als een foort van Wilde Paarden,
langen tyd voor het Wyfje van de Zebra gehouden.
Wegens den Struisvogel vinden wy opgetekend: „ On
der de weinige dieren, by welken, in den ftaat d e r
natuur, de veelwyvery plaats heeft, behoort ook de
Struisvogel. Het manlyke onderfcheidt zich door d e s 
zelfs glanzige zwarte veders van de donker gryzige
van het vrouwlyke; van de eerfte ziet men 'ergemeenlyk drie en van de andere vyf byeen. Deeze vrouwlyken leggen haare eijeren in één nest, ieder tot het
getal van tien o f twaalf, welken z y te famen zonder
on-
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onderfcheid uitbroeden, gelyk de mannelyke insgetyka
op hunne beurt doen. Men beeft tusfchen de zestig en
zeventig eijeren in één nest gevonden. Als de broeijing begint, vindt men gemeenlyk eenige eijeren bui
ten het nest liggen , welke deeze Vogels 'er zelf uit
werpen , wanneer zy zien, dat 'er meer zyn, dan z y
kunnen dekken. De broeijing duurt zes weeken. Niet
weetende dat onder de Struisvogels de veelwyvery
plaats heeft, is 'er in het Syft erna natures, omtrent dee
zen Vogel een misllag begaan , door te zeggen , dat
de vrouwlyken gemeenlyk vyftig eijeren leggen."
De wedergebragte • Landdrost wordt met groot ge
noegen ontvangen. De by voorraad daar aangeftelde
Landdrost was"met de Kaffers in gefchil, en een oor
log ftondt op het punt van uit te barden. Deezen te
fluiten , en de zaaken aldaar te regt te brengen , was nu
het werk der Engelfchen, befchreeven in het lilde Hoofd
ftuk, 't geen ten opfchrift heeft: Schetzenvan eene Reis
in het fand der Kaffers. Hier treft men, by eene be
fchryving van het gedeelte , Graaf Reynet geheeten,
een verflag aan van 't geen , in deezen oord, in de
lVatuurlyke Historie zonderling opmerkelyk i s , en een
verflag van de Hottentotten. Z y worden hier voordecliger dan elders befchreeven, en onopgefmukt voorgetteld:
men kan het niet leezen , zonder den toeftand van dit
Menfchenfoort te bejammeren.
De Reis na het Kaffer-land is vol zonderlingheden *
te veelvuldig om te vermelden. In een gunftig licht
komt dit Volk voor. De Reiziger vermeldt veele by
zonderheden van Dieren; als van den Olyphant, en de
wyze van Paaren, hier voorgetteld als gefchiedende op
dezelfde wyze als de vereeniging van het Paard en de
M e r r i e ; verfcheide Bokkenfoorten worden vermeld.
H e t Plantenryk levert veele byzonderheden op. Het
onderhoud met de Kaffer-Ov&rüen
en den Koning is
befchaafder dan men veelligt zou verwagten, en zo ook
de befchryving des Volks in 't algemeen. Men zie
hier de afbeelding van de Mans. „ ' E r i s , over het
geheel genomen, misfchien geene Natie op den aardbo
dem , die zulke fchoone Mans voortbrengt als de
Kaffers: zy zyn groot, fteik, welgefpierd en van eene
fraaije geftalte ; en geen wonder, zy zyn bevryd van
die banden, welken, in meerder befchaafde maatfehap
pyen , zo veel toebrengen om den groei der lichaamen
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te beletten. Hunne leevenswys is eenvoudig; hunne b e weegingen zyn van een heilzaamen aart; hunne lichaamen
worden door geene Kleederen geprangd; de lugt, die
z y inademen, is zuiver ;* hunne rust wordt niet geftoord door de driften der liefde, noch hunne gemoederen ontrust door minnenyd;zy zyn vry van die buitenfpoorige lusten, welke meer het gevolg zyn eener oneregelde verbeelding, dan van eene weezenlyke beoefte der natuur; hunne gezondheid wordt nimmer ontzenuwd door het gebruik van fterke dranken, aan welken zy in 't geheel geene kennis hebben; z y eeten als
z y honger hebben , en gaan ilaapen als de natuur h e t
gebiedt.
Met zulk eene manier van leeven heeft de
kwyning en zwaarmoedigheid niets te doen. Een Kaf*
fer is altyd vrolyk , en zyn ganfche gedrag vertoont
fteeds vergenoeging en weltevredenheid."
Van de Vrouwen zegt de Schryver : „ Een Kaffers
Vrouw is kuisch en uitermaate zedig; doch uit hoofde
van haare manieren, waar in zy zoo wyd verfchillen van
die der Vrouwen onder meer beïchaafde Natiën, zou men
ligtlyk dit laatfte gedeelte van haar karakter in twyfel
kunnen trekken. Wanneer men een jong Vrouwsperföon
vraagt of zy getrouwd is ? zal zy dit niet.enkel ontkennend beantwoorden, maar ook tevens haar mantel open doen
en haar boezem vertoonen; en dewyl zy zelden onderkleederen aanhebben, vertoonen zy tevens , fchoon zonder
eenig oogmerk, het overige van haare bekoorlykheden."
— Ontrouwheid is 'er zeldzaam. Het denkbeeld, dat zy de
wanfchaapen ter wereld komende Kinderen terftond verworgen, wordt als geheel ongegrond verworpen. Voorts
merkt B A R R O W o p , d a t , indien de Natuur den Kafferen dat zwarte vlies niet gegeeven hadt, het welk
de Ontleedkundigen onder hunne opperhuid ontdekt
hébben, zy onder de Europeaanen zouden mogen gerekend worden ; dat hunne gelaatstrekken groote zielsvermogens aanduiden, van welke zy ook, in hunnen
onbefchaafden ftaat, blyken geeven, die hier vermeld
worden.
Wel hadden wy gewenscht, in plaats van het aanduidzel, De Kaart zal by het volgend Deel gegeeven
worden, dezelve in dit Deel te hebben aangetroffen , om
by het leezen ten gids te dienen. Zeer past dit W e r k
by dat van D E J O N G , over de Kaap, waarvan wy d e
twee eerfte Deeten hebben aangekundigd ( * ) .

f

(*) Zie onze Lett, voor 1802 , bl. 4 1 5 , en hier boven ,bl. 7 5 .
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PHII» CUIL. VAN HEUSDE Specimen Criticum in PLATONEMAccedit o. WVTTENBACHIT Epiftola ad Auótoretn. Item Collaliones Codicum MSS. PLATONIS , cum a D. RUHNKENIQ
confeclae, tum aliae. Lugd. Bat. Typis Honkoopianls, 1803.
8vo. f. m. pp- 174.

T

e recht zegt CICERO , in zyne Redevoering voor den
Dichter ARCUIAS , dat de Letteroefeningen den ouden
tot verkwikking, üen jongen tot voedzel v e r t o k k e n ; — zagen
w y onlangs, in de beoordeeling der ujtgegeeven Poëmata T a n
den Curator DE BOSCH ( * ) , boe men, in alle ornftanriigheden
des levens, en byzonder in meer gevorderde jaaren, door de
beoefening der fraaije letteren , kalme 'genoegens kan deel
achtig worden; de jeugdige VAN HEUSDE deelt ons nu m e d e ,
eene niet min duidelyke proeve van eene by uitnemendheid
we! befteede Jongelingfchap.
Uit de voortreffelyke Schole van den Rotterdamfchen R e c 
tor NODELL kwam VAN HEUSDE, nu zes jcaren geleden, t e
Amilerdam , alwaar , zo door eenen gemeenzaamen omgang
met den braaven JERONIMO DE BOSCH , die hem by alle gele
genheden tot de beoefening der Grtekfche en Lacynfche L e t 
teren aanmoedigde, als door de Lesfen van de Hoogleeraaren
VAN SWINDEN , CRAs en w Y T T E N S A C . i ,

zyn

l u s t tor de ver

meerdering vau kennis meer en meer toenam.
Niet door eenig te vooren beraamd plan, maar alleen door
seiging zyner natuure, gelyk hy zelve in zyne Opdragt ge
tuigt , tot de beoefening der oude Letteren aaugefpoord ,
heeft hy dezelve van zyne eerfte Jongelingfchap eene byzon
dere liefde en eerbied toegedragen. Toen hy zo verre ge
vorderd w a s , dat hy de fchoonheid derzelve eenigzins naar
waarde kon bevatten, wierd PLATO inzonderheid door hem
geliefd: deeze achting voor PLATO wierd door het gedurig
lezen zyner Schriften meer en meer verfterkt,- ja zo veele
fchoonheden ontdekten zich aan hem in dezelven , dat VAN
HEUSDE het CICERO nauwlyks euvel nam, gezegd te hebben ,
liever met PLATO te dwalen, dan met anderen het waare g e 
voelen te omhelzen.
Drie jaaren na zyne komst te Amflerdatn w'erd VAN HEUSDE
door Curatoren van ' s Lands Hoogefchool te Leyden geno
digd, om, in het voortzetten zyner Studiën aidaar, gebruik
re maken van de Boeken en Handschriften der Academifche
Bibliotheek, ten einde, zo voor zich zeiven, a l s voor 't
algemeen , meer nuttig te kunnen z y n , 't zy door het uitge
ven der Aantekeningen van wylen den beroemden RUHNKEKIUS op den Scholiast van PLATO , 't zy door het ia 't licht
geven van eenig ander Werk.

Asa
(?) Alg. Vct'i, Lettsmf. No. XI. bl. 483.
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Aan deeze uitnodiging , welke den Leydfchen Curatoren
allezins tot eere ftrekt, en, met maate nu en dan aangeboden , der Griekfche en Latynfche Letterkunde niet weinig
bevorderlyk zyn kan , heeft VAN HEUSDE geduurende zyn verblyf te Leyden volkomen beantwoord, zo door zich zelve
verder te oefenen onder het geleide van zynen achcingswaardigen Leermeester WYTTENBACH, als byzonder door dit Werkjen uittegeven, waarvan wy nu verflag doen.
De Voorreden is inderdaad geene der minfte cieraaden van
deeze Proeve. Na in dezelve de reden te hebben opengelegd ,
waarom hy zo veel waarde ftelde In de Schriften van PLATO,
dat hy hem byzonder zynen arbeid waardig keurde, hem byzonder ter leezing voor zich en anderen gaarne gemaklyk
maakte, toont VAN HEUSDS hoofdzakelyk daarin aan, wat toe
vorming en verfyning van den fmaak en tot uitbreiding en
fenerping van het verftand der Grieken het meest heeft toegebragt: vervolgens fpreekt by met oordeel over de verbaazende vorderingen, die hierdoor de Grieken, zo in Kunften
en Wetenfchappen, als byzonder in de Wysbegeerte, hebben
gemaakt; eindelyk van PLATO ze'ven, welke onder dia
Grieken zo zeer beeft uitgeblonken, en met vollen recht een
grooten naam verworven heeft.
Hieruit wordt opgemaakt,
van hoeveel belang bet moet z y n , de Schrifreii van PLATO
te lezen.
Voor het overige wyst VAN HEUSDE dasruit aan ,
hoeveel waarfcnyueiykheid 'et i s , dat nauwkeurig 'ia.cu cu
grondig verftaan van die • Schriften nog oneindig veel z o u
kunnen toebrengen tot bevordering van vee'e Wetenfchappen.
Deeze uitgebreide ftof heeft de Schryver in weinige b/adzyden met oordeel en nauwkeurigheid behandeld : men verwondere zich des n i e t , dat deere Voorreden met eenige infpanning dient gelezen en herlezen tc worden, en zomwylen
den fchyii heeft van niet zeer vloeiend gefchreven te z y n ;
te m e e r , als mea den Brief van den Hoogleeraar WYTTENBACH, die, zo uitftekend gemaklyk en l o s , den Lezer als
medefleept, daarmede vergelykt.
Alles is door den kundigen VAN HEUSDE zo kort uitgedrukt, en byna maar aangewez e n , dat dezelve eenen Lezer, met de Ouden niet zeer ge»
aieenzaam , zomwylen eenige moeite veroorzaken zal. Dan
niemant, dit durven wy Heilig verzekeren, zal zich de infpanning eener langzaame en nauwkeurige lezing beklagen:
hoe aandagtiger men deeze Voorreden leest, hoe meer men
d° voortreffelykheid daarvan zal bemerken.
Inderdaad , het
onderwerp is eene nauwkeurige overpeinzing waardig : d e
aanmaning, door den Schryver met zo veel krachts aangedrongen, ran toch de Ouden volgens hunne eigene denkbeelden en zeden, en niet volgens de onze, te lezen en te
beoordelen, verdient daarom, naar ons inzien, te meer te
ï t 2
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•worden overwogen , om dat deeze rechtmatige en billyke
eisch zo dikwerf tegenwoordig wordt in den wind gewa
gen.
Niet weinig luisters wordt aan deeze Critifche Proeva
van den"Br. VAN h e u s d e , over PLATO, bygezet door eenen
Brief van den beroemden WYTTENBACH , in dien onderhou
denden en tevens leerzamen trant gefchreven, welke zommigen zyner Schriften zo zeer bevalligheid byzet.
De Lezer
kan hier niet dan met den Schryver eindigen.
Hoofdzakelyk behelst deeze Brief de befchryving eener vol
ledige uitgave van PLATO , met zeer fchoone en geleerde aan
merkingen over PLATO zeiven , byzonder over de manier van
•fchryven in Dialogen o f Zamenfpraken , en over de zugt van la
tere Schryvers, om die vorm en fchryftrant natevolgen. D a n ,
niettegenftaande dit de hoofdinhoud daarvan uitmaakt, bevat
dezelve echter zo veel aanpryzing , zo van den Schryver als
van deeze zyue eerfte P r o e v e , dat men niet meer van eene
volkomene aanbeveling kon verwachten: dit blykt onder an
dere uit het flot van deezen uitmuntenden Brief , waarin da
Hoogleeraar verklaart, dat dit Werk van VAN HEUSDE niet
alleen tot lof kan (trekken voor iemand , deeze loopbaan pas
ingetreden, maar zelfs hem uiet onwaardig i s , die dezelve
leeds doorlopen heeft.
Duidelyk ziet men de hooge ver
wachting , welke WYTTENUACH van onzen VAN HEUGDE heeft.
H y zelf had het voornemen en de grootfte begeerte gehad,
om PLATO eens volledig uittegeven.
Veele omftandigheden,
byzonder zyne uitgave van FLUTARCHUS , hadden hem daarvan
te rug gehouden : thans geeft hy dit werk aan zynen VAN
HEUSDE geheel o v e r , vertrouwende , d a t , hoe gewigtig en
uitgebreid het ook z y , by het op de rechte wyze en met
roem zal kunnen volvoeren.
Welk een bewys van vertrou
wen , welk een lof voor den jeugdigen VAN HEUSDE ! In
derdaad , der fchoone Kunften en bevallige Letteren kan
men geen grooter gunst bewyzen, dan door zich, met den Hr.
VAN HEUSDE , niet alleen geneigd , maar ook bekwaam te
tonen tot eene betere uitgave van PLATO', meer geroemd
dan gelezen ; te m e e r , wyl men meer dan twee Eeuwen
te vergeefs daarna verlaagd heeft: immers de laatfte be
roemde uitgave van j . SERRANUS is by H. STEPHANUS in den
Jaare 1578 gedrukt.
De Verfen voor deeze Verzameling , zo van den edelen
Curator DE BOSCH , als van den verdienftdyken NODELL en
den kundigen COLLOT D'ESCURY , doen den Vervaardigers
aelven niet minder eere aan , dan h e m , op wien dezelve,
vervaardigd zyn.
De Aantekeningen op de Dialog! van PLATO maken den
hoofdinhoud van dit Werkjen uit. Zy zyn geheel Critisch, en
fhrekken m, moeijelyke plaatfen , 't zy door verbetering, "t
0

SPECIMEN CRITICUM IN F t A T O N B M *

fty door verfchikking, duidelyker te maken. Dezelve bepaltn zich echter geenzins alleen toe deeze LHalogi, maar ooit
tot andere Werken van PLATO , welke als in 't voorbygaan worden verklaard en opgehelderd ; ook tot plaatfen
van andere oude S c h r y v e r s , inzonderheid van LUCIANUS ,
JHAXIMLS

TYRIUS,

PLUTARCHUS ,

TflEMISTIUS

en

XENOPHON.

Voorts verzuimt de Heer VAN HEUSDE geene gelegenheid,
om het fchoone van de t a a l , en het eigenaardige van derzelver gebruik, aan te w y z e n ; vooral om het byzondere,
e n , om zo te fpreken , het Charafteriftieke van de Attifche
Spreekwyzen, en PLATO'S byzondere manier van zich nit t e
drukken, te kennen te geven.
De Verbeteringen komen ons v o o r , veelal eenvoudig te zyn ;
en het Eenvoudige, weten w y , is het kenmerk der Waarheid»
Ook worden de verbeterde Lezingen niet, zo als de fchranderfte
Geleerden, BENTLEI en anderen, gewoon z y n , met meesterachtig gezag ons opgedrongen, maar veeleer uitgelokt, en met
zedigheid voorgedragen.
Onder de Verbeteringen, zo in PLATO als anderen, eenige
uittekiezen , is niet gemaklyk.
De beste, of, wil men liever, de gelukkigfte en meest fchitterende, z y n , naar ons o o r deel , onder andere deeze:
P. 1 7 . De beide plaatfen uit het Sympofium van P L A T O , voorkomende in eene verbetering in den Phaedo.
De verbeteringen in den Dial. Amatores P . 2 4 — af,. 'Ryu
&c. en P. 2Ó" en 27. 'Onc^oyeüfiit & c .

In den Theaetetus P . 28. x«< pti» & c . en P. 45. xxi p%»
utahtAi & C .
In den Protagoras P. 67. 'Ei M m & c . P. 68. Zs»; Uo & c .
e

rr t

cn P. 7 1 . 2,xw *i& ' '

c

&«

In den Cratylus P . 83. Rogante Hermogene & c .
In den Philebus P. i o i . o<««/ & c . P . 105. 'n a\ mxx<*\ & C .
en P. io6_i©8. Inquirens Socrates & c .
?

f

e

In den 2 " . Aleibiades de aantekening P. 11S — 1 3 0 . *»

yècp & C .
En eindelyk, in de aantekening by den Lyfis, de verbetering van de plaats de Republ. L i b . 111.
Onder de verbeteringen in andere Schryvers dan PLATO, die
in LUCIANUS, P . 2. in de Imagines T . 3. p . 464 en 465. E d .

Hemft. P. 2 1 . in den Nigrinus T . r. p. 48. P; 53. in de Imagi.
nes T . a. p . 4 7 1 en 472. en P . 1 1 5 . mede in de Imagines ï ,
2 . p. 469In THEMISTIÜS P . 1 7 en 18. *AAV »üh

& c . en P. 7 7 . *, H

ev' & C
In XENOPHON P.

18. x»i i "ZaKfiriii & C .

E n eindelyk in JULIANUS P . 119.
Ziet hier eenige, welke,naar ons oordeel, byzondere aandage
verdienen.
Tt 3
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Achter deeze Critifche Proeve beeft men Collatien van
Handfcuriften, zo door den Hoogieeraar IVUIINKEKÏUS, wiens
aantekeningen op den Scholiast van PLATO de Hr. VAN HtusDE
nu en dan in zyne aanmerkingen oordeelkundig gevoegd heeft,
ais door den Schryver zei ven vervaardigd; onder andere eene C o l latie van een Handfchrift der Leydfche Bibliotheek, bevattende
het Werk van PLATO ever de Wetten; welk Handfchrift, volgens des Schryvers getuigenis , van veel belang zyn moet.
Dat eene verbetering door iemand aangewezen ,door een ander
deskundigen mede gemaakt is, pleit ten fterkften voor de rechtmatigheid zyner gemaakte veranderinge. Het kan den Heere VAW
HEUSDE des niet dan aangenaam zyn, dat wy hem by deezen berichten , zyne omzetting van woorden in den Crito, door hem P. 1 4 .
als waarfchynelyk opgegeven, mede vermoed te hebben gevonden door den verdienftelyken Harderwykfchen Reftor JAN
TEN BRINK ; zie het Vaderlandseh Magazyn I D . 2 St. bl..
593 en 504, in de Aantekening.
Gaf ons, waarde Landgenooten ! de jeugdige F. G. VAN
LYNDEN, in het voorig jaar , een uitmuntend bewys zyner
kunde, in zyn Vertoog over PANAETIUS den Stoicyn
hebben wy van zynen Vriend en Medeleerling SLUITER, onlangs
als Hoogleeraar te Deventer beroepen, mede eene proeve zyner vorderingen te wagten; zien w y , eindelyk, in dit Werk
van VAN HEUSDE, iever, lust tot vordering , en eene onopgeiinukte geleerdheid, doorftraien,- hoe moeten wy ons verheug e n , zulke kundige en jeugdige Landgenooten te hebben! Heeft
de Deventerfche Hoogefchool getoond zich de bekwaamheden van SLUITEH ten nutte te maken, de Utrechtfchezal welhaast onzen VAN HEUSDE, als gewoon Hoogleeraar in de Historiën , Oudheden, Welfpreekendheid en Griekfche T a a l , onderwys zien geven.
Hartelyk wenfehen w y , en der Hoogefchole, en VAN HEUSDE, met deeze keuze geluk! Zo zien wy,
dat verdienften ook nu nog in eere en waarde gehouden worden.
De Letteroefeningen zullen haaren vlytigen en oordeelkundigen beoefenaar fteeds eere byzetten.
Welke lotgevallen, welke flandverwisfelingeii Menfchen en Landen ook mogen ondergaan, Geleerdheid vindt overal haare befchermers
en vereerders. Schoon geheel Hanover door vyandelyke magE
bezet is , Göttingen alleen is vry van alle Oorlogslasten.
Laaten Franfchen en Engelfchen naar elkanders vernieling
reikhalzen, laat het Oorlogsvuur de Waereid als in. brand
zetten , eindelyk zullen zy , zat van Wapenen , eenen afkeer krygen van de Offerhanden, door hun aan Mars toegeforagt . eindelyk zullen zy vreedzaam zich in den Tempel
van Minerva hereenen, ten einde Geleerdheid, als de bron
van zo veele reine en zachte genoegens , eenpaarige hulde
toetebrengen.

(.*) /lig. Vod. Letteroef. No. IX. bl. 378.
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Korte en moodige Eninnering aan de Doop gezinde Christenen,
en alle zoodanigen myner Medeburgeren, die zwaarigheid
maaken in het Eedzweeren , betreffende het Formulier van
Eed of Ferklaaring, voorgefchreeven by Publicatie van het
Staatsbewind van 8 Aug. I 8 P 3 , nopens het Don Gratuit
van Twee ten Honderd op de Bezittingen. Door CHRISTIANUS
PATRIOPHILUS. Te Haarlem, by A. Loosjes P z . , 1803.
In gr. Zvo. 22 bl.

D

e Schryver van deeze Erinnering, het hier te Lande al
toos genooten Voorregt der Doopsgezinde Christenen,
Vryheid van Eedzweeren, en naa de Omwenteling des Jaars
I7P5 tot ailen , die zwaarigheid maaken in het afleggen van
den E e d , uitgeftrekt, vermeld, en aangetoond hebbende,
h o e , in de Publicatie op den Tytel aangeduid, het onder
fcheid tusfchen eenen eigenlyk gezegden Eed en eene eenvou

dige Verklaaring met waare woorden daarby te eeiiemaale verlooren g a a t , maakt de Leezers van dit Stukje, die in deeze
zaak belang hebben , daar op bedagt , en legt zyn gevoelen
deswegen aan den dag. — — Naa eene aanmerking, dat zyn
doel geenzins is om zich te mengen in zaaken van het P u 
bliek Bertuur, veel min de maatregelen der hooglte Magten ,
éenigermaate , regtftreeks o f van ter zyde, tegen te werken,
o f zynen Medeburgeren des te meer uitvlugten aan de hand
te geeven , om zich aan de opgelegde Belasting min o f meer
te onttrekken , toont hy, met onzes inziens volwigtige rede
nen , d a t , in de aangehaalde Voorfchriften , het geheele on
derfcheid tusfchen eenen Eed en eene Verklaaring met waare
woorden te eenemaale verdwynt. De natuur en het eigenlyk
kenmerkende van eenen E e d , in den hedendaagfchen zin geno
men , ontvouwd hebbende, brengt hy onder 't o o g e , welk
eene averechtfche uitwerking liet voorgefchreeven Formulier
óp zommigen kan hebben ; en wat het geval moet wee
zen der zodanigen, die het Eedzweeren voor ongeoorlofd
houden.
Voor deezen blyft ' e r , zyns oordeels, niets anders o v e r ,
dan o m , by t y d s , hun beklag en bezwaar hierover in te
brengen by de Hoogst-Greconftitueerde Magten , met verzoek
om de noodige Voorziening; het zy door eene geheele in
trekking van , o f zodanig eene verandering in het Formulier
zelf, waarby dit flot worde weggelaaten; het zy door na
dere inftructie aan de refpeftive Commisfien van Toevoorz i g t , om de gewoone eenvoudige Verklaaring , met waare
woorden, zonder verdere Eedlyke uitbreiding, by zulken, dié
in gemoede zwaarigheid maaken om eenen Eed te d o e n , te
laaten gelden.
T t 4
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Hoe zodanig een Adres, o f Verzoekfchrift, 'aan het Wet-»
geevend Licliaam , zou kunnen worden ingerigt, geeft de
Schryver o p ; met aanwyzing van 't geen, by het daadlylc
gebruik, zo het Societeits- o f Gemeentelyker-wyze by de
Doopsgezinden gefchiede,
moet in agt genomen worden.
„ Welk een weg," dus luidt het (lot, „ men ook verkieslykft mogt houden, niets fchynt meer in 't oog te vallen ,
dan dat de Leden Van dit Kerkgenootfchap, in een geval
„ als dat voorhanden , niet voeglyk geheel kunnen ftilzitteri ,
zonder zich bloot te ftellen aan verdenkingen, waaruit,
„ vroeger of laater, nadeelige gevolgen, ten hunnen opzich„ te , zouden kunnen Worden afgeleid."
Welvoeglykheid, ernst en fchranderheid kenmerken dit
kleine Stukje.
D a n , terwyl wy dit fchryven, komt ons
onder 't oog de Verandering, deswegen gemaakt in een
nader Staatsbefluit, volgens de Haarlemfc/te Courant van i a
Nov. 1. 1. waarin wy Eeds- en Verktaarings-Formulieren aantreffen, geheel van elkander onderfcheiden, en alle zwaarigheid
voor hun , wier Godsdieuftige gevoelens met het doen van
eenen Eed flrydig zyn, wegneemende.

Neues Deutsch- Holldndifches Hand-Wörterbuch, &e. Dat is s
Nieuw Duitsck-Hollandsch Hand-Woordenboek, geheel op nieuws
bewerkt door twee, in beide Spraaken, zeer ervarene Mannen, met eenige duizenden nieuwe Woorden vermeerderd, en
•met vyf Aanhangzels voorzien. Te Zutphen, by ïL C. A .
Thieme, 1 8 0 3 . In 8vo. 6 5 4 bl.
aar, by het leezen van boeken, voor hun, die nog niet
recht kundig in de taaie zyn , niets gemaklyker is dan
«en Handwoordenboek , o m , met een opflag van het o o g ,
de betekenis der woorden te vinden, die men niet verftaat,
gelooven w y , dat de Schryvers van dit Woordenboek het Publiek een aangenaamen en nuttigen dienst hebben beweezen.
Het Werkje is ongemeen net en naauwkeurig gedrukt, en zeer
volledig. Het vyfvoudig Aanhangzel is insgelyks zeer dienftig
voor deszelfs gebruik, en bevat de volgende ftukken:
I . De eigen Naamen van Perzoonen.
I I . De Naamen van Landen, Steden en Rivieren.
111. Eene lyst van Hoogduitfche onregelmaatige Werkwoorden , met aanwyzing , hoe dezelve vervoegd worden ; zeer
nuttig voor den Nederlander.
I V . Eene lyst van Nederduitfche Werkwoorden, ten dienfte
der Hoogduitfchers.
V . Eene Geflachtlyst van Nederduitfche zelfftandige Naamwoorden , mede van het grootfte aanbelang voor de laatstgenoemden.
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ASATHA, OF DE
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of de Engelfche Non. Eene kedendaagfche Franfche
Klooster gefchiedenis. Uit het Engelsch. In III Deelen. Met

AGATHA ,

Plaaten.

Jh

£

8vo.

Te Rotterdam,

By C . van den Dries en Z o o n .

Te zamen 9 2 a bl.

ne Kloostergeschiedenis, die zich onderfcheidt van die al
len , welke ons nog ooit ter hand kwamen, en die wy
-daarom byna ene Verdediging van de Kloostergelofte en den
dwang tot het Klooster zouden noemen. De Franfche Om
wenteling komt hier natuurlyk voor in het allerongunftigst
licht; onze A G A T H A is toch geenzinds een meisje, dat naar
Tiare verlosfing uit het Klooster fnakte, en het Klooster was
pok zo allertiefst, als wy 'er ons nog ooit ee« voorftelden ,
en de verlosfing gefchiedde op zulk ene w y z e , dat zelfs de
meest, verliefde Nonnen zodanig ene wel mogen afbidden.
Waren nu alle de Kloosters zo ais het hier beiclirevene, en
alle de Nonnen zo als Zuster AGATHA , dan zouden wy on*
nog wel bedroeven moeten over de menschlyke verbün*
djng, d i e , ter eere Gods! zulke onnatuurlyke en onverbreek
bare kluisters heeft uitgedacht, maar intusfehen de Kloosters
alleen maar verbeterd en geenzinds vernietigd wenfehen , en
verbaasd ftaan over de onbegryplyke verdwazing en ondank
bare woede , waarmede men by de reeds genoemde OmWenteling zulke nuttige inrichtingen vernielde, en onfchuldige weldadige fchepfeltjes aan de uiterfte ellende ten proija
gaf.
Intusfehen geloven wy , dat deze en foortgelyke A G A T H V S fchepfels der verbeelding zyn, en kunnen ons naauwlyks opdringen , dat ooit zulk ene beminlyke en beminde
Dochter , op zodanig ene wyze , ia een Klooster kwam ,
noch ook , zo verliefd als zy in goeden ernst was , zich in
hetzelve zo zou kunnen houden. W y vinden hier het Kloos
ter in een veel te gunftig licht , en by deze jonge, fchone
en verliefde N o n , ene grootheid van ziel , die zeer over
dreven is ; terwyl wy hartlyk wenfehen, zo tot eer der
menschlykheid als van het gezond verftand. dat dit verhaal
niets meer zy dan een verdichtfel. Het komt ons ook zeer
waarfchynlyk v o o r , dat deze Gefchiedenis niet zo z e e r , al
thands niet geheel en alleen , is uitgedacht om de liefheb*
bers van treurige liefdesgefchiedenisfen
een aangenaam uur
te geven , maar vooral om met de zwartfte kleuren te t e keren , hetgeen ieder gevoelig hare nog altyd als iets goeds
befchouwde by de Franfche Omwenteling , het verbreken
namentlyk der yzeren banden, waardoor Dweepzucht en E i 
genbaat , onder den fchyn van Godsdienst, zo vele onfchulüige flachtoffers geketend hield, en het wedergeven van z o
ve-
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vele van liefde fmachtende Juffertjes aan hare aanbidders s
waarom dan ook deze AGATHA zelfs gedwongen wordt tot
het Klooster, maar daarin leeft als een Engel; terwyl iedere
N o n , die met welgevallen het omverwerpen der Kloostermu
ren zag , moest voorkomen als zodanig een Dametje, waar
voor alleen de overgegeven lichtmis , maar geen fentimen&el
roman-lezer, iets gevoelen kan.
AGATHA was de énige Dochter van fchatryke Ouders , die
wel in vroegere jaren, maar nu althands al in lang niet
meer , naar ene Dochter verlangd hadden : trouwens, Groot
mama had haren Man (enen Echtbreker) doen vermoorden ,
en haar wroegend geweten bevredigd door de gelofte , dat
hare Dochter ene Non zou worden. Doch deze Dochter»
niet wetende welk ene gewichtige reden hare Moeder had
om haar tot het Klooster te dwingen, was doorgegaan met
een Engelfch Heer. Lange jaren was de oude üame onverzoenlyk; doch op haar doodbed werd de verzoening ge
troffen , en de belofte afgeperst, d a t , z o 'er by geval nu
r o g een Kleintje, en wel ene Dochter, kwam, deze voor de
zonde van Moeder en Grootmoeder zou boeten.
Ziet daar
dus
want wat doet men niet om den zegen ener M o e 
d e r , en hoe heilig is de belofte aan ene ftervende ! den Kloosterdwang gewettigd.
Nu werd de opvoeding van
AGATHA zo ingericht , dat zy de wereld in het geheel n i e t ,
en de menfchen niet dan van ene zeer ongunftige z y d e ,
leerde kennen
doch hare waarlyk brave Ouders fpaarden
niets om baar te vormen en te bekwamen tot dat a l l e s ,
hetwelk, in hare toekomende afzondering, het leven ver
aangenamen kon. Hun plan mislukte t o c h ; zy hadden, ter
wyl zy naar Frankryk reisden om enige nodige fchikkingen
te maken , hare Dochter aan ene waarde Vriendinne toever
trouwd, by welkers lyk AGATHA intusfehen, en dus voorze
ker op ene wyze , die den diepften indruk maken moest,
den vaardigden man voor haar hart leert kennen , hoogachten
en vuurig beminnen, enz. Dan de beminlyke Schone, van al
les onderricht, fchikt zich naar hare Ouders; en wat de
Minnaar moge aanvoeren, zy blyft het beste Kind. Het voor
haar gekozene Klooster was voortreflyk: zy vond in de
Abtdisfe ene w y z e , brave , tedere M o e d e r ; voords lieve
Vriendinnen; hare Ouders kochten in die ftreek een Land
goed , bezochten haar gedurig , en fielden haar in ftaat tot
ieder haar geoorloofd genot.
Haar hart geraakte hier vol
komen in rust , en zy bevredigde hier hare neiging tot wel
dadigheid zo dagelyks en overvloedig, dat zy de afgod was
van een' ieder' , in die landftreek , en by den naam van de
Engelin van Auvergne overal geroemd was. Doch waar is
beitendig geluk! De Revolutie dreigde den Adel; dus moes
ten
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ten nare Ouders vrachten; en fchoon men reeds het lot der
Kloosters vooruitzag , zy moesten AGATHA (nu Zuster CONSTANCY) achterlaten , d i e , zo zy ene veilige fchuïlplaats von«
den , als het gevaar dringend werd, zich by hun zou voegen.
Gelukkig toch dat dit mislukte; want deze werden
flachtoffers der Omwenteling , en , by de verwoesting van.
het Klooster, ontkwam AGATHA , welker Minnaar natuurlyk
b y zulk een gevaar by de hand w a s ; en zy komt met hem ,

per varios caput et tot dücrimina rerum , te veel om hier
aan te flippen , eindlyk in Engeland.
Hare Gelofte bleef
haar echter heilig, e n , wat de Minnaar ook beproefde, z y
bleef ene Non , maar ene recht gelukkige Non ; zy vond
hare Abtdisfe en Vriendinnen , herkreeg uog genoeg van het
ouderlyk goed om overvloed te hebben , en het gelukte
haar, den altyd geliefden Minnaar- gehuwd te zien aan ene
waarde, reeds vroeg op hem verliefde Vriendin; daar leeft
zy nu , afgodisch bemind van de Kinderen uit dien E c h t
(de Ouders (tierven reeds vroeg) en van alle hare Vrienden. „ Schryf, myn Vriend!" zo eindigt dit W e r k ,
heeft
„ zy tot den geen gezegd , die dezelve byr/a onder haar
„ oog affchetüe; fchryf myne treurige gefchiedenis; en d e „ wyl gy het wilt doen, breng dezelve onder het oog van
„ het algemeen.
Zoo zy aan jonge lieden l e e r t , dat
„ de zegepraal op ons zeiven, hoe moeilyk die ons toe*
„ fchyne, echter byna nooit de waare kragten te boven
„ g a a t , die wy in het werk ftellea om dien te verkrygen,
„ en dat ;die dikwyls [niet altyd ? ] haare belooning mee
zich brengt; zoo zy hun leert, en hun niet alleen, maar
„ aan allen , tot wier kennis dezelve zal koomen , dat 'er
weinig beproevingen zyn , boe fterk zy zelfs ook m o „ gen w e z e n , o f men kan dezelve met behulp van den
, , Godsdienst en het getuigenis van een zuiver geweeten v e r „ draagen; zoo dit de vrucht i s , die men 'er van kan treitken, en het g o a d , dat dezelve doen kan . . . . zal uwe
Agatha niet vrachtloos geleefd , niet vruchtloos geleeden
hebben."
Na al het gezegde vordert echter onze onpartydïgheïd ,
dat wy 'er byvoegen , dac deze Roman zich met genoegen
laat lezen. De gefchiedenis is wel een weinig gerekt, maar
toch doorgaans onderhoudend ; en vele invoegfels, die w y
by de opgave van het hoofdbeloop niet konden aanftippen,
zyn waarlyk treffende. ' E r is ook niets in , dat de z e d e lykheid enigzinds kwetst, maar zeer veel daarentegen , dat
het hart tot weldadigheid en deugd Hemmen kan ; en ftyl en
taal zyn ook in de overzetting van dien aard, dat ons nergens iets voorkwam, dat ons juist byzonder hinderde.

Zak-
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Zak-Bibliotheek van Vernuft en Smaak. Vide Deel. Met Plaa
ten. Te Amfterdam, by J . Allan. In ismo. 283 bl.
T\e goede Fader: een huislyk Tafereel, naar FLORIAH: T O O * ^ neelfpel, in één Bedryf, beflaac her eerfte, maar kleinfte
deel van dit Stuk. W y zouden hetzelve liever den zotten
Vader noemen; want het is wiskunftig zeker, dat zodanige
Vaders de beminlykfte meisjes in den grond zouden bederven,
het geen hier het geval niet i s , eenvoudig omdat de Toneelfpel-dichter de gefchiedenis in de hand heeft, en dus ieder na
delig gevolg verhinderen kan. De Gefchiedenis van Mis LONY,
naar het Hoogduitsch van Mevrouwe LA ROCHE, vult het ove
rige van dit Boekje, en is een taamlyk lang gerekt verhaal:
een fraai en beminlyk meisje is deze Mis buiten twyfel; doch
het gelukt een paar nydige vrouwsperfonen , door de trotfche
moeder van haren aangebedenen minnaar, misverftand te verwek
ken tusfchen dezen en haar, bet geen bet lieve meisje zich
z o aantrekt, dat wy haar gedurende een goed deel dezer g e 
fchiedenis ziekhebben, en ook eindlyk helpen ter aarde he
itellen , niettegenftaande zy nog enige dagen te voren, maar
toch reeds genoegzaam ftervende , met haren minnaar ge
trouwd werd. Dit is derhalven ene by uitftek treurige ge
fchiedenis; en wy kunnen, by alle onze achting voor Madame
LA ROCHE en den Heere DB FLORIAN, niet ontveinzen, dat dit
Deeltje ons wel het minite voorkomt van de gehele verzameling.
Leerzaame en aangenaame Vertellingen van Grootmoeder ORüsir.L A . Met Plaaten. 'Ie Amftcldam. by P. Jansz, 1803. In
%vo. i s 6 bl.
ertellingen in den fmaak van MOEDER DE GANS , niet minder
beiangryk en fmaaklyk (dit zegt de Inleiding) dan die van
hare Dochter of Kleindochter, maar daarom toch voor de te
genwoordige behoeften van onze Kinderen , die zo vele be
tere Leesboekjes hebben, niet zeer berekend ; Vertellingen, ech
t e r , die geen nadeel doen aan het kinderhart, maar een onfchuldig vermaak geven , en den Vader en Opvoeder zich hartlyk
doen verblyden, dat hy zynen lievelingen enkel voor de grap
nu zodanige Gefchriften in de hand geeft, maar voords ter
vorming van hun verftand en hart zich nu niet meer met zul
k e Verhalen van Prinfen en Princesfen, Tovergodinnen en Lucht
geesten , en wat meer van dien aard i s , behoeft te behelpen.
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LETTER-OEFENINGEN.
Verklaring van P A U L U S Brieven aan de Thesfalonikers^
door P A U L U S B O S V E L D , rustend Predikant te Dord'
recht.
Te Dordrecht.
by P. van Braam , 1803. In
gr. b'yo. 371 bl.
e

e r o m

e e n e

"\Y7 ^
vrucht van den letterarbeid des DorctW
rechtfcben Kerkleeraars B O S V E L D . De kundige
Schryver heeft 'er zelf de laatfte hand niet aan mogen
3eggen, door de gevolgen van een zwaar toeval, waarvan de Uitgeever, in het Voorbericht, melding maakt,
die ook aan 's Mans herftelling fchynt te wanhoopen.
Deze is echter met de uitgave voörtgevaaren, als volkomen met des Schryvers vertrouwen vereerd, en vari
zyn oogmerk onderricht; hebbende by ook , zoo
fchynt, in last gekregen, om denzelven eenigzins te
verontfchuldigen l ten aanzien van 't geen w y , en mogelyk ook anderen, gemeend hadden, dat op 's Mans
nieuwe Vertaaling van den Griékfchen text viel aan te
merken (_*): waaromtrent hy zelf, ware hem daartoe dé
gelegenheid niet benomen , zou getracht hebben zich
nader te verantwoorden. Men heeft, meent h y , zyné
bedoeling., met het geeven eener eigen vertaalim; vari
den Griékfchen t e x t , niet begreepen. „ Hy fchreef
ook voor Ongeletterden, en echter moest alles gegrond
zyn op den zin van het oorfpronklyke, zoo als hy
dien , naar zyn begrip , aantrof. Ondertusfchen , allé
andere Overzettingen geeven ons, doorgaans* zelfs wanneer Iets voor verfchillende vertolking vatbaar is , de
opvatting van derzelver Vertaalers, als o f alle bedenkelykheid beflist w a r e : daarom achtte hy het noodig,
den T e x t , zoo na hem mooglyk, in Nederduitfche woorderi
(*) Zie onze Recenfie, Vad. Lett. i8éa, bl. 433,
SiETT, 1803. NO. Ï5,
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den letterlyk uit te drukken. Bezwaarlyk zou het dug
voor hem geweest z y n , het vloeiende van den ftyl zoo
zeer te betrachten, als fommige anderen, wier verdien
ften hy alle achting toedraagt ; dan door zulk eene eigen Vertaaling, alleen, was alom, in de Verklaaring
zelve , veel omflags voor te komen." W y verzoeken
onze Leezers , deze uit des Schryvers naam gegevene
verklaaring met onze aanmerking op de aangeh. plaats
nog eens te vergelyken, en laaten hun gaarne de beoor
deeling over, of en in hoeverre men in dezelve genoegen
kan neemen. Men moet ondertusfchen 's Mans werk
neemen en gebruiken , zoo als het is. W y voor ons
verheugen ons, dat ook deze Verklaaring van de Brie
ven aan de Thesfalonikers zoo ver afgewerkt geweest
i s , dat dezelve in 't licht kan verfchynen.
Dit Bybel werk draagt niet minder, dan de voorgaan
de , allerwege blyken van de fchranderheid en bedre
venheid des'Eerwaardigen Schryvers in het verklaarer»
der Schrift. Hy gaat daarin op dezelfde wyze , als in
de verklaaring van den Brief aan de Galatiers, te werk,
en verfpreidt ook over deze Apostolifehe Brieven zeer
veel licht.
In een korte algemeene Inleiding worden eenige gefchiedkundige berichten, omtrent de Gemeente te Thesfalonika, en 't geen den Apostel Paulus aanleiding g a f ,
om aan dezelve te fchryven, medegedeeld, en, op dien
grond, ook het juiste tydftip bepaald , wanneer deze
Brieven zouden gefcbreven zyn , te weeten bet Jaar 5 0
en 5 1 . Voorts geeft de Schryver weder zyne eigen
Vertaaling, en daarop volgen ophelderende Aanmerkin
gen , en wel voornaamelyk op zulke plaatzen, waar de
zin en meening min gemakkelyk verftaan wordt.
Onze aandacht is inzonderheid gevallen op de zeer
zwaare plaats in den tweeden Brief, H . II: 1 — 12. waar
het onder de Uitleggers altyd eene groote vraag geweest
i s , en nog is, welke gebeurtenis Paulus hier op 'toog
hadde? De Schryver gaat het v r y algemeen gevoelen
van veele Proreltanten met overtuigende redenen te
lieer, volgends welk Paulus hier zou fpreeken van den
Antichrist, en doet, by die gelegenheid, ook onderzoek
naar den oorfprong der verkeerde uitlegging van zoo
veele plaatzen, die gemeenlyk van den zoogenaamden
Antichrist, van welken Joannes fpreekt in zyne Brie
ven,
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ven (*) j, gerekend worden te handelen. Hy toont aan ,
dat 'er geen grond ter waereld i s , om de plaats van
Paulus van dien Antichrist te verftaan, van welken J o annes melding maakt. Maar hiervan onderfcheidt hy
de vraag, of dan evenwel Paulus, in dit Hoofdituk ,
niet den Paus , het Paufelyk Hof en Opper hierarchy ,
of de Roomfche Kerk en derzelver afval van de zuivere leer van Christus, beoogd nebbe? H y toetst de
gronden, die 'er voor bygebragt worden, met edelmoedige naauwkeurigheid , en vindt die onvoldoende , en
meent, integendeel, dat 'er redenen voorhanden zyn ,
die doen denken, dat de Paus en het Paufelyk Hof, o f
de Roomfche Kerk , hier niet kan bedoeld zyn. V e r Volgcnds tracht hy op aanneemelyke gronden het gevoelen van die Uitleggers te ftaaven, die aan de verdelging van den joodfchen Kerk- en Burgerftaat , en de
ftraf, welke die godlooze natie, wegens haaren Mesjiasmoord , en aanhoudende boosheid en hardnekkigheid , zou aangedaan worden, denken , die , naar de
derikwyze en onderftelling der Christenen , in die dagen, kort zou gevolgd worden van de voleinding aller
dingen, dat i s , van de opftanding der dooden, het algemeen oordeel, en de toevergadering der Geloovigen tot
Christus in den Hemel. In die vooronderftelling verklaart hy alle de gezegden van Paulus, op eene w y z e ,
waarop niet veel met grond aan te merken valt. Door
den mensch der zonde, den zoon des verderfs, verftaat
hy de Joodfche natie in 't gemeen , aangemerkt in derzelver booze en kwaadaarfige neiging, o m , ter bereiking van haar woedend oogmerk, niets te ontzien , en
zelfs de gruuwelykfte zonden en euveldaaden te pleegen ; en wel byzonder het afgryzelyk complot der Si~
carii, die met dolken onder hunne mantels gingen, en
e l k , die niet van hunnen aanhang wilde zyn , 'of hun
anderszins in den weg was , koelzinnig in 't hart fiaken , zich daartoe in den drang mengende, en zelfs in
den Tempel, of deszelfs uit- en ingangen, ieder een
vermoordende, op wien zy een kwaad oog hadden; en
de bende der Zeloten,
d i e , onder voorwendfel van
te yveren voor de Vaderlyke w e t , met allen geweld
een opftand tegen en oorlog met de Romeinen zocht te
ver( * ) i Job. I I : 1 8 , 22.

IV: 2 , 3.
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VERKLARING.

verwekken , zonder de grootffe gruuwelen te ontzien >
indien ze maar tot dit oogmerk konden dienen.
De
uitdrukkingen, die zich tegen/lelt cn verheft boven al
dat God genaamd, of [als God] geëerd wordt, alzoo dat
hy, als een God, in den tempel Gods zal zitten,
zich
zeiven vertoonende, dat hy God is, verklaart hy van die
zelfde Boosdoenders, die zich meester maakten van den
Tempel, aldaar, al wat God of Eerwaardig geheeten
w o r d t , ontheiligden , en willekeurig huis hielden. E n
zoo loopt verder de verklaaring van alle byzondere ge
zegden af. Z y is der leezing overwaardig.
Wy
wenfehen van harten , dat de Eerw. Schryver van zyn
fmertelyk ongemak gelukkig mag herfteld worden , en
daardoor in de gelegenheid geraaken, om nog meer van
dergelyken voorraad af te geeven.

De Godvruchtige Avondmaalganger , of Overdenkingen
tot regt gebruik vcm het H. Avondmaal;
door j . L .
EWALD.
Uit het Hoogduitsch. 7 e Workum, by I. Verw e y , 1803. In gr. 8vo. 254 bl.
eermaalen hebben wy onze Leezers den fehryftrant!
en de denkwyze van E W A L D , over Godgeleerde
onderwerpen, keren kennen. Liefhebbers van 's Mans
Schriften zullen ook deze Handleiding, ter bevordering
van het regt gebruik des Heiligen Avondmaals, met
genoegen ontvangen. De Eerw. V E R W E Y , die zich ,
ook door andere Schriften, als een kundig en arbeid
zaam Prediker, heeft bekend gemaakt, verdient eer en
dank voor derzelver vertaaling, en voor het kezenswaardig Voorbericht, welk h y , tot aanpryzing van dit
Werkjen, aan deszelfs hoofd geplaatst heeft. W y ver
eenigen ons van heeler harte met 's Mans gezegden :
, , Indien men zich geheel en volffrekt houdt aan den
duidelyken letter van het Euangelie ; indien men het
Avondmaal vooral aanmerkt als ene zaak van het hart,
als ene verrichting van het geloof en de liefde, en het
zelve minder leert befchouwen als een voorwerp van
befpiegeling; indien men erkent, dat, gelyk alle de de
len van het Kristendom, zo ook vooral bet Avondmaal
moet verricht worden met een nedrig, door eigen fchuld
getroffen, maar door geloofsvertrouwen op J E S T J S als
den enigen en algenoegzamen Verlosfer van zondaren
we-
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weder ^opgebeurd en vertroost gemoed, dan is 'er niet
alleen mogelykheid, maar het was zelfs fpoedig gevon
den om eikanderen in deze grote aangelegenheid wel
te verftaan; dan zou het Avondmaal niet zo gemaklyk
door een ligtzinnig gemoed ontheiligd , noch wegens al
te ver gedrevene fchroomvalligheid te dikwerf verzuimd
worden ; men zoude dan in alle eenvoudigheid des geloofs en kinderlyken ootmoed met het vertrouwend uit
zicht op den Heiligen Geest brood en wyn gebruiken
ter gedachtenis van J E S U S als Zaligmaker van zondaren
en ter eer van Hem als den H E E R en het Hoofd der
gemeente." H y befchouwt te recht het Handboek van
den Breemfchen Kerkleeraar, als eene nuttige bydraag e , die daartoe, onder den Goddelyken zegen, kan me
dewerken.
Schoolfche wartaal zal men hier niet aan
treffen, maar zuiver Christendom , geen Zedekunde
aWeen, waarby 't hart koud moet blyven , maar ver
troostende, gerustftellende , heiligende Bybelleer , op
eene klaare, eenvoudige en inneemende w y z e , in een
gevoeligen, roerenden en medelleependen Ityl voorge
draagen.
Na eene gepaste Inleiding , wordt een aanvang ge
maakt met negen Overdenkingen over de inftelling en
oogmerken van het Avondmaal, en wel van dezen in
houd : De Kristen vertegenwoordigt zich de inllelling
van het Avondmaal onzes Heeren. De Kristen denkt
na over de woorden der inftelling van het Heilig Avond
maal. Waarom ftichtte Jefus zyn Avondmaal? Het
Avondmaal van Jefus is een middel, om aan het ge
voel der liefde by de menfchen de edelfte richting te
geeven. Over den geest van het Avondmaal, als eene
Godsdienftige inftelling befchouwd. De Kristen moest
geduurig meer deel neemen aan het Avondmaal van
Jefus.
Schynredenen en oorzaaken, waarom veelen
geen deel aan het Avondmaal neemen.
De Kristen
moet zich zorgvuldig wachten voor misbruiken by het
Avondmaal. De Kristen overdenkt de echte en valfche
waardy van alle hulpmiddelen tot waare ftichting. _
Daarop volgen negentien byzondere Overdenkingen, ter
Voorbereiding tot gebruik van het Avondmaal, en dan
nog elf ' dergelyken, ter Nabetrachting van hetzelve. In
de laatften ligt veelal een Schriftuurtext ten grondflage. Zie hier derzelver inhoud: Voorneemen, om als
leerling van Jefus te leeven.
Poogingen van Jefus ,
V v 3
met
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met opzicht tot ons hart; Openb. III: 20. Jefus vraagt
naar liefde, Joh. X X I . Vereeniging van Jefus met de
zynen , Joh. XVII: 4—7. Heerlyke gevolgen van het
gevoel der nabyheiJ van J e f u s , Phil. IV": 4 - 7. De gezindheid van een Kristen; het doel van een Kristen ;
Joh. XVII: T O , a r . Troost en waarfchouwing tegen
valfchen troost, 1 Joh. I:. 7. Standvastigheid in het
goede, ï Cor. X V . 58. Wasdom in het goede, 1 Cor.
X V : 58. De vruchten van een aandachtig gebruik van,
het I I , Avondmaal, in het gantfche huislyk leeven.
Slotzang aan Jefus. —— De Eerw. w. G . R E D D I N G I U S ,
Predikant te Dronryp, heeft zich wel willen verledig e n , om' deze en andere hier en daar voorkomende
Dichtregels over te brengen, en verdient ouk deswe.
gens lof.
Meer zeggen wy niet van dit nuttig Huisboek, dat
ook met opzicht tot de uitvoering verdient geprezen
te worden. De letter is meer dan gewoonlyk fraai
en de druk ten uiterften zindelyk.
%

JDe nuttigheid der Zedekunde , tot voortplanting
van
bekeering cn deugd; door J O H , A U G U S T , N O E S S K L T ,
Theol. Doel. en Prof. te Hallc. Uit het Hoogduitsch,
naar de tweede verbeterde uitgaaf.
Tc Ley den, by
A . en J . Honkoop, 1803. In gr. Svo, i63 bl.
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et is onbegryplyk en ergerlyk in den hoogften trap,
dat fommigen , die zich Christenen, en wel rechtzinnige Christenen noemen boven anderen, zich vervrymoedigen om de zedelyke voorichriften uit te moniteren uit de Christelyke Leer , akhands het prediken
van Zedekunde veroordelen , en ene ontwikkelde vooritelling der onderfcheidene plichten, en het aandringen
op dezelve, ftrydig verklaren met den geest van het
Euangelie, voor 't minst dit onnodig en zelfs hoogstgevaarlyk houden. Dan het i s , van den anderen kant,
ook niet te dulden, dat men dikwils van Zedekunde
en Deugd op zodanig ene wyze zvvetfen hoort, alsof
der Christenen Leer niet anders ware dan ene Zedeles,
en iedere opheldering en ftellige verklaring nopens God,
onze eigene gefteldheid, en onze toekomende verwachting, geheel nutteloos, althands van zeer weinig belang.
Die niét zynen Bybei vertrouwd i s , zyne verplichting
aan
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aan Jefus Christus dankbaar gevoelt en Hem innig lief
heeft, ergert zich over iederen zodanigen Zedemees t e r ,
die den Christelyken naam misbruikt, en datgeen ver
nietigt of verdonkert, 't welk het Christendom zo dier
baar maakt aan hem , die geen vreemdling is in zyn
eigen hart. V o o r a l , echter , is het bedroevende, dat
aan deze beide kanten dikwils gearbeid wordt ook door
zulke Christenen , aan welker goede gezindheid jegens
Jefus en ware Godsvrucht niet te twyfelen valt; dat
ook dezulken, over en weder , met bitterheid twisten
en verketteren , en daardoor, behoudens hun eigen on
gehuicheld Christlyk gevoel, en waarlyk naauwgezet
Christlyk geloof en Christlyk leven , by zeer velen veel
goeds afbreken en zeer veel onheils bewerken.
Wanneer nu echter de Zedenkunde eens zoo wierd
„ gekend , of zoo voorgedraagen , zoo als zy ook in„ druk op ons verftand en op ons hart maaken k a n ,
„ ik wil zeggen wanneer men niet flechts plichten
, v o o r d r o e g m a a r dezelve ook met de nadrukkelykfte,
, hardnneeinendfte gronden aanprees — de zalige gevolgen der deugd, en de onfeilbaar fchriklyke ellende, welke uit derzelver verzuim ontitaat, leeven, , dig het gemoed voorlegde, — aantoonde hoe men zoo
„ goed worden, en de hindernisfen van het goede te
„ boven komen kunne , — alles met treffende , op„ wekkende voorbeelden onderfteunde, — den mensch
„ n a m , zoo als hy is, zwak, onweetend, vol dwaa„ lingen en vooroordeelen , ligtzinnig of vreesachtig,
geheelenal in alle opzichten van God afhanglyk,
„ verbond met de aanpryzing van het doen , ook de
„ aanpryzing van 't geleoven, — grondde alle plichten
op liefde , vertrouwen en eerbied jegens God ,
„ drong overal aan op 't gevoel onzer zwakheid, op
de noodzaaklykheid der Goddelyke ontferming , op
, , het geloof aan zyne alles verzorgende Voorzienig„ heid , op zyne wyze en genadige beftiering van alle
„ onze misftappen tot ons waar welzyn, — gebruikte
„ overal de onvermoeide liefde, de opoffering, en ver„ dienfte van onzen Heiland voor ons, en de daarop
„ gegrondde toegeevendheid en barmhartigheid van God
„ jegens ons , ter opwekking om alles voor Hem te
„ doen, die zoo veel voor ons gedaan had, en ter ge„ rustftelling van ons geweeten ; — zoude de Zeden„ kunde dan niet op deeze wyze zeker altyd, gelyk al
V v 4
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„ h e t goede, eindelyk, onder den genadigen invloed
„ en zegen van God , ons werklyk verbeteren, en to£
„ den hoogstmogelyken trap van rust en gelukzalig„ heid voeren kunnen?"
„ , Zoo werkt dan dit alles de Zedenleer,
zoo werkt
, „ dan de kennis onzer plichten dit alles niet u i t , maar
, „ de andere daar mede verbonden voorftellingen doen
„ het, God doet het!"' Ik weet dat wel, maar kan
„ nog niet zien wat dit tot vermindering der Zedenleer doen zal. Het is dezelfde tegenwerping, waar„ mede men zoo dikvvils de heilige Schrift heeft be„ klad , dat zy eene doode letter i s , het leven niet;
geeft, dat de Geest het alleen geeven moet. Zeker
het leezen en herleezen van den Bybel, zelfs het weL
„ verftaan van de heilige Schrift, betert den mensch
„ alleen n i e t , maar de daarin bevatte waarheden zyn
, , het toch, met welke en door welke God den mensch
„ betert en gerust fielt, en aan derzelver gebruik heeft
hy eerst zyne heilzaame werkingen verbonden, liven
„ zoo is het met de Zedenleer, met de kennis onzer
„ plichten, welke zoo dierbaare Goddelyke waarheid
, , het zoo noodzaakelyk middel i s , het welk wy tot
„ onze verbetering behooren te gebruiken, gelyk elko
„ andere waarheid en elk ander middel. Waarmede laat
zich de koelheid daartegen verdeedigen?" enz.
Het geen wy daar afi'chreven , is reeds voldoende
om den geest te doen gevoelen van dit uitmuntend Ge
fchrift ; e n , om aan te wyzen met hoe veel recht wy
hetzelve uitmuntend
noemen, zou de uitvoerige opgave
van den Inhoud, zo als die voor het Werkje geplaatst
i s , genoegzaam z y n ; alzo men daar uit zien kan, hoe
het voor en tegen geheel volledig hier voorkomt, naar
de behoeften van ieder gemoedlyk Christen, en alles
dient om byeen te houden het geen het Christendom
zo heerlyk heeft byeen gevoegd; en hoe iedere beden
king geheel vervalt: dan wy vinden ons telkens by het
zien van den inhoud al wederom gedrongen om de
ontwikkeling na te flaan; zo dat, indien wy aan den
inhoud begonnen , wy denklyk een goed deel der Ver
handeling zelve zouden affchryven ; waarom wy ons
vergenoegen willen met te zeggen, dat de Schryver zyn
onderwerp volkomen meester is en met het warmst
gevoel voor hetzelve doordrongen, en dit gevoel zo.
tyel als. zyne overtuiging aan den Lezer mededeelt. Me%
9
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{tl de warmte voor zyn onderwerp is hy echter hoogst
toegevende, verdraagzaam en liefderyk, en ook deze gevoelens ftort hy over in des Lezers hart; hy is ten
vollen bekend met iedere bedenking en uitvlucht, en
leidt ons zo tot dezelve alsof ons die zo van zelve
invielen, ftelt ze voor in alle hare kracht, maar ontwikkelt en beandwoordt dezelve dan ook op zodanig ene
w y z e , dat de Geloofs- en Zedeleer ons volftrekt onmisbaar wordt, w y deze befchouwen als onaffcheidlyk,
ja als één in den vol (trek tften zin, en ons nu gene bedeêting meer overblyft, maar de lust opgewekt en verfterkt is om nu naar deze beginfelen 'te handelen. In
lange troffen w y derhalven geen Gefchrift a a n , dat ons
meer welkom w a s , en dat wy zo hartlyk gaarne in eens
ieders handen zouden zien. W y willen nog ene en an-r
dere aanmerking, om den Lezer te beter met den ftyl
en fchryftrant bekend te maken, overnemen.
, , Wanneer deze wil (de wil van God) in zulk een
uitgebreiden zin genomen wordt, dat dezelve tevens het
geloof aan hem, aan zynen byftand, welbehaagen en vergelding,
mede in zich fluit, zoo was het zeker boven
alle bedenking, of zulk eene deugd [die 'er haar werk
van maakt, om 't geen Gods wil is , even daarom naardien H y zulks beveelt, iiandvastig te volbrengen] ook
tot onze gelukzaligheid genoegzaam zy. Alleen zoude
men dan dit geloof, 't welk in verwachting beftaat, 't
welk van God neemt en ontvangt , voor even zoo gewichtig en in de daad noodzaakelyk moeten houden,
erkennen en als zoodaanig beoefenen , als de yverige
werkzaamheid om te doen 't geen God van ons wil gedaan hebben. En met dit alles , indien wy niet met
woorden willen fpeelen, zoude het echter dit geloof'en
de daar door bezielde deugd eigenlyk niet zyn, 't welk
ons gelukkig maakte, maar God zoude het zyn en z y ne Voorzienigheid; geloof en deugd zouden flechts kanaalen zyn , door welke God zich mededeelde en ons
verheugde; zouden alleen de middelen z y n , om ons te
vergewisfen , dat wy op Gods welbehaagen aan o n s ,
en op eene daar van afhangende oneindige gelukzaligheid, rekening konden maaken." enz.
Gezegd hebbende , dat wy met alle onze deugd 011mooglyk recht konden gerust zyn , geeft de Schryver
den drievoudigen troost daar tegenop, welke zonder
geloof geen plaats kan hebben, op deze wyze: „ Het
Vv 5
eer-

634

J . A .NOESSELT

eerfte i s , wanneer wy mogten gelooven, dat God uit
barmhartigheid van zyn recht om ons te ttraiièn geen
gebruik maaken , met ons niet in 't gericht treeden,
niet met ons naar de verdienften onzer daaden handelen wil. Het tweede, wanneer wy zouden kunnen hopen, dat H y , die alles vermag, die de natuurlyke gevolgen der dingen door famenvoeging der omftandigheden in de wereld afwenden kan , die ook uit 't geen
menfchen kwaad gedacht of bedorven hebben, het goede
weet voort te brengen, de kwaade gevolgen onzer zonden
voorkomen, en dezelve door zyne wysheid tot brc-AüU
van zegen maaken wil. E n naardien toch altyd het aandenken aan onze misftappen fmartlyk i s , zoo zoude het
ons, ten derden, zeer gerust ftellen , ja zelfs onze vreugde over God vermeerderen, wanneer wy wisten dat hy
daardoor, dat hy 't geen wy kwaad gemaakt hadden
goed wilde maaken , en door de medegedeelde leeven»
dige gewaarwordingen zyner onuitputbaare goedheid in
*t algemeen, het aandenken onzer zonden uitdelgen, of
onzen kommer niet flechts maatigen, maar denzelven
ook juist zoo gebruiken wilde tot een middel om onze
tevredenheid en vreugde te vermeerderen , gelyk dour
het aandenken aan een groot gevaar, 't welk voorby i s ,
het gevoel der Goddelyke uitredding vergroot wordt. _
Zoo zoude dan het geloof aan God dat geene zyn, 't
welk het gebrek aan deugd vergoedt, en tot onze rust
volftrekt noodig is. Een wenk, welke het zeer duidelyk maakt, waarom het Kristendom zoo zeer en fteeds
op geloof aandringt, zonder welk het onmogelyk is
God te behaagen, op geloof aan genade en vergiffenis
der zonde , — aan die groote waarheid , dat den geenen , die God lief hebben, alle dingen, ook lyden, oolc
gevoel der zonde, (Ram. 7 en 8 . ) ten beste dienen moet e n , — aan het uitdelgen onzer misdaaden door God,—«
aan de overwinning der genade over de zonde, — aan
G o d , die ryk is in barmhartigheid. Wanneer niets voor
de waarde en de Goddelykheid van den Bybelfchen
Godsdienst fprak, dan dit; zoo zoude my dit alleen reeds
geheel voor denzelven inneemen, — en men kent waarlyk of de natuur onzer ziel en haarer behoeften, of den
geest van den Bybel en het Kristendom, niet, of heeft
geene menfchenliefde genoeg, wanneer men, in plaats
van op 't geloof aan zoo heerlyke, met onze waare geruststelling zo onaffcheidbaar verbondene dingen, en 't
geen
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geen daar mede in verband ftaat, aan te dringen, zich
vergenoegen kan, met bloote deugd en rechtfchapenheid
aan'te pryzen, of wel iemand daar mede te troosten,
dat berouw over de zonde, en dezelve niet weder doen,
alles weder goed maakt." enz.
W y danken den Franekerfchen Hoogleeraar T I N G A ,
dat hy dit Werkje , het zy wy de Vertaling al o f niet
aan hem te danken hebben, door zyn Voorbericht ver
der zoekt aan te pryzen.
Bekroonde, Verhandelingen over het Geloof en de Betrach
ting , ter bevordering van Tydelyk en Eeuwig Geluk,
Uitgegeeven door het Gezelfchaf. onder de Zinfpreuk ;
T o t vermeerdering van Kunde op Godsdienst ge
grond , te Amfleldam.
Te Amjleldam, by D . Bouw
meester, 1803. In 'ovo. 72 bl.

E

en Gezelfchap, wiens aanweezen thans voor 't eerst ter
onzer kennisfe k w a m , hebbende tot Secretaris p. A .
V A N D E R S C H E E R , en ten oogmerke „ de aankwee»
„ king en_ vermeerdering van Godsdienfiige kennis en
beoefening, onder den gemeenen Man , of minver„ mogende Geioofsgenooten van den
Gereformeerden
Godsdienst,''' zendt h i e r , uit een ingeleverd twaalf
t a l , twee Verhandelingen in de waereld, de eerfte van
T j A E R D R E N E M A N , Hervormd' Leeraar te Hindelo
pen, de andere van een ongenoemden Schryver, in ant
woord op de vraag: Wat moet men geloovcn en betrach
ten, zelfs in eenen Armoedigcn toeftand, tot zyn tydelyk
en eeuwig geluk? Binnen veel enger kring bepaalt zich
dus dit Gezelfchap_ dan de Maatfchappy Tot Nut van t
Algemeen , d i e , insgelyks ten beste van den dus ge
noemden gemeenen Man werkzaam , allen Sektengeest
verzaakende, het edel doel beoogt, om in het verftand
en hart van leden van alle gezinten, zonder onderfcheid,
een licht te doen opgaan — doel, voorwaar , edeler,
en den belyder van het weldaadig Euangelie waardiger,
dan enkel werkzaam te zyn ten nutte van een byzonderen aanhang. Dat R E N E M A N deeze bepaaling, om
te fchryven ten behoeve bepaaldlyk van leden van het
Hervormde Kerkgenootfchap , getrouw heeft in agt ge
nomen, blykt, wanneer h y , aanwyzende, wat men om
trent zich zeiven te gelooven hebbe, fchryft: „ W y
j , moe,
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, moeten van ons zelvcn gelooven , dat wy zo elen„ dig door de zonde geworden z y n , als God ons in
„ zyn woord bel'chryft.
„ En wat zegt God van ons? wy zyn a r m , blind
„ en naakt; ontbloot van alle waar geluk en heilgoede„ ren; ontbloot van Gods beeld, gunst en vriendfchap;
„ ontbloot van alle waardigheid, om voor God te kunnen beftaan. . . . Blind zyn wy geworden voor God3
deugden , ons zeiven , en den weg der zaligheid,
„ en van deeze blindheid zyn wy onkundig, wy zyn
\, blind voor onze blindheid . . . . Afkeerig van het goe,, de zyn w y ; en ons hart is met eene menigte voor»
,, oordeelen bezet tegen Gods deugden, werken, we„ gen, dienst en volk , door erf- en daadelyke zonden zyn wy verdoemelyk voor den grooten God, en
,„ in ons zeiven waardig , om voor eeuwig van Gods
aangezigt verftooten te worden." Nog eenige waarhe
den, die w y , zegt R E N E M A N , m o e t e n gelooven, vermeld
hebbende, voegt hy ' e r , ten Hot, onder andere deezeaanmerking nevens : „ Als wy zeggen, dat wy deeze
„ waarheden gelooven moeten, dan willen wy daar mede zeggen, dat wy verpligt z y n , om deeze waarhe„ den te gelooven, en geenzins , dat wy uit ons zei-,
ven gelooven kunnen. Neen, ontdekkende en ver„ lichtende genade hebben wy daartoe noodig; met dit
„ alles ontflaat ons onvermogen ons geenzins van de
verpligting , om deeze waarheden ce gelooven; wy
„ moeten ze gelooven, zullen w y ooit gelukkig wor, , den." Qui capere. potest, capiat! Voor 't overige
koomt het ons v o o r , dat R E N E M A N de vraag , immers
wat het praktikaale gedeelte aangaat, flegts gedeeltelyk
heeft beantwoord. Dezelve begeert een antwoord, wat
men Z E L F S in een Armoedigen toejland te betrachten
hebbe? waar door, naar ons begrip, andere, ook aanzienlyke leevens(landen niet worden uitgeflooten; ter
wyl de Leeraar zich eeniglyk tot de behoeftige klasfe
bepaalt; welke, intusfchen, hier eenige onderrichtingen
worden voorgedraagen, die, met den geest der onderfcheidinge wordende opgevat, met nut kunnen gevolgd
worden.
Beter deel dunkt ons de Schryver der tweede Verhandelinge te hebbeen getroffen , d i e , hoewel aan het
Kerkgenootfchap , voor 't welk hy fchryft, insgelyks
getrouw j door klaarheid en gemaatigdheid in de uit
druk9
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dtukkingen boven zynen bekroonden mededinger zich aanpryst en daarenboven den' geest der Vraage, althans
zoo als zy naar de letter luidt, beter heeft gevat. E e r s t
jn 't algemeen gefproken hebbende , daalt' hy vervol
gens tot byzonderheden neder. Zoodat, indien iian ons
de uitfpraak hadt gettaan , de Eereprys aan den Ongenoemden ware toegedeeld geworden; wien nu flegts de
eere van het drukken -van zyne Verhandclinnc
is toegeweezen,
Eene aanmerking , met welke dezelve wordt
beflooten, willen wy hier affchryven, zynde het refultaat van voorafgaande redeneeringen. „ Wanneer inert
„ alles wel ter harte neemt, zal men genoegzaam zien,
4, dat de bedeelingen van gelukkige of ongelukkige lot„ gevallen zoo ongelyk niet z y n , maar dat de Godly„ ke Voorzienigheid, die over alles gaat, met betrek„ king tot het tyd lyk en eeuwig geluk, in gelyke voor„ rechten doet deelen , wanneer men getrouw aan het
„ doel zyner beftemming tracht te beandwoorden: want
„ het geluk of ongeluk is aan de aardfche goederen
„ niet verbonden."
4

Godsdien/lig
Slaatsboek.
— Kenfchets van zaaken , den
Godsdienst
in de Bataaffche
Republiek ,
geduurende*
den Revolutionairen
Oorlog,
betreffende. —
Ontwerp
van Artikelen , aangaande de zorg voor den Gods
dienst , thans en voortaan,
door den Staat aan te
•wenden. — Fragment,
nopens de hoogere
Doeleinden
des Revolutionairen
Oor logs, en deszelfs invloed op de
belangen van Godsdienst en Slaat.
Hoor Mr. j . H .
S W I L D E N S , Hoogleer aar in
Recht der Natuur,
des
Staats en der Volken , op s Lands Üniverfiteit
te
Franeker.
Amflerdam , by J . B . Elwe en J . L . W e r lingshoff, 1803. In Syo. XVIII
en 119 bl.
,

H

et is een geruime tyd geleden, dat ons iets van
den Heere S W I L D E N S , zedert 1 7 9 4 Hoogleeraar
op Frieslands Hoogefchoole, onder 't ooge kwam; m a a r ,
fchoon zyn Naam niet op den breeden Tytel van dit
Werkje gemeld ftondt, zouden wy niet getwyfeld heb
ben, het aan hem toe te kennen.
Elke bladzyde, om
zo te fpreeken , duidt den Schryver aan , wiens gelyken
w y , onder de veelvuldige Schryvers door ons behan
deld , niet aantroffen. De afgebrokene, gefnipperde en
weder aangevulde voordragt met veelvuldige Letter-onderfchei-
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fcheiJingen, de Woordenkeus en Woordenfchikking, al
les is even vreerad. Met een en ander denken wy dat»
hy duidelykheids-bevordering bedoelt; dan hoe veel duis
ters blyft ' e r , op veele plaatzen, althans voor ons*
over! Alles, bykans, heeft een vreemd voorkomen.
By het openen vindt men een Tytelplaat, tegen deri
T y t e l ziende, door den Schryver Gedenkteken genaamd*
Dp een kolom wordt dit opfchrift te leezen gegeeven : D E
C H R I S T L Y K E GODSDIENST H E R E E N I G D M E T D E N STAAT*
E N DE STANDVASTIGE VROOMHEID DES BATAAFSCHEN
VOLKS BEKROOND.
Op een tusfchenhangend kleed: De
CHRISTLYKE
G O D S D I E N S T , die E U R O P A
befchaafde ,

zy -wederom de Band, die deszelfs Volken vereenigt;
en
de V E R L I C H T I N G , welke ons beftraalt, gaa /leeds gepaard
met de D E U G D E N , die deeze G O D S D I E N S T vordert.
P R O C L A M A T I E van 't Gouvernement
der Franfche
Re
publiek.
Op het voetftuk : D E N XVIII V A N G R A S 
M A A N D , op Paaschdag,
A ° . M D C C C I I . - — De voor
grond is opgevuld met ftaaroogende Geestlyken van onderfcheide foort, in derzelver Ordeskleedingen , Man
nen en Geestlyke Zusters. Eene Stad ligt in 't verfchieti
Agttien bladzyden befteedt de Schryver, om , , R E , , D E N E N te geeven van 't G E D E N K T E K E N hier aan 't
„ hoofd van dit Boek — en van 't algemeene S T A A T S en
, , G O D S D I E N S T I G G E W I G T der gedenkwaardige Zaak zel, ve. — Eene aangeftipte Schets van een groot Tafereel.' ''
Van het Eerfte Stuk, op den Tytel aangeduid, zien
w y deeze ontleeding : „ I E T S V O O R A F , wegens het
beleefde onheil en beginnend herftel der Christenvol
ken in 't gemeen — B A R U E L S waan dien aangaande*
doch beter Begrip en wyzer Maatregels der Hooge R E 
G E E R I N G E N zelve.
I. „ De Erkenning van het Staats en Burgerlek
Ge
wigt van den G O D S D I E N S T zonderling uitgebreid en verfterkt door de Voorbereidingen
onzer
Revolutie,—(het
Franfche Jacobinismus in een Christenklecdje door p.
P A U L U S ) — en merkwaardigheid daar van
1

4

II.

C*) Voor lansje was SWILDENS op r . PAULUS gebeeten :

De

zyn

Politiek Belangboek, in 1795 uitte;,eeven , draagt 'er reeds
blyk van. Zie onze Vadert. Letterocf. voor 1 7 9 6 , bl. 6 0 .
De gelegenheid, by welke de Verhandeling van ?. PAULUS ,
hier zo zonderling befchreeven , uitkwam, hebben w y , met
eenige byzonderheden, in onze Aankundiging ontvouwd.
Zie
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II. ,4 De G O D S D I E N S T , door het Franfche
Jacobinismus zelve, ten behoeve der Bataaffche Revolutie, geëerbiedigd , althans in fchyn. (— Feest ter eere van G O D te
parys — de Atheistcry door R O B S S P I E R R E verbrand.'}
III. »•> Gevolg der Voorbereiding van p. P A U L U S ,
en der Jacobynfche Regeneratie van R O B E S P I E R R E
—
hoe m ons Land de naaste Middeloorzaak onzer R e v o lutie zelve tot behoeding van den G O D S D I E N S T ftrekte.
IV. „ Waakzaamheid van het Patriottifche Vernuft
tegen alle zulke maatregels of Gronden der Provif/oneele Regeering van 1 7 9 5 , die voor den G O D S D I E N S T b:denkelyk waren (Verdienften van den Hoogieeraar C O N STANTYN

CRAS)

(*).

V. „ Zorglykheid van de zoogenaamde generaale Me~
fares, in zaaken van Regeering, die betrekking hebben
op

den

GODSDIENST.

VI.
Het S T A A T S - G E B E D in 's Lands Vergadering
herfteld, en byzonder gewigt daar van voor den G O D S DIENST.

VII. „ Gewigtige Gevolgen, welke de Haagfche.Revolutie van den X X I I January 1 7 9 8 , en de beruchte
Additionecle Artykels in ons Land gehad hebben voor den
C H R I S T E L Y K E N G O D S D I E N S T . — (Vernadering
der Christengezindheden in ons Land — de G O D S D I E N S T eene ge»
meene zaak voor Allef)
VIII. „ Zeer merkwaardig Gevoelen van fchrandëre
Catholyke Geestlyken in ons Land, nopens den bedenkelyken invloed der fcheiding van Kerk en Staat op
het in (land houden der hooge Waarde van den Christlyken Godsdienst. (Byzonder Gewicht van dit merkwaardig
Gevoelen der Opgeklaarde C A T H O L Y K E G E E S T L Y K H E I D
yan ons Land ff
Hier
Zie Vaderl. Letteroef 1 7 0 4 , bl. 3 1 5 . De Direfteuren van
TEYLEBs Fundatie en de Leden van het Godgeleerd Genootfchap hebben zeker dit Stukje in een geheel ander licht befchouwd dan S W H D E H S , daar zy het een buitengewoonen
Eerprys en Gefcbenk waardig keurden. Men zie onze Ltt-

teroef. ter aangeweeze plaatze.
C*) Wy kunnen niet nalaaten hier onze Leezers te herinneren aan de bekroonde Verhandeling van den Hoogleeraar
CRAS
over de Gelykheid, voorhanden in het X I I I Deel der
Verhandelingen van T H Y L E K S Godgeleerd Genootfchap , en de
Proeve over dezelfde ifoffe van den Hoogieeraar B J R O W M , al-

daar mede voorhanden.

ƒ.

H. S W I L D E N S

Hier aan is gehegt : „ Zonderling Onderfcheid dei
Oorzaaken van het Herftel der Waardeering van den
emus T L . GODSDIENST.
Gewigt daar van en invloed
van het hooge voorbeeld der Christen hoven." Alsmede
het befluit der K E N S C H E T S — Hooge Roem van onzen
voorouderlyken L A N D A A R T . "
Het Tweede Stuk, ten opfchriftvoerende, O N T W E R P
van A R T Y K E L E N aangaande de S T A A T S Z O R G voor deri
G O D S D I E N S T in onze Republiek,
behelst I X Artykelen,
met deeze Hoofden: „ I. Van 't Recht der Godsdienftige Vryheid.
II. Van ieders Godsdienst in waarde
te laaten. — III; Van de Hooge Waardy des B Y / J E L S . — I V . Van de gelyke Befcherming des S T A A T S voor
alle Godsdienftem — V . Van eene S T A A T S - K E R K in zeker opzicht ( S t o f tot nader onderzoek) — VI. Van den
S T A A T S - G O D S D I E N S T . — VII. Van de Publiciteit
der by*
xondere Godsdienften. — VIII. Van de S T A A T S Z O R G voor
het Onderwys van den G O D S D I E N S T . — IX.Van eenigö
fpcciaale Vereifchen of Middelen, om in ons Land de
ho^-ge Waardy en den Eehoedenden Invloed van den
G O D S D I E N S T op den S T A A T in ftand te .houden en behoorelyk te bevorderen."
Ten aanziene van dit
laatfte Artykel zegt de Schryver aan 't hoofd: „ Al
wie opmerkzaam dit uitvoeriger Negende
Artykel
„' leest, zal wel op veele plaatzen genoeg vinden, dat
, het niet al tem aal Oud of afgefleeten i s , wat'er ftaat —
„ en uit Oud Goud /laat men immers ook Nieuwe Munt."
Ziet daar het hoofdzaaklyke der Twee Stukken, in
liet Werkje voorhanden. Ten aanziene van het Derde Stuk vinden wy dit onderrigt, dat het behelst
„ Het F r a g m e n t , gelyk op den Titel is vertoond 5
welk Stuk het Tweede Deeltje van het G O D S D I Ü N , , S T I G S T A A T S B O E K uitmaakt, en ook reeds geheel gereed ligt, om binnen weinige dagen uitgegeeven "te
„ worden."
Uit de opgave Van den Inhoud blykt genoegzaam, wat
en hoe veel in dit kleine Boekdeeltje behandeld wordt 5
en kan het niet onopgemerkt blyven, hoe de Schryver *
die in zyn Politiek Belang-Boek, in November 1705 uitgegeeven , gefchreeven hadt ,
Theorien beflisfen hier
n i e t s , maar alleen de P R A K T Y K , en 'er is hoe ge, naamd geene voor het Nieuwe dat men wil invoeren:
maar het O U D E , dat men wil vernietigen, vertoont
„ de P R A K T Y K , duizend millioenen Schats , en veele
„ dus4
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*,<, duizenden morgens vrugtbaaren en bebouwden Gronds
j , meer, dan [voor Tweehonderd Jaaren, en Tweehonderd
Jaaren S T A A N S en R O E M S , " — die toen, gelyk hy
vermeldt, door de Reprefentanten van Holland (door
p. P A U L U S ) voor een verdagt Perfoon verklaard werd5
— met het tegenwoordig Landsbeftuur is ingenomen,
en alleszins 'er op uit is, om de verandering, door B O 
N A P A R T E ingevoerd, en welke hier Handgreep, ten aan
ziene van den Godsdienst, op te hemelen.
Het veelvuldig Perfooneele en kwalyk voorgedraagene
heeft ons geftooten, te meer daar het uit eene byzon
dere veete blykbaar den oorfprong neemt.
Behalven
dat de wyze van voordragt en ftyl ons geheel niet fmaak e n , is 'er onder het goede, 't welk wy aantroffen »
n i e t s , dan 't geen w y te meermaalen en beter voorgefteld vonden.
Hoe verre fcbiet het beste , hier
voorkomende, te k o r t , by 't geen een V A N R E E S , een
HESSELINK ,
een F E I T H en een R O G G E gefchreeven
hebben! boe weinig is h e t , in vergelyking met de Ant
woorden van een F E I T H , van een B R O U W E R , van een
KEMPER.

(f)l

W y konden niet nalaaten , onze Leezers <> te deezer
gelegenheid, te herinneren aan die meesterftukken. W y
doen zulks te m e e r , om d a t , door de wyze, op welke
de Verhandeling Van p. P A U L U S over de Gelykheid
enz. door Directeuren van T E Y L E R S Nalaatenfchap en de
Leden van het Godgeleerd Genootfchap, gelyk wy aan
merkten, vereerd is , en die in dit Werkje onder eene zo
zonderlinge Benaaming voorkomt en met zo veel fchamperheids wordt behandeld, dat Genootfchap zydelings
eene fmette wordt aangewreeven, — eenefmette, welke
óp de S T I C H T I N G niet kleeft.
(*) Zie de Verhandelingen van
fchap , het XVII en XX Deel.
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der Zeevaarenden
,
byzonder der zulken, die of in t geheel of
grootendeeh
verftooken zyn van Genees- en Heelkundige
Hulpe;
ter hewaaringe der Gezondheid,
en ter geneezinge
der
meest gewoone Ziektens en Toevallen.
Beneevens een
nodig Aanhangzel over d& Geele Koortze , ten behoeve
der geenen,
die de Geneeskunst ter Zee, of in onze
Buitenlandfche
Bezittingen
uitoefenen.
In Twee Stukken.
Door v. V A N W O E N S E L , Af. D.
In 8vo.
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onderling meet ongetwyfeld eenen ieder de wyze
voorkomen , op welke een Do3or der Marine
z i c h , op meer dan ééne plaats, uitlaat over den Zeedienst in 't algemeen, en den Matroozenftand in 't byzonder; daar hy het beftaan van hem met recht voor.
Roekeloos meent te mogen uitkryten,
die, voor 10 a 12
Gl. 's maands, aan eene verraaderlyke Zee de voorkeuze geeft boven eenen Grond, die den werkzaamen Mail
nimmer laat verhongeren; — roekeloos bovenal in onze
dagen , ,, daar niemand zich meer bekommert om de
„ barheid des winters of de ftormachtigheid der Equi„ noxen, daar men fchepen na zee zendt in alle tyden
„ des jaars, en Koopman en Rheeder gerust llaapen op
„ hun polus van Asfurantie ; zich weinig bekreunende
„ over het gevaar van den Zeeman; wel te vreeden zo
hy van den Asfuradeur eene gaave afreekening ontvangen heeft; zonder dat 't geweeten hem ooit ver5 , wy t , dat hy de geleegenhcidlyke
[een nieuw by woord,
, , immers voor onsj oorzaak is van het lyden en overlyden van veelen zyner Evenmenfchen." — Hoe zeer w y
deezen zet, als een woord op zyn pas gefproken, van
geheeler harten beaamen , achten wy de zo breed uitgenieetene Roekeloosheid, in het verkiezen van den Zeedienst,
't welk wy thans niet willen toetzen , v o o r een Zeemans
Handboek inzonderheid geheel te onpasiè, en thans vooral zeer ontydig, ja niet min roekeloos bygebragt.
Dan,
w y gaan over tot eene onpartydige befchouwing van het
Werkje zelve, waarvoor wy (dit in 't voorbygaan) noch
Uitgeever, noch Jaartal vermeld vinden.
De bedoeling van den Heer V A N W O E N S E E — den
Zeeman een Handboek omtrent Gezondheid cn Ziekte in
han-
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handen te geeven, en ook den Genees- en Heelkundigen op
de Schepen eenigzins voor te lichten — is allerloflykst,
en kon niet uitblyven , wanneer eene bekwaarne hand
zich daartoe verledigde, den Zeevaarenden van de groot*
fte nuttigheid te weezen. Jammer dus, C
doet ons
waarlyk leed alzo te moeten fpreeken) dat wy het Ge
fchrift van Dr. V A N W O E N S E E — 't welk , behoudens
eenige nieuwere aanmerkingen, een halve, indien niet een
geheele Eeuw te laat 'fchynt opgefteld — ter bereikinge
van zulk een heilzaam en gewigtig doel, geheel ongefchikt moeten verklaaren , zo wel wat de form als den
inhoud zeiven betreft. En daar een groot gedeelte van
hetzelve, volgens 'sSchryvers eigene verklaaring,uit Af
braak beftaat, moeten wy zyn E d . den goeden raad
geeven, voortaan omtrent dien handel deskundige SIoopersbaazen te raadpleegen, ten einde hy beter het onder
fcheid leere kennen tusfchen bruikbaar en ft een en puin
welk laatfte hy ongelukkig hier het meest vergaderd heeft!
— Opdat, evenwel, de Heer V A N W O E N S E L niet zeg
g e , dat wy hem yyandig o f dorflig zyn na het vermaak
om hem verdriet aan te deen (*_), van welke reeds by
voorraad toegepaste befchuldiging wy onszelven volko
men vrykennen, zullen wy ons de moeite getroosten, de
redenen van ons ongunftig oordeel in eenige byzonderhe
den te ontwikkelen ; terwyl het ons in deezen echter
volftrekt ondoenlyk was, in een doorloopend verflag erj
toets van het geheele W e r k te treeden ; welke onder
neeming, van wegen de veelvuldige misvattingen, die
ons hier op bykans elke bladzyde voorkwamen, by het
Stalruimen van Hercules welligt te vergelyken ware!
In de eerfte plaats meenen wy met grond te mogen
zeggen, dat de D r . , op het voetfpoor van veele ande*
ren , omtrent het waar begrip van de Velks - Genees
kunde , den bal geheel misfiaat.
Dit byzonder Vak
der Geneeskunde kunnen en moeten w y , gelyk meer
maalen is gezegd, niet anders dan in eenen negativen
zin neemen; dat i s , den Ongewyden in de Kunst alleen
de klippen leeren vermyden, waarop gezindheid en lee
ven gevaar loopen. Men moge 'er nu en dan eens eenen
enkelen raad tegen deeze of geene geringe ongefteldheid,
of derzelver voorloopige toevallen, laaten invloeijen;
dan
e n

n e t

%

(*) ade Stuk, bl.

in.
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dan het is hier van het grootfte belang, het ne quid
nimis niet uit het oog te verliezen. De uitdrukking
zelve, (opdat wy dit in 't voorbygaan aanmerken) de
kunst om het leeven te verlengen, behaagt ons niet: veel
eigenaartiger ware het, in ons oog: de kunst om het leeven niet te verkorten.
Al hetgeen dus tot het pofitive
onzer weetenfchaplyke kunst, of tot de eigenlyke kennis en geneezing van ziekten, betrekking heeft, behoort
hier niet t'huis, en de gemeenmaaking daarvan kan hoegenaamd geen n u t , maar veeleer de fchadelykfte gevolgen te wege brengen. Indien nu onze Schryver de zaak
mede uit dit oogpunt befchouwd, en zich , voor
zo verre den ruuwen Zeeman betreft, alleen bepaald
had tot datgeen , 't w e l k , in den ftrengften z i n , tot
den leevensregel voor den Zeeman , tot de bewaaring
van deszelfs gezondheid en de voorkoming van ziekten
behoort, dan zoude hy in de daad een verdien ftelyk
werk kunnen verrigt hebben; evenwel met deeze byvoeging, dat hy een eenvoudiger ftyl aangenomen, en denzelven minder met nota's, zy flappen , zy(lappen in zyflappen-, vervolgen en toegiften had opgefchikt, — dat
hy by zommige belangryke onderwerpen, als b. v. by de
zo noodige zindelykheid , by bet aanbelang van zuivere
lucht op de Schapen, enz. had blyven ltilftaan; al hadde hy dan, ter meerdere bekorting, de Dollehondsbeet
en derzelver behandeling, die toch veelen in een Handboek voor óen Zeeman wel niet zouden misfen, onvermeld
gelaaten ; en dat hy voorts ook alle gewaagde (tellingen
had vermyd, waarvan eenigen zelfs in het belagchelyke
vallen. Zoo zegt de Schryver b.v. bladz. 7 „ dat het eeten van Spek hinderlyk is aan de doorwaazeming.'''' In de
daad eene ontdekking, waarvan den Heere V A N W O E N S E L alleen de eere toekomt! O f zoude ook Mofes reeds
bevreesd geweest zyn , dat zyne geloofsgenooten niet
genoeg zullen uitwaièmen? - — M a a r , ernftig gefproken, waarop fteunt dit gezegde? En zyn 'er geene andere redenen, om deeze en dergelyke fpyze in zommige
ongeftetdbeden af te raaden, vooral voor onzen Schryv e r , die toch in alle gevallen met fcherpe vugten in de
weer i s ?
Maar nu vraagen w y , wat nut 's Schryvers poogingen kunnen hebben, daar hy,'behalven zyne, althans
voor den mingeoefenden en zelden zeer leesgierigen Zee*
man, byna onverftaanbaare voordragt, met ter zyde ftelling
1
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ting van het boven aangevveezen onontbeerlyk onderfcheid,
den Zeeman zo maar op eens tot Genees- en Heelmeester
bevordert; en dat wel op zodanige onberedeneerde w y z e ,
dat men,met daarlaating van alle voorige Gefchriften van
dien a a r t , hier het duidelykfte bewys heeft van het
onbeftaanbaare , en zelfs van het belagchelyke, 't welk
in zodanige raadgeevingen opgefloten ligt. Z o wordt ,
b . v . , den Zeeman verteld, wat een volle, fterke, har
de, kleine en weeke Pols te kennen geeft. Waarlyk eene.
fraaie zaak voor een Zeerob met een paar bepikte han
den , om zo maar ex tempore den ftaat der Pols te beoordeelen, betgeen zo menigen jongen Geneeskundigen
wel eens het zweet doet uitbreeken! Maar de man
moet nog meer ; hy moet de Keel - ontfteeking, met
o f zonder verkouwdheid, van de Slokbuis, de Luchtp y p , ook h e t Z y d e w e e van de Long-ontfteeking kun
nen onderfcheiden ( v a n de Lever-ontfteeking wordt
niet gerept) , het verfchil weeten tusfchen eene R o t 
koorts en eene kwaadaartige Rotkoorts (over het geheel
een* zeer geleerde verdeeling.) Dit alles, intusfehen, is
nog niet genoeg ; hy moet ook met een pennemes een
ader openen, en wel acht geeven , om N B . geen flagadertje, geen zenuw, geen pees te kwetzen! hy moet
ook , in eene zwaare Keelziekte, of by eenen Drenke
ling, (in het eerfte geval nog wel de Lyder zelve) zo
maar eventjes de luchtpyp met een mes doorfnyden!...
En dit alles (waarby
veele ftaaltjes konden voer
gen) heet Folks-Geneeskunde, en zal den Zeeman van
dienst weezen ! Onzes achtens niet meer dan o f men
hem eene Verhandeling over, het Zeerecht in handen
wilde geeven, die evenwel nog by lange na niet van
die fchadelyke gevolgen zoude weezen.
Dan, mogelyk bedoelde de Heer V A N W O E N S E E voor
naamelyk, den Heelkundigen op de Schepen te onderwyzen V En hierby wilden w y , in de tweede plaats, een
weinig ftilftaan. In de eerfte Raadgeeving reeds ontmoeten
wy zo veel verkeerds, dat wy ook van dien kant ons niet
veel heils van dit Werk kunnen belooven. Z o zegt de
Schryver bladz. 1 1 : „ Als de pols tegen den vinger
„ llaande, hem een gevoel geeft, als of de flagader mas, , lief of als een pyp was,noemt men die pols hard; en
, , dit duidt doorgaans eene ontfteeking aan." W e e , intus
fehen, den Genees- en Heelkundigen, ( o f liever hun Pa
tient) die op deeze wyze uit de pols tot het daarzyn eener
Xx 3
ont;
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ontftéeking wilde befluiten ! Die zogenoemde hardheid
is immers zeer bedriegelyk ; waarom men ook te recht
aangedrongen heeft, o m , by zodanige pols, dezelve met
de vingers fterk te drukken, en naauwkeurig acht te gee
v e n , of die hardheid alsdan nog blyft aanhouden, dan
of dezelve geheel verdwynt, 't welk van geen gering
belang is en wel bad mogen aangemerkt worden.
Voorts zegt de Schryver, eenige bladzyden verder, dat
bet in de Geneeskunde van het grootfte belang is , de
zaaken den rechten naam te geeven.
Deeze Helling
alleen , aldus zonder eenige bepaaling ter nedergezet,
zou ons een blyk opleveren van de begrensde kunde
Cens Geneesheers ; daar wy ons overtuigd houden, dat
jiiets onzer Kunfte meer nadeels heeft toegebragt, dan
de Benaamingen der Ziekten, volgens derzelver zinnelyke verfchynzelen.
Weet de Heer V A N W O E N S E I .
niet, dat wy zogenoemde Naam - Doctoren hebben, en
dat deeze juist de grootfte weetnieten en domlte kwak
zalvers z y n ? Heeft niet het wonrd Pleuris wel ligt zo veel
onfchuldig bloed doen ftroomen als R O B R S P I E R R t ' s Va
derlandsliefde?
Even zo is het gelegen met de Klasfificatie, met de kentekenen en geneezing der Ziekten, waar,
omtrent de Heelkundige ongetwyfeld meer nut zal hebben
van de doorbladering der Schriften van L I N D , P R I N G L E ,
W O N C H Y , T R O T T E R , I I L N N I N G en zo veele anderen.
. Het laatfte B o e k , Beredeneerde Medifyn-doos betiteld,
jouden w y , voor den Zeeman,
veeleer onberedeneerd
noemen; ten minften wy vonden dezelve zonderling door
een gehaspeld; op No. i b. v. moet men-10 verfchillen
de bladzyden opflaan: zodat het hier, by het gebruik,
welligt zyn zou: De Heer zegenede greepI — Dan, ons
beftek verbiedt,de Doos zelve voor den Leezer te openen.
W a t nu eindelyk het Aanhangzel over de Geele Koorts
betreft, 't welk eigenlyk voor deskundigen gefchreeven
i s , goeddeels was ons het daarin vermeldde reeds van
elders bekend;offchoon in dit gedeelte anders hier endaar
wel iets goeds en bruikbaars gevonden worde.
• Hier zouden wy nu ons verflag kunnen eindigen; dan
wy vinden ons gedrongen nog iets te zeggen van de
llordige principes , met laage aartigheden , waaraan hy
eelfs den Bybel dienstbaar maakt, doorfuld, die de Heer
V A N W Q E N S E L zich niet fchaamt alhier openlyk aan den
dag te leggen, niet alleen, maar zelfs, op zyne w y z e ,
te defendeeren, en die de felle verontwaardiging moeten
wekken van eiken Vriend van Zedelykheid, W y zwygen
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£en van de vuile kladde, die h y , in eenen zyftap, der
Sexe zo hoonende durft aanwryven, en die hem allen
omgang met fatzoenlyke Vrouwen (zo zyn gevoel en
fmaak daarvoor anders nog berekend z y n ) ontzeggen
moest; en die (indien het gefielde waarlyk 'sMans erniïig gevoelen i s ) zou doen vermoeden, dat V A N W O E N S E E alleen met zekere Clasfe, door hem met den halfeerlyken naam van Huurvrouwen beftempeld, te doen gehad hebbe. W y bepaalen ons meer byzonder tot hetgeen
de Dr. in de inleiding tot zyne raadgeevingen wegens
de Venerifche Kwaaien ter nederftelt, en juist berekend
i s , o m , met het gejoel yan fchande en de vrees voor
de fchriklyke gevolgen, ook het laatfte vonkje van Z e delykheid by den Matroos uit te blusfchen; daar hy hier
eene onbewimpelde apologie der Onkuischheid vindt, een
Zedelyk Weezen onwaardig.
E n , wat de Phyfieke
gevolgen van zodanige onberedeneerde handelwyze betreft, is dezelve niet gelyk aan die van een Geneesheer,
wanneer hy, een Patient in eene dispofitie tot eene gevaarlyke Ziekte aantreffende , denzelven opzettelyk in
zulk eenen toeftand brengt, alleen om aan dien ongeluk kigen zyne Kunstbekwaamheid te kunnen toonen, die
met dit alles faalen kan ? — Neen, Docbor! wy zyn noch
Dweepers, noch Godgeleerden, boven wier naamv bezet
geweeten gy u verheeven verklaart; en echter fprak ons
zedelyk gevoel luide in ons, zich verzettende tegen uwen
wensch, om het daarheen te ftuuren, dat en Zee- en
Landlieden zonder vreeze het pad der Ontugt zouden
kunnen bewandelen! — W y zouden vreezen, door hier
den Schryver woordlyk te volgen, de kieschheid eener onbezoedelde verbeelding te beledigen , en tevens eener
ongeregelde voedzel te verfchaffen.
W a t zou de
zalige D E R U I T E R , de grootfte Admiraal welligt, waarop ons Vaderland — wat zeg ik? waarop eenig L a m !
immer kon roemdraagen, wiens Godsvrugt alleen zyne
Dapperheid evenaarde, wiens edele lippen nimmer eenen
Vloek ontkwam , daar zyn kragtigst ftopwoord Kaerels
was , dien de Matroozen Vader noemden , terwyl zy van
zyne wenken vloogen — wat zou D E R U I T E R zeggen,
indien hy nu eens opzage, en zyne verbasterde Kinderen , onze hedendaagfche Jan-maats,
zag en hoorde?
D a n , hoe zou eJele fpyt zyn eerwaardig aangezicht
doen gloeien, wanneer hy in eene denkwyze , hoedanige
hier openlyk ontvouwd en verdeedigd wordt , de bron
X x 4
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aanfchouwde van zo groote bastaardy ! — wanneer hy
het Vergif van verpeste Zedelykheid Qheilloozer nog
dan het Vergif van Venus) onder dit in den oorfprong
zo eerwaardig Ligchaam,waaraan Amfterdam deszelfs aan.
weezen , het Vaderland deszelfs thans helaas! zo zeer
verduisterden roem en glorie is verfchuldigd, zag verfpreiden!
W y befluiten met te zeggen, dat, daar toch dit Gefchrift door Dr. V A N W O E N S E L aan den Zeedienst is
gewyd , wy 'er geen beter weg meê weeten , dan 'er
Kardoezen van te maaken. Behalven dat 'er dan nog
eenig nut van te trekken w a r e , zou zulks te gelyk voorkomen, dat de eer en roem van onze Vaderlandfche Ze«
den en Geneeskunde door hetzelve bezwalkt wierde!

Veldtogten van B O N A P A R T E , op Malta, in Egypten en
in Syrien. Benevens eene korte Befchryving van Opperen Neder-Egypten;
deszelfs Rege er ings-form , Godsdienst, Zeden en Gewoonten, Koophandel,
Oudheden,
Kunflen en Weetenfehappen, enz. Door j . B . L A T T I L »
Uit het Fransch vertaald,
In den Ha ge , by I. van
Cleef, 1803. In gr, 8vo, 289 bl.
T~\c fnelle wapening van het Esquader te Toulon;
\JF de aankomst der zegevierende Troepen uit Italien en uit Zwitserland op de oevers van de MiddePlandfche Zee; de byeenverzameling van Kunftenaars
en Wysgeeren in het Zuiden van Frankryk, en de keuze des Gouvernements, tot eene zo geheime Expeditie,
op B O N A P A R T E gevestigd, lokten my uit, om de opmerkelykfte gebeurtenisfen van dien Veldtogt op te tekenen.
„ In het vervolg breidde myn plan zig veel verder
uit. E n daar de verovering van Malta en Egypten
my in landftreeken overbragt, die zeer weinig bekend
zyn , en omtrent wier befchryving de reizigers niet
overeenkomen , heb ik eene pooging gedaan, om den
nevel van twyfel, met welken derzelver toeftand bedekt was , te verdryven.
„ Ik zal van Egypten, van deszelfs uitgeftrektheid,
lugtftreek en vrugtbaarheid fpreeken, e n , na deszelfs
Stéden befchreeven, deszelfs Bewoonders, Godsdienst
fn Zeden afgefchetst te, hebben, zal -ik eene naauwkeu-
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keurige gefchiedkundige befchryving geeven van des
zelfs Gedenktekenen.
Het is alleen door den baijert
der oude Schryvers te ontwikkelen , e n , op de plaats
zelve der puinhoopen en overblyfzelën van voorige t y 
den, my aan onvermoeide nafpeuringen over te geeven,
dat het my gelukt is eenige zekerheid omtrent zo veele
twyfelagtige onderwerpen te verwerven.
„ De Syrifche veldtogt heeft my de noodige bouwftoflen verfchaft tot het befchryven van nieuwe Provin
ciën , en tot het affchetzen van een krygstooneel , op
hetwelk de bloedigfte oorlogen zo veele verfchillende
volken vernield hebben.
„ Onafgebrooken ben ik het gros des Legers gevolgd
tot op de ontruiming van Cairo door den Divifie - Gene
raal BELLiARD : ik kan diensvolgens de getrouwe Gefchiedfchryver van de veldilagen en de krygsdaaden dier
Armee zyn,
„ De aart van oord en onderwerp fömmige plaatzea
van myn dagverhaal al te drorg en verveelend maakend e , heb ik het bekoorelyke der Fabelleer te hulp ge
roepen; ik heb het met eenige gefchiedkundige aanmer
kingen doorweeven. Kortom, ik heb niets overgefiaagen, 't geen my beiangryk fcheen , en zorgvuldig alle
feilen tegen de tydreekening vermyd.
„ Indien myn werk al niet door den inneemenden
fchiyfftyl van V O L N E Y , S A V A R Y , of V O L T A I R E , ver
aangenaamd w o r d t , zal bet ten minften de verdienfte
bezitten van de dwaalingen te her Hellen , in welken,
by gebrek van met eigen oogen geden te hebben, zelfs
die beroemde Schryvers gevallen zyn."
Zo luidt de Inleiding van den Schryver L A T T I L , die
het aantal der Werken over de Krygsbedryven van B O 
N A P A R T E en andere Franfche
Helden, op de gemelde
tooneel en, vermeerdert, en ook in onze taal te voorfchyn
treedt. Op geen laagen toon is dezelve geftemd, en de
ftyl in het W e r k zelve gaat op denzelfden toon voort.
Hierdoor onderfcheidt het zich van andere Dagverhaalen ,
gelyk het eerfte gedeelte een Dagverhaal behelst. D e
genoeg bekende Gebeurtenisfen worden als samenge
drongen , en met een verbaazend vuur vermeld.
De tocht na en de vermeestering van Malta wordt
kort befchreeven , en de Burger L A T T I L wenscht de
tachtigfte halve Brigade, „ de getrouwe bewaarfter
van het veroverde Eiland en van de bekoorelyke MalXx 5
tee-
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heil en v e r m a a k ; " en zag zich ten tweedemaal de gehee'e Armee „ op het' zilte watervlak
verzameld. De adem des noordenwinds deedt het water golven , en den twaalfden dag waren wy voor
Aiixandrien aangekomen." Hier treedt hy tot de oudheid,
t e r u g , maakt vergelykingen tusfchen de oude Stad en
de nieuwe , en vervangt zulks door het vermelden der
Krygsbedryven, bovenal de Slag yan Chebreis en de Veldflag der Pyramiden ; Groot Cairo wordt befchreeven.
De bevolking dier Stad i s , volgens hem, door VOLNETT
niet naauwkeurig opgegeeven ; van de viermaal honderd
duizend zielen, door hem aan die Stad gegeeven, kan
mén 'er honderd duizend aftrekken. „ De Mamelukken,"
merkt hy o p , „hadden zich de fchoonfte Vrouwen uit
Georgien en Mingrelien toegeëigend ; hunne Serails leeveren het fchitterendst en wellustigst gezigt op. Elk
verhemelte vormt een gulden koepel, vangt den Noorden-wind op en dwingt hem neder te daalen op den leliënboezem der fchoone Slavinnen. Op hunne beurt doen de
Zephyrs eenen verkwikkenden lugtftroom in de vertrekken gebooren worden , en ademen zagtkens onder het
doorzigtig gaas.
Een ftraal van lpringend water,
nedervallende in een kom van wit marmer of van granïetfteen, maatigt in den Zomer de al te fterke hitte
der lugtllreek , en onderhoudt de frisfe blos deezer
Houris. Sophas, pragtige T a p y t e n , vergulde Kusfens,
verfieren de ryke vertrekken. Het zuiverfte goud van
Sennars, de esmerauden van Peru, het coraal der Roode
Zee, en de zeldzaamfte diamanten , doen haare bekoorelykheden nog meer uitkomen.
De verblyfplaatzen
dier f choonheden, de Afgoden der Mamelukken, zyn een
heiligdom , ontoeganglyk voor e!k ander man. In een
losiè houding naast haaren Sultan gezeten of uitgeftrekt,
of weeklyk rustende op eenen Turkfchen Sopha, brengen zy haar leeven in eene zagte kwyning door. In
deeze verblyfplaatzen der weelde , en tot eene pragtige
flaverny gedoemd, leeven en fterven z y , voor niemand
zigtbaar dan voor haaren meester." — — De Zeeflag
van Aboukir wordt met veel vuurs befchreeven, en zo
ook de daar op volgende Krygsbedryven van B O N A P A K T E vermeld, afgewisfeld door Piaatsbefchryvingen.
Met eene nieuwe Afdeeling vangt de Expeditie van
Opper-Egypten onder D E S A I X aan , wien L A T T I L vergezelde , en vermeldt den bloedigen Slag van Sediman. D e
op-
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öpftand te Cairo, door B O N A P A R T E gedempt, befchreeven hebbende, luidt het fJot: „ E e n godlyke iïem weergalmde door geheel Egypten. B O N A P A R T E , met den
•Jchitterendften roem omgeeven, werd den Volken als een
weuwen Zendeling van M A H O M E T verkondigd. De redenaars der Moskeen predikten alomme, dat zyne overkomst na Egypten in twintig plaatzen van den Coran
voorfpeld was , en dat hy dcor den wil van het Opperweezen de Kruisfen van het Westen hadt ter neder
geworpen."
De Expeditie van Syriè'n onder K L E B E R woonde onze Schryver b y , en maakt dezelve eene belangryke Afdeeling.
Plaatsbefchryvingen wisfelen hier de krygsbedryven af. Den Nyl opvaarende, zag hy den top van
de Delta , by de Gefchiedfchryvers onder den naarn
van Koe-buik bekend. „ Buiten twyfel," merkt hy o p ,
heeft S A V A R Y willen fchertzen, als hy verhaalt, dat
de welriekendlte geuren, de bloozende r o o s , de yvoirwitte l e l y , de bloeiende muurbloem, de fchitterende
jasmyn , in één woord alle de uitgezogtfte gaven van
F l o r a , de fchoone kunne van den omtrek uitlokten, om
zich hier te komen optooijen.
Ik heb nimmer iets anders gezien dan Vrouwen, vuil als flakken en zwart
als aardmollen. Z y , die fraai zyn, komen byna nimmer buiten hunne elendige wooningen.
Indien, ten
tyde van S A V A R Y , zy zich aan de oevers van den
Nyl kwamen optooijen, moet zulks geweest zyn te
midden van een gloeiend ftuifzand, met modderig wat e r , en nimmer omringd van eenigen welriekenden geur."
- — Van het Meir Manzaleh , waarmede geen Europeaan tot nog toe volkomen bekend w a s , treffen w y hier
teurige narichten aan.
Het Beleg van El-arisch
vervangt die befchryving, en wordt dit gevolgd van
het Beleg van Acre. ,, In menigte," tekent onze Schryv e r hier op , „ kwamen de Christenen van het Land
ons onder onze tenten het beste voedzel aanbrengen,
't welk Syrien leeveren kan. Ik voelde meer dan immer het zagte en aanminnige, 't welk een Godsdienst
vol zuiverheid en opregtheid baaren belyderen byzet.
Ik verbeeldde my Gods uitverkooren volk te zien. Elk
beyverde zich om den ander in dienstvaardigheid te
voorl omen , zyn afgryzen voor D I E Z Z A R te betuigen,
en B O N A P A R T E de handen te kusfehen.
Het L e ger verfiond de fappige fpyzen deezer lugtftreek, lesch-
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te zynen c'orst aan cle zilveren fpringbronnen van het
gebergte, en dronk met volle teugen den geurigen nee*
tar der lachende heuvelen van den
Jordaan. '
Het berigt van den bloedigen Veidflag by Nazareth
wordt door de Reize op den Jordaan vervangen. De
befchryving van Nazareth,
begroot als eene Stad met
vierduizend zielen bevolkt, is doormengd met uitdrukkingen , waar toe de Vertooningen des Bygeloofs aanleiding gaven , welke op de Godsdienstleer der Christenen zydelings terugkaatzen. De Veldflagen van Canaan en den Berg Thabor worden gevolgd door de hervatte
Belegering van Acre en het wederkeeren na Egypten
met het L e g e r , dat by het binnen treeden in Palejlina
uit dertien duizend man beftondt, en van 't welk 'er
flegts agt duizend terug keerden; ziekten hadden drie
duizend man weggefleept; twee duizend fneuvelden,
of werden gekwetst in uitvallen , veldflagen en ftorinen.
De landing der Turken in Egypten en de Veidflag
van Aboukir maakt eene nieuwe Afdeeling uit: deeze
vermeldt B O N A P A R T E S vertrek uit Egypten, K L E B E R S
aanftèlling tot Generaal en Chef, met diens Krygsbedryven» en Vrede met M O U R A T - M ; den moord aan
KXEBER
gepleegd, en hoe M E N O U hem opvolgde.
„ Deeze," luidt de taal des verhaals, „ berigtte ons,
volgens tydingen uit Europa ontvangen , de verheevene daaden van B O N A P A R T E .
W y twyfelden niet
langer of de Franfche Republiek zou weldra de eerfte
der Natiën, en de Eerfte Conful de Scheidsman der
Volken worden. Reeds eerbiedigt Africa zyne wetten;
de Amcricaanen fpreeken van niets dan van zyne overwinningen ; in Per fieri wischt zyn naam dien van A L E X A N D E R en in Syrièn dien van S C I P I O uit, en aanzienlyke lieden, uit China gekomen, fpreeken van de wederopstanding van G E N G I S - A Ö ^ in Europa.
In de vervoering van deszelfs vreugde vierde het Leger dagelyks
de luisterrykfte feesten. Egypten was het middenpunt
der vreugdebedryven geworden. D a n , weldra kondigden de fchikbaarendfte gerugten in geheel het Oosten
eene nieuwe landing a a n , e n , terwyl B O N A P A R T E onze
dapperheid vleide , verzamelden de vlaggen van de
Theems en de Dardanellen zich in alle zeeën , om de
Egyptifche Volkplanting te overweldigen."
Hoedit gefchiedde, wordt op denzelfderj trant als het voori7
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rige opengelegd.
H y houdt met dit alles zich verzekerd» dat de handvol volks, welke, zints drie jaaren, meer dan driemaal honderd duizend man van onderfcheidene volken geflaagen hadt, zich ten derdemaale
yan Egypten meester zou gemaakt hebben, indien zy
dén Veldheer had mogen behouden, die haar derwaards
geleid hadt.
. Hoe veel ook van plaats- en volkbefchryving onvermydelyk in de Eerfte Afdeeling inkwam, is de Tweede
bepaald beftemd tot eene Befchryving van Opper- en
Neder-Egypten.
De Delta , de Nyl, de Pyramiden van
Saccara , de Tempels, de Puinhooptn , de Beelden krygen niet alleen hun aandeel in de befchryving, maar ook
geeft LATTiL , over verfcheide (tukken dier hooge oudheid , zyn byzonder gevoelen o p , alles zeer vereerend
voor de Egyptenaaren en de hooge oudheid diens volks.
Aan dit alles hegt onze Schryver een Tafereel van den
tegenv/oordlgen ftaat van Egypten in verfcheidenerleï
opzigten ; ten aanziene van de Regeeringsvorm merkt
hy aan: „ B O N A P A R T E deed poogingen om het volk
aan de flaverny te onttrekken , en hetzelve eene democratifche regeeringsvorm te geeven; maar weldra veranderde hy van gedagten: de invloed van den Godsdienst
op de Regeering -was nog al te fterk, en de Egyptenaars al te onwèetend." Die Godsdienst, de Mahome.
daanfche, wordt vervolgens afgemaald, gepaard met een©
fchilderagtige befchryving van de Zeden en Gebruiken ,
van de Kunllen en Handwerken, van den Koophandel »
van de Weetenfehappen : laag is de ebbe, waartoe dezelve gedaald zyn. „ Het w a s , " merkt onze Schryver
ten deezen opzigte aan, „ den Franfchen Kunftenaarer»
en Geleerden reeds gelukt, eenige lichtftraalen onder de
inwoonders van Cairo te verfpreiden. Het Gouvernement
was voorneemens hen te befchaaven,en kunde en verftand
te doen herleeven. De Generaal M E N O U had Gasthuizen
ingefteld, alwaar men Franfchen en Turken gèzamentlyk
zou verzorgd hebben.
Hy noodigde hen tot onze feesten , tot onzen fchouwburg. Men bezigde hen vervolgens in de werkplaatzen der Republiek, en in de drukkery.
Weldra egter viel de noodlottigfte verandering
voor. Onze terugkeering naar Europa dompelde hen
dieper dan immer in flaverny ; en de fcheemering
van verlichting , welke zich aan het oog dier ongel ukki-
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kige Mufulmannen vertoond hadt, diende alleen om hun
hunne verlaaging en hunnen rampfpoed te toonen."
Schoon in deeze Afdeeling de ftyl niet zo zwellend
is als op veele plaatzen in de voorgaande, zal men
dien, over 't algemeen , des niet kunnen vryfpreeken.
Met dit alles heeft het Stuk verdienften genoeg , om
eene plaats te bekleeden by 't geen wy reeds van dee
zen Tocht in onze taal bezitten.

Reis van een Britsch Gezantfchap naar het Koningryk Ava,
in het Jaar
door MICHACL SYMES. Uit het Engelsch.
Met Plaaten en Kaarten- 11de Deel. Te Amfterdam- bj
J . A l l a n , 1S03. In gr. Svo. 338 bl.
6

D

e om Handelbelang ondernomene en voortgezette Reis
van den Heer SYMES , van welke w y , by de uitgave des
Eerden Deels, een algemeen berigt gaven, ftaaft het toen
door ons opgemerkte ten vollen ( * ) . Op het bekomen ver
lof voor den Heer SYMES om na Pegu te gaan, vangt hy de
Reis derwaards aan , niet zonder vormeld te hebbtn het
kwaad vermoeden der Birmans, door baatzu?rige perfoonen
aangeflookt, en de kunsrgreepen om de Engelfche Bezending
tegen re werken. De Reis derwaards is de voornaame in boud
van het lilde Hoofdftuk, het eerfte in dit tweede Deel.
De aankomst te Pegu, werwaards de reis te fpoediger o n 
dernomen was, om een jaarlyksch Feest aldaar, op't welk SY
MES geaoodjgd werd, by te woonen, en dat Feest zei ,>e,
is de (toffe, in het IVde Hoofdft. verwerkt. Vreemdheid lokt
den leeslust uit. De Aanfehouwer van 't zelve kon niet naaJaaten, eene betuiging, zo zwaar vallende voor een Engelsch«tan, af te leggen. „ Het was voor een Europeaan een niec
jninder aangenaam dan nieuw gezigt, getuige te weezen van
zulk een grooten toeloop van voik van allerleie rangen, tot
vreugd en blydfchap byeen gebragt. zonder dat 'er eene en
kele daad van onbetaamelykheid gepleegd werd, o f zonder dac
dezelve door de dronkenfehap van een enkeld mensch ont
luisterd werd. Welke vertooningen van ligtmisfery en dron
kenfehap zou zulk een Feest niet uitleveren, indien het eens
in de nabuurfchap van eene voornaame Stad in Groot-Brittanje gevierd werd! Hoe vernederend is zulk eene aanmer
king niet voor een Engelschman, die anders zoo trotsch is op
zyn nationaal karakter!" —
Deeze geregeldheid greep ook
"plaats
f*3 Zie onze Faderl. Leiteroef. voor 1803. bl. 255.
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plaats op den laatften dag van het Birmanfche Jaar, wanneer
eene zonderlinge vrolykheid door geheel het Birmanfche gebied, tot fluiting van den jaarkring, plaats heeft.
,, Om da
onzuiverheid van het afgeloopen jaar af te wasfchen en hec
nieuwe met reinheid te beginnen , zyn de vrouwen gewoon
alle mans. welken zy op dien dag ontmoeten, water over 't
hoofd te fmyten ; doch daar tegen hebben de mans het voorlegt om haar met gelyke munt te betaalen. Deeze vryheid
geeft aanleiding tot een onfchuldig vermaak, byzonder aan de
jonge vrouwlieden, d i e , gewapend met fpuiten en potten met
•water, alle mans, welke langs de ftraaten gaan, nat maaken,
doch op haare beurt het zelfde ondergaan; maar het zonderlingst is, dat dit alles zo genoeglyk in zyn werk gaat, dat
'er noch in deeze, noch in eenige andere van hunne klugten,
de geringfte ongeregeldheid plaats heeft.
Veel water worde
'er nooit toe gebruikt, en geen man mag een vrouwsperfoon
vasthouden, maar wel haar zoo veel water over 't hoofd
fmyten als hy maar kan; doch als eene vrouw een man waarfchuwt, dat zy geen deel in het vermaak neemt, wordt zulks
voor een bewys van zwangerheid aangezien, en men Iaat haar
onbeledigd gaan." — — De Engelfchen namen deel in deeze
natmaakparty, en het was 'er op gemunt om hun wel te
reinigen.* naa eene kleine befproeijing, kwam een aantal vrouwen, jonge en van rniddelbaare jaaren, het vertrek inftuiv e n , die eerst door gebrek aan water uitfeheidden, toen zy
z o nat als drenkelingen geworden waren, en de Sexe zich
hoogst vermaakt hadt met hun zo veel waters in het aange.
zigt te kunnen werpen.
In de Stad Pegu, waar van de Befchryving in het V d e
Hoofdft. vootkomc, onthielden zy zich drie weeken, vry wel
voldaan over het genooten onthaal van den Maywoen, die
den Heer SYMES egter voorkwam, dat, by zekere gelegenheden , zich wel wat minder hadt kunnen laaten voorftaan opzyne waardigheid, die hy altoos met groote zorgvuldigheid
in agt nam. „
De terugreize na de Stad Rangeen, met veele aanmerkingen
onder den w e g , houdt den Leezer bezig in het Vide Hoofdft,
SYMES wyst aan, hoe men de Stad Pegu op de Kaarten verkeerd geplaatst heeft, en brengt die misftelling te regr.
Schoon te Rangeen wedergekeerd , en daar gehuisvest met
eene meerdere vryheid dan voorheen, klaagt de Reiziger over
de onwilligheid en agterhoudenbeid , om op zyne gedaar.e vraagen te antwoorden; iets, 't geen hem meer fpyts
dan verwonderings veroorzaakte. Hy vondt reden om zich
te verheugen. over de meerdere mededeeling van verlangde
kundigheden, uit den mond van een Italiaan/chen Zendeling,
die feem een volk , Qarajntrf of Carianers geheeten, d e d t
e
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kennen» De Tempel van Sjoedagon woivlt befchreeven; he«
Land is vol Tempels: de Birmanfche Priesters'worden be.
fchreeven. Men hadt 'er voorheen ook Nonnen , of Maagdlykö
Pries tcresfen, gehad; doch deeze waren voorlang afgefchaft,
als nadeelig voor de bevolking van den Staat.
„ D e bevolking van Rangoen is," naar luid des aanvangt
van het VJIde Hoofdft., „ al vry aanmerkelyk. 'Er zyn vyf
duizend huizen , welke fchauing betaaien, zo in de Stad als
in de Voordeden; indien men nu veronderflelt, dat 'er in elk;
huis maar zes menfchen woonen,zal het getal der inwooneien
dertig duizend beloopen.
Deeze Stad. langen tyd de wykplaats geweest zynde van onvermogende fGhuldenaars van verfcheide landen in Indie, is daar door opgevuld geworden met
fortuinzoekers , die, door de Birmans vriendlyk ontfangen
zynde geworden , aldaar een geringen koophandel dryven,
waaruit z y , indien zy zich anders voorzigtig gedraagen, hun
beftaan kunnen vinden. Men vindt 'er diensvolgens vlugteiingen uit alle de gewesten van het Oosten , en van allerlei
foorr. De Beurs, indien men de plaats, daar zy byeenkomen,
zoo mag noemen, is eene verzameling van kooplieden, die in
maar zeer weinige erootere Steden gevonden wordt. Mala-

baaren, Mogollen, Perfiaanen , Armeniërs, Portugeczen. Franfchen en Engelfchen mengen zich hier onder een , en houden
zich met alle de byzondere takken van den koophandel bezig.
Deeze zoo verfchillende menigte van.menfchen wordt
niet alleen toegelaaten te leven onder de befcherming van hec
Gouvernement, maar vieren zelfs hunne Godsdicniïige feesten en plegtigheden, zonder dat de Birmans 'er eemge acht
op flaan , die zich nimmer eenige moeite geeven om gelcofsgenooten te maaken. In dezelfde flraac hoort men het plegtig

geluid van de Muezzin, die de Godsdienilige Islamiten tot hts
inorgen-gebed roept, en de klok der Portugeefche kapel luijen,

om de Roomsch-Katholyken tot de Mis te noodigen. De ommegangen van de verfchillende Godsdienften ya,in elkander
voorby, zonder dat de eene den anderen beledigt. De Birmans bemoeijen zich nooit met de Godsdienüige begrippen
van eenige Secte, of belemmeren dezelve in haare plegtigheden; mits dat zy de openbaare rust niet vtritooren, of iets
op hunnen God Gaudma te zeggen hebben; doch indien iemand eenige ongeregeldheid ten deezen opzigte begaat, het
welk dikwyls gebeurt, dat de Mufulmannen doen, in hunnen
blinden yver voor het waar geloof, wordt hy in de gevangenis gezet ; en , indien zyne rustverftoorende dweepery
blyft aanhouden, wordt hy door flokflagen tot bedaaren gebragt."
By de Stad Maindu. tegen over Rangoen gelegen , is een

Dorp, Mima - Sjun - Rua , of het Dorp der Hoeren , 'c
welk
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tvelk alleen door vrouwlieden van dat foort bewoond wordt*
T e deezer gelegenheid'merkt de Reiziger aan , het lot d e
Vrouwen ten deezen Lande vermeldende: ,, Het oruugtig leven is in dit en alle andere landen de laatlle toevlugt voor
flegte vrouwlieden; doch in dit land is het dikwyls nog met
omftandigheden van byzondere en onverdiende ellende vergezeld. Zeer veele van die deeze levenswyze volgen, zyn haar
eigen meester n i e t , noch ontvangen het loon van haare ongelukkige kostwinning; zy zyn Slavinnen, door fchuidtïfchers
verkogt voor fchulden , die meesten tyd niet door haar zelf,
maar door anderen gemaakt zyn.
Volgens de wetten van
Pegu,wordt h y , die een fchuld tot zyn lasten heeften dezelve
niet betaalen kan, de eigendom van zynen fchuldeifcher, die
den onvcrmogenderi fchuldenaar tot zyn Slaaf maakt, en de
geringde dienften laat verrigten zoo lang tot dat de fchuld
betaald is; en het is niet de ongelukkige man alleen, die dit
moet ondergaan, maar alle zyne naastbiltaanden deelen dikwyls in de fchuld, en worden tot voldoening van dezelve
verkogt. De ellende, waarin geheele huisgezinnen door deeze onmenschlyke wet gebragt worden, is niet ta befchryven.
Onfchuldigc Vrouwen worden dikwyls ui£»haar huislyk genoegen en geluk gefleept, en om htt dwaas gedrag of de tegenfpoeden van den man van het huis , aan welke zy geen deel
hebben, op bevel van den Tackallj verkogt, die haar, wanneer zy eenige aantreklykheden hebben, tot een hoogen prys
koop:, om zich te verryken met het fchandlyk locn der ontugt. —-— In de behandeling van de tedere fefrte [fexe] roonen
zich de Birtnam ontdaan van alle gevoeligheid en menschlykheid, achtende de vrouwen niet veel hooger dan het v e e ,
dat op hunne landhoeven loopt ; en het iaagfte foort van
Birmam maakt g.ene zwaarigheid , om hunne dogters, en
zelfs hunne vrouwen, te verkoopen aan vreemdelingen, die
maar een korten tyd by hun verblyven; en zulk eene handelwyze doet geen van beide de partyen oneer aan , en het
verilrekt de vrouw tot geen fchande verkogt geweest te zyn."
Dusdanig eene behandeling, der Vrouwen aangedaan, is
niet alleen hoogst flegt, maar ook onverdiend ; althans zy worden ons hier befchreeven, dat zy niet alleen goede huishoudsters zyn, maar ook de meer gewigtige zaaken des koophandels
van haare mannen beftuuren tn zeer oplettend zyn in het
waarneemen van derzelver belangen; dat zy naarflig en yverig in den hoogden graad, goede moeders, en zelden door
eigen driften ongetrouwe Vrouwen zyn.
Het koel gedrag jegens het Gezantfchap bleef aanhouden,
en het was onzeker hoe het ten Hove zou ontvangen worden. Eindelyk kwam het Keizerlyk bsvelfchrift om de toebereidzels te maaken tot het doen der reize te water na de
1803. NO. 1 5 .
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Hoofdflad.
Onverwyld werd hier aan voldaan. De fcheep»*
bouw en de verdere toerusting wordt befchreeven.
Het Villfte Hoofdft. vermeldt het vertrek, de Reis, vol
.plaatsbefchryvingen, en eenige meer en min zeldzaame ont-,
moetingen.
In het IXde Hoofdft. wordt de Reis voortgezet.
De Afbeelding van het indruUzel des voets van Gaudma op
een üeen , waar op bl. 164 geweezen wordt, hebben wy niet
aangetroffen. In het Xde Hoofdft. is men nog op reis. Zy z a .

gen een Dorp, genoemd Sjoe - Lie - Rua,

o f Gouden-Bootdorp,

, , dewyl het bewoond werd door Visfchers in dienst van den
Koning, welker booten , zoo wel als alle andere dingen, die
aan den Souverein behooren, altyd by derzelver naam het
byvoegzel van Sjoe, of Gouden, draagen : zelfs wordt zyner
Majefteits naam nimmer genoemd , dan met den bynaam van
dit dierbaar metaal. Wanneer een onderdaan wil zeggen, dat
de Koning iets gehoord heeft, zet>t h y , het is tot de gouden
ooren gekomen; b y , die in de Konjnglyke tegenwoordigheid
heeft mogen komen, is aan den gouden voet geweest t> een
edelman, eens roozenwater ruikende , oordeelde , dat het een
reuk was, waardig aan den gouden neus.
Goud is by de
Jlirmans het zinnebeeld van uitmuntendheid; dan, fchoon het
by hen zoo hoog gefcfm wordt, gebruikt men het egter niet
tot de munt van het land, maar wel , doch niet altyd, tot
vercierzels voor de vrouwen en oorringen voor de mannen i
doch bet grootite gedeelte van hun goud wordt beftc-ed aan
het verpilccn van hunne Tempt l s , waar aan zy jaarlyks
groote foamien verkwisten. De Birmans geeven de ftof aan
hunne Goden en de hoedanigheid aan hunne Koningen."
Naa veeie Reisontmoeting'; n bereikten zy Neoundah, waar
eene bezending uit de Hoofdüad het Gezantfchap ontmoette,
't welk aanleiding gaf tot veele pligtpleegingen en vermaaken.
Aan boord van h.t Koninglyk vaartuig ing-fcheept . .wordt
de R e i s , in h^t X!de Hoofdft. weJer voortgezet. Her ver
meldt de aankomst te Ummerapoera , en het onthaal by den

Maywoen van Pega.

Hier de komst van zyne Birmanfche

Majefteit wagtende , vondt het Gezantfchap zich weder aan
bepaalingen biootgcfteld, fchoon het, onthaal zeer heusch was.
De befchryving van de Hofplaats treffen wy aan in het
X I ! d e II ofdit.
Aldaar was ten zelfden tyde etne Provinciaale. n^anr geen Keiaerlyke Bezending van C.ina; doch de
Hoogmoe.i van het Birmanfche Hof gedoogde het kinderagtig
voorgeeven , on de Engelfchen te doen gejooven , dat het in
de daad een Keizerlyk Gezan*fchap was.
Zuil-s geeft den
Heer SYMES ann eiding om op te meiken: „ Het fchynt, dat
de C'iineezen naar dezelfde wanftaltige Maatkunde handelden ,
totn zy Sir GEQRGE STAUNTON op den tyd der plegtige intre
de van Lord MAOARTHEY vertelden, Jat 'er Ambasfadeurs van
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Pegu tegenwoordig waren, en dat Siam, Ava en Pegu cynsbaar waren aan China. Zulk een onwaardig bedrog niet
verwagtende , kan meii 'er zich ook niet tegen wapenen. Déhoven van Ava en Peking gelyken elkander ih veelerlei op2igten; doch nergens meer in dan in derzelver verwaandheid,
die zy dikwyls toonen op eene wys, die niet minder belach]yk dan verachtlyk is." Wy hebben, deeze Reis leezende, ons
menigmaal de behandelingen, het Gezantfchap na China bejegend,
voor den geest gehaald , met de veelvuldige vernederingen
van den Engelfchen trots. •
Dit Hoofdftuk is belangryk
door de befchryving van de Hofplaats en van het omgelegen
land; de aankomst des Konings; 't uitftel der Geboorverleening, om eerst uit te vorfchen het nationaal character der
Engelfchen,
en zich daar volgens te regelen, enz.
De tyd , die 'er tusfchen de aankomst te Ummerapeera en
de plegtige inleiding ten Hove verliep , gaf gelegenheid om
eenig inzigt te krygen van de Gewoonten, Godsdienftige
Leerfteilingen en het Zedelyk Beftaan der Birmanfche Natie.
D e opgedaane waarneemingen leveren de ftofFe uit tot het
XlIIde Hoofdft.
W y neemen alleen uit de begrooting van
het getal der Inwoonderen over: , , Op de bevolking van het
Birmanfche Ryk," meldt SYMES , „ moet ik alleen afgaan op
de onderrigting, die ik gekreegen heb van het getal der Ste
den , Vlekken en Dorpen ; bedraagende dezelven, Volgens
de opgaaf van een perfoon, die ik veronderftel dat het zeer
wel kon weeten , en geen feden hadt om my te bedriegen,
omtrent agtJuIzend, boven en behalven de onlangs veikreegene vermeerdering van Arracan.
Indien men hier op kan
aangaan, waar aan ik f?een reden heb. om te twyfelen, en
men ieder Stad bp driehonderd buizen , en ieder huis op zes
perfoonen rekent, zal het geheele beloop veertien millioenen
en viermaal honderd duizend zyn.
Weinige inwoonders le
ven afgezonderd; zy voegen zich gemeenlyk in kleine hoopen
by" eikanderen, en hunne byeengeplaatfte wooningen maaken
derzelver Ruas o f dorpen uit. Indien Wy derbaiven hun ge
tal, Arracan 'er onder begreepen, op zeventien millioenen
ftellen, zal de rekening niet veel verfcheelen, en ik geloof
dat ze eerder te laag dan te hoog zal gefteld zyn.''
Het XlVde en laatfte Hoofdft. deezes Deels doet ons
de Krygsmagt, de Lugtftreek, de Voortbrengzels, het Charac
ter der inboorlingen enz. kennen. Veel aangeftipts moes
ten wy overfiaan.
Alleen melden wy n o g , dat Tien
Plaaten en eene Kaart van het Birmanfche Ryk dit Deel o p deren.
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AANSPRAAK ES GEZANCEN.

Aanfpraak en Gezangen , ter gelegenheid der uitdeeling va»
een fraaije en op de gebeurtenis toepasfelyk gefchi.derde Tabak: doos. aan MATTHYS MOOLENAAR van Zandvoort, wegens
het Constitutioneel Gtzelfchap te Haarlem, votrmaals Volksvergadering, den 1 5 0(1. 1 8 0 3 . Door A. LOOSJES, PZ.
Zy fchat Verdienften hoog in Neêrlands achtb're Grooten,
Maar vindt ze in 't Visfchers kleed, hoe nedrig, ruim zo fchoon.
FEITH.

Te Haarlem, by A . Loosjes P z . In gr. 8vo. 23 hl.
e Nieuwspapieren van den dag hebben de daad van den
Burger MOOLENAAR in 't breede en naar verdienften
vermeld: meer dan zulk een vermelden was dezelve waardig.
Het Conftitutioneel Cezeïfchap te Haarlem oordeelde dit, en
befloot, een Tabaksdoos, met eene daar op gefcbilderde Afbeelding van die ftoutmoedige daad, nevens een gepast Infchrift , dien Vaderlander te vereeren , en dit bedryf eenige
itaatlykbeid by te zetten door eene Aanfpraak en Gezangen:
deeze zyn door den Uitgeever vervaardigd.
„ Men befcbouwe," fchryft de Vervaardiger, „ het een
en ander in het waare daglicht, dat is , niet als kunstmaatige
voortbrengzels, maar als welmeenende uitdrukkingen van een
h a r t , gloeijende voor het heil des Vaderlands." — Niemand,
die 's Mans fchriften, in een en ander vak , zo in dicht als
ondicht, kent, zal twyfelen, of hy heeft en voordragt en
ftyl naar deeze byzondere gelegenheid gefchikt.
W y fchryven alleen een gedeelte a f , als in zich bevattende
den hoofdinhoud van dit kleine Volksftukje. ,. Zo hebben
„ w y , in het midden van zo veel druks , onze Vaderlandfche
„ harten lugt gegeven
Heilwenfchen over alle welmeenende Vaderlanders uitgeftort — een kloekmoedigen jon„ geling in ons midden een blyk onzer achting voor burgerlyke deugden gefchonken — dankbaar aan onze dappere
, , Krygslieden gedacht — wenfchen uitgeboezemd over de Vryj , heid der Zee , zo wel pasfende aan vrygeboren Nederlan„ d e r s , die zich thans Bataven noemen na een Volk, dat,
„ toen geheel de bekende Waereld voor de Romeinen buk„ t e , alleen de Bondgenoot van dat Volk w a s ! "
Agter
aan is gevoegd een Volksliedje in een gekuischter gewaad dan
het oorfpronglyke, dat als een Straatliedje is uitgedeeld geworden.
Ons
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Ons is berigt, dat aan MOOLENAAR van eene onbekende
lsand eene Gedenkpenning gezonden is. De Maatfchappy Tot
Nut van 't Algemeen , gewoon uitfteekende daiden te vereeren , zal misfchien deezen Zandvoortjchen Burger niet vergeeten.

Handboek voor de Jongelingfchap, of Lesfen voor het Maat*
fchaplyk Leven. Te Amfterdam, by H . Gartman. In 8v#.
102 bl.

M

en heeft reeds enen goeden voorraad van Kinderboekjes»
en ook voor den Gemenen Man komt 'er menig nuttig Gefchrift uit; dan , naar het oordeel van dezen ons onbekenden Schryver, is 'er te weinig nog gefchreven voor den
Jongeling, die de lagere Scholen verlaat, en zich nu naar
de Academie begeeft , o f wel zich fchikt tot enigen bepaalden le^enslland. W y willen hier echter aan OBLLERT berinneren f om dezen énen maar te noemen, en hopen, dar. zyne
Zedekundige Lesfen onder anderen om geen ander Gefchrift
hoegenaamd zullen worden achteruit g e z e t , vooral by den
Jongeling, die de Hogefchooi gaat bezoeken, waar dezelve
nog altyd toch zeer veel goeds hebbtn uitgewerkt, en nog
wel verder zullen uitwerken.
W y mispryzen echter geenzins de lofwaardige poging van dezen Schryver , die in
dit vak arbeiden w i l , en ons nog meer foortgelyke Werk*
jes , als het tegenwoordige, belooft. In dit Gefchrift nu
fchynt de Schryver zowel de Jongelingen bedoeld te hebben , die zich tot enig handwerk o f ander beroep , als die
zich tot den (land van geleerden fchikken ; voor de laatstgenoemden is dit Werkje toch wel her meest nog ingericht; misfchien had de Schryver hier meer op beiden het oog kunnen
houden ; echter zal de leiding der zodanigen altyd wel die.
nen te verfchillen, en het daarom voor 't vervolg misfchien
bet best z y n , voor ieder afzonderlyk te werken.
Dit kleine Boekje bevat twee Stukjes, beiden gevolgd naar
het Hoogduitsch van H. M. F . EBELING : Regeln fur Leute

vsn geftttelen Stande bey ihrem Eintritt in die Welt; en: Verfuch einer Logick fur den gefunden Verftand; waar by de
Schryver het zyne heeft gevoegd. Hoezeer ons alle langwyligheid tegenftaat, zouden wy evenwel het eerfte wat uitvoeriger wenfehen: men kon hier toch roerend op het nog onbedorven ,hart van den Jongeling werken , door de herinnering"
aan de ouderlyke verwachtingen, het ouderlyk huis en familiebetrekkingen , en door het invoegen van enige treffende
voorbeelden zou het Werkje veel nog winnen.
Het bevat

de volgende lesfen: Wees voorzichtig in het kiizen van uw
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gezelfchap, byzonder by uwe eerfte keuze; maar- hde de Jon
geling dit doen zal , wordt ons niet volledig genoeg ontwik

keld : Verkies daar toe altyd perfoonen, die hoogachting waar
dig zyn, en dewelke in den kring, waarin zy leven, hoogge
acht worden; en: Heb, om door dezulken te worden aange

nomen , achting voor u zeiven. Wees zorgvuldig in de keuze,
voorzichtig omtrend den maat uwer vermaaken ; hier worde
over hetjpel veel got ds gezegd ; doch wy hadden 'er gaarne
•wenken by gehad, voor dien jongeling, die het niet altydontwyken kan, en het dus kennen moet, zal hy niet altyd

verliezen.

Ook verdiende het lezen van Romans en het by-

woonen van den Schouwburg ene meer gebyzonderde behande
ling , naar de byzondere t eftemming en betrekking van den.

Jongeling; en over het lezen van goede Boeken, het beoefe
nen der Natuur, de Teken- en Dicht - konst, verlangden wy
vooral wat meer. Wees werkzaam boven alles voor en in dat
vak , waartoe, gf

beflemd zyt , geef: vde

goede aanwyzing;

ook kunnen de regels : Vlied den fpotter en verachter van den
Godsdienst; — Verwyder u niet van de gcmeenfchapiyke
Godsdienstoefening; e n : Heb achting voor waare vroomen ,
maar vlied de Jchynheiligen , niet te diep in het hart worden
ingepreüt; dan hier zouden wy de gelegenheid waargenomen
hebben om het noodzaaklyke van gegronde godsdienftige ken
nis te doen gevoelen, en den Jongeling bekend te maken met
deze en gene fiodsdienftige ^eichriften , voor de behoeften
van. onzen tyd vooral berekend , waarvan althands enige aan
wyzing niet, moeiiyk zyn k a n , door welke aan vele Jonge,
lingen , die de lagere Scholen verlaten . (by het veelal nog
dor en fmaakloos onderricht in deze allernodigfte wetenfehap)
ene ware weldaad zou bewezen worden.

Het twede Stukje , of de Proeve van eene Logica , heeft
zeer veel , dat dezelve

aanpryst.

Zy bevat eerst ene aan

wyzing , hoe men het moet aanleggen, om, door eigene ondervinding en waarneeming, duidlyker , juister en volmaakter
kennis der dingen te verkrygen.

Aandacht is de grote zaak ;

ken deze in hare waarde,
heb het voornemen oaj iede
re gelegenheid tot. uitbreiding van kennis waar te nemen, —
fchryf veel o p , — herinner u uwe gedane waarnemingen ,
en doe naar uwe vorderingen onderzoek, — wacht u voor
afleiding, — • wisfel infpannjng en uitfpanning a f , — wacht
u voor te vermoejjende u i t i p a n n i n g — houd in alles orde,
— dat uw lichaam de aandacht bevordere, — e n , zoek
omgang met dezulken, die uwe oplettendheid bevorderen.
Voords: fcherp en volmaak uwe zinnen, —- wacht u voor
hetgeen de zinnen te zeer aandoet, en hcud de zintuigen
zuiver, — oefen uwe zinnen, —— zyt op uwe hoede tegen
haar bedrog, <^rr-_. overyl u n i e t , •—« ruim ieder beletfel by
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êe waarneming w e g , ;— gebruik meer dan één zintuig. Zyt
in uw oordeel voorzichtig,
maak u niet
betekenis
der woorden bekend , —
fcherp bet oordeel, om vaardig
alle omftandigheden en iedere eigènfchap op te merken, —
vergelyk en onderfcheid, —
wacht u voor vooroordelen,
wees in het waarnemen naauwkeurig , en in het doen
yan proeven op alles oplettend. Oefen en volmaak het ge*
beugen , — getf het dikwils iets te bewaren , —
wees
oplettend op hetgeen gy onthouden wilt, en herhaal het dikw i l s , -.— ftel het in verband met dikwils voorkomende dingen , — - verfta vooral eerst het geen gy onthouden wilt, — .
breng crde en zamenhang in uwe denkbeelden , — overlaad het geheugen niet met beuzelingen. Ten tweden bevat

zy ene aanwyzing , hoe men duidlyke, geregelde en naauwkeurige kennis verkrygt door onderrichting van anderen. Men
verwerpe het onmooglyke, — zoeke van de waarheid nader overtuigd te worden door ondervinding en oefening, en
befluite door redenering uit gedane waarnemingen tot die,
welke wy nog niet gedaan hebben. Voords onderzoek e men ,
of de getuige de waarheid weten kan , een bekwaam waarnemer i s , en of by de waarheid wil zeggen. By twyfelen,
bekoramere men zich niet v e e l , indien de kennis onnut o%
onmooglyk i s ; — men onderzoeke den aard en de oniftan.
digheid der zaak, waaraan men twyfelt, — vergelyke eigenschappen en omftandigheden; — indien zekerheid onmooglyk is, kieze men , van twee onzekere, hetgeen voor ons
geluk en rust het beste is; — men biyve voor waar houden, 't geen men op goede gronden aannam, tot dat ons een
allergewigtigst voorval tot een nieuw onderzoek n o o p t ; en
hetgeen men met zekerheid niet betlisfen kan , ftelle men
u i t , en wachte ene betere gelegenheid tot onderzoek af. Om
zich voor dwalingen te bewaren, of van dezelve terug te k o men , zy men oplettend , niet overylend , en vergelyke de
nieuwe kennis met hetgeen reeds zeker is; — — men onderzoeke den aard zyner v o r k e mening , vergelyke zyne
gronden met die van anderen daar tegen, en lette op de g e loofwaardigheid , kunde en goeden wil van de getuigen.
Eindlyk, om een recht goed gebruik te maken van het onderlicht van anderen , moet men de taal yerftaan , — oplettend
zyn op de orde van den fpreker, — zich voorbereiden door ene
gelykfoortige overdenking , ea zich zo phatfen, dat onze
zinnen op den (preker en zyne woorden kunnen werken; en
leest m e n , zo moet men zich zo veel mooglyk verplaatfen ir>
de omftandigheden van den Schryver.
Een aantal lesfen, en die allen goed en nuttig z y n : hetgeen
•wy by dezelve vooral nog verlangen, is ene aanwyzing, niec
«Heen wat, maar
uien bet moet doen; waarvan nu en dan
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wel eens iets, maar niet overal het vereischte voorkomt. Voor
ene goede ontwikkeling van alle deze regelen is het bedek
van dit Werkje ook veel te kort : het aanwenden van de re
gels der Logica zal dan eerst goed gaan, als men reeds van
een aantal zaken kennis , en alzo voorraad van denkbeelden
heeft.
Schryft men ene Logica , waarmede Jongelingen, die
de lagere Scholen verlaten, nu beginnen moeten, dan mag
men ivaariyK gene kun 'igheden vooronderifellen , maar moec
die aanbrengen: iedere regel behoorde daarom door voorbeel
den opgehelderd en gemaklyk gemaakt te worden; waarom
wy vrezen, dat dit Stukje, by hen, voor wien het eigentlyk
gefchikt i s , zonder enen Leeraar en Onderwyzer althands ,
weinig vrucht zal doen.

Beelden-Gakry der Heimwee-Kranken. Een Leesboek voor Lydenden. Fan ULTSSES VAN SAUS, den Ouden. Uit het Hoog
duitsch. Hde Deel. Te Haarlem, by J . L . Augustini, 1803.
In gr. ivo. 381 bl.
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uist zo als wy vermoed hebben , valt dit Twede Deel veel
meer in onzen fmaak dan het vorige, en met het volkomenst vertrouwen durven wy het onze Lezers aanpryzen.
W y hebben hier een et-heel , de volledige gefchiedenis der

Reize van eene Duitfche Familie naar America; ene Roman;
dan e n e , zo ais 'er maar weinigen-zyn ; zy heeft een z e l e n ,
lyk, Cbristlyk, recht godvruchtig doel.
Ene achtenswaardige
Duitfche Familie, beftaande uit landlieden, wier hoofdzaak
de Wynbouw was, verliest land en goed by den inval der
Franfchen; flechts ene matige fom is gered.
Deze go^de
menfchen worden geraden naar America te gaan, zich daar
een eigendom te kopen van nog onbebouwde gronden.
Wy
vinden haar hier, gereed oin in te fchepen , te Stade, ver
zeilen hen op hunne reize ter zee en te land. en verlaten hen,
zeer voordelig gevestigd en recht gelukkig, in het gewenschte land.
Oe reis is lang, gevaarlylc en moeilyk; de gevaren
en moeiten vermeerderen door hun ongeduld , het verzui
men van goeden raad , het zich laten aftrekken van het doel,
en het gehoor geven aan verleiding ; zy zien hunne dwa
ling , en de daardoor veroorzaakte fchade, telkens van
achteren; geraken eindlyk aan het doel; vinden meer dan zy
gehoopt hadden; en nu blykt h e t , dat juist al hun moeite en
al het doorgeftane leed dienstbaar was aan hun eindlyk geluk,
(juist moesten zy hunne misdagen , hun gebrek en zwak, al
zo grondig leren kennen en afleggen, zouden zy hier recht
vatbaar zyn voor het genot,en eikanderen onderling dat genot
aiet verbitteren) en dat ook juist hun afdwalen nodig w a s , o p -
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V A N S A L I S , BEELDEN-GALERVT.

«Jat zy juist toen het de tyd was, en niet e e r , juist daar en
niet elders , zouden aankomen, waar zy dat goed alleen kon
den erlangen , hetgeen alle hunne behoeften bevredigde en
alle hunne verwachtingen zo zeer overtrof. Het Reisgezelfchap is verfchillende ,• de een is de dode vlieg, de ander het
zout der Maatfchappy; en in deze kleine reizende wereld is
de kwade zo onontbeerlyk voor den goeden, als d laatfte
dat is voor het geheel.
In één woord (deze woorden van
den Vertaler willen wy affchryven) : God betoont zich in de
e

geheele gefchiedenis God , dat is: groot en goed te zyn boven,
alle begrip — redt uit alle ongelegenheden — maakt al het
kromme recht , en befchikt het in zyne almachtige wysheid
zoo , dat men aan het eind der reize , en gekomen aan de
plaats zyner beftemming, zeggen moete : Hy heeft alles wel ge
daan , —— Hy heeft onverftand en moedwil —- dwaaling en zon
de — verzoeking en onbedachtzaamheid
gevaar en teleurfelling — krankheid en gebrek — oorlog en vreede — Fran
fchen en Engelfchen — Blanken en Zwarten — ftorm en
enweder —— vuur en water, alles — alles weeten te doen me
dewerken ten goede; weeten dienstbaar te maaken aan hunne vor
ming voor eene toekomst, die Hy alleen kende, en ter ontwikke
ling van zyn genaderyk ontwerp", om zyne kweekelingen over te
brengen in een beter Vaderland — in een land van ruste,
en ken daar volop te geven alles wat in de gemeenfehap met Hem
gelukkig maaken kan; na hen eerst door kruis en lyden te hebben
leeren afleggen wat daar niet past, en te hebben bygebragt die
wetenfekap, dat veredeld en verfynd gevoel, en die reinheid van
zin, zonder welke het niet mooglyk was genot te hebben van de
zaligheden, die hen waren toegedacht. De Gefchiedenis met
onzen Lezer te doorlopen, gedoogt ons bellek niet; wy zou
den anders overvloedige gelegenheid hebben om zeer veel
lchoons en uitmuntends, zeer veel dat byzonder treft en by
uitftek doelmatig is, te doen opmerken: dan hoe zeer hec
geheel ons bevalt, zouden wy dan toch ook wel hier o f daar
iets kunnen aanftippen, om te doen voelen.dat dit W e r k , a l s
ene Roman befchouwd , niet boven alle berisping is; en voor
al ook nu en dan ons gedrongen voelen om te waarfchuwen
tegen deze en gene uitdrukking en gemoedlyke werkzaamheid,
die men zeer ligt misbruiken en overdryven kon. Doch wy
achten dit te minder nodig, daar het goede hier zo overvloe
dig is , en een Gefchrift van dit foort waarlyk in onzen tyd
niet genoeg kan worden aangeprezen, en wy eigentij k niets

vonden, d a t , behoorlyk verflaan, bepaald engewyzigd, nier
nuttig en bruikbaar is ; terwyl onze jonge lieden, on;ier welke
wy dit Boek vooral vele Lezers wenfehen, voor eerst nog geen
gevaar lopen om het godsdienftig gevoel, en het zien op God
by de wereldfche gebeurtenisfen, te overdryven, en 'er hier
te
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te veel gezond verftand en echte Godsvrucht voorkomt, da»
dat de eigentlyke Dweper hier een hem aangenaam voedfcl
zou vinden.
De P o ë z y , die hier voorkomt, is niet zeer vloeijend over»
gebragt; b. v. wien hinderen deze iegels niet?

f
Wel glinftert hier de daauw in 'j rond
jih paar ten op het Speerkruid, Gentiaan en
Kraakbezie, jiconiete en Leeuwenmond.
Maar ach die paarlen zyn flechts weezen traanen!
Levensbefchryvingen van beroemde Honden, of merkwaardig»
Voorbeelden van derzelver uitmuntende Hoedanigheden. Naar
het Fransch van A. F . J . FREVILLE. Met tlaten. Te Zut'
phen, by H. C . A. Thieme, 1803.

W

In Svo. 193 bl.

y

vonden In dit aardig Werkje onder anderen de nieu
we en gewichtige Leer , dat de Honden ene nadere
betrekking tot ons hebben, dan wy t«t nu toe meenden; dac
dit Dier, nainentlyk , onder d* zedeiyke wezens moet gerang.
fchikt worden : zo toch eindigt dit Boekje, (en het is niet
duid/yk , o f dit alleen op het laatfte ftukje: Befchryving der

verfchillende Ras/en van Henden , dan of het op het gehele
Werkje ziet.) ., Daar wy den Hond hier flechts van deszelfs
„ zedenlyken kant befchouwen , willen wy het hier by lat,en
, , berusten ; terwyl men elders , aangaande zyne natuurlyke
„ gelleldleid, opvoeding, en het nut, dat men van dit Dier
„ trekken kan, zynen weetiust meer kan voldoen." Wy verJangen nu ook, dat deze o f enig ander Schryver de redelykheid van dit Dier zal kunnen bewyzen , en ons zal kunnen
onderrichten, hoe wy deze beestjes het kortst en gemak.'ykst
in het lezen kunnen onderrichten , wanneer wy dit Boekje
aan alle Honden van goeder harte zullen aanpryzen, en niet
twyfelen, o f deze voorbeelden ter naarvolging zullen op de
Hondenzielen ene goede werking doen. Zolang dit intusfehen
niet gefehied is , zal het wel meest door Kinderen gezocht
worden ; hoewel het toch ook , grotendeels althands, onz©
meeste Lezers een onderhoudend uur kan geven. —
Toe
fomniigen der alhier geplaatfte Verhalen behoort echter ene
grotere mate van iigtgelovigneid, dan wy voor ons bezitten.
Omtrend No. 31 b. v. zouden wy de oog- en oorgetuigen
nog wel eens nader willen kennen en toetzen; het luidt dus:
„ In zekere Engelfche Courant leest men eenen trek van
„ eenen Hond, die zekere mate van verftand aanduidt, aan
„ welke men des te minder te twyfelen heeft, daar men el„ ders meer blyken van dit vermogen, in zoover het by Die» ren
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ren plaats grypen kan, aar
ien Artillerist van Duü M«"had eènên vluggen en moèoT^en Windhond, d i e , van
„ zyne jeugd af aan het flagveld gewend, zynen meester
overal volgde, en , midden in het gewoel van hec g e , , v e c h t , geen de minde vrees deed blyken.
Onder het
zwaarfte gebulder van het kanon bleef hy by het fluk
d a a n , waarby zyn meester werkzaam w a s , en hield de lont
in zyn bek.
„ In den merkwaardigen flag by Fontenai, waar de Fran„ fchen de geflotene bataiilons der Hanoveranen uiteen dre«
„ ven, werd MUSTAPHA'S meester doodlyk gekwetst. Op het
-„ oögenblik naamlyk , dat hy het kanon op den vyand wilde
losbranden , werd h y , met het grootde aantal zyner kameraden , door een falvo uit het vyandlyk zwaar gefchut,
overhoop geworpen.
„ Toen de Windhond zynen heer bloedend en dood op
„ den grond zag uitgedrekt liggen , werd hy wanhopig, en
„ hief een vreeslyk gehuil aan. Op dit oögenblik komt "er
een derk Fransch corps met fnelle fchreden aanrukken , ora
„ zich van eenen p o s t , voor hen van het uiterde aanbelang ,
„ op den top eens kleinen heuvels, meesier te maken.
, , Wie zou het kunnen gelooven, indien geloofwaardige
getuigen het niet verzekerd hadden ? Ontwyfclbaar om
s, zyns meesters dood te wreken , grypt MUSTAPHA de l o n t ,
„ die hy nog brandende in zyne handen [hoe menschlyk 1 lees
„ voorpooten] hield, en (leekt het gelaaen duk kanon a f ;
zeventig MAIR valt op de plaats dood, en de overigen ntt»
„ men de vlugt.
„ Na dit moedig bedryf legt de Hond zich treurig , naast
zyns meesters lyk , neder ; hy lekt zyne wonden, en blyfc
dus, zonder eten o f drinken, tweeëentwintig uren lang lig—
gen. Des kanonniers kameraden bragten hem eindeiyit, niet
„ zonder veel moeite , van daar. — - Deze moedige Wind„ hond werd naar Londen gevoerd en GEORGE den Tweeden
aangeboden, die hem, even als aan een braaf Soldaat, een.
„ penfioen gaf tot aan zynen dood."
Indien de Honden in Engeland nog zo fchrander z y n , zal
het geen party egaal z y n , als de Franfchen hunne geprojecteerde Landing ten uitvoer brengen! De Inleidins;: Historit 3

w

fche Schets betreffende den uitmmenden aart en inborst der
Honden , heeft hier en daar wei iets
dat wy nog zo itellig
en algemeen niet zouden overnemen (b. v. men moet de aandacht flechts op den Hond vestigen , om over den Heer
des Huizes te kunnen oordelen}, doch heeft ons over het
geheel meer dan de meeste Voorbeelden behaagd. De Plaatjes zyn, indien het Boekje voornamentlyk voor.Honden beftsmd i s , goed genoeg.
Li-

Door PFEFFEL. Uit het Hoogduitsch vertaald, e» de (der^ Schoone Kunne opgedragen. Te Arnhem,

LINA VAN SALEN.

by J . H. Moeleman Juri.

In 8vo. 251 bl.

e fchone Kunne kan dit boekje met genoegen en zonder
blozen lezen , en bet Hollandsch gewaad , waarin het
haar wordt aangeboden, is niet onbevallig.
LINA VAN SAI_EÏT
is een recht beminnelyk meisjen. Haar vader liet haar in ene
herberg achter, daar by zich door het fpel had geruïneerd, en
zelve hem toevertrouwde gelden had te zoek gemaakt. Zy gelaakt in de ftille woning van ene brave weduwe, waar zy gevonden wordt door enen jongen Officier, die haar, en wien
ook haar hart reeds vroeger onderfcheiden had, en gedraagt
zich, zo als zich een verftandig, deugdzaam meisjen zal gedragen.
Door toedoen der weduwe en het byzonder beftuur
van de Voorzienigheid, geraakt zy , als Juffrouw van Gezelfchap, by zeer edele menfchen op een adelyk goed; daar kent
men fpoedig hare waarde, en zy is 'er als kind van den hui*'
a e , maar onder enen aangenomen naam. Hier ontvangt zy
van haren vader bericht, die, door zynen zlnds jaren op hem
vergramden vader, toch nu voor fcbande bewaard was, en als
Kapitein in Braband dienr. Een toeval ontdekt haar intusfehen, dat haar minnaar niet DORKKK heet, maar de énige
zoon is van deze adelyke familie.
Hier denkt en handelt zy
20 als een edel meis/en jegens edele menfchen. Het worde
duidlylt , dat de geliefde toch geenzins om haar of zyne ouders te misleiden, maar geheel onfcbuldig , zynen naam veranderd had.
Ongemaakt, en aheen door de gelukkige gelegenheid om haar verftand en hart te tonen zo als het i s ,
wordt zy de afgod van de ouden, die eindlyk door de weduwe het geheim tusfchen haar en hunnen zoon ontdekken, en
geheel onverwacht de jonge lieden byeen brengen , en als Bruid
«n Bruidegom zegenen; terwyl haar vader zich ook met den
zynen verzo.nt.
Zo eindigt deze kiene Roman met het gewenschte huwlyk, onder de gdukkigfte vooruitzichten. Deze
gefchiedenis komt hier grotendeels uit de pen van LINA zelve
v o o r , gedeeltelyk in aantekeningen in haar Dagboek, gedeeltelyk in Brieven; en het al aanftonds belangryke meisje»
fchryft zeer bevallig.
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LETTER-OEFENINGEN,
De Theologie des Bybels. Of de voornaamle Waarhedeti
der gewyde Schriften aaneengefchakeld befchouwd. Ijle
Deel.
Te Amfteldam, by C. Covens, 1803. In gr.
Sw. 5 7 3 bladz., behalven de Voorreden.

O

p den titel draagt dit W e r k geënen haam van derf
Schryver: noch was dit noodig. Al had de Eerw*
V A N V L O T E N zynen naam niet geplaatst achter de Voor
reden,— al had hy in die Voorreden niet gefproken van
zyne Omfchryving des Bybels , of van zyne Praktyk des*
Bybels, — ieder, die eenigzins bekendis met deeze W e r 
ken, of flechts met één derzelven, met des Schryversdenktrant, ftyl en wyze van voordracht, z a l , by het leezen;
deezer Theologie des Bybels, terftond befluiten, dat dezel
ve uit geene andere pen dan de zyne is voortgevloeid.
Omtrent het flot zyner Voorreden, bl. X V , doet de
Schryver aan zynen Leezer „ de belofte, van by *t
„ einde van 't tweede of laatfte deel, eene fchets té
„ zullen geven, waarin (zegt hy) men met een opflag
, , myne gantfche aanéénfchakeling zien kan, maar ook
„ te gelyk elenktisch de redenen, warom ik my in myne'Theologie van zoo vele uitweidingen, en nieuwe
„ leiding van gedagte, bedienen moest ,." enz.
Wy
wenschten wel, dat hy deeze Schets aan het hoofd van
zyn Werk geplaatst had^ H y zoude daardoor den Recen
fent, en waarfchynelyk meer andere Leezeren, grooten
arbeid en moeite befpaard hebben. De eerfte had dan
die Schets kunnen opgeeven , en 'er een woordeken ovei'
de uitvoering byvoegen; en in het algemeen zoude eene
welgeftelde Schets zeer veel toebrengen tot het gemaklyker vatten van den draad der redeneeringe, welke, ge
lyk wy reeds meer hebben aangemerkt, by onzen Schry
ver niet zelden moeielykisna te gaan. Dan,daar het den
Eerw. V A N V L O T E N niet behaagd heeft deezen wenseh
LETT.
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te voldoen of voor te komen, moeten wy het zo goed
ftellen , als wy kunnen.
Het Werk is opgefteld in den vorm van Zamenfpraaken. „ Zamenfpraken," zegt de Schryver bl. V i l d e r
Voorreden, „ behagen velen , en zyn uit haren aart ge„ fchikt om veel te kunnen omvatten, uitweidingen,'*
waaraan het hier niet ontbreekt, „ te doen, zonderden
„ fchakel van het geheel te verliezen," enz. De Naairren en Characters der fpreekende Perfoonaadjen worden ,
op dezelfde bladzyde, dus opgegeven: „ T H E O P H I L U S
is bezield met yver voor Godes eer.
BIBLIOPHI„ L U S onderfcheidt zich door zyne kunde en onbegrensde hongagting voor den Bybel. -—>- P H I L E K L E S I U S
5, doet zyne gehegtheid aan de geloofsbelydenis, waarvan hy lid i s ( * ) , ten allen tyden blyken.
PHILO, soPHUS zyn onbepaalde achting voor het gezond ver„ ftattd.
A N T R O P H I L U S zyne hartelyke poging om
„ 's menfchen waarde te verdeedigen , en hem tot de
hoogfte volkomenheid op te voeren — en A L E T O P H I L U S doet allezins zyn reine zugt tot waarheid bly„ ken."
Dit is wel: maar waarom worden fommigen deezer naamen niet beter gefpeld? Waarom niet
F H I L E K K L E S I T J S , A N T H R O P O P H H - U S ( o f liever P H I L A N T I I R O P U S ) en A L E T H O P H I L U S ?
A N T R O P H I L U S zoude
letterlyk zyn een liefhebber van holen en fpelonken, en
A L E T O P H I L U S een vriend van bedelaars en vagebonden.
«—— Doch dit daar laatende, zullen wy aangaande des
Schryvers Voorreden alleenlyk nog zeggen, dat daarin
eenige eerder goede dan nieuwe aanmerkingen over Godgeleerde Syitemata, enz. voorkomen.
W y zeiden reeds , dat liet W e r k den vorm van Z a menfpraaken heeft. De Eerfte , beginnende op bladz. 1 ,
heeft tot haar opfebrift: Inleidend Gefprek over den
Bybel als Archief of Bron der Godgeleerdheid befchomvd.
D e hoofdföm komt'hierop uit, dat de Godlykheid eener
Openbaaringe voornaamelyk moet blyken uit derzeiver
Leere en Inhoud. T H E O P H Ï L U S merkt aan, „ dat de
„ leerftellingen alleen moeten bewyzen, of derzelver
, ftelfel werklyk Openbaring z y ; vinden wy die niet
„ al-

9
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(*) Kan men wel zeggen , lid zyn van eene Celoofibelydenis ?
Moest het niet zyn, gehechtheid aan de Geloof belydenis der Gezindheid, waarvan
lid is?
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alleen voor ons noodwendig, maar ook eener Godheid
j , waardig, dan durven wy dezelve den tytel van Goddelyke leeringen toekennen." Waarby A L E T H O P H I L U S
voegt, dat , , die waarheden ook boven onze uitvinding
„ moeten liggen," enz. bl. 10 en i r . De Gefchiedkundige bewyzen en Wonderwerken worden wel niet
krachtloos of onnoodig verklaard, maar echter in eenen laageren rang geplaatst. B I B L I O P H I X U S en T H E O P H I L U S fchynen de perfoonen te z y n , in welker mond
de Schryver meest zyne eigene gevoelens legt. De eerfte
laat zich , bl. 1 3 , in deezer voege uit: „ Wonderwerken bekragtigèn de L e e r , . . . maar dienen nooit om
overtuigend de waarheid der leerftukken te bewyzen ;
het buitengewone door Ifraëh redder en wetgever
M O S E S . . . verricht, durft niemand beweren, dat voor
zyn gezag een geloofsbrief was. •
In dit opzicht
was de wetgeving op Sinaï alleen alles ; de omftan„ digheden, met dezelve gepaard, hingen evenwel ( * }
, enkel af van H e m , die dezelve afkondigde, maar de
„ inhoud, meer noodwendig ten aanzien van het zedej , lyke, werdt nimmer eigenlyk door de wet bepaald,
maar moet door elks geweten gebillykt worden . . «
„ T}t grote Wetgever der Christenheid oordeelt over
de waarde der wonderwerken dus : zy dienen enkel
„ ter volmagtiging van dien perzoon , die den Goddelyken wil voordraagt; zoo iets is dus enkel belang„ ryk voor eenigen, en dan nog voor de minst gefcfaikte
„ b'eoordeelaaren; h y , die door de billykheid der zaak
„ overreed w o r d t , heeft toch zoodanig behulpzel niet
nodig."
.Indien wy dit wel verftaan, moet de
meening zyn, dat de Wonderwerken, of het vermogen
van ze te verrichten , voornaamelyk dienen , om den,
perfoon zeiven , die ze doet, te overtuigen van zyne
volmachtiging. Want zyn zy voor anderen een blyk
zyner Godlyke volmacht, dan zien wy niet, hoe men zodanig behulffel niet kan noodig hebben. Ook wenschten
wy w e l , dat de Schryver had te kennen gegeven,welk
gezegde van den ZaÜgmaaker hy in de aangehaalde woorden bedoele.
Ons gevoelen was altoos, en is n o g ,
dat eene Leer zedelyk goed, heilzaam en gewichtig moet
z y n , om van God te kunnen komen ; maar dat door
Wonb

(*) Zoude dit ook wel moeten zyn, in plaatze van evenwel?
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Wonderwerken moet blyken, dat zy metterdaad van Hart
komt.
Hoe B I B L I O P H I L U S denke over de lnjpiratie der Schriftuure, zegt h y , ten minften voor ons, niet
duidelyk ( * ) : maar over den Canon des Nieuwen Verbonds laat hy zich dus u i t :
De Verzameling der
„ Schriften , althands van 't N. T . , fchynt ons toevallig te zyn ; w y mogen te gelyk vermoeden , dat in
de huishouding des Geestes een omflagtig en door
de omftandigheden fprekend toevoorzicht, eene meer
ongewone manier i s , " enz. bl. 19.
Ondertus
fchen komt het groote middel ter overtuiginge van de
•waarheid der Euangelieleere, volgens den zelfden Spreek e r , hierop uit: „ Eene egte betragting van den Geopenbaarden Godsdienst overreedt alleen van de Godde, , lykheid der leere, en verwekt eene duurzaame ver„ lichting in de ziel, welke wy als eene vrugt van J E S U S
„ Geest vervolgends nader leren kennen." De Spreeker
beroept zich daartoe op het zeggen van den Zaligmaaker
j o . Vil: 17. Maar fpreekt J E S U S daar niet eerder van
eene onbevooroordeelde en deugdlievende gemoedsgefteldheid, en daaruit ontftaande bereidvaardigheid om den
Godlyken wil te doen , dan van het daadelyke betrachten ?
Spreekt hy minder fterk van de Schriften des O. Verbonds, j o . V: 39 ? of van zyne Wonderwerken , aid.
vs. 3 6 en elders?
Op bladz. 33 env. fchynt dezelfde
Spreeker de belofte door J E S U S aan dei Apostelen ge
daan , aangaande de vertroosting en verlichting van den
H . Geest, uit te ftrekken tot alle Christenen. W y
zyn verre van de onderfteuning te ontkennen, welke
de deugdlievenden ten allen tyde genieten : maar de
beloften des Zaligmaukers , j o . X I V , X V en X V I ,
raaken gewisfelyk de Apostelen alleen , welken in de
verkondigirige des Euangeliums door den Geest in alle
•waarheid zouden geleid worden ; en het is ten minften
onvoorzichtig, dat men ze verder dan die bedoeling uitftrekke. Ondertusfchen fchynt de Schryver, bladz. 4 4 ea
vervolgens , de verlichting van den Geest, tot over
tuiging van de Godlykheid des W o o r d s , althans voor
alle menfchen niet noodig te ftellen. Over dit ftuk
wordt
(*) Men zie daarover bl. 17, alwaar II T I M . III: 16 wordt
aangehaald; maar zo, dat de Spreeker daarop niet febyne te
beu wen.
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wordt vervolgens breeder gehandeld , en by die gelegenheid met zo groote naauwkeurigheid (bladz. 50) gel'proken over het gebeurde aan L Y D I A , Handel. X V I ,
als ware B I B L I O P H I L U S by het geval tegenwoordig geweest. Doch wy hebben wel meer gezien , dat onze
Schryver, hetgeen hy in de Schriftuur leest, niet altoos
duidelyk onderfcheidt van zyne eigene gedachten daarover. Trouwens dit heeft hy gemeen met veele anderen ; en allen hebben wy groote behoedzaamheid nood i g , om daartoe niet te vervallen.
Op bladz. 5 5 gaat de Schryver over tot het Godlyke gezach van den Bybel. W y zullen hierin hem niet
volgen , om nog eenige ruimte over te houden voor
de overige onderwerpen , welke in dit Eerfte Deel des
Werks verhandeld worden. Alleenlyk moeten wy aanmerken» dat hy C L E R I C U S , om het op het zachtlte uit
te drukken, met onverdiende hardheid behandelt , wanneer hy denzelven, bladz. 6 2 , noemt eenen man vel onkunde en verwaandheid.
CLERICUS
was zekerlyk een
man van geleerdheid. Zyn zwak was, dat hy te univerfeel wilde zyn , en daardoor in byzondere ftukken
niet die hoogte beklom, welke_ hy anders bad kunnen
bereiken. Dat hy fomtyds zich wel eene tc groote
verbeelding gemaakt hebbe van zyne kundigheden, willen wy niet ontkennen. H y fchreef te veel, en nam
daardoor geenen genoegzaamen tyd om zyne Werken volkomen te befchaaven. Maar in het algemeen heeft hy
der waereld dienst gedaan, en de hoonende wyze,
waarop E R N E S T I van hem fpreekt, moet door ieder ,
die eenige befcheidenheid bezit , afgekeurd worden.
Leezenswaardig i s , maar te breed voor ons om over
te neemen, hetgeen bl. 82 env. voorkomt over den oorfprong, het oogmerk en het gezach van „ Confes/iè'n,
„ Synodale befluiten en verordeningen." — Ook willen
wy ons niet uitlaaten over des Schryvers gevoelen raakende J E S . V I I : 14. (Zie bl. 94 env.) Hy zelve erkent
daarin te verfchillen van de meeste Godgeleerden van
vroegere en laatere tyden. Dit ftaat hem vry : maar
eenen anderen ook het twyiïelen, of het wel zo volledig bewezen zy , „ d a t de Profeet geenzins van den
M E S S I A S , maar van E M M A N U E L zynen Zoon fpreke ,
„ die uit eene maagd , bekend als zyne verloofde of
„ bruid , in huwlyksvereeniging zoude geboren wor„ den." Die het verkiest, kan nazien , wat, voor niet
Zz 3
vee-
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veele jaaren, voor het gewoone gevoelen gezegd is dooy
den jie.w. S T I K S T R A . ( * )
Op dit Inleidend Gefprek volgt, bladz. 9 7 , de Eerfte
Verhandeling over God. Deeze Verhandeling beftaat uit
Drie Zamcnfpraaken, waarvan de Eerfte geen verder opfchrift heeft ; maar zy loopt hoofdzaaklyk over het
Godlyke Weezen, en de natuure en onderlinge betrek
king 'van den Vader, den Zoon en den Geest". Dat in,
een onderwerp van dien aart, hetgeen zo ver is boven
onze bevattingen, iemand zich niet altoos duidelyk uitdrukke, is zo zeer niet te verwonderen ; en wy neer
men het den Schryver niet kwalyk , dat hy fomtyds
voor ons onverftaanbaar wordt. C\) W y willen, onder^
tusfchen, beproeven, of wy het hoofdzaaklyke van zy
ne gedachten kunnen ontwikkelen. Ten opzichte van
de Natuure des Allerhoogften , zegt K I B L I O P H I L U S , bl.
9 8 env, „ My is altoos nuttigst geweest de omfchry-s
„ ving , of liever het karakteriftieke , waarvan onze
„ Heiland zich bediend heeft : Hy , dis het leven
,, in zich zeiven heeft , is God: " doelende daar
mede zekerlyk op j o . V : 16.
Hierin onderIcheidt hy den Vader van den Zoon : want 'er volgt
terftond: , , AI kende J E S U S zichzelve ook zulk een ie„ ven toe , gevoelen wy nogthands het onderfcheid...
God bezit zulks niet alleen in maar ook van en door
, , zich zeiven alleen." In het algemeen is de Schryver
duidelyk van gedachten , dat de Vader meerder is dan
de Zoon. „ Het kan zyn, dat de wyze van zyn (des
Zoons) beftaan daarin meer aan de onze nadert, dat
„ hy eene eerfte oorzaak boven en voor zich erkenne
leezen wy bl. 108. Op bladz. 1 4 5 , 146 wordt duidelyk
genoeg aan den Vader eene eerderheid boven den Zoon
toegekend , en gezegd: „ Hoe natutirlyk volgt uit die
eerderheid ook eene meerderheid des Vaders boven den
Zoon, en van den Zoon boven den Geest; ten min, ften een zekere voorrang, door de Bybellche fchik„ kingen geftaafd." Nadat op bl. 1 3 1 env. eene foort
van historie van het leerftuk der Drieëenheid isj gege-
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, enz. I I

D e e l , bladz, 31 env.

(f) Van dien aart is , ;b. v . , hetgeen bl. 101 van de jshepfitig uit niets voorkomt.
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geven door A N T H R O P O P H I L U S , verklaart zich T H E O P H I L U S niet duister voor de gemaatigde gedachten der geenen , welken wel wenschten, dat men omtrent dit on
derwerp, hetgeen wy enkel uit de Openbaaringe ken
nen , zich ook altoos gehouden had aan de uitdrukkin
gen der Openbaaringe, zonder door menschlyke uitleg
gingen en benaamingen aan dezelve eene bepaaling te
geeven, waarvan de H. Schryvers zwygen. — Hierin
zyn wy het met hem eens, gelyk ook in hetgeen andere
Spreekers elders zeggen van 'Gods onbegrypelykheid, en
van de ongenoegzaamheid onzer uitdrukkingen met betrekkinge tot de Natuur des Opperden Weezens.
De Tweede Zamenfpraak deezer Eerfte Verhandelinge
heeft tot haar opfchrift: Zyne bepalingen, en loopt voornaamelyk over Gods Befluiten , de Verkiezing en V e r 
werping der menfchen. P H I L E K K O E S I U S is hier getrouw
aan'het ftelfel der Dortfche Vaderen ; maar de mees
te anderen fchynen daaromtrent meer o f min huiverig
te zyn. Somtyds fchynt de eene of de andere over te
hellen tot eene voorwaardelyke voorverordineering ,
zonder 'er nogthans rondlyk voor uit te komen. T H E O P H I L U S geeft bladz. 199
env. eenige Hellingen o p ,
raakende Gods oogmerken met het menschdom , waar
uit men in hem het gevoelen zoude vermoeden, dat
de verkiezing des éénen voorgezien geloof, de ver
werping des anderen voorgeziene verftoktheid tot haare
oorzaaken o f redenen hadden ; wanneer hy , in zyne
12de Helling, dat' gevoelen weder verwerpt. Een an
der merkt aan , dat „ de allergeftrengften onder de
„ Hervormers , geen C A L V I N zelve , de ftoutmoedig„ heid ooit gehad hebben om te ontkennen, dat de
laatfte of naaste reden van de verkiezing o f ver„ werping niet in de vrymagt Gods, maar in zyn alom, , vattend verftand moet gezogt worden." bl. 197. D e
vrienden gevoelen zeiven , dat zy aan alle kanten ge
drukt worden door zwaarigheden , welke zy niet wee
ten op te losfen, en fchynen bl. 203 bun gefprek over
dit onderwerp eerder af te breeken dan te eindigen.
Op bl. 205 begint de Derde Zamenfpraak , tot titel
hebbende: De Heer van alles werkdadig.
Hier wordt
eerst bl. 206 env. gehandeld over de Stepping , en
daarna, bl. 215 env. over de Onderhouding, Medewer
king en Regeering van het gefchapene. i)e Schepping
wordt, gelyk reeds in eene vroegere Zamenfpraak gefchied w a s , toegefchreven aan den Logos,
of het
Zz 4
Woord,
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W o o r d , en deeze is de Z o o n , J E S U S de C H R I S T U S .
Daaromtrent beroept de Schryver' zich voornaamelyk
op j o . I : 3. en C O L . I : 1 6 , 1 7 . Hoe dit zy overeen
te brengen met de L e e r , dat de waereld door den Va
der gefchapen is , tracht hy ons te beduiden in de
volgende woorden, bl. 212, , , Toen de Godheid tot
„ de wereldfchepping beiloot, was H y , die in den
„ fchoot des Vaders w a s . airede midderoorzaak, waardoor dit plan der eeuwige liefde tot het heil van 't
menschdom allertreffendst konde ingericht worden;
kan het wel anders zyn, of H y , die 'sVaders vermaak w a s , genoot de mededeeling van dit» plan,
», waartoe hy zoo aanmerkelyk veel bydragen konde?
de Zoon kon zyne inftemming , zyn hoogsr genoeg e n , niet beter te kennen geven dan door eene
r , proeve , die te gelyk zyn werkdadig leven in zictn
s, zelve kragtig bevestigde; hy werdt de Schepper van
3, eene ziel voor zich, en van zulk een ligchaam, het
», geen de grondftof der Engelen , der aanftaande wereldbewoneren en der verheerlykte ligchamen in zich
9, bevattede." W y hoopen, dat de befcheiden Leezer
hiermede volkomen zal voldaan zyn.
De Schryver
zegt o n s , dat deeze kundigheden wel niet in de By-,
belfchriften gevonden , ' maar echter daarin vooronder-,
field worden. Van dit voorbeftaande lichaam des Heeren
vinden wy veelmaalen gewaagd , bl. 411). 4 2 1 . 431.
437. 439 en elders. W y zullen van deeze Zamenfpraak
aftrappen, na met een enkel woord aangeftipt te heb
ben des Schryvers zonderlinge gedachten, dat het be
richt der fcheppinge, zo als wy het nu aan het hoofd
van G E N E S I S leezen, „ ontleend is van den toeftand
„ der aarde, zoo als zy zich na den zondvloed ver„ toonde; en dat het oorfpronglyke door eene latere
hand uitgebreid, en voor het eerfte boek van M O S E S
geplaatst i s , " bl. 208. Welke gronden hy voor dee%t meerüng hebbe, is ons onbekend.
De Vierde Zamenfpraak , welke alleen de Tweede
Verhandeling uitmaakt, is over de Engelen.
Onze be
paalde ruimte verbiedt ons van dezelve jets meer te
zeggen , indien wy nog eenige plaats . willen houden
voor de Derde Verhandeling, welke alleen meer dan
de helft van dit gantfche Deel beflaat.
Deeze Derde Verhandeling dan loopt over den Mensch,
en derzelver Eerfte Zamenfpraak , de Vyfde na het In
leidend Gefprek befchouwt denzelven in zynen onbe
vlekt
9
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vlekten /tand, bl. 275 env. — Terftond in het begin
deezer Zamenfpraak vinden wy de volgende aanmerking
van A N T U R O P O P H I L U S , ( * ) waaraan gewisfelyk ieder
verftandige zyn zegel hangen zal. „ Daar in al het
„ gefchapene eene zekere volkomenheid i s , ingevolge
het doel des makers, mogen wy ons den mensch regt„ matig voorftellen als zuiver in zynen oorfprong, dat
„ is, vry van zulke gebreken, die afwyking van zyne
„ natuur , of verwarring in zyne kragten vooronderftellen." Dit wordt vervolgens nader ontwikkeld:
maar of die ontwikkeling in allen deele algemeenen byval zal vinden, zy ons geoorlofd te twyffelen. Slechts
één gezegde zullen wy tot eene proef geeven. N a ge
zegd te hebben, dat uit E P H . I V : 24 en C O L . I I I : 10
op te maaken i s , dat het beeld Gods in den mensch
boofdzaaklyk beftond in kennis, egte rechtvaardigheid
en heiligheid, waaromtrent wel iets zoude aan te mer
ken zyn, hetgeen wy nu liever voorbygaan , vervolgt
de Spieeker, bl. 280: „ W y ftellen in hun [t. w. de
eerfte menfchen] aanwezig te zyn een onftoffelyke, in
„ zichzelven onftervelyke geest — en daarby zulk-een
., organisch ligchaam, dat in zich duurzame eigenfchappen heeft, voor onfterfelykheid vatbaar; — een lig„ chaam, gewis in geaartheid onderfcheiden» maar nog, , thands in veie opzichten overeenkomftig met dat der
„ engelen, en met dat ligchaam, 't geen het fcfteppend
Woord zich toebereid hadde... dat ligchaam ontving
„ by 's menfchen fchepping nog een ruw omkleedzel, dë
, grondftof van dat nieuwe w a s , naar de uitdrukkingen
„ van het oudfte monument, voor A D A M eene fyne kleiaar„ de , en voor E V A een omkleedzel uit het malschte
, , vleesch en een kraakbeenig zagtere vaste ftof," enz.
.— Dit organisch lichaam van het Woord , van de
Engelen en van den Mensch is een ftokpaardjen van
onzen Schryver, waarop hy meermaalen buiten ons ge
zicht draaft. W y wenschten wel, dat hy ons het na
der befchreven had. B U F F O N had in zynen tyd veel
op met zyne molecules organiques,
de beginfels van
alle lichaamen , volgens hem : maar bepaalde nergens ,
wat zy eigenlyk waren.
Z o gaat het omtrent den
Eerw.
3

(*) Deeze heet hier en bladz. 273 PHSLANTROPHILUS. Da
Schryver is in de naamen zyner perfoonen niet altoos naauwkeurig.
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Eerw. V A N V L O T E N met zyn organisch lichaam. In
dien wy het woord verdaan, moet het een lichaam z y n ,
voorzien van werktuigen : maar is dan het aardfche,
uit klei gevormd, mede niet een organisch lichaam?
Heeft de mensch dan twee lichaamen'? De Schriftuur
leert ons wel , dat de lichaamen , by de opftanding,
krachtig zullen veranderd worden; zy fpreekt wel van
tweeder lei, maar nergens, zo veel wy weeten, van twee
lichaamen, welke de mensch op eenen en den zelfden
tyd te gelyk zoude hebben.
Ons Bericht is reeds zo ver uitgelopen, dat wy van
de overige Zamenfpraaken deezes Deels niet meer dan
de bloote titels kunnen opgeeven. De Zesde dan loopt
over den Gevallen Mensch , en beflaat ruim 90 bladzyden, van bl. 316—406.
De Zevende befchouwt
hem als Her field, en handelt byzonder over de verdienfitlykc Oorzaak dier herjUllinge, of', zoals in de hoofden
itaat: De Herftcller in zyn grondbest.
Dit zal waarfchynelyk grondbcftaan betekenen : althans wy weeten
geen ander woord uit te denken, het geen hier zoude
pasfen.
De Agtfte Zamenfpraak heeft tot haar on
derwerp de Eindoogmerken van J E S U S Lyden en Deed.
.— En de Negende : Des Her/tellers verdere verrich
tingen.
In alle deeze Verhandelingen zal men veel vinden,
hetgeen van den gewoonen trant afwykt, v e e l , dat
ruim zo zeer voor de fpeeling eener leevendige verbeeldinge dan voor het bezadigde beüuit van een naauwkeurig wikkend oordeel mag gehouden worden ; maar
ook veel, dat eener nadere bcichouwinge en ernftige
overdenkinge dubbel waardig is. W y weeten ons B e 
richt niet beter te eindigen dan met de Zinfpreuk, wel
ke de Schryver op de verkeerde zyde van het titel
blad geplaatst heeft, en waaraan wy van harten gaar
ne onze toeftemming geeven : Waarheid te willen vin
den , offchoon men in den weg verdoolt, blyft altoos
verdienfeelyk.
De lyst der Drukfeilen, achter het Werk geplaatst,
zoude nog al wat kunnen vermeerderd worden. Eéne
zeer zinftoorende kunnen wy niet nalaaten aan te wy
zen. Bladz. 316 reg. 10 v. o. ftaat vervoering; zo wy
iets zien, moet dit zyn ervaring.
Doop-
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Doop 'Rede over de Bekeering van Israël, by de openbaare Inivyding cenes Jooclfchen Huisgezins in de Christdyke Kerk , op den loflen van Slachtmaand
1803,
Door M A R T I N U S S T U A R T , Christen - Leeraar by deRanonjlrantsch-Gcreformeerdcn
te Amjlerdam. T W E E 
D E D R U K . Te Amfterdam,
by J . W . Yntema en Comp
1803. In gr. 8w, Met de Ophelderingen, 48 bl.

J

om openlyk aangekon
genoemd, gebooren in
ff est-P ruisfen , en tot het Rabbinismus opgeleid, nevens
zyne Huisvrouw R E E E C C A L E V Y , van Amersfoort, bei
den tot het Joodendom behooiende , hadden, reeds lang,
een leevend'ig gevoel gehad van het onvoldoende en beuzelagtige der Godsvereeringe van het tegenwoordig J o o 
dendom , gevolgd van eene zucht na den Christlyken
eenvoudigen Eerdienst der Hervormde Kerk. „ Stui, tende aan de uitfluitende Kerkgenootfchappen der Pro„ tcjlanten . . . vonden zy zich belemmerd in eene keuze.
Dezelve werd het allereerst gericht door eenen edel„ moedigen volger van L U T H E R ' S begrippen naar dit
„ (het Remonflrantfche) Kerkgenootfchap, als het welk
geen uitfluitend ftelzel erkent, maar eenen ieder,
, , die den naam van C H R I S T U S noemt en af/laat van
„ ongerechtigheid, behoudens alle zyne overige Gods, , dienftige begrippen, Broeder noemt en als Broeder
j-, ten heiligen dischgenot noodigt. Nu eerst mogt my
^, een aanzoek gebeuren, het welk de Eerw. Kerkeraad
wenschte, dat ik dienstvaardig zou aannemen. Ver„ zekerd, zoover de mensch kan zyn, van de zuiver„ heid der beginzelen myner leerlingen, wilde ik niets
meer, dan dat zy zelve de Schriften des Nieuwen
„ Verbonds lazen, en by my licht van verklaaring zog„ ten. Dit bood ik meermaalen : maar nog meermaa„ len verrukte my het eigen eenvouwdig en zuiver ver„ ftand dier plaatzen , welken de Godgeleerde gefchil„ len voor ons verduisterd hebben. Nu leende ik de
„ hand aan het fchikken der zeer wel opgevatte waar„ heden in zeker verband tot overzicht van de geheele
„ EuangelieAztr,
maar zorgde üeeds, de zoo gelukkige
„ eenvüuwdigheid en helderheid van bevatting door niet
„ een eenig gefchilftuk te krenken r f te benevelen. Twee
„ afr
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„ afgevaardigden uit den Kerkeraad hoorden met my de
belydenis, met meer dan goedkeuring, met toejuiching
„ aan; gezamenlyk namen wy de belyders , wier ziel
„ hier over van vreugde overftelpt i s , tot leden der
„ Christlyke Kerk by deze Gemeente aan; en derzelver
„ geheel eigen wensch was h e t , dat z y , als in den
„ Apostel-tyd,
zouden gedoopt worden met hun huisgezin."
Aldus luidt het verflag, door den Eerw.
S T U A R T aan zyne Gemeente gedaan, wegens het be
gin , loop en afloop des overgangs der bovengenoemden tot het Christendom , wier eerlyke oogmerken met
deezen ftap den Remonftrantfche Opzieneren, zoo verre
het menschlyk doorzigt ftrekt, volkomen waren gebleeken; waarvan de waardige Redenaar, in de Ophelderin
gen , de volgende proeven aanvoert. Al lang hadden
deeze lieden naar de zeden der Christenen geleefd, en
lieten hunne kinderen deelen in het Christlyk onderwys
in de Neder duitfche en Franfche Schooien. E L I X , in
den Koophandel , buiten eigen fchuld, door den val
van anderen, zoo diep gezonken, dat zyne fchuldëifchers
jn zynen Inboedel percentsgewyze hunne betaaling zog
ten , hadt zedert, by het heritel van zyne zaaken , 't welk
fpoedig volgde, omdat hy het vertrouwen hadt behou
den , braafheids genoeg om zyne fchuldëifchers tot de
volle hoofdfomme te voldoen , volgens getuigenis van
Jooden zelve. Behalven de bovengemelde redenen, was
hun ook daarom het Remonftrantsch Kerkgenootfchap
verkieslyk voorgekomen , „ wyl het gering aantal van
„ deszelfs leden en de wel bemerkte ongunst van des„ zelfs naam hun zoo veel te meer waarborgden te„ gen de, hun duldlooze, verdenking van eenig laag
inzicht."
Van de Leerrede, die den plegtigen Doop voorafging,
willen wy nu onzen Leezeren eene kortefchets geeven.
Ondanks het gevoelen van D E G R O O T en anderen,
dat de voorfpelling in den text (Rom. X I : 2,6. En al
zoo zal geheel Ifraël zalig worden) reeds haare vervul
ling zou hebben gekreegen, in de vroegfte dagen des
Christendoms, „ wanneer de gruwel der verwoesting in
,, de Heilige plaatze zichtbaar werd, en de fpoedig ge„ volgde ondergang van Jeruzalem de Godfpraaken van
„ J E Z U S deed eerbiedigen , als zynde toen een groot
„ aantal Jooden tot C H R I S T U S bekeerd," is de E e r w .
S T U A R T van o o r d e d , dat 's Apostels uitzigt verder
ftiek1
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itrekte, en tot een algeheelen overgang der geheele Joodfche Natie tot het Christendom, in nog toekomende ty
den , zich uitbreidde. De bedenkingen, ten dien einde
aangevoerd, dunken ons, indien niet de zaak te voldin*
en , immers haar in een aanneemelyk licht te Hellen,
'laatsgebrek verbiedt o n s , 's Mans voordragt te toetzen, die op de textverklaaring een onderzoek laat vol
gen omtrent de oorzaaken, die de vervulling der voor*
fpellinge tot heden toe vertraagd hebben. De geagte
Schryver zoekt dezelve, deels by de Jooden, deels by
de Christenen — by de Jeoden, in de diepe onkunde
en blinde gehegtheid aan oud wanbegrip wegens eenen
tydlyken Verlosfer by de meesten , in twyfelaary en
ongeloof by anderen omtrent eenen zeer verbasterden
en tot bloote plegtigheden vervallen Godsdienst. „ Het
„ eene gedeelte buiten ftaat, het andere ongenegen tot
„ onderzoek naar de leer van C H R I S T U S , behoudt de
algemeene afkeer en minachting haaren ouden invloed ,
en doet zich de uiterfte bitterheid van vroegere tyden
„ nog gereedlyk gevoelen tegen elk , d i e , niet zoo
„ zeer den voorvaderlyken Godsdienst verwaarloost, als
„ wel denzelven fchynt te verzaaken, om mar den wil
, , van den Gekruisten te leeven." B y de Christenen
zelve zoekt S T U A R T de hinderpaalen van de bekeeringe
der J o o d e n , in derzelver minagting v o o r , wantrouwen
o p , en uitfluiting van de Joodfche Natie uit veele betrek
kingen des burgerlyken leevens, in het wanzedelyk ge
drag veeier Chris tbel yd eren, en vooral in „ eene fchler
„ ontelbaar verdeelde K e r k , . . . elkanders leden uitllui„ tende van de gezamenlyke gemeenfchap aan C H R I S „ T u s , elkander beftrydende, veroordeelende, verkette„ rende, en leerfteliingen als onderfcheidingleuzen ftaan, , de houdende , door den twist en de fcherpzinnigheid in
„ bewoordingen v e r v a t , die, hoe redenlyk anders ook
„ by eene gemaatigde verklaaring, door derzelver klank
ten minften het eenvouwdige verftand fluiten." N a a
eene korte, doch nadruklyke Toepasfing, in welke de
Redenaar, onder andere , zyne anders denkende me
de - Christenen opwekt, „ om toch de deuren hunner
, , Broederfchap te verruimen en wyd te openen, opdat nimmer Ifraël zich ftoote, wanneer het eenvouw„ dig tracht in te g a a n , " gaat hy tot de bediening van
het plegtig doopzel over. Veelligt zouden zommigen
hier m e e r , dus genoemd, gemoedelyk aandoenlyks verwagt
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wagt hebben , zoo wel om de byzondere [gelegenheid, als
om des Bedienaars bekende welfpreekendheid.
Doch,
't geen niet altoos gaat gepaard , gevoel van eigen ver
mogen om harten te roeren wierdt hier door gezond
oordeel getemperd.
De Echtgenoote van E L I X was
reeds tot in de agtfte maand haarer zwangerheid gevor
derd , en dit niettegenftaande niet af te brengen van haa
re vuurige begeerte om openiyk in de Kerk te worden ge
doopt. Menschlievend en wys beraaden was daarom
S T U A R T ' S plan:
„ Ik zorgde nu flechts, om by de
ganfche plegtigbeid k o r t , by myne byzondere toe, , fpraak tot de doopelingen fober te zyn; gaarne my
„ deswegen allen oordeel getroostende, om onbezwaard
„ van hart te blyven by eene ongunftige uitkomst: maar
(dit voegt zyn Eerw. 'er nevens) dezelve was tot
„ heden ryk gezegend."
De vraagen, door den Leeraar aan de Doopelingen
gedaan, vóór de bedienin.2,waren genoegzaam dezelfde,
ais wy ons herinneren, wanneer wy by de bediening der
plegtigheid in het Doopsgezind Kerkgenootfchap wel
eens tegenwoordig waren, aldaar te hebben hooren voorftellen.
B y de gewyde verrigting waren de vier kinderen der
aankomelingen, eene Dochter van n , en drie Zoonen
van 8 , 7 en 4 jaaren, tegenwoordig, o m , volgens de
begeerte der Ouderen, het doopzel te ontvangen. Ziet
hier de eigen woorden des Leeraars, Ouderen en Kin
deren toegefproken: „ M a a r , ik zie het, (is 'sMans taal)
„ Gy brengt ook uwe Kinder kens, opdat ik ze met het
j , zelfde doopwater aanraake en zegene in C H R I S T U S :
„ dit heet Gy zalig worden met geheel uw huis. Hoe
„ zou ik ze weeren , daar J E Z U S zelf in zvn woord
„ my toeroept: laat de Kinderkous tot my komen, cn
verhindert ze niet: want der zulken is het Koningryk
„ Gods; daar J E Z U S zelf, die gisteren en heden de„ zelfde is tot in eeuwigheid, hun de handen zou op, , leggen? Neen, gaarne ftrekke ik myne armen u i t ,
„ om ze te ontvangen als deelgenooten der Genade vaii
, , C H R I S T U S , om ze te verzegelen met het teeken des
, , Verbonds. G y , Ouders, erkent hierdoor uwe heilige
„ verplichting tot derzelver Christlyke opvoeding en
, , de groote verandwoording, welke Gy eenmaal ten
jongften dage hebt af te leggen van deze dierbaare
„ p a n d e n , Ü toevertrouwd? En G y , Kinderkens,
» ver-
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„ verlangt in uwe eenvouwdigheid naar dat geen, waar
„ over Gy uwe Ouders zoo hartlyk verblyd ziet? G y
„ allen kent zelfs den naam van dien goeden J E Z U S
„ reeds? W e l , ontvangt dan het teeken, dat G y z y r e
„ lievelingen zyt."
Gaarne wilden wy van den inhoud der Ophelderin
gen agter de Leerrede nog eenig verflag doen; doch de
reeds ongewoone
by de ligtverkrygbaarheid van het Stuk zelve, wederhouden onze p e n , die door de ongemeenheid des voorvals ,
en door de hulde, die ons nart den voortreffelyken
S T U A R T biedt, ongevoelig daartoe wierdt weggefleept.

Viertal Brieven, ter bevordering van het beoefenen der Gefchiedkunde , inzonderheid met betrekking tot de Maatkunde; door
j . G. MULLjjn, Hoogleeraar te Schafhaufen. Uit het Hoog
duitsch vertaald en met eenige Aanmerkingen vermeerderd.
Te Groningen, by W. Zuidema, 1803. In gr. Svo. 202 bl.
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oodig is het, gelyk wy meermaalen grond vonden om
aan te merken by het beoordeelen van Werken , die
o f rechtsreeks , o f zvdelings betrekking tot de Staatkunde
hebben, den fcbryftyd aan te wyzen; men weete dan, dat
het oorfpronglyk Werk des Hoogleraars MULLER ten Jaare 1 7 9 8
te Zurich bet iiebt zag. Het geheele Werk was beftemd voor
zodanige Zwitzerfche Jongelingen , als zich aan den diense
hunnes Vaderlands in het Staatsweezen hadden toegewyd;
maar die, naa het eindigen der Academifche Letteroefenin
gen , o f van buitenlandfche Reizen teruggekeerd, nog tot gee
ne zwaarwigtige bedieningen bevorderd waren.
Het geheel geviel den Nederduit fchen Vertaaler by uitftekj
doch de vier laatfte Brieven, de Gefchiedkunde betreffende,
behaagden hem bovenal, en deeden hem de hand aan de
vertolking flaan: wat hy hier in, en wat hy meer, zo ten
opzigte van de vertaaling van de plaatzen uit vreemde Schry
vers aangehaald, als in het by voegen van eene en andere aan
merking en het fchenken van een toegift, gedaan hebbe,
ontvouwt het Voorberigt met eene welvoegelyke zedigheid;
t n wy twyfelen niet, hem regt te laaten wedervaaren, met
te betuigen, dat hy in een en ander geval zich wel gekweeten hebbe.
Hoe wydgaapend is het verfchil tusfchen dit Werk en
de onlangs door ons aangekondigde Schets van een Histo
risch Tafereel der Vorderivgen van sMenfthen Getit van CON,
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DOKCET ( * ) ! Zo zeer deeze laatstgemelde met het nieuwe is
ingenomen, en zich een vyand betoont van den Christlyken
Godsdienst , zo zeer wordt dit nieuwe veelal door MULLER
gewraakt, en de Christlyke Leer verceedigd.
Dat wy den voornaamen inhoud opgeeven der Vier Brie
ven van eenen Man , door een Duitsch Geleerde van deii
eerften rang, j . G . HERDER, befchreeven „ als een Man vau
„ eene zuivere, het Waar geluk der Menschheid bedoelende,
„ denkwyze."

De Eerfte Brief behelst Algemeene Aanmerkingen over de

Cefchiedkunde en Terechtwyzingen in hei beoefenen dier Weeten
fchap.
Veel treffends ontmoet men daar in; en het heerfchend denkbeeld, 't welk de Schryver zynen Kweekelingen
zoekt in te boezemen, i s , „ om de Gefchiedenis der Men„ fchen tevens aan ie merken als eene Gefchiedenis van God.""
——
Wy voegen ' e r , om MULLERS gedagten deswegen te
doen kennen, b y : „ Gelyk ieder mensch in 't byzonder nooit
ftilftaat in de entwikkeling zyner zielsvermogens,maar,zo dra
hy niet meer vordert, achteruit gaat, even eens heeft 'er ook
geen ftilftand plaats by de Volken , over het geheel befchouwd. Deeze hebben ook hunne L e n t e , waar in zy opfchieten, hunnen Zomer, waar in zy bloeijen, hunnen Herfst,
waar in zy ryp zyn, en eindelyk valt de doorrype vrucht in
hunnen Winter van zelve a f , of wordt van 'anderen geplukt.
Byaldien nu een blind Noodlot ot Toeval het Menschdom r e 
geerde , zoo zouden deeze veranderingen ongeregeld en als in
het wilde gebeuren; men zou van deeze Zedenlyk-Staatkundige Natuurwetten niets befpeuren ; de menfchen zouden eik
anderen reeds lang vernield hebben , en die edele Staatkunde
zou geen plaats kunnen vinden, welke , in naavolging der
Godlyke Voorzienigheid , dit beloop van zaaken vooruitziet,
de toevallen der onderfcheidene omftandigheden en derzelver
hulpmiddelen kent, en ,by de onmogelykheid van altyd zich daar
mede te kunnen redden, in het Geloof aan een Opperften Beituurer der lotgevallen troost en gerustftelling vindt.
Het
tooneel van de Gebeurtenisfen der Wereld , o f liever van d e
verbintenisfin der Volken aan elkander, heeft zich langs'zoo
meer uitgebreid, en zal zich nog verder uitbreiden, tot dat
misfchien! alle Natiën der Aarde eens , gelyk Leden van één
Gezin, tot één algemeen belang onderling verbonden worden.
Dit kan echter nooit door heers chzugt o f veroveringen, maar
alleen door toeneemende befchaaving en verlichting, inzon
derheid door den Godsdienst, uitgewerkt worden."
Bovenal wagt hy dit van den Christlyken Godsdienst, dóór

hem befchreeven , als eene ftellige verordening van GOD tot
heil
(•) Zie„hier boven, bl, 4 7 5 ,
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keil van het Menschdom zelfs in iydlyke dingen. Hier fpreekt
hy van GODS vergeldende Regtvaardigheid op aarde.
Twee
Toegiften op deezen Brief, een uit w. KALKICH en een uit
j . BODINUS , brengt h y , ter flaavinge van dit zyn gevoelen,
by. Men w e e t , hoe veel daar op valt aan te merken; en
het fluk der Byzondere Voorzienigheid , ten deezen opzig
te , is te meermaalen opzetlyk behandeld. Wy kunnen ons
daar over niet uitbaten ( * ) .

Over den invloed der Gefchiedkuiide op het Staatsbeftuur\
is het opfchrift van den Tweeden Brief. Des Schryvers oog*
merk is niet zo zeer 0111 in eene byzondere ontwikkeling van
het Staaubeftuur te treeden, maar om door eenige voorbeef»
den aan te toonen , hoe men zodanige gefchilttuüken als na
byzonder in zwang zyn (het Maatfchappelyk Verdrag, de R e g ten van den Mensch, enz.) op de beste wyze uit de Gefchie
denis kan beflisfen.
Even als voorheen doet by zich op als
een Voorftarider der Openbaaring, en fpreekt op een verheeven trant van de Wetgeeving aan het Joodfche Volk.
•
Hy treedt in een onderzoek over de onderfcheidene Regeeringsvormen , haalt derzelver voor- en nadeelen uit de Ge»
fchiedenis op. Zyn befluit i s : „ Uit deeze weinige aanmerkin
gen zult gy klaar genoeg zien , hoe bezwaarlyk, jaa onmogelyk het z y , om de waarde van eene Regeeringsvorm, beflisfehende , te bepaalen, en dezelve , met uitfluiting van alle
2 n d e r e , als de eenige goede, te verheffen.
Hoe meer g y ,
by de beoefening der Gefchiedkunde, in de byzonderheden
treedt, dies te zekerder zult gy overtuigd worden , dat h e t ,
in de Regeering van een Land , veel minder op de vorm o f
Staatsregeling, dan op een goed Reftuur en handhaving van
hetzelve aankomt." — — Aan dit Vertoog voegt hy nog eeni
ge losfe gedagten , uit de Gefchiedenis ontleend , t o e , ter
ftaavinge van dit denkbeeld.
Twee Toegiften , een uit
HERODOTUS en een uit zyn geliefkoosden Schryver WILLIAM
TEMPLE , befluiten deezen Brief. •
De Derde Brief loopt over de Gefchiedfchryvers.
MOZES
ftaat hoog by hem te boek, alsmede de verdere Joodfche Ge
fchiedfchryvers. „ Zy verfchillen," meldt hy , „ zoo zeer von
alle andere Gefchiedfchryvers, die ons overig zyn en op eene
zoo eigenaartige wyze, dat zy flechts aan iemand behaagen
kunnen , wiens fmnak voor het fchoone in 't algemeen vat
baar is, by moge het aantreffen , waar en hoedanig bet ook
zy ; terwyl alle nabootzing van een Europeer laf en ongerymd is. Dewyl hier over zoo veel misveritand plaats heeft,
zal
(•) Wy mogen onze Leezers heilnneren ann de Verhandelingen , dit
in de Ferkandetingen
van TEYLBRS

o n d e r w e r p betreffende , t e vinden
Godgel. Genootfchap , 1! D e e l .
LETT,
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zal u eeue korte beoordeeling van deeze Schryvers niet on
aangenaam zyn. Wy willen ze thans niet op eene Godgeleer
de wyze, maar uit een v r y , weetenfchaplyk oogpunt, als voortbrengfelen van de gryze aloudheid befchouwen." — Hoe de
overeenkomst van den Israëlitifchen ftaat niet den Zwitzerfchen
aanleiding gegeeven hebbe om 'er ftaatkundige bedenkingen en
lesfen op te gronden, wyst onze Schryver aan. Doch hier
in ftaan de Zwitzers niet alleen.
Meermaalen waarfchuwt MULLER zyne kweekelingen tegeo
VOLT AIRE en andere Franfche W ysgeeren , die in de oude
Wetgeeveren MOZES en anderen, wanneer zy van Godsdienst
fpreeken , niets dan vroome Bedriegers, vlugge en listige Vernuf
ten vinden. Meer bepaald doet hy het in deezen Brief, die
ons voorts de Griekfche en Romeinfche Gefcbiedboekers door
eenige wenken doet kennen. — Hooger dan veelal, en onzes
inziens te hoog, worden de Schryvers der Middel - Eeuwen
hier gefteld. „ Schroom niet, myn Vriend! " luidt des Schry
vers raadgeeving, naa eenigen deezer opgenoemd te hebben,
„ deeze oude , dikke , beftoovene Folianten op te flaan, zo
het u te doen is, om den geest van ieder Tydvak uit de ech
te bronnen te leeren kennen. Gy zult uwe weetgierigheid op
eene geheel vreemde Wereld van gevoelens , zeden en ge
woonten, en op een aantal van zonderlinge, fchoon vaak niet
ongegronde, begrippen, onthaalen, uwen fmaak, voor alles
wat de Menschheid betreft, ftreelen , en uwe fcherpzinnigheid , door eene wysgeerig - oordeelkundige beproeving van
die aloude berichten , oefenen.
Hier zyn vaak op één blad
meer daadzaaken aan te treffen, dan op geheele vellen van
zo genoemde Pragmatifche Gefchiedfcnryvers, die meer rede>
neeren dan vernaaien, het gebrek en de onkunde van gebeurde
zaaken met den mantel van wyfgeerige redeneeringen bedek
ken , en den Leezer fteeds voorkauwen, hoe hy over de g e 
beurtenisfen moet oordeelen, en wat hy daar by denken zal.
Het eerfte is eigenlyk Historie, volgens de betekenis van het

Griekfche woord, en het ander is Philofophief
Laatere Gefchiedfchryvers , die, met de herfteiling en verbe
tering der andere Weetenfchappen, te voorfchyn traden, wordt
de verdiende lof gegeeven.
We'nig heeft MULLER met vee
len der hederdaggfehen o p , die een nieuwen tak van wee»
tenfehap, de Philofophie der Gefchiedenis, deeden ontftaan,
, , waarin men," om des Schryvers eigene woorden te gebrui
ken , „ voornaamlyk uit de Gefchiedenis, algemeene wysj.',eelige aanmerkingen en grondregelen over de natuur van den
mensch zoekt af te leiden. Schoon dit op zich zelf uitneemend
leerzaam is , echter is het ook aan eenfchadelyk misbruik onder
hevig. Immers wanneer men met de Theorie , dat is , met vooraf
aangenomene wysgeerige ftellingeu, dit werk aanvangt, zoo kan
merj
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men bierdoor zoo zeer verblind en misleid worden , dat men
de gebeurde zaaken gehesl verdraait, tot dat ze niet meer t e 
gen de Theorie ilrydea , maar deswegens ook in een valsch
licht verfchynen.'
Niet minder dan vier Toegiften vergezellen deezen Brief.
D e eerfte geeft ons het Begin der Wetten vau ZALEUCUS* ——
de tweede loopt over de Gefchiedenis der Zamenzweering
van C A T i u N A , door SALUUSTIUS , — de derde geeft eenige
Haaltjes van de w y z e , waar op de Gefchiedfchryvers der Mid
den-eeuwen pleegen te verhaalen. MULLER geeft het oorfprong
lyke, de Vertaaler aan den voet der bladzyden eerQ Nederduit
fche overzetting , waaromtrent hy in zyn Voorberigt te regt
fchryft: „ Dat de vertaaling van de 3de Toegift by den III
, , Brief aan de ruwheid van het verbasterd Latyn der Mid„ den-eeuwen niet genoeg evenaart, en, op fommige plaatzen,
„ gebrekkig is, beken ik zelf; doch hoop eenige verfchornjng
„ te zullen genieten , wegens het bezwaarlyke van die taak.
Wie zal deeze hem weigeren ? — — De vierde Toegift
geeft, met eenige verkortingen, o p , het groot ontwerp, vaa
't welk WILLIAM TEMPLE , op het einde van zyne laatfte
Memoires, fgewag maakt, 't geen , gelyk wy vinden aange
merkt, „ i n onzjn tyd eerst fchynt uitgevoerd te worden." —
W y fchryven alleen het flot af van 't geen TEMPLE onge
veer in 't Jaar 1Ó80 vermeldde. „ Is Frankryk nu maar eerst
meester van Vlaanderen , zoo moeten de overige Nederlan,
,, den van zelve volgen; en dan febiet 'er voor Holland niet
anders o v e r , dan z i c h , zoo veel mogelyk, met Frankryk
, , te verdraagen., e n , als bet wel gaat, eene van die Kroon
„ afhangelyke Zeeprovincie te worden — misfchien onder
den naam van een Vryen Staat, om het Land niet al te
„ veel van inwooners te ontblooten, maar in de daad zoo
, , onderdaariijj , dat dit R y k , zoo vaak het verkiest, zich
„ van Hollands Vlooten en Schatten, als van zyne eigene,
„ naar welgevallen za! bedienen.
En zo dit gebeurt, dan
, , ziet men ligt vooruit, wat 'er , by zulk een groot over„ wigt van Frankryk , ter zee en te lande van Engeland zal
worden."
De Vierde en laatfte Brief loopt over de Kerklyke Gefchiedenis
en de Leevensbefchryvingen. Deeze beide onderwerpen zyn min
uitgewerkt dan de voorige behandeld; fchoon de Leeverftbefchryvingen het ruimfte aandeel krygen. De aanmerkingen
daar over zyn doorvlogten met veele voor de jeugd allergefchiktfte lesfen. Schoon is zyn fchryven over de ftille 'ver
dierf en. waar op hy wil dat men in het leezen der Leevens
befchryvingen inzonderheid aal agt flaan.
Eene 'loegift van Aanmerkingen des Vertaalers fluit het
Werk. Deels dienen dezelve tot flaaving van het reeds byA aa a
ge!
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gebragte, deels tot beoordeeling, deels tot uitbreiding. Van
laatstgemelden aart is bovenal de breede Toegift uit een an>
der Werk des Schryvers ontleend, welke eene Verdeediging

der Kerkhervorming mag heeten.
Over 't geen wy hier boven uit de Brieven bybragten, dat
verhaalen het werk der Gefchiedfchryveren i s , en dat zy het
maaken van Aanmerkingen den Leezer moeten overlaaten,
maakt de Vertaaler eene zeer gepaste aanmerking, aantoonende, „ dat het den echten Gefchiedfchryver zeer wel is toe te
„ ftaan, dat hy zich van Wysgeerte, Zedeleer en Staatkunde
„ bediene, om zyne mingeoefende Leezers , althans in zom„ mige moeilyke gevallen , naar zyn beste weeten, voor te
„ lichten , als een onpartydig Rechter lof en fchande te ver, , gelden , en even daar door tot zedenlyke verbetering zyner
„ Natuurgenooten mede te werken."

Zigtbaare Tusfchenkomst der Godlyke Voorzienigheid; of Dagverhaal van eenen , door een Franfchen Kaper , met het
Schip the Duif, genomen Zendeling naar de Zuidzee ,
gehouden door WILLIAM GREGORY; benevens Uittrekzels uit
de Dagverhaalen zyner Medezendelingen : bevattende de belangryke Gebeurtenisfen , hun zo te water ah te land overkomen. Waarby gevoegd is des Schryvers ï.endelings-reis,
fia zyne terugkomst door V Noorden van Ierland gedaan. Uit
het Engelsch , naar de tweede Uitgave , vertaald , door
G . ouTHUis , Predikant in den Bommel.
Te Dordrecht, by
A . Blusfé en Z o o n , 1803.

In gr. Svo. 370 bl.

E

enigen tyd geleden mogten wy van eene Zendelingsrets
gewaagen, die, behalven't geen bepaald tot het Zendelingsw e r k behoorde, haare waarde hadt, — de Zendelings-reis na

den Stillen Oceaan, 'onder het bevel van

JAMES WILSON ( * ) .

De Zendelingsreis , thans voor ons liggende, is van een veel
minder, althans van eenen geheel anderen fteirjpel. Na de
Zuidzee was het oogmerk deezer Zendelingen, die eene tweede bezending derwaards uitmaakten ; een oogmerk , geheel
mislukt.
Het beloop deezer R e i z e mogen w y , uit den inhoud der
Hoofdftukken , kortlyk in deezer voege opmaaken. Byzonderheden der Reize van het Schip de Duif, uit Engeland, tot
het. Schip genomen werd door een Franfchen Kaper, gevoerd
dóór Capitein CARBONELLE.
Voorvallen betrekkelyk de
neeming; fcheiding der Gehuwden; gebeurtenisfen aan boord
van het Franfche Kaperfchip de Buonaparte, en in eene Brik,
c p welke de Schryver met honderd en tachtig Negerflaaven
ge(*) Zie onze Vtuttrl. Letlerotf. 1 S 0 1 . bl. g68 , en voor 1 8 0 2 ,
hU 555-
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geplaatst was. • .
Aankomst in Rio de la Plata; hereenïging der Gehuwden, die aan boord van de Duif waren ; het
Dagverhaal der Vrouwen; de byzonderheden van haare R e i s ,
naa de fcheiding van haare Egtgenooten , met de Duif, met
het geen in de Haven van Monte Videp voorviel. —
Landing der Vrouwen en Kinderen,met derzelver beftemming,benevens de zonderlinge tusfchenkomften der Voorzienigheid in dat
Gewest.
Hier wordt het Reisverhaal afgewisfeld , door
eene Befchryving van Rio de la Plata, Haven van Monte Video , met het Landfchap Paraguay.
. - Weder-infcheeping
en zeilen van Rio de la Plata; met de berigten van de
tweede neeming door de Portugeefen, en de verdeeling der
Zendelingen op de Portugeefche Vloot. •
Byzondere Gebeurtenisfen op die V l o o t ,
geduurende de reis na Europa.
Aankomst, benevens andere byzonderheden, in

Portugal. Weder-infcheeping te Lisfabon ; komst in Engeland.
In de daad zvn deeze ontmoetingen veelvuldig, verfcheiden ,
zeldzaam, treffend, en houden den Leezer gaande, fchoon
het een enkel Dagverhaal is op een eenvoudigen trant.
Van
eene veel mindere uitgebreidheid zou het weezen, indien de
Opfteller alleen gewigtige zeaken vernield , en een duizendtal
kleinigheden onaangeroerd gelaaten hadt.
Een algemeener
byval zou het vinden, hadt de Schryver zich niet alleszins
toegelegd, o m , in de Reisontmoetingen, fteeds de tusfchenkomst der Voorzienigheid , naar zyne denkwyze , in het
breede open te leggen en in de minfte kleinigheden te vinden, doormengd met de vreemdfte aanhaalingen van plaatzen
uit de Heilige Schrift. Dit kan niet misfen , dea Heere ÜREOORY, by veelen, in het licht van een Dweeper en Geestdryver te doen voorkomen. En eenigen zelfs, die meer met
hem in denktrant overeenflemmen , zouden gaarne dit anders
zien.
De Vertaaler heeft eenige Verzen des Reisverhaalers,
daar op flaande, agterwege gelaaten.
Wy hebben, onder het leezen der veelvuldige rampfpoeden,
deezer vroome en lydzaaine Omzwerveren, deels met Vrouwen en Kinderen, overgekomen, veelmaal itoiFe gevonden om
ons te verheugen over de meestal heufche bejegeningen, welke zy van de Franfchen aantroffen. , , Wat ook ," dus fchryft
hy van de Franfche Officieren, „ w a t ook in andere opzigten
hun karakter, en hoe fchandelylc en afgryslyk hunne kostwinning was, dankbaarheid verpligt my te erkennen, d a t , door
de wederhoudende Goddelyke genade , zy genoodzaakt wierden
ons met eene maate van vriendlykheid en menschlievenheid
te behandelen , die eene algemeene navolging verdiende." — .
Van de Spanjaarden ontvingen zy de tieffendfte blyken van
deeineeming en goed^unfügbeid; —- het gedrag der Portugeezeu ten hunnen opzigte was, over 't aigemeen, van denzelfden aart.
A aa 3
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Wegens het mislukken van deeze Zendelingsreize geefr de
Heer GREGORY zyne oplosfende en vertroostende denkbeelden
in 't breede op; doorviogten, gelyk het geheele Reisveihaa!,
met plaatzen uit de Heilige Schrift , zeer zonderling te paste
gebragt,
Wy onthouden ons , 'er voorbeelden van op te
haaien. De goede meening moet hier pleiten voor 't gebrek
aan oordeel en gezond verftand. Men zal die goede meening
ook moeten inroepen , om met draagelykheid tc leezen de

bygevoegde Uittrekzelen uit eene Reiza door het Noorden van
Ierland, ondernomen onder het opzigt van het Euangelisck
Genootfchap van Ulfler, in den Zotner van V Jaar i Soo • bevattende eenige belangryke byzonderheden betrekkelyk den. Godsdien: t van dat Land, den voortgang van het Euangelle , enz.
door WILLIAM GREGORY , Reizend Prediker van het Euangelie.
-

Proeve ener Apologie der Doodftrafen, door ANPREAS LUDOLF
JACOBI, Landfyndicu* te Ce lie.
Uit het Hoogduitsch vertaald, en met ene Voorrede en Aanmerkingen uitgegeven,
door Mr. c . A. VAN ENSCHUÏ. Te Harderwyk, by J . van
Kasteel.

H
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et yveren tegen de Dooditraffen heeft zeker het voorkoHIEN van menschlievendheid ; onwysgerig kan men ook
alles niet noemen, wat tegen dezelve is ingebragt,- zeer veel
is ' e r , dat toch iets meer dan declamatie en de vrucht van
ene overdrevene gevoeligheid is.
Schandelyk is de DoodSlraf
voor het menschdom; maar geheel ene andere vraag is het;
zyn deze ftraffen fchandelyk voor de inrichtingen ener
liurger-Maatfchappy, en voor den Rechter? Verre is het 'er
van daan , dat de tegenftanders VAN zodanige ftraffen by uitiluiting aanfpraak zou len kunnen maken op menschlievendheld; even warme menfchenvrienden , even medelydende zielen , van den echten ftempel, ftonden dezelve ten allen tyde
v o o r ; en wy twyfelen naauwlyks, of na de lezing dezer welgefchrsvene Proeve zal wel het grootfte gedeelte van onze
nadenkende Lezers zich op deze zyde voegen.
In 23 Artikelen, foinmigen korter, anderen breder, het affchryven van welke wy, zo uit plaatsgebrek, als van wegen
de beknoptheid van het Stukje zelve, nalaten, wordt het belangtyk onderwerp door den Heer JACOBI behandeld, waarvan
de flotfom reeds uit den tytel den Lezer blyken kan, terwylmen overal den warmen Menfchenvriend gemaklyk in den
Schryver niettegenstaande dit zyn gevoelen met genoegen zal
erkennen.
De Aanmerkingen, deels ter nadere bevestiging en opbeldating, deels ook nu en dan ter verbetering en te rechtwySüïg vaa het geftclde door den Schryver , moeiende dienen,
2yn
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zyn zeer lezenswaardig, en doen Mr.

E N S C H U T kennen als
enen man van oordeel, goeden fmaak en kunde; terwyl ook
zyn Voorbericht, dat 34 bladzyden beflaat, ene zeer lezens
waardige Verhandeling uitmaakt, waarvoor ieder , die dit onderwerp gaarne uit alle oogpunten wil bezien, den Schryver
danken zal.

Verhandeling over het Tweegevegt of Duel; by wyze van een
Brief aan een Vriend, door * * * Te Groningen , by J .
Oomkens, 1B03. In 8vo. 73 bl.'

S

choon de Schryver van dit klein doch nuttig Stukje niet
verkoozen heeft zynen naam daarvoor te plaatzen , kun
nen wy echter met grond verzekeren, dat hy een Officier is
van verdienften , die in zyn vak meermaalen met lof de pen
voerde. Eenige Tweegevegten , zedert eenige jaaren, in en
buiten de Bataaffche Armee voorgevallen, waar van zommige
doodelyke gevolgen hadden , gaven de eerfte aanleiding toe
dit Smkje, 't geen de Schryver echter, als alleen voor zich
zeiven en zyne goede Vrienden opgefteld, niet zou hebben in
bet licht gegeeven, zo hy daartoe niet, door hun, nadrukke*
Jyk ware verzogt geworden.
Tot eene proeve neemen wy de hier voorkomende be«'
fcbryving over van het waar Point d'honneur eens Officiers.
„ Wilt gy weeten , myn Vriend, (zegt de Schryver) waar in
etgentlyk het point d'honneur van een braaf Officier, die zyn
Vaderland lief heeft, en zich nooit haarer befcherming ont
trekt , beftaat ?
het beftaat hier in: dat men vliegt waar
het Vaderland hem ter haarer verdediging roept ,• dat men zyn
zydgeweer draagt' en aangordt, niet om zyne broederen te
vermoorden, maar om zyn Vaderland, deszelfs medeburgeren,
hunne haardfteeden enaltaaren, tegen buiten-en binnenlandscli
geweld, te befchermen en te verdedigen; hy drage zyn zydgeweer met roem en e e r , en bevlekke het nimmer met an
der bloed , dan met dat der vyanden van zyn Vaderland.
Zyn Burgeriyk, zo wel al Militair gedrag behoort onberispeJyk te zyn. Hy menge zich in geen gefchillen, die gevaarlyk
kunnen worden. Hy volbrenge zeer naauwkeurig alle zyne
pligten, en gedrage zich, in alle gevallen, zo als een man van
eer betaamt. Het veiligst pad der eer is, derhalven , de weg
van onzen beftendigen pligt, en de beste roem is de roem
van onzen pligt gedaan te hebben.
Het getuigenis van een
goed geweeten en de liefde van braave menfchen en deugdzaame vrienden ; zie daar waar in eigentlyk het waar point
d'lwnneur te zoeken en te vinden is."
Aaa
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ÏRYSVERHANDELING.

Prysverhandeling over het Nationaal Nederlandsch Gezang*
Uitgcgceven door de Bataaffche Maatfchappy. Tot Nut van
't Algemeen. Te .-imjlerdam, by C. de Vries, H. van Munlier en J . van der Hey. In Svo. 54 bl.

D

e Maatfchappy Tot Nut van V Algemeen verzorgde ons
reeds zo menig uitmuntend Gefchrift, dat haar naam voor
ene Verhandeling reeds aanbeveling genoeg is: wy ontveinzen echter niet, dat wy dit Stukje geenzins onder de uitmuntende kunnen rekenen ; err wy voor ons zouden liever gezien
hebben, dat men dit Andwoord op de Vraay: Het Nationaal

Nederlandsch Gezang van eenen minder bevaltigen fmaak
zynde, dan dat van veele andere Natiën ; zoo wordt gevraagd:
Kan men ook , in de Schooien, de Kinderen, by tyds , eer hun
gehoor bedorven wordt , goede gronden van de Muzyk en Zangkunst inprenten, zoo als zulks in Duitsehland, byzonder in byna alle de Schooien , wet vrugt in het werk wordt (tefleld? En welke zyn de beste middelen om dat oogmerk te bereiken ? had ter
zyde gelegd, om liever dezelve nogmaals te herhalen. De Gouden
Medaille werd intusfchen voor deze Verhandeling totgewezen
aan DIRK VAN B E i ! REIDEN, N. z . , te Rotterdam, die, menende
dat in de beoefening der Zangkunst de VOORNAAMSTE werkzaamheid d.r Heroellingen beftaat, (gelyk hy aan het Hot zegt) zich
meer op deze kunst, dan wel op de nodige kunde tot het ftellen
ener goede Verhandeling, zal toegelegd hebben; zo dat w y ,
hoe klein dit Stukje ook z y , hetzelve toch niet dan met moeire
konden uitlezen.
Het bevat drie voorafgaande, zogenoemde.
Aanmerkingen , weik.r voornaamfte verdiende is , dat zy kort
zyn. Dan vclgt het Andwoord, dat, wat het eerde lid der Vraag
betreft, waarlyk wel weinig betekent, doch ten opzicht van

het twede lid, de middelen , namenilyk ,

ter bereiking van

het oogmerk, meer volledig i s , en bruikbare aanwyzingen opevert.
E n daar de Vraag der Maatfchappy ten dezen aanzitn wel het meest belarigryk was , zal dit vooral de
toewyzing van den Prys veroorzaakt hebben. De middelen worden door VAN DER REIDEN dezerwyze
opgegeven , voords een weinig ontwikkeld en aangedrongen , en komen ons ook niet onuitvoerlyk voor. 1. Deskundige onder-

Wijzers of zangmeesters. II. De manier van onderwys. IJL De
tyd, wanneer het onderwys met de kinderen te beginnen, IV.
Goede handleidingen voor onderwyzers en leerlingen. V. Het
algemeen in werking brengen van een verbeterd onderwys. ——
W y wenfehen , dat ook deze poging der verdienstlyke Maatfchappy iets goeds zal ftichtenl
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Spookeryen. Korte Vertellingen uit het Ryk der Waarheid» Door
s. c. WAGENER. Met Plaaten. $de Stuk. Amfterdam, by
W . Holtrop.

/ « izmo. 184 bl.

it Werkje heeft, vertrouwen wy , zeer veel goeds geftrcrrt , daar het zo vele belangryke Verhalen leverde
van vermeende Spokeryen, die allen echter zeer duidlyk ble*
ken niets buitengewoons te hebben, en, in plaats van fieunfels voor het Bygeloof, zeer krachtige wapenen werden tegen
hetzelve. Zodanige Verhalen, echter, behoren daadzaken op
te geven van dien aard, dat ieder voelt hoe natuurlyk dezelve
voor bovennatuurlyk werden aangezien ; terwyl de ophelde
ring zo moet z y n , dat 'er gene bedenking hoegenaamd meer
overblyft. Het een en ander in dit Stukje heeft nog deze
vereischten: een aantal, echter, van het geen hier voorkomt ,
is in ons oog minder doelmatig en alzo minder beiangryk;
waarom wy wel zouden wenfehen, dat de verzameling haast
gefloten werd. Onder de meer belangryke Verhalen rangfchikken wy vooral ook No. V I I I , ten tytel hebbende : Een

D

Befcherm-geest roept< een Opper • amptman by Oels uit zyn Slaap
vertrek, welks zolder even daarna inftort. Dit (tukje toch be
vestigde ons in onze overtuiging, dat foortgelyke gevallen ,
die toch zeldzaam zyn , zeer veel beter als Dromen , waardoor
de Voorzienigheid ons niet zelden ook zyne weldadige zorg
blyken d o e t , dan als Spookverfchyningen befchouwd kunnen
worden ; en het beviel ons zeer veel beter dan N ° . I I : Van
de Duivelen der Heilige Schrift, en van Doctor LUTHER ; een
onderwerp, dat hier geheel niet behoorde, en ook niet met
zo weinige woorden kan worden afgedaan. en waarvan de inlasfching hier niet wel anders dan vooroordeel tegen den Schry
ver kan inboezemen , en alzo de goede zaak, die hy voorftaat,
althands by velen, zeer zal tegenwerken. T o t ene proeve wil
len wy den hoofdinhoud van N ° X l l i opgeven.
De Koopman LESMAN reisde 1783 van Halberftad naar de
Leipziger Mis, en nam in zeker Stadje altyd zynen intrek in
een herberg , dair hy zeer bekend was. Thands komt hy
daar toevallig zeer laat aan; het gehele huisgezin fli ;p reeds,
en de bekende dienstmaagd gaat op zyn verzoek ook weer
naar bad, na hem het nodige verzorgd te hebben. . Hy gaat
eindlyk zelve naar boven , en zo als hy op zyne gewone
ilaapkamer komt, gaat hem de kaars uit: hy wil gene opfchudding maken , en vindt gemaklyk het bed. Een uur o f wat
daarna wordt hy wakker: nu was de maan opgegaan , en hy
ziet dat het vengfter open ftaat; natuurlyk denkt hy aan die
ven , maar verfchrikt geweldig , toen hy den dood, levensgrotte , digt by zyn bed ziet liggen. Hy vermant zich ech
ter en wil den dood betasten , o f 't ook flechts een verfchynAaa 5
fel
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fel w a s , door de maan veroorzaakt; doch nu rees hem h e t
hair te berge; de Dood was wei Iigchaamlyk, en yskoud.
Hy loopt de kamer af, valt van al de trappen , en breekt zyn
been; een ongeluk , dat hy alleen aan zyne dwaasheid , o m ,
hoe de fchyn 'er ook voor w a s , liever aan iets bovennatuuriyks dan aan iets eenvouwigs en natuurlyks te denken, wyten
incest. W a n t , de oude moeder van den waard was enige da
gen te voren geftorven; en men had het lyk, tot de kist ge
reed zou z y n , op die kamer op den grond gelegd. — T e r
verfchoning van den anders onbrevooroordeelden Koopman
wordt het verhaal dus befloten: „ Alles vereenigde zig ook
, , hier om zyne inbeeldingsl:ragt te bedriegen:" eerst moest
„ de flaapdronitene meid vergeten hem te vragen , o f hy ook
, , vreesde naast een dood lichaam te overnachten ; daarna
,, hy goedaartig zelfs het naar boven lichten niet gedoogen;
verder moest hem het licht uitgaan; ook bad men, om de
„ doodslucht, het vengiter des flaapvertreks 'snagts opengela„ ten 5 van danr de anders niet bemerkte tochtwind op 't
oogenblik van het openen der kamerdeur , die het licht uitj , blies; en eindelyk moest ook juist by zyn te bedde gaan de
„ nacht itikduister, by het ontwaaken eenter uit zyn onrustigen en droomryken fiaap door de intusfehen opgaande
maan zyn vertrek eenigzins verlicht zyn."

of de Rampen van eene (eenen) Inwoonder van St. Do
mingo. In het licht gegeeven door p. A. L. MATON.DELA VARENNE. Eene vrue (vrye) Vertaaling uit het Fransch. In II Dee*
Lm. Met Plaaten. te Amfteldam, by G. R o o s , In %vo. 204bl.
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ammer is het indedaad, dat de zuiverheid van Jiyl,

die de

Vertaler in het oorfpronglyke zo roemt, door hem niet is
naargevolgd, waardoor dit Werkje aangenamer zou geworden
zyn voor ons publiek; hoewel wy zo hoog niet lopen met
den inhoud, als de Vertaler doet. Het is een reeds oud pro

duct > onder den naam van Gedenkfchriften van eenen Ameri
kaan (volgens bericht van den Franfchen Uitgever) bekend, en
nu door hem veel veranderd, en met een tytel, een opfchrift
en een inleiding verrykt, en zal nu ene niet onaangename
lecture zyn voor de zulken, die vermaak fcheppen in het le
zen van ene aaneenfchaktling van rampen , allen veroorzaakt
door de liefde voor, en het huwiyk met, een aardig meisjen,
dat gene andere ondeugd had, dan dat zy buiten een wettig
huwiyk was geboren; en het heeft boven vele zodanige G e fchriften nog dit vooruit, dat het hier en daar ene goede les
in het hart zoekt in te prenten. Het met dit alles zeer onwaarfchynlyk Verhaal wordt door een pa;r Plaatjes , die ge
heel onnodig en volftrekt vzw gene waaide z y n , opgehelderd.
~~ftiadü. r>4<5. reg. 2 9. ftaat -waar, omtrent,
lees waaromtrent.
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Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en
verhandeld worden.

vrymoedig

Met derzelver Pryzers.
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Aanwyzing ("Eenvoudige) tot den Huislyken Gods
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I. Verwey, in 8vo. ƒ 0 - 1 0 - 0
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Heilraad, tot onderrichtinge en beftuuringe van oprechte, doch bekommerde Zielen, op
den weg naar den Hemel. W o r k , by I. Verwey, in g r .
8vo. ƒ 0 - 5 - 0
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REDENVOERING, OVER DE ONKOSTBAARE WYZEI^
OM GOED EN NUT TE DOEN.

'ilver en Goud heb ik niet; maar 't geen ik heb, dat
geef ik 01
#ETRUS.

't
Rykdoms ten deele
DatfcheidingdesidesMenschdoms,
van Nyd by
die

welk de ondéi1
valt , is veel
allen,
voor hun, in-tydsher
voorwerp
Middelen en Staat, .moeten onderdoen.
Door den zelfzoekenden Man, geheel aan veragtlyke
Eigenbaat overgegeeven , , worden de Ryken benyd, ter
oorzaake van de veelvuldige gelegenheden, die zich voor
hun opdoen., tot zinnelyk genot en verzadiging der
gedeelte

hongerende

aan

I3egeerlykheden.

Edelmoedigen zelfs, fchoon verre vervreemd van de
inwilliging eenex zo laage drift als den evengethelden beheerscht, voelen zich, als huns ondanks, _bewoogen, om
niet een meer of min wangun&ig oog een Leevenslot aait
te zien , 't welk niet alleen ruimen voorraad fchenkt
tot genoegdoening van zinnelyken lust, — van 't geen
zich de verbeelding als hoogst aangenaam affchildert;
maar ook kan dienen om verflandlyke vorderingen tC
maaken , Qn voldoening te fchenken aan menscblievel3-

de aandoeningen.

Wanneer de tederhartige Menfclienvriend rondsom zicht
voorwerpen van Medelyden ziet, wier armoede cri druk
dringend om liefdcryke hulp en byftand roepen, welke
by niet kan toebrengen; wanneer by, ten zelfden t y
opmerkt , dat de noodlydende en hulpfineekende-de;
fmaadlyk afgeweezen wordt door een in overvloed lee•
venden Gunfteling des aardfchen geluks , die op een
ftraffen toon hem afwyst, of dit onmedogend werk laat
MENG.
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verrigten doer eens Dienstbode, die veelligt, in ge.
^voèlloo^beid tin ver^hiaading ddr Armen„ den stileer of
Vrouw van den Huize niet heeft te wyken — hoe na
dan, dat de warme Menfchenvriend een-turlykishe
ziigt even,. te onvredenheid -flaake , en , zonder des zeer
te berispen te zyn, in die vervoering zyner opwellende
te onvredenheid , betuige: „ Waarom zyn de geluks„ goederen deezer aarde dus ongelyk, en, zo als het
„ aan het kortziend oog der menfchen tóefchynt , zo
„ onvoegelyk uitgedeeld? Waarom heeft het onder het
„'$el'cuur èéner 'goede Voorzienigheid plaats , dat 'het
„ Vermogen' en de 'lil om goed te doen dikwyls van
„ elkander . gefcheiden zyn; terwyl de elendige in een
„ `htllp- en hooploózen 4lhaut wegkwynt , en 'het edel„ moedig hart , tot weldoen uitgetlrekt, die neiging,
„ door bekrompenheid van omilandigheden , niet kan
op volgen, of die voldoening fmaaken?"
: Deeze fooit van onaangenaame gewaarwordibgen
die te onvrederlheid , wenschre ik, in deeze uure, tegen te gaan. Dit m yn doel zal ik best treffen met 'u
te onderhouden over de 'onkostbaare wyzen om' goed -en
nut te doen.
.

Ten deeien; einde zal ik zoeken aan te toonen, -dat

elk Mensch - 'Bekwaamheden bezit van onderfcheiden
aart — dat ëlk Mensch veelerlei gelegenheden voorkomen, om geluk onder zyne 'Medemenfchen te ver
welke' heide geheel niet van Rykdom af-fpreidn,
-hange.—
leder Mensch', hoedanig ook zyne Leevensomi}andigheden 'mogen veezen, bezit, of is in Plaat om zich eigen te maaketr , Zedelyke Gefchikt- en Verflandlyke Be*waanahcden , die hem in Praat stellen om iets toe te
brengen tot -welzyn en vertroosting , in den kring zyner
huislyke of vriendfehaplyke , of ook in Wyduitgebreii ler betrekkingen, len op ontéelbaare wyzen goed te doen,
zonder goud of zilver .uit te reiken.
Kan, ' by voorbeeld, de Ryke Mari het ' genoegen
hebben om een gefchenk in geld te doen, 'of van zyn
w&Qoorzienen disch het overfchot te zenden 'na de fchamele wóoning , die door 'ziekte, of eenige andere oorkaak ,het elendig verblyf der behoefte en des rampfpoeds
pworden'is; ----- de Arme,fchoon buiten Plaat om van
t zyne' -iets van '.dien aart te geeven, kan zyn deel
krygen 'in «de uitoefening der Weldaadigheid, wanneer

by
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llty zynen bedrukten medemeusch bezoekt , diens leed
verzagt , door de troostvolle taal des medelydens t>
laaten hoores; door hem die pligten van medelyden en
oedwilligheid te betoonen , waartoe lieden van eep
ooger staat minder bekwaam, en, over 't algemeen.,
minder genegen zyn.
En werd de zedelyke verdienfte van deeze beiderk ,
Weldoeneren in eene rechtmaatige weegfchaale Qpge
woogen, dan zou misfchien de fcbaal ten voordeele deo
laatstgeinelden overliaan: want welke is de opoffering,
die de Ryke doet , in een klein en niet noemenswaarwaardig gedeelte zyns overvloeds af te il:aan of weg te
fchenken, in vergelyking met die, te zelfder gelegen,
heid , gedaan wordt door den goedhartigen Naburtr,
die, enkel uit beginzel van Mensehlievenheid , een ge.
deelte van zynen tyd, dien by tot winstdoenden arbeid
zou hebben kunnen gebruiken , of in het neemen van
verkwikkende rust doorbrengen, in bytIand van den
elendigen betteedt, misfchien zich blootte•lende aan he
gevaar van befinetting, , om dienst te• doen in een be,
krompene en als verslikkende ziekenkanjer? Ooggetui ge,
M. V. was ik te meermaalen van dusdanige dienstbetooningen, amptswege geroepen by kranken en sterven'
den; — die hulpvaardigheid , dat oppasfen, roerde,
vaak myn hart, en ik gaf der Men.schlykheid eere, ,
en niemand uwer, die weet wat een ziekenvertrek is ,
twyfelt een .00genblik, of de pligten, daar gevorderd,
by aanhoudenheid , voeglyk en met tederheid, te vol.
brengen, is een hoogst verdienstlyk werk.
Eerre Moeder, die dag aan dag, nagt aan nagt, met
onaflaatende aandagt en maag aanhoudendep kommer,
een lief Kind oppast, door ziekte op den oever des,
doods; eene Dogrrter,, die, verwyderd van alle
vervrolykende tooneelen deezes leevens, de f'ille een,
zaainheid eener kamer verkiest, waar een haarer Oudederen allengskens bezwykt onder den last der jaaren en
ziekte, om den laatlten plagt van kinderlyke dankbaarheid te betoonen , door een tederen oogslag , door een
troostgeevend woord, en alle dienstbetoonitigen, welke
zodanig een toet and vordert; --^,. een Fiend, die
by herhaaling het krankbedde zyns Vriends bezoekt,
om de verveelende en dikwyls in :('inert dQQrgebragte
uures te korten, en met hulpbe oqn en tloostreden dooy
te brengen; gene Iaeenaibgde, wier ,4ankbaar gij
z
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erkentelyk hart zichverheft boven het laagti denkbeeld
van winst en voordeel , en door toegenegenheid wordt
opgewekt om die zy dient op te pasièn, zonder moeite
of gevaar te. ontzien , by te (taan in den knellepditen
nood, en by te blyven tot de laatfie uure: — deezen , deezen, M. T.! zyn Charaéters, die, fchoon zy
op den weg des leevens, by den zogenaamden gemeenen Man, te vaak onopgemerkt doorgaan , in de daad
(neer weezenlyke waarde bezitten, en tot grooter lof
geregtigd zyn , dan behoort aan veelen, wier agteraankomende weldaadigheid , door ttigtingen en begiftigingen van Gast- ' en Godshuizen,, hunnen naam vereeuwigt.
By Vrienden, wier harten vereenigd zyn door den
heiligen band van onbaatzoekendeenegenheid , kan, 't
en tot weezenlyke
is waar, de Rykdom veele gelegenhed
Dienstbetooning verfcbaf en. By een zwaar verlies of
nadeeligen flag kan zulks redding , in verlegenheid
tydige hulp schenken , tegen verdrukking opbeuring
verleenen, en, in gevalle van aangedaan onregt, middelén ter regtsvordering verfchafien.
• Maar, zonder behulp van Geld, kan men ontelbaa.
re Weldaaden bewyzen , ten minden van gelyke waarde met die voor Goud kunnen verkreegen worden.,Weldaaden, die de eene Vriend den anderen toevoegt.
In een oogenblik van twyfel en verlegenheid, wanneer twee leevenspians , waarvan elk zyne byzondere
voordeelen heeft, zich aanbieden ,valt het bezwaarlyk te
bepaalen, welk van beiden verkieslykst is, --- wanneer van twee wyzen om eene zaak te doen , elke met
gevaar en bezwaar gepaard , één moet gekoozen worden, ---= of wanneer nieuwe Ieevensomilandigheden en
verbintenisfen tot nog toe niet uitgeoefende plhgten vorderen, of verzoekingen doen ontt'caan, waartoe een Jongeling. zich niet bereid heeft; -- van hoe groot eene
waarde is, in alle deeze dagelyks voorkomende geval.
len , die Wysheid , dat . Verfland , 't welk zorgvuldig
weegt en met juistheid onderfcheidt, — van hoe veele
waarde die Ondervinding , welke foortgelyke voorheen
gebeurde gevallen ophaalt , en uit het voorleden opmaakt, wat men waarfchynlyk in het toekomende te
wagten hebbe; Lesfen der Ervaarenheid , welke de Bedagtzaamheid der Jaaren, voor niet, der Jeugd, en den
r'aadbehoevenden van hoogeren ouderdon, kan mededee--
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deelen, en daardoor den raadvraagenden 'en dir Maat,
fchappye veelvuldigen dienst doen!
Van eene nog grootei waardye, maar..misfchien even
zeer over 't hoofd gezien, is de onkostbaare . Weldaadf
van getrouwe Vermaaning en tydige Be%rajing..,-,.,
De eerfte afwykingen van het fpoor der Deu gd gefchie-.
den dikwyls ongemerkt ; dit is inzonderheid het geval
van jonge lieden , wier zwervende aandagt veelal eea
verlustigender bezigheid vindt, dan voorwaard a te zien,
„ en den gang huns voets te weegen." Die eerfte af
gering zomtyds in. zich--wykinge,othas
zelven , loopen te meermaalen uit op de verregaande ongeregeldheden , zwanger van moeite, verderf. en
ondergang.
Hoe zeer begeer- en belangryk is 't , overzulks, 'a1.
toos een verstandig en getrouw Raadgeever te hebben,
die, zonder eene onredelyke ftreng- en ftrakheid te »tom•;
toonen, onze daaden en ons Charaáter naar de maatftaf
van deugd en braafheid afmeet, en, afwykingen ontdekkende, dezelve opregt aanwyst.. -_.._. die, openbaare .be.
ttraffing hooger fl:ellende dan verborgene liefde, en lie.
ver verkiezende het gevaar te loopen van de gen ege nheid zyns Vriends te verliezen , dan diens ornfchuld. in
gevaar te laaten, op de eerste ontdekking van zed^lyke
ongefleltenisfe , het heilzaam geneesmiddel van. getrou-.
wen Raad toedient ! -- Befraífing is een .kosalyke
gaave , door . ge-enen dan dwaazen veragt. -„ Be(lraft
„ eenen Wyzen," leert ons SALOMO, „ en by zaL:u
„ lief hebben." H-oe kostloos nu kan Vermaaning en
Beftrafliing worden toegediend!
Onder de kostlooze middelen,. om den Naasten te verpligten en dienst te doen , mo gen wy vrylyk tellen,
dat wy hem den verdienden Lof geeven, alsmede dat
wy zynen Naam tenen fmaad, leugen en laster vèrdee•
digen.. Lenige . weinige woorden, ten rechten tyde.
en op eene voeglyke plaats, gefproken, die ons niet
kosten , kunnen, langs eeh der gemelde wegen , veel
goeds flichten, en een zegenvolle weldaad toebrengen. _,
• Wat het fchenken van Lof betreft, in dit geval is
eene zekere maate van omzigtigheid en kieschheid ; in
de daad, hoogst noódig. Vleiery, beslaande in een
voorbedagt koesteren van Zelfbedrog , is eerre belèdiging , geeií .dienstbètoon. 's Wysten Konings • fpreuk
deunt op goeden grond : „ Hy, die zynen Na a^ ten
Ag
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, béttraft, zal naderhand meer gunil:e vinden, dan hyF,
„ die met zyn tonge vleit." — Ja zelfs welverdiende Lof, te kwistig befbeed , loopt aan tegen het be.
doelde einde , daar dezelve walging baart , of den
gepreezenen benadeelt , door trots te kweeken. i
Dan Lof, met oordeel , en met een omzigti ge hand,
gezwaaid, is niet alleen eene geheel onfchuldige vol
aan den natuurlyken trek tot roem gefchonken,-doenig,
u aar ook een weldaadige prikkel tot verdienstvolle bedryven. --- Wanneer die zydelings wordt gegeeven ,
door het pryzen van afweezigen , faaat de f^hatting
van Lof min bloot voor misbruik, en ftrekt tefffens
raisfci en kragtdaadiger om de agting des gepreezenen
te vestigen , of te doen ryzen ; dewyl by,, die den
kif toedeelt , minder van vleiery verdagt kan weezen.
Dan de meeste dienst, welken aren ten opzigte van.
's Naasten Character kan doen, beftaat in alles aan te
wenden om 't zelve te zuiveren van aangewreevene
Lasterfmetten. -- In den tegenwoordigen Raat der
zamenleevinge , welke zo vee Ie gelegenheden en aan
gen verfchaft tot Laster , worden wy dikwerf-fporia
opgeroepen tot deeze handbaaving van 's Naastens .fiere.
En, wanneer wy in aanmerking veemen, dat deeze ver
. Liefdeplint, om dezelve geen Rcgtvarzrdig--fchuldige
heid te noemen, volvoerd kan worden, ten -koste van
Benige weinige woorden , ftrekt het tot geene geringe
&bande des Menschdoms, dat zy de Agtin g en den
goeden Naam huns Naasten , om zo te fpreeken , ge
bloedend zien , diep getroffen door de pylen-wond.e
van Leugentaal en Laster, zonder de lippen, tot ver
dier getroffenen , te openen.
-deign
In eenige gevallen moge dit het uitwerkzel weezén
van bejammerenswaardige befchroomdheid en biohartigheid; in andere hebbe men het toe te fchiyven aan
de veel tiegter beweegreden , heiml3ke boosaartigheid.'
Dan altoos is zodanig een. ftilzwygen , wanneer ver
miskend en onfchuld belasterd wordt, en dee--dienft
ze door eene moedige verdeedi g ing te redden zyn, eene.
laage verlaating van de zaak der deugd , en eene mis
-daigefchnsvrotMech-nCis
wet, „ om anderen zo te doen als wy zouden wen,, fchen dat ons gefchiedde "
Een waarlyk Menfchenvriend zal zich verheugen, als
by gelegenheid vindt om de tong des boosaartigen Laster-
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termonds te fnoeren., .,--r- En is het geene:igenaame
d
bedenking, dat zo gewigtig een pligt van Goecaadig
beid niet to den Ryken bepaald is, maar volbnagt kart
worden doos elk,. die een, Hart omdraagt, 'gefehikt om
't leed des verongelykten te voelen, en een Tong heefit
om tot diens. verdeedjging te fpreeken. -- Men merkt[
bier op, dat zulk een , Verdeediging , als wy bedoelen, voornaamlyk betrekking. heet , tot Menfchen in den
Burgerland, wier Eer, wier goede Naam hun niet min.
der dierbaar en nQodg.: is, ..dato lieden, zich in een hoo+
—
ger kring beweegende.
Dat wy onze aandagt; ,wenden tot he Hiuilyk Lee-.
ven:, en nagaan, hoe veele van de Pligt^n, daartoe
behoorende ; hoe veele der Aangenaamheden ,, wel.
ke hetzelve oplevert , onafhangelyk zyn van Rykdom,
en hoe zich bier een verbaazend ruime kring van werk
om zonder denzelven goed te d oen,. opent. -zamheid,
Werwaards wy bykans de ooggin wenden , zien wyr
de. Hoofden der Huis gezinnen onvermoeid . bezig,. om,
voor zichzelven , en die tot hun behooren, .de nood-.
wenc1igheden., de gemak] en ., : dd_ aangenaernheden des
Leevens te bezorgen ; hoe meer zy in, , Raat, zyn om,
hierin te vorderen, hoe meer zy deswegen• zich zelven,
en elkander, gelukwenfchen. Zy bef uiten, en ujen moet
toertaan .niet zonder reden, dat zy, dooi httnnen Ryk•,
dom te vermeerderen, ook de middelen, tot genot ver-_
menigvuldigen i -.. zy, gams verder, . gilt- ílellen vast,
hunne. uiteríka poogingen te zullen aanwenden om Ryk
te worden.
Maar de. Menfchen , hunne , aandagt tot dit voorwerp
wendende, en daarop gevestigd houdende loopera' groot
gevaar om, alle andere uit' het .00g te verliezen, Zy,
zyn .naaar al te gereed om zich te verbeelden, dat zy,
aan dit oogmerk, voldaan hebbende , zich genoegzaam,
kweeten Van allePligten jegens hun Htlisgezi,n.. Zy ver
.dat ryk te zyn het gelukkig tr zyn niet nood--getn,
zaaklyk intuit. De waarheid, Oer zake is, dat,
wanneer de Menfchen hun Gein mei den rQatilen over-.
vloed van Schatten voorzien, en niets. meer daarvoor
gedaan hebben , zy 't zelve , , te aanziene van de wee-.
zenl ykíle benoodigdheden otn _gelukkig te zyn , geheel
verttooken laaten.
Het Hoofd eens Huisgezins moet, wil by zyn luis;
geduurende zyn leven, 'eene Verblyfplaats des Ge}uks„
maaA4
,
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maaken , 't zelve niet alleen opvullen met kostbaar
Huiscieraad, doen pronken met uitgeleezene Kunst tuk
ken , en zyne Tafel met keur van Lekkernyen gedekt
zien, terwyi de Beker fehuimr van de edelfle vrugt des
Wynftoks — maar by moet ook Onfchuld, Vrede en
Liefde tot beftendige dischgenooten hebben,
Om het geluk zyner Kinderen naa zynen dood te ver
moet hy meer voor hun doen , dan enkel.. de-zekrn,
middelen te verfchaffen om gemaklyk en pragtig te lee.
ven: by moer hun goede Beginzels geeven, deugdzaa=
me Neigingen inboezemen, die hun beveiligen tegen de
begogelingéti der dwaasheid , err de verleiding der ondeugd; by moet, door eene zorgvuldige opvoeding,
hun vatbaar maaken voor verflandig en zedelyk genot;
-- by moet, door den zagten, maar veel vermogenden
invloed van een goed voorbeeld , hun Bene zegt voor.
orde, eene hebbelykheid van vlytbetoon, het vermogen
van zelfsbedwang, en bovenal eene gezindheid i inboezemen , om zyn eigen grootst geluk te -vinden in anderen.
gelukkig te' maaken.
Al dit zo weezenlyke kan hy, die geen Schatten be.
zit, kan de Antic voor zyn Gezin zo wel doen- als de
Ryke. Is hy fegts; in Raat, om in zyne laage woofling het dagelyks gewonnen brood te verzorgen, hy doet
zulks met een eerlyk hart; -<in met een lach van wel.
tevredenheid van genoegen. Zc gefield, kan hy Vrouw
en Kinderen - met eene rechtfchaape vreugde aanfchou=
wen, in dien- kleinen kring een genoegen fhiaaken, zuiverder dan vaak genooten wordt in de Feestzaal des
Ryken Kan hy, by zyn flerven,:zynen Kinderen geene geld-fchatten, geene rtlin e bezittingen nalaaten , hy
laat hun -agfer In 't bezit van eene gezonde lichaamsgeíteltenisfe, van een onbedorven hart, onhevlekten naam,
en vol hoope op GOD, der Weezen Vader.
Verder , M. V. ! wat is In den loop der Zamenlee-..
vinge , in de voortzetting, van de groote belangen der
Maatfehappye , 't geen den - Meiusch waardigst en nut-.
tigst maakt , het hezit van gr+>ote fchatten , dan , ver'
ílandlyke en zedelyke verdienden? Schat gy eens Mans
hoedanigheden, die hem gefehikt maaken om een aan,
enaam medgezel te weezen , naar den Rykdom , ' dien
by ten toon fpreidt , of naar de goede geaartheid en
tekwaamheden , welke hy heit? — Ondanks de blinde
eerbetooning, welke wy te dikmaals zien afleggen aait
Geld
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Geld en hoógen Staat, lydt het geen twyfel, dat aller-.
wegen , waar veybeid en verfland eenen behoorelyketr
invloed hebben, de Man van kunde, van bevallige ze-.
den , fchoon by op geen Rykdom konne boogera , meer
trekt, meer gefchat wordt, dan de lompe -dean,gt
Weetniet , die niets te zyner aanpryzinge bezit , datr
dat by zyne koffers met zilver en goud gevuld hebbe.'
--- Op wien (zo gezond verftand en braafheid de ver
zullen de Leden der Maatfchappye het-kieznghftur)
oog vestigen, tot het beleid der zaaken, tot het herftel
van wanorde, tot het verbeteren' van inrichtingen •—'—.
op den Rvkaart zonder kunde, bekwaamheid en eerlyk..
beid, of op Lieden , die zich meer onderfcheiden door
hunne bekwaamheden en deugden , dan door hunnen
Rykdom?
Zo verre is het 'er af van waar te zyn, dat de menfchen , ten aanzien van de bevordering des Maatfchaplyken Geluks, in waarde ryzen , naar gelange van hunnen Rykdom , dat deeze eigende Perfoonen , die,
door de dryfveer der behoefte aangedrongen , werk
zaame en nutte Leden der Maatfchappye waren, zo ras
zy hunne winst- en baatzugtige oogmerken bereikt 'had.
den, zich dikwyls op het dons der weelde nederwier.
pen, en het overige hunner dagen in nut- en luisterlooze
ledigheid fleeten.
..De grootfte Weldoeners des Menschdoms heeft. men
altoos aangetroffen onder de zodanigem, by welken eene
ernilige begeerte tot .een goeden Naam, eene rechtfchaa,
e zugt voor de waarheid, of eene edelmoedige uitgerektheid om hoogst nuttig te weezen aan het Menschdom', alle laage Geldzugt te onder bragt, en hun aanzette , Om , met opoffering van alles wat zelfzoekend:
mag gejieeten worden, wat zy konden te werk te (fellen,_
om waare Verlichting te verfpreiden , en rechtfcbaapu
Vrybeid te bevorderen.
Zelfs in de laagfie rangen der Burgerlyke Zamenleevinge, onder de Werklieden', heeft vernuft en vlyt dikwerf nuttige uitvindingen doen te voorfchyn jOmen, en
verbeteringen in eene. en andere Kunst te wege gebragt,
van oneindig grooter dienst ten algemeenen beste, dan
al de kostbaars toebrengingen van in 't oog loopende
Ryklykheid der vermogendite Stichtingen.
De waarheid der zaake is, dat elk Burger, van welk
A,
een
.

-

-
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een rang of fiaatt by ook moge weezen , bekwaam, ic
om het Geaaieenebest dienst te doen ; dat zyne gefchil,.
beid,. otn nuttig te kunnen veezen , niet afgemeeten
moer worden. naar zynen Rykdoni,. maar naar zyne ver.•
ikandlyke bekwaamheden en zedelyke vopderingen Ter.
wyl de Arme de bewustheid met zich omdraagt , dat
by het Algemeen Welzyn bevordert , door zyner han.
den arbeid , zyne wel ingerichte- braafheid , zyne huis
deugden, en den invloed van een; goed voorbeeld,-lyke
heeft by feeene rede altoos om zich te fchaamen over
zyne Armoede ; te midden zyner Medeburgeren kan en
mag by het hoofd omhoog beffen , bewust van in. zy.
nen kring bet hem meest mogelyk nut gefticht en. niet
vergeefs geleefd , maar zich voorbereid te hebben tot
eenen Staat, waarin de Rang - onder fcheiding deez
Wereld niet gekend, maar de Deugd op haare weezenlyke waarde. gefchat en met eeuwige eere bekroond
wordt.
,

WAARNEEMING VAN BENE WATERVREES, GEVOLGD OP DEN BEET VAN EEN DOLLEN HOND.
Door L. s. I1OPTA, Med. Stud. te Franekcr.

en ai July
wierd het Zoontje van
te Harlingen woonagtig, bykans
D
vyf jaaren oud , door een grooten Waterhond in zyu
I$oi

DIRK VAN

DER WOUDE ,

boven buitenst gedeelte van de linker kuit gebeeten;
De wonde , die den omtrek van een gulden had, was
zeer diep , en ontlastte veel bloeds ; men liet dezelve
uitbloeden , en daarna met warm water uitwasfchen ,
legde op dezelve terltond een fpaanfche - vlieg.. pleister,
en liet inwendig pillen , uit 't volgende bereid, ge
-bruiken:
13& rule. Cantharid. Gr. VI.
Conic. Cinnamom. Cr. XII.
Sacchar. alb. Con. Cr. XLII.
Syr. Rofar. Q. S.
U. f..Pilul. N. XXX.
-

Van welke pillen den Lyder dagelyks zo veel wier-

den
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den toegediend , als hy, om de pyn in de pisloozing,
kon verdraagen.
Met het gebruik van deeze pillen heeft men ruim drie
veeeken aangehouden, geduurende welken tyd de wonde
veel geëtterd had , vermits dezelve of met fpaanfchevlieg- zalf , of met het Unguent. Ba/ilic. cum Mercurio
Prcecipit. Rubro verbonden, en met de kwikzalf dage.
lyks gefineerd wierd. Toen wierden wy door de Ouders vriendelyk verzogt, om den Lyder door hen zelven te laaten verbinden; nademaal zy zeker meenden onderrigt te zyn, dat die Hond zommige men fchen , onder welke zig één met een koppel fchaapen had bevonden, voorbygegaan was, zonder aan dezelve eenig blyk
van dolheid te hebben gegeeven; en dat men dien Hond
een knyper op den ftaart had gedaan, 't geen dan, zo
zy meenden , de reden van zyne kwaadheid zou ge
Doordien d Ouders van den Lydr niet-westzyn.
van hunne dwaaling konden terug gebragt worden, moest
men., in weerwil van alle aangewende moeite , den ongelukkigen verlaaten. Van dien tyd af wierd de Lyder
dagelyks door zyne Ouders verbonden , en de wonde
kwam onder die behandeling fchielylk tot geneezing ,
zodat dezelve binnen korten tyd gefloten was.
Dan, hoe gelukkig die menichen zig toen agteden,
door hun kind van de bekomene wonde geneezeu te
zien , zo veel te ongelukkiger wierd voor hen 't ge
onze Lyder op den 29ften Augustus on--volg;dewy
pasfelyk begon te worden , 't geen met een minderen
trek tot eeten, en eene meerdere geneigdheid tot flaap,
dan gewoonlyk , zyn aanvang nam. De Lyder (liep
egter, des nats daarop, zeer weinig , en loosde driemaal zyn water, 't geen hem anders nooit by Wast
overkwam; dit wierd weldra door eene terke onaange•
naame opryzing van den penis gevolgd.
Den 3ot1•en dito had de Lyder meest het bed gehouden, zonder dat by oenig blyk van onrefleldheid
gaf ; daarop des nagts wel gerust , en geen water
gelposd.
Den 3 t tien dito verliet hy het led, had meer gegeeten en gedronken, dan de twee voorige dagen , fpeelde
als voorheen dien dag tot 's avonds vyf uuren, wanneer hy minder opgeruimd wierd, en ten zeven uurgin
by onze aankomst niet alleen een afkeer van drinken
had , maar zelfs bang wierd voor blinkende en febitter'ell-

j2 WAARNEEMING

rende lighaanien i, desniettegenftaande gebruikte hy, znn.
der veel moeite , nog eenige Rukjes peer. Eene py+nlyke bènauwdheid omtrent de maag had plaats; de pols
was ras, de tong beflagen•; by gevoelde eene benauwd.
heid in de keel; de pis was witagtig, de afgang goed;
en de fpraak bedaard. Hy maakte zómtyds eenige
ftuipagtige beweegingen, inzonderheid wanneer hem water toegediend, of eenig .glinftèrend lighaam voor ooge,^p
wierd gehouden ;welke ftuipagtige beweegingen veel overeenkomst hadden met het frikken, na 't hevig fchreijen
van kinderen: deszelfs gelaat was bleek en opgezet; maar
wanneer de ftuipen zig ,vérheften , wierd het telkens
rood; zyne ougen waren glinfterende, en Ronden. woest.
De toetland des Lyders ons bedenkelyk voorkomende, gaf men zulks aan de Ouders te kennen , en ver.,
zogt uit dien hoofde , dat 'er nog iemand geraad.
pleegd wierd ; waarom men een Med. Do&or liet
roepen, die, 't voorgevallene gehoord hebbende, met
ons des Lyders toeftand als zeer gevaarlyk befchouwde;
Pe wonde, die geheel gellotèn was, was min of meer
onttloken ; dezelve wierd terftond met een fpaanfchevlieg- pleister overdekt; men diende den Lyder, 's
avonds ten half negen uuren , een half grein Opium
toe; om tien uuren .Weder; legde om de keel een pleister van de E,npl. Rustingii, waarin een dragma Opium
was ; inwendig gaf men, om :elf -uuren, drie greinen
Pelvis Foliorum Belladonna, (de Radix Belladonna
konde men destyds in . de Stad niet krygen) waarmede
men veel moeite had om in te krygen; hierop bragt , de
Lyder een rusteloozen nagt door.
Den volgenden morgen , zynde . de i f e September,
den Lyder weder bezoekende , vonden wy denzelvetr
erger dan voorheen ; hy had meer afkeer van eeten en
drinken dan den voorigen dag; de- pols was heviger.;: de:
Ituipagtige beweegingen namen meer toe ; de opryzing
van den penis was zo groot niet; om welk deel , den
voorgaanden avond, een, weekmaakende pap geappliceerd
was. De benauwdheid in de keel was grooter; 's nafits
had men 't geringde'vot dén Lyder niet kunnen inkrygen, zodat men de= hulpmiddelen inwendig ook niet
konde aanwenden. . :.
Wy verzögten den Wel Ed. Heer s. STYL, Med.
Do&. , des voormiddags, met ons een vifite by den
Lyder te gaan afleggen, 't geen zyn Ed. gereedelyk met
-
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ores deed ; toen . waren l de omflandigheden nog erger geworden; by weerde zyne Ouders van zig af, 't geen
hy nog niet gedaan. -had; hevige vlaagen van benauwdheid bleeven hem by.? • Men vond. goed een Clysma te
appliceeren van vier 'oijcen. water, afgetrokken op tien
greinen Belladonna, 't geen men met veel moeite naar
behooren verrigtte; hierop was de Lyder bedaard geworden , ' t welk ons gelegenheid verfchafte , om een grein
opium den Lyder in te krygen ; doch dit duurde niet
langer dan tot twee- uuren , vóór welken tyd men nog
een grein Opium i had toegediend. Daarna Was de Ly.det zo afkeerig niet van zyne Ouders dan voor
den -middag , had . nu en dan groote benauwdheden ;
doch tusfchen die .vlaagen w:gs by zeer fpraakzaam, 't
geen 'zo by afwisfeling voortduurde tot 's avonds vyf
uuren; toen vond, men hem overeind in 't bed zitten,
en hy. toonde geneigdheid tot eeten en drinken, by welke gelegenheid hy een grein Opium met eenige (tukjes
peer. en. eenig vogt gebruikte (*); kort daarna wierden
de toevallen weder heviger; 's avonds ten zeven uuren
bezogt men den Lyder weder, op welken tyd- hy zeer
hevige ltuipagtige aandoeningen .had.; deszelfs oogen
waren rood en traanende; men konde weder niets binnen krygen. Deere aandoeningen bleeven hem by tot
's avonds tien uuren, wanneer de dood een einde van
zyn leeven maakte.
,

.

,

,

Ten gelyken tyde , den 2t July, wierden van dien
zelfden Hond nog twee jonge lieden gebeeten: de eene
was C. DE HAAS , ` oud negentien jaaren ; de andere
was een jongetje, van byna veertien jaares, met naame
XACOE rtEIJERS,' beiden te Haringen woonagtig.
De behandeling, welke then in 't eerst in 't werk
(telde , was dezelfde, als die van den bovenftaanden
Lyder ; met dit ondérfcheid egter, dat de eene langer,
de
(') Dit was Wel in de oogeg •van zommigen een zeer goed
teken ; doch de hetinnering aat verfeheidene voorbeelden
van Lyders , die maar weinige uuren vóór hunnen dood nog
gedronken hebben,' deed ons: hier :ook 't zelfde vreezen. AvrCF-NNA heeft ook , aaugeteáeud , dat, wanneer deeze Lyders
,water drinken, dg dood naby ,is.
-

-
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de andere korter aan het etteren gehouden wierd : de
reden hiervan was, dat de wonde van den Benen (den
eeroen deezer Lyderen naamelyk) zo diep niet was in:
gedrongen, als die van den anderen.
Den giften Augustus , toen men ons van den ongelukkigen toefland van dat Lydertje onderrigtte , gaf
men geen uitstel aan 't weder openen der wonden van
deeze laatstgenoemden , en draalde geenzins met de ze+
kerfte middelen ter voorkoming van zulk een akeligen
toehand aan te wenden. De wonden overdekte men
met een fpaanfche -vlieg - pleister , en wierden tot int
't midden der maand O&ober aan 't etteren gehouden.
Nadat men dit uitwendig middel had geappliceerd., gaf
men deeze Lyders inwendig de Pub. Belladonna. Na.
dien zy in jaaren verfchilden, moest men ook Benig on.
1erfcheid niaaken in de doffs , 't geen men goedvond
te doen volgens de bepaaling, op pag. 243 van 't VIIlt±e
Deel der Verhandelingen van 't Provinciaal Utrechtsck
Genootfchap van Kun flen en LYetenfchappen 1794, ge'
geeven.
,

November 18o2.

PROEVE, OVER LANGLEEVENHEID.

(Uit Esfays on Mifcellan ous Sub etas , by Sir
CLAix, Bart.)

JOHN SIN -

INLEIDING.

e middelen om de Gezondheid te bewaaren, en
D
Benen hoogen Ouderdom te bereiken , zyn voorwerpen, ten vollen geregtigd om de aandagt van ieder

denkend Mensch bezig te houden. Het eerstgemelde
iydt geen twyfel : het genoegen , 't welk ontstaat uit
het genot der Gezondheid , en het verdriet , 't geen
Ziekte baart , zyn Reeds aanhoudende vermaaningen ,
dat men de Gezondheid niet hebbe te verwaarloozen.
Doch , wat het laatste betreft , de voeglykheid om na
een lang Leeven te wenfchen heeft men in twyfel getrokken , en gezegd, dat een Mensch , naa vyftig of
zestig jaaren geleefd, en aan zyne verpligtingen als
mensch
.
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Is

mensch voldaan te hebben , wel mag vertrekken , om
plaats voor anderen te maaken ; en dat , hoe eer by
deeze aarde , naa dien trap van jaaren bereikt te heb
verlaat, hoe beter het is. Gedagten als deeze be--ben,
hooren egter geen voet gegeeven of onder&eund te worden. Indien de Menfchen alleen voor zichzelven leefden, om te voldoen aan hunne lusten, en hun eigen
belang alleen te behartigen , mogt dit het geval weezen. Maar, indien wy hier op aarde zyn , om het geluk van anderen zo wel als ons eigen heil te bevorderen , gelyk wy behooren te doen; en indien wy, door
lang te leeven, van meerder dienst kunnen zyn , door
de kundigheden, welke een langer ondervinding en veel.
vuldiger waarneeming noodzaaklyk moeten verfchaffen,
—volgt daaruit, dat wy behooren te leeven zo lang
als wy gezondheid en ilerkte bezitten om goede dien f en aan anderen te bewyzen, en dat het vermogen om
goed te doen de eigenlyke eindpaal is , waartoe onze
wenfchen , om hier op aarde te verblyven , zich moe
Daarenboven hebbe men, in dit ge--tenuifrk.
val, niet over 't hoofd te zien , dat 'er een blykbaar
ien noodzaaklyk verband is tusfchen Gezondheid en
Langleevenheid ; dewyl het onmogelyk is, de Gene te
bezitten, zonder dat dezelve tot het genot van de andere toebrenge.
In de mededeeling van eenige waarneemingen, dit onderwerp betreffende, heb ik voor, te handelen, i. Over
de Omftandigheden , welke ftrekken om Langleevenheid
te bevorderen. --. Over de Regelen, welke in acht genomen zyn door de zodanigen , die een hoogen trap
van jaaren beklommen hebben. 3. De byzondere gefteldheid der Landen, meest beroemd wegens Langleevenheid ; en 'er eindelyk, ten Oden, by te voegen cenige Tafels van Langleevenheid, en den duur des Mensch3yken Leevens.
-

I. OMSTANDIGHEDEN, STREKKENDE OM LANGLEEVENHEID TE BEVORDEREN.

De omfl•andigheden, flrekkende om Langleevenheid te
bevorderen, mogen onder de volgende aIgemeene Hoofden befchouwd worden : i. De Lugtiireek. 2. De
iPerfoonlyke Geil:alte. 3. De Afkomst. 4. De Natuurlyke Geflelten of Geaartheid, 5. I)e Leevensfl:and.
6.De

s
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6. De Bèroepsbezigheden: 7 Lichaamsoefening of Arbeid. 8. Echtlyke Verbintenis. 9. De Sege; en ro,
De Vernieuwing der Jeugd.
i. De LugtJlreek. In de eerffe plaats fchynt de Lugt=
iireek van een verbaazend groote aangelegenheid te
zyn; en het mag, als een algemeene regel, nedergefleld
worden, dat de gemaatigde, of zelfs de koudere Lugtftreeken, guntligst zyn voor de Langleevenheid. Hitte
fchynt het menschlyk geftel te verteederen en te ver
koude, .daarentegen, 't zelve te verharden en-zwaken;
te verfkerken. De Spyze in heete Landen is ook zovoedzaam niet als in koude (*) ; en 'er heeft i over 't
algemeen, een grooter geneigdheid en meer gelegenheids
plaats, om zich tot verfcheide buitenipoorigheden over
te geeven , in de eerfee , dan in de laattie. Maar, indien de Lugtsgefleltenis koud is, fchynt een regen
dampkring min onguntfig voor Lang-agtieofv
leevenheid te weezen , dan men zich veelligt zou verbeelden: want Ierland, een vogtig Gewest , roemt op
een groot aantal oude lieden ; en een groot gedeelte
van de zeer hoogbejaarden, die Engeland en Schotland
opleeveren , hebben in de Westlykfte , en by gevolge in de regenagtiglie oorden van dit Eiland gewoond (j°).
2. De Peifoonlyke Ge/lalte. De omftandigheid, wel
naast de voorgaande overweeging verdient , is -de-ke
Lichaamsgehalte en Grootte. Men erkent, in 't algemeen , dat Menfchen van eene eenigzins gedronge geftalte, en van middelhaare lengte, groote kans hebben om
lang te leeven. Groote lengte ontifaat dikwyls uit een
•
on(*) In koude Landen leeft men meest van Dierlyk voedzel,
in heete meest van voedzel uit het Plantenryk. Een wel
overlegde vermenging van beide is het beste plan , 't geen
men kan volgen ; dan van beide is het Dierlyk voedzel meest
voedende.
(t) Vogtigheid blykt niet nadeelig voor de Gezondheid te
weezen, indien dezelve de zuiverheid der lugt niet bederve.
Zelfs ftiltlaand water is niet ongezond, indien het flegts,
door bykomende omitandigheden , niet vervuild en ftinkend
worde. Lincolnfhire en verfcheide moerassige gedeelten van
Engeland leeveren een groot. aantal hoogbejaarden op ; doch
waarfchynlyk kwasten zy .uit de hgogst gelegene gedeelten valt
dat Land.
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tinevenredigen groei van eenig deel des Liehaanis
welk noodwendig eerre ftrekking heeft om zwakheid of
ziekte te veroorzaaken. Lange perfoonen krygen li g t
eene hebbelykbeid van gebukt te gaan; dit verengt de
borst, en is nadeelig voor de ademhaaling; terwyl lieden van een 'korter geftalte weinig moeite hebben om
zich recht overeinde te houden, en uit eigen aart leevendi ger zyn, waardoor de dierlyke verrigtingen in een
veel hooger graad van volkomenheid blyven. Het éénig
nadeel van eene korte geftalte beftaat hierin, dat dezelve niet zelden vergezeld gaat met, zwakrlyvigheid,
welke de Langleevenheid niet begunftigt.
3. De Áfkomst. Gebooren te zyn van gezonde Ouders, en ontheeven van Èrfkwaalen , mag men zeker
tellen onder de g unftige omftandigheden tot Langleevenheid. ten zwak lichaamsgebel, gelyk dat van eenen
CORNARO, mag, door groote zorge en naauwletterid
oppasfen , in 't leeven bewaard worden; maar zy, die
Gezondheid en Sterkte erven , en gebooten zyn met
Berke lichaamsgeftellen, kunnen alleen verwagten, niet
alleen lang te zullen leeven, maar ook de vermaaken
en geneugten des leevens te genieten , terwyl zy be.

ftaan.

4. De 1Vatuurtyke Geteltenis of Geaartheid. Lang-

leevenheid

hangt ook veel af

van eene

goede

geaart-

heid , teffens . gepaard met een vrolyken , opgeruim=
den en lugtigen geest (*). Noch de ligt vertoornde, noch de zwaar tillende Man, die onder het kruis.
des leevens zugt', kan verwagten zyn •leeven lang te
zullen rekken. Zy zelfs, die hunne leevensgeesten uit
putten
putten door geftadig letterblokken , of andere ziels, bereiken zeldzaam eënen hoogera ouderdom. Op een lange.lyst van 17zz_Perfoonen, die.
omtrent eene Eeuw leefden 1s FONTENELLE (die niet
ten vollen honderd jaaren bereikte) de éénige $chry.ver van naam; en diens Mans hoge ouderdom
,

,

wordt

toegefchreeven

aan

de

bedaardheid

zyner

ge- 7

feltenisfe, en die opgeruimde leevendigheid van geest,
waardoor by zo zeer uitifak: Want by behieldt, tot zyri
laat-

(*) Van hier de hóoge Oudérdom , dien veelen van dell,
Franfchen Adel bereikten, bovenal vóór het Regentfchap van
O&LEANS.
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laattien fuik , „ een jeugdigen Ouderdom ,'' gelyk° de
.franfchen dit gelukkig uitdrukken.
De Leevens/tand. Het is eene algemeene waarneemrng , dát het de Ryken en Grooten niet zyn , noch
ook , die geftadig Geneesïniddélen gebruiken, die oud
worden; niàar de zodanigen , die veél beweegings maag
ken , die veel zich in de frisfe lugt begeeven , wier
voedzel eenvoudig en maatig is. Het gaat vast , dat
Perfóonen , op welken deeze befchryvmg past ,• over'
't algemeen , de grootfte kans ftaan van lang te zullen leeven. Teffens slaat hier aan te merken, dat,
fchoon de voorbeelden van hoogen ouderdom by aan
wereld niet zo menigvul--zlénykegrotdz
dig worden aangetroffen, dezelve, egter, zo' veelvuldig mogen gerekend worden, in evenredigheid van het
kleiner aantal van zodanige Perfonadien, als by de laa•
gere , doch veel talryker klasfen in de Maatfcháppy.
Ook is 'er niets onbeflaanbaars in magt, rang of
rykdom , om met Langleevenheid vergezeld teaan,
mits de andere omftandigheden de Langleevenheid be=
gunftigen.
6. De Beroepsbezigheden. Blykbaar is het , . dat een
lang leeven veel moet afhangen van de wyze , waarop
iemand zyne leevensdagèn befteedt. In zichzelven•ongezonde Bezigheden vindt men doorgaans leevenverkortènd. Nogthans leefde PETER PRIN, een Glasblaazer,
tot lor jaaren; en JOHN TYLER , een Mynwerker te
Leadhills, in Schotland, wordt veronderfteld 134 jaaren
geleefd te hebben (*). De ouderdom van deezen laatst
kan niet door ftellige bewyzen geftaafd-gemldn
worden, maar rust op zeer groote waarfchynlykheden,
en op het getuigenis eens Mans van ontwyfelbaare ge=
loofwaardigheid. Dr. WALKER , Hoogleeraar in de
Natuurlyke. Historie op de Hoogefchool tè Edenburg,
berigt my,• dat de muskelen, gewrigten, en de geheele
lichaamsgefteltenis van dien Man , de blyken droegen
van een hoogeren ouderdom , dan by ooit by eemg
Mensch hadt waargenomen. — Doch, over 't algemeen,
zyh
(*)• Men heeft opgemerkt ,. dat men., over deeze twee
laatst bygebfagte voorbeelden , zich niet zo zeer te' verwon,

dèren hetsb'e ; dewyl een Glasblaazer tteeds frisfe en drboge
lugt inademt , en het werken in de Mynen niet veele uu re ra
daags duurt, terwyl de Mynwerkers ook doorgaaiís in bergagtige Landen woonen.
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zyn Boeren , Tuinlieden en Landwerkers , de lapglee.
venditen. Krygslieden, bovenal Voetknegten, die de
evaaren des Oorlogs ontworilelen , munten desgelyks
in Langleevenheid uit. Zy zyn doorgaans rustige eti
i}erke knaapen; de geregeldheid, waaraan overblyvende
Soldaaten zich gewend hebben, terwyl de ongeregeld
leevenden wegvallen , de recht opgaande lichaamsftand,
welken men van hun vordert, brengen te wege, dat zy,
van natuure welgevormd , door kunst keren in eene
goede houding te gaan, en, veel lichaamsoefening heb
-bend,vlor tLangevl^éidfk
de, genieten.
7. Lichaamsoefening of 1rbeid. Wy mogen desge•
lyks aanmerken, dat niet alleen gemaatigde béweeging,
maar zelfs arbeid , wanneer dezelve niet overmaatig
fterk is , tot Gezondheid en een lang Leeven het zyne
toebrengt. Veele voorbeelden zyn er van Menfchen,
die vry zwaaren arbeid gedaan, en zich aan den ttroom
der vrye logt blootgefteld hebben, naa dat zy roo jaa•
ren agter den rug hadden ; en, aan den arbeid 'gewoon, fchynen zy daarvan geen ongemak te voelen.
8. Echtlyke Verbintenis. Wy moeten niet verzuimen
op te tekenen , dat een groot gedeelte der Lan ;leeven.
den den gehuwden boven den ongehuwden Raat ver
doorgaans een talryk kroost nagelaaten heb--kozen,
ben. Of het ongehuwde leeven ziekten veroorzaakt,
of tot ongeregeldheden aanleiding geeft , of de geaartlieid grommig maakt , of aan welk eene oorzaak zulks
,00k moet toegefchreeven worden , moge ttoffe tot verIchillende gevoelens opleveren ; zeker is het, dat het
aantal van ongehuwd leevenden, die een hoogen ouderdom bereiken, , niet haalt by dat der Gehuwden (*).
• 9. De Sexe. Schoon het aantal der Mannen, 't welk
gebooren wordt, grooter is dan dat der Vrouwen, althans
in Europa, is 'er nogtbans grond om te gelooven, dat
van beide de Sexen, naar evenredigheid, de Vrouwen
de meeste hoogbejaarden opleveren. Verfcheide redenen
kar;
,

(*) , Dit past op beide de Sexen ; doch byzonder op de
Mannen. Dr RUSH , van Philadelphia., beweert, dat by
.

flegts één ongehuwd Man gekend hack, die meer dan tagitig

jaren telde.
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kan men. hiervoor bybrengen; als de meerdere geregeldheid en maatigheid haarer, leevenswyze , haar minder

blootftaan aan gevaaren , moeilykhedein , en geweldige
aandoeningen ; ook is de Sexe , over t algemeen, van'
een zatter en minzaamer aart.
Io. De Vernieuwing der jeugd. In de laatfle plaats
is 'er, onder de kentekens van Langieevenheid, geen
flerker,, dan wanneer de Natuur , als 't ware, zichzelve fchynt te verjongen, door in den ouderdom op
nieuw tanden en nieuw hair enz. te fchenken; doch de
voorbeelden der zodanigen zyn zeer zeldzaam.
II. OVER DE REGELEN, WELKE IN ACHT GENOMEN ZYN DOOR DE ZODANIGEN, DIE EEN
HOOGEN TRAP VAN JAAREN BEKLOM-

MEN HEBBEN.

Wy gaan voort om zodanige Regels op te geeven,
als in acht genomen werden door de zodanigen, die
een hoogen ouderdom bereikten; dewyl zy eenige wenken
kunnen geeven, die anderen kunnen te t}ade komen.
Het leevensplan , door den beroemden CORNARO gevolgd, is bekend; en de onthoudende wyze, op welke
by zyne dagen fleet, is dikwyls anderen ter navolging
voorgefchreeven: doch ik twyfel zeer, of veelen dien
zelfden leevenstrant zouden wenfchen te volgen, enkel om te bettaan. Het Leeven is niet langer wenschlyk, dan zo lang 't zelve niet eenige maate van zelfvoldoening en genoegen kan gefmaakt worden ; en het
is van zeer weinig beduidenis , of iemand, die enkel
als een plant beftaat, leeft of niet.
Zonder ons tot verfcheide byzonderheden in te laaten, meer efchikt voor de nafpeuringen der Proefonder•
vindelyke Natuurkunde , dan voor het daadlyk 'leeven,
(als het weegen van het gebruikte vdedzel enz. enz.)
zullen wy die Regels ophaalen , welke men het bevorderlyk.st bevonden heeft, en het geíchiktst zyn om in
praktyk gebra gt te worden. -- Men kan dezelve onder
de volgende Hoofden brengen: I. Voedzel. 2. Kleeding.
g. Wooning. a. Arbeid en Lichaamsoefening. 5. Heb
Gewoonten. 6. Geneesmiddelen; en 7.-belykhdn
Zielsgefleltenis.
I. Voedzel. De aangelegenheid van gezond Voedzel,
een.
tot bewaaring der Gezondheid en de bereiking vanboo.
-

OVER LANGLEEVENIIEID.

hoogen Ouderdom , en hét vermyden van onmaatigheid
in eeten en drinken, behoeven wy niet op ttaan te bly:
ven. Lenige voorbeelden, 't is waar, worden 'er byge
bragt van Lieden, die, by aanhoudenheid, boven maate
aten en dronken, en lang leefden; doch deezen kunnen in
geen ander licht befchouwd worden, dan als uitzonde
een algemeenen regel; en wy mogen met grond-ringeop.
beweeren, dat, indien deeze Perfoonen, ondanks hunne
onmaatigheid, een hoogen ouderdom, bereikten, zy nog
veel langer -zouden geleefd hebben , indien zy eene andere leevenswyze gevolgd hadden.
a. Kleeding. biet is even onnoodig, eenigzins breed.
voerig ttil te (taan op de noodzaaklykheld van eene
warme Kleeding, bovenal voor lieden, die eenigen aan
bereikt hebben, en geduu--merklyntapvj
rende het koude jaarfaifoen als het beste middel om
een aantal kwaalen te voorkomen , waaraan de Ouden
zich byzonder blootgetleld vinden, en die door gene
andere middelen ontgaan kunnen worden.
3. Wooning. De gezondheid van elk Mensch moet
grootivks afhangen van de plaats , waar by woont,, en
de gefteltenis van het huis zyns verblyfs. En , daar
het menigmaal is opgemerkt, dat het grootst getal oude lieden in den winter fterft, alsmede dat veelen , in
een zwakken en teeringagtigen (laat, verpligt zyn om na
warmer lugttlreek te verhuizen, als het éénigst middel
te hunner behoudenisfe , is het Dr. PEARSON voorgekomen, dat het voor de Ouden en Teeringagtigen van
grooten dienst zou weezen , wanneer men huizen bouwde van zulk een byzonder maakzel, dat de lugt 'er niet
alleen kon gehouden worden in een zuiveren, maar ook'
ten naasten by in denzelfden Raat van gemaatigdheid ,
aan den warmen. kant naast ; zo dat de zwakken, die
'er zich in bevonden, niets gevoelden van de verandering der Saifoenen.. Zulk een .denkbeeld, moet men
toet aan, kan als geen algemeen middel aangemerkt worden; maar het is geregtigd tot de aandagt der zodanigen, die zich in ruime leevensomftaudigheden bevinden;
en het is te hoopen , dat eenigen hunner een Gasthuis
zullen oprichten voor de Ouden en Teeringagtigen, en
de proeve neemen , om huns zelf wil en ten beste
van het algemeen.
4. 4rbeid en Lichaamsoefening. Dat of Lichaams.
B3
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oefening of Arbeid noodig zy voor bejaárde. Per%b=
nen , om het menschlyk getlel in orde te houden , kan
niet weI in twijfel getrokken worden, mits men alle te
groote maate daarin vermyde, dewyl niets meer ftrekt
om de Leevensbeginzels te verwoesten, bovenal wanneer deeze zwak geworden zyn. Een gemaatigd reisje
te doen, is geenzins te ontraaden; verandering van lugt
en voorwerpen kan veel goeds uitwerken.
g. Hebbelykheden en Gewoonten. Voorts hangt de Ge
zeer veel af van zindelyk--zondheiLaglv
heid, en een aantal van gewoonten en geringe oplettenheden, in welker ontvouwing wy met geene mogelykheid kunnen treeden. Het was zeer te wenfchen , dat
eenig Schryver de moeite wille neemen om den uitflag
te verzamelen van de algemeene ondervinding des betreffende; zodanige Hebbelykheden en Gewoonten aan
zeer beuzelag--wyzend,ifchopzelvn
tig fchynen, nogthans , zamengenomen , naar alle reden , geacht moeten worden veel te zullen kunnen toebrengen tot de Gezondheid.
6. Geneesmiddelen. Het is een. algemeen zeggen, dat
elk Mensch, die veertig jaaren oud is, zyn eigen Doctor moet weezen. Dit komt my voor, een gevaarlyke
grondregel te zyn. De beroemdfe Geneesheeren waagen het zelden , wanneer zy eene ernflige ziekte heb
geneesmiddelen voor te fchryven -ben,zich,lv
maar laaten die zorg doorgaans over aan hunne Kunstbroeders. — Menfchen , die voorgeeven hun eigen
Doctors te zyn , vindt men doorgaans zeer aan kwak
overgegeven, en niets is nadeeliger dan dit.-zalvery
liet is voor de Gezondheid allerbelangrykst , dat men
geene Geneesmiddelen gebruike buiten noodzaaklykheid,
,en nooit dan op goeden raad, by het begin eener ongefieltenisfe ; men moet zulks niet te lang verwylen,
anderzins kan men 'er weinig goeds van verhoopen:
behoedzaamheid iaat ook in acht te veemen omtrent
de natuur, de foort, de hoeveelheid , en het langer of
korter aanhouden.
Voor tegenwoordig wordt de kragt der Geneeskunde
in 't algemeen erkend zeer beperkt te zvn. Dan men
mag waarfchynlyk tellen, dat zy zich in Naare kindsheid
bevindt; het is onmogelyk nog te zeggen, tot welk
een trap van volkomenheid dezelve zal opklimmen , niet
al.
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,alleen uit hoofde van de nieuwe vorderingen, welke
de Scheidkunde van dag tot dag maakt, maar ook vab
wegen 't geen kan gebeuren, door de ontdekking van
.nieuwe en den mensch heilzaame .Planten, in Landen
.reeds bekend, of nog te ontdekken, alsmede de nieuwe
_gebruiken, van de oude te maaken. Misfchien zullen
dusdanige ontdekkingen veel meer fpoeds neemen, wanneér dezelve, in fl:ede van overgelaaten , te worden aan
de nafpeuring en vlyt van byzondere perfoonen, die
aanmoediging en .befcheraiing van hooger hand verkry
zy een zo groot en eigenaartig regt heb--gen,warop
ben.
7. Zielsgejleltenis. In de laatfle plaats is niets dienfti er tot Langleevenheid , dan het bewaaren van gelykmoedigheid en opgeruimdheid van geest., en niet te
,bezwyken onder de teleurttellingen der wereld,. waaraan
alle Menfchen , doch inzonderheid de Bejaarden , zyn
blootgefleld. In de daad , dit is een ftuk , 't wél^C
tniet tg ernflig ; kin aangedrongen worden : want d@ ondervind'tng bewyst ten vollen , dat veelen bezivyken
onder moedloosheid, die, hadden zy hunnen moed en
zielskragt behouden, veele jaaren langer zouden geleefd hebben.
III . LANDAN, Ia IE IN LANGLEEVENHEID HUNNER
INWQONDEREN UITSTEEKEN.

De Bergagtige Landen munten byzonder uit in een
aantal van Langleevenden op te leveren. De Hoog.
.leeraar PALLAS onderrigt ons, dat de Inwoonders der
bergagtige ftreeken van dc Provincie I,relk, in de noord
Siberie , een hoogen Ouderdom be--lykgednva
reiken,; dat Lieden van ioo jaaren daar algemeen zyn;
dat by onder de Invaliden een Soldaat ontmoette, die
120 jaaren telde. De Bewoonders der vlakte in de
nabuurfchap fteeken daarentegen niet uit in Gezondheid of langen leevensduur. — BOFFON rangfchikt de
bergagtige gedeelten van Schotland vooraan op de lyst
der gedeelten van Europa, die zich door Langleevenheid op het voordeeligst onderfcheiden. En waarlyk,
'er is geen Land in Europa, waar, naar gelange der
Volkrykheid, een grooter getal menfchen, zestig, zeventig, tachtig, ja negentig jaaren telt, by het bezit van
alle hunne vermogens, zo van lichaam àls van geest, dan
in
B4
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in dat gedeelte van Groet -Brittanje (*).
is ook alle reden om te gelooven , dat veele der
Departementen van Frankry* , en de bergagtige ftree.
ken van Duiischland , Hongaryen , Zweeden , alsmede
die van Spanje, Portugal, Italic en America, tref
voorbeelden van 'Langleevenheid zouden uitleve3-fend

ren, werd 'er een

hyzonder

onderzoek gedaan omtrent

dit belangryk onderwerp,
IV. TAFELS VAN LANHLEEVENHEID.

In deezer voege het onderwerp der Langleevenheid in

't algemeen behandeld hebbende, zal het niet ongepast

weezen, den Leezer de volgende Tafels onder het oog
te brengen , de kortheid des Menschlyken Leevens
aanwyzende, en tevens, hoe weinige 'er zyn , in even,
zedigheid van het getal der Geboorenen, die het tydperk van zestig jaaren tellen.
Van de honderd, die 'er gebooren worden, herven
'er, volgens HUFELAND,

.

io
Onder de
Tusfchen ale to en .o .

--- 20 — 30 .
—_ 30 — 40 ,
_,.... ^. 40 –,. 50 .
..
_.. 5o-6o •
.

50
so

q

10
, 6
.

94 Hier,
(*) In een Werk, eene verzameling behelzende van voor
uit een tydperk van niet minder-beldnvaLghi,

dan 733 jaaren opgemaakt, naamlyk van het Jaar ic66 tot
179e, door J. EASTON, waarin de naam , de ouderdom, de
woonplaats enz. van 1712 Perlbonen, uit alle deelen der we.
reld , worden opgegeeven , die eene Eeuw of meer bereikt
hebben , zyn 'er 170 Inboorelingen van Schotland. De twee
gllermerkwaardigfe zyn RENT1GEnN , een gebooren Schot, en
PETER ToRTO^Y, van Temeswar, in Hongaryen, die beiden
z $s jaaren telden. Ueeze h ENTbGeaN, ook bekend onder den
naam van ST. moNGO, was de Stichter van liet Bisdom van
frlasgow. De volgende verten werden gemaakt op zyneg
boogen ouderdom en de plaats zyner begraafenisfe :
Cum otiogeros centum quaque quinque vir antios
Co,i le. eraf, Santius ei Glasgow funere funlius.
5rorswoo1,', Jlijtory of the Church of SFotlr<n 1,
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Hieruit zou blyken, dat 'er flegts zes onder de horiderd zyn, die kans (taan om meer dan zestig jaaren te
keven,
Van Lieden , die meer dan honderd jaaren bereikt
hebben , heeft de vlytige HALLER r 113 voorbeelden
verzameld, en geeft de volgende Tafel van den dullr
hunner Leevensjaaren:
Menfchen, die van zoo tot Iio jaaren leefden, zyn
de voorbeelden •meer dan . , I000
Van i io tot 12o omtrent 62
29

I20 • I30 --

130 `-- I40 ---- x5
— 140
150 ----- 5
152 (PARR) I
JENKINS) 1

169

1113

Maar In een nieuwer Werk ontmoeten wy de vol.
gende Tafel , als de uitkomst eener uitgebreider ver.
Zamelinv van voorbeelden van IL angleevenden:
Van Mannen en Vrouwen , die leefden van loo tot
Ito jaaren, waren de voorbeelden . rgro
Boven IIO tot I.o
277
---120-130 , ,
8,$
—130---140
140
140 — 150

26

. .

7
3

----- 150 --- 16o
--- i6o — 170 , '
-T---

9

170 — 185 •

3
171?, (*)

BESLUIT.

Dit is de hoofdfom van 't geen my, by de nafpeuring
van dit onderwerp , is voorgekomen. Ik zal befluiten
met aan te merken , dat, over 't' geheel, 't meer dan
waarfchynlyk is , dat de Menfchen over 't algemeen ,
door voeglyke oplettenheid en geregeldheid, niet alleen
langer zouden kunnen legven, maar ook daarvan meer

ge-

(*) Zie EASTON on Longevity, printéd in i79.
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genots trelkken., dan tegenwoordig doorgaans het geval
is: en het is te hoopen , dat, ten deezen opzigte, zo
wel als van veele andere byzonderheden , het menschdom. no in -eenen ílaa;.van vorderi g zyn moge ; dat
bet nog grooter en gew:gtUger kundiglieden zal opdoem,
zo tep.. ppzigte van de uit£;et}rektheid der perfoonlyl;e
genietingen ; waarvoor wy menfchen vatbaar zyn, a s
van de .middelen om dezelve. te bezitten met meer vol
ets voor een langer tydsbeftek.
-doenigs,

NATUURLYKE HISTORIE VN DEN TYGER.

(Ontleend ifit het z- er onlangs uitgegeeven Werk: General

Zoology, or Systrn;ttic Natural History , by GEORGE
stAw, M. 1). F. R. S. &c.)

e . Tyger, het fchoon(l:e maar vertindendfie onder
D1:% de Vicrvoetigc Dieren , is een Jnbooreling' dr
heetfle gedeelten van Af:a , en wordt voornaamlyk ge
Itadie en op de Indif he Eilanden. Deere-vondei
Dicrenthort strekt zich egter zo verre uit als China en
Chineesch Tartat,}'e, het Meir Ural, en de Altairche.
Bergen.
De kleur des° Tygers is taanverwig, of oranjegeel ;
de voorkop , 'tie hals, en de onderkant van den
buik, zyn bykaïis it ; de geheele huid over is getekend met veelvuldigre lange zwarte treepen , die zeer
fterk aff}eeken by cie grondkleur. Omftreeks den kop
en borst zvn d3 Itreépen , naar evenredigheid, fmaller,
dan op andere gedeelten. De` (taart is met zwarte kringen 'omzet , en korter dan het lyf. 'Er fchynt Benige

verfclieidenheid te wegzen in de evenredigheid en het

getal der ttreepen in byzondere voorwerpen; ook is de
grondkleur sneer of min helder, naar de onderfcheideue
omti:andigheden van den ouderdom en de gezondheid
deezer Dieren . LINNI US noemt den Tyger Pulcherri^Jáus Quadrrupedumn, den fchoonflen der Viervoetige Dieren. Wy - moeten over de fraaiheid van de huil
deezes Diers niet oordeelen uit .de opgezette Tygers,
welke men nu en dan in Dierverzamelmgen aantreft ,
noch zelfs naar zulke leevenden, die, door lang opgeilooten te zyn, en de verandering van lugtftreek , den
.

aan-
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aangebooren fchitterenden glans der kleuren vetloorenn
hebben. In volkomen Raat gezien , en eer de opgeiloote f'caat de gezondheid heeft gekrenkt, is het naauwlyks mogelyk, zich een fraaijer en met meer verfchei.,
denheids gevlekt Dier te verbeelden , dan de Tyger.
d-Iet helder en donker oranje-geel, 't welk de grondkleur
.uitmaakt; de donkere en net bepaalde zwarte ftreepen,
op eenige plaatzen enkel, op andere dubbel; het zuiver
wit der kaaken en 'van den benedenkant der zyden ,
waarover een gedeelte van het zwart geftreepte voprtr
loopt, — levert te gader een voorkomen op, in fchoonheid den Zebra, of eenig ander geregeld gevlekt Vier
Dier, .den PRnther zelfs niet uitgezonderd, over--voetig

treffende.
In grootte moet de Tyger in 't algemeen onder doen

voor den Leeuw; 'men heeft 'er grooter aangetroffen ,
naamlyk die vyftien voeten haalden, van den neus tot
het einde van den ftaart genreeten. De groottte Tygers zyn die van Indie, en draagen den onderfcheidendden naam van Koninglyke Tygers; eene onderfcheiding,
welke veronderffteld: wordt alleen betrekking te hebben
tot de grootte van het Dier. 'Er is flegts éëne foot
van Tyger, fchoon 'er rasfen van onderfcheidene groot
mogen gevonden worden.
-te
Van zodanig een woesten en bloeddorfiigen aart is de
Tyger, dat dezelve, in verflindenheid , elk ander, wild
',¢eest overtreft , en daarom gehouden wordt voor den
fchriklykften geesfel der heetere gewesten van 4j. De
Leeuw oordeelt men, in 't algemeen , dat eene- zekere
mate van edelmoedigheid van aart vertoont, en op, eezie min boosaartige en wreede wyze met de prooi te
werke gaat. De Leeuw wordt ook, in den opgeflooten
Raat, eenigzins zagt van aart, en betoont zulks zynen
Oppasferen; doch den Tyger kan men zyne aangebooretl
woestheid van aart niet ontwennen , en vertoont by, in
een opgeflooten that, alle kenmerken van kwaadaartigheid.
Des Tygers wyze , om zyne prooi te bemagtigen,, is,
dat h zich verbergt, en, met een fchriklyk geluid te
voorfch
yn fpringende , op zyn flachtoffer aanvalt. By
voert het weg , fcheurt bet in bukken, naa 'er eerst
tiet bloed uit gezoogen te hebben. Het geluid, 't welk
c1e. Tyger Haat , als by op zyne prooi toefpringt,
is, boven alle bevatting , verfchriklyk. Een Tyger grypt zelfs een Buffel aan, en voert dien . weg',
fchyn-
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fchynbaar niet zo veel gemaks , dat het hem in 't look
pen niet hindert. Men verzekert, dat de Tyger, wan
neer by zyn doel mist, zyne prooi niet vervolgt ,
maar, als fthaamde by zich: deswegén, wegfluipt.
In den aanvang der tegeiiwoordi e h euwe , verhaalt
PENNANT, zat een gezelfchap onder de fchaduw van
Lenige boomen, by den oever eener Riviere in Benge^.
len; 't zelve werd verrast door het onverwagt te voor•
fchyn fchieten aan een Tyger , zich gereed maakend
om den noodlottiger íprong , te doen; wanneer eene Juffrouw, met eene bykans voorbeeldlooze tegenwoordigheid van geest, een grooten zonnefcherm tegen den fnoet
des grimmigen Diers flootte ; waarop het onmiddelyk
wegvloodt , en het gezelfchap dus gelegenheid vondt
om zich van dien fchriklyken gast te verwyderen. Met
een ander gezelfchap liep het zo gelukkig niet af; daar
liet, in 't midden der vreugde , op het onverwagtst,
,

in een oogcnbl ik , een des gezelfchaps verloor, aange-

greepen en weggevoerd door een Tyger. —.— Dan het
deeriyk onheil, onlan g s in dc Oost- Indién voorgevallen,
moet nog versch in het geheugen liggen van allen, die
dc ontzettende befchryving van 't zelve lazen, dooreen
ooggetuige van dit bloedig tooneel gegeeven. „ Wy
gingen (fchryft de Verhaaler) aan strand .vats het
Eiland Sang -ir, om te jaagen; wy zagen ontelbáare
fpooren van Wild, doch ontdekten tevens de voetflap.
pen eens 'Tygers ; dan desniettegenttaande zetten wy
het jagtvermaak voort , tot omtrent drie uuren, wane
neer wy, ons nedergezet hebbende om ons te verfris•
fen, een gegrom als het geluid des donders hoorden ;
een verbaazend groote Tyger greep onzen ongelukkigen

Vriend ( 4 ) aan, en liep weg, voerende den ongeluk4
kigen door het digtst van het geboomte; alles week en
boog voor 's Diers gedrogtlyke flerkte. Eene _Tygerin
voegde 'er zich by. De vereenigde fchreeuwen van
fchrik, droefheid en vreeze reezen in 't midden van ons
op. Ik fchoot na den Tyger; het Dier fcheen woedender te ,zvorden ; een myner Medemakkeren fchoot des,.
gelyks; en, weinige oogenhlikken daarnaa, kwam onze
Vriend bv ons, baadende in bloed. Alle behulp der
geneeskunde was vrugtloos; by gaf, binnen het verloop

van

(*) Mr. MIONRO, Zoon van Sir HECTOR MONRO . Bart. Dil'.
dearlyk Voorval ge'ieurde in den Jaare 1792.
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Van vier-en-twintig uuren, den geest; zulke diepe wonden van de tanden en klaauwen des Tygers ontvangen
hebbende, als zyne 11erftel1ing terflond geheel hooploos
màá'kten. ten groot vuur, Van tien of twaalf booinftammen gemáakt, brandde by ons, ten tyde dat dit
allerdroevigst ongeluk gebeurde: tien of meer Inboore
liiigen bevonden' zich by ons. 's Menfchen geest kan
zich naauwlyks een denkbeeld van dit fchriktooneelvormen. Naauwl yks waren wy met de boot van ftrand
geftooken, of de Tygerin vertoonde zich, bykans woedende; deeze bleef, zo lang wy het zien konden, op
Eirand zitten."
De Tyger wordt door PLINIUS befchreeven als een
Dier van eene verbaazende fnelheid: /animal tremendt
velocitatis. Dit wordt egter gezegd niet'zo zeer toepas.
felyk te weezen op den tred des Diers in het loopen,
dan wel, op de fnelheid van zynen fprong, als by op
zyne prooi aanvalt. Egter valt 'er weini g twyfels aan,
of de Tyger is een Dier van groote fnelheid in 't loopen; en Mr . PEN NANT brengt hier voor by het gezag
yan twee geloofwaardi ge Reizigers, Vader GERBILLON
en Mr . BELL, die beiden het berigt van PLINIUS'
flaaven.
Men weet, 'dat de Tyger eens een Leeuw aantastte,.
en dat beide de Dieren in het gevegt .fneuvelden. —,
De Tygerin werpt, gelyk de Leeuwin, vier of vyf
jongen op eenmaal. Zy is ten allen tyde woedend van
aart; doch die woede, klimt ten hooglien top, als zy
van haare Jongen beroofd wordt. Alsdan braveert zy
allen gevaar , en vervolgt die haar nest flooren , die
doorgaans verpligt zyn 'er een weder te geeven, ten
einde den aanvalsenden woedenden loop te fluiten. Zy
houdt Rand, vat het op, en brengt het in de naaste
bergplaats; maar keert op 't eigen oogenblik weder, hervat haare vervol ging, zelfs tot voor de deuren der huizen, of den zeekant; en, wanneer de hoop van het
herkrygen der Tongen uit is , geeft zy haare frnert te
kennen , door net fchrikl^ kst gehuil , 't geen fclirik
verwekt zo verse het hoorbaar is.
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EYZONDEP.I-IEDEN

UITSTEEKENDE BYZONDERHEDEN IN HET CHARACTER DER ] ORLACHIERS.

(Ontleend uit de Voyage Pittortsque .& Historique in Tflria
& Daknatie de L. F. CASSAS, par JOSEPH LAVALLéLt.)

e Morlachiers oefenen de deugd der Gastveyheid
D
tot een uiterde. Indien een Vreemdeling met de
geringfte aanbeveeling komt, mag hy zich verzekerd

houden, dat hy als een Broeder zal ontvangen w,)rden.
Niet alleen onthaalen zy hem ryklyk met alles, wat
hunne huislyke voorraad oplevert ; maar , indien' zy
vooraf van de komst eens Vreemdelings verwittigd
zyn , trekken zy hem met hunne paarden tot geleide te
gemoete. By zyn heenen gaan bieden zy hem teerkost
op den weg aan, en doen hem uitgeleide , tot op
zekeren afttand , met hunne Kinderen en Dienstboden:
De armen zo wel als de ryken onder dit Volk ont
vangen den Vreemdeling even hartl k; het eenig oirderfcheid bettaat in de kostbaarheid des onthalals.
Deèze Gastvryheid wordt nog ilerker uitgeoefend, indien de Gast een hunner Landgenoten is. Wanneer
een •Morlachier in het huis , van een Morlachier binnen
tréédt, gaat de Moeder des gezins, en haar;oudite of
laatst gehuwde D'ogter, hem ter omhelzinge tegemoet;
een vriendfchapsbetoon , 't welk zy aan geen Vreemdeling bewyzen : de gewoonte, in tegendeel, vordert,
dat de Vrouwen, zo lang hy, ten huize vertoeft, zich
voor hem niet vertoonen.
Een Morlachier vindt zich nooit in de harde ndodzaaklykheid van te moeten bedelen. Hy treedt ten huize van zynen naasten in, zet zich aan tafel Iïeder, eet,
blyft 'er zo lang het hem goeddunkt, en vermoeit nimmer de hartlykhèi,d zyns Gastheers. Geené angilige
bezorgdheid voor den dag van morgen kennende, verteeren zy te meermaalen met hunne Vrienden en Gasten op
éénen dag, 't geen maanden voor het Huisgezin 'zou
hebben kunnen [}rekken. Het is geenzins ongewoon,
dat men, op den weg, Veehoeders en Landwerkers ontmoet, die den Reiziger op hunnen teerkost, voor dien
dag medegenomen, ontbaalen. De Morlachiers fchynen
1
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iflet te weeten wat fpaarzaamheid of huishoudelyk.
heid is, dan alleen ten opzigte van hunne kleederen ,
tváarin z zulks op eene belachlyke wyze betonnen.
Moeten zy een kladdigen wen doortrekken, zy dóén
hunne fchoenen uit , om dezélve te befpaaren; worzy door een regenvlaag beloopen , zy ontdoen
zich van hunne kleederen, zo veel zy kunnen,, en
zetten hun hoofddekzel af, om het voor nat worden te
bewaareb.
By edelmoedigheid en onbaatzoekenheid voegen zy
eene verregaande getrouwheid in het vervullen van
hunne beloften. Het woord van een Morlachier is hei
kent geen voorbeeld an deszelfs verbree--lig,enm
king. Heeft hy fchuld gemaakt, en vindt by zich bui.
ten Raat om dezelve op den gezetten tyd te betaalen ,
liy doet altoos den fchuldeifcher een gefchenk, bykans
van dezelfde waarde , enkel als eene erkentenis voor
het uitffel , nooit faalende om vervolgens de geheele
fchuld af te doen.
Niet alleen geeven zy dus blyk van eerlykheid in
het voortzetten hunner zaaken , maar ook bewonen zy
in hunne Vriendfchap een vuurige geestdrift. Vriend
zo edel en zo beminnelyk, is by hun een iluk-fchap,
van Godsdienst , en gaat van eenige plegtigheden ver.
gezeld.
Wanneer 'er Vriendfchap iland grypt tusfchen twee
Perfoonen van onderfcheide Sexe, vervoegen zy zich
na de Kerk, vergezeld van hunne Bloedverwanten.
Aldaar zegent de Priester die vereeniging. Vrouwen,
door dien Vriendfchapsband verbonden , draagen den
naam van Pofeflrima , en de Mannen dien van Probatimi ; . alles is onder deezen gemeen , en zy zyn
voor hun ganfche leeven aan elkander verbonden.
Niets is 'er, 't welk de Probatimi niet wil deden
met zyne Pofeflrima , en deeze met haaren Vriend.
De opoffering des leevens zelfs gaf te meermaalen een
bewys van de hegtheid deezer verbintenisfe. Indien
'er oneenigheid ontftaat tusfchen deeze door Vriend
merkt men zulks aan als een .Volks--fehapvrknogt,
ramp , en een teken van een Volksoordeel. In ouden tyde was zulk eene breuke zonder voorbeeld; maar
twee of drie Eeuwen geleden heeft de genieenfchap
z1et
. de Italiaanen de zuiverheid hunner zeden ver.
n.
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anderd ; het invoeren van fterken Drank heeft aag.
leiding gegeeven tot dronkenfchap en daaruit ryzende
gefchillen , en het Probatimismus heeft hun niet altoos
van andere Menfchen onderfcheiden.

GESCIitEDENIS VAN DE MARI©RLVINNE DE VALMdNT`.

(Ontleend uit Memoirs of a Family in Switferland;

founded on Fats.)

en Weeskind, toen ik even zeven jaaren telde, werd ik,
in gevolge van den Uiterflen-wil myns Vaders , der zot•
E
ge van eene verre Nigte aanbevolen. Zy was myne éénige

Vrouwlyke Bloedverwante, eene. Vrouw van een zeer vro•
lyken aart, die, door haare Egtverbintenisfe met den Graaf
DE DELLCOUR, rang, middelen en eert fchitterenden leevens.
Rand verkreeg. Een leeven , meest in vermaakneemingei; ge
fleeten , verhinderde haar, meer voot my te doen, dan my ifs
een Klooster te plaatzen, waar ik myne •opvoeding kreeg en
een veilig verblyf had, 't welk ik zelden verliet, clan otn
eene korte wyl te verblyven op het Kasteel van Bellcour,
Benige mylen van Par y;. Alles, wat ik daar zag, maakte
eene treffende ftrydigheid met de plaats myns verblyfs. Ik
vergeleek de dtoeve'muuren des fiillen Kloosters niet de vrolyk opgecierde kamers van het Kasteel , welke my dubbel
verrukkend voorkwamen, daar groote en kostbaare fpiegels
De vastbepaalde uuren, naar wel•
alles terug kaatften.
ke ik my in het Klooster moest fchikken, waren verfchriklyk:verveelend, vergeleeken by die in het Kasteel, welke een heeds
rondgaanden kring van verlustigende vrolykheid uitmaakten.
De kamers en gaanderyen , van muzyk en gejuich weergal•
mende, deeden my niet te grooter wedetzin de donkere cellen en zwaare gewelven Van myn Klooster befchouwen, die
onophoudelyk, weergalmden van de klok, die ten Vesper
riep, en de eentoonige gebeden, gepreeveld door de Zuster•
fchap, wier bleekt en treurige weekens, zonder eenig cieraad, 'nog naargeestiger zich vertoonden door haar zwart ge.
waad, en te meer afi}aken , als ik dezelve vergeleek by .de
vrolyke gelaatstrekken en lustige houding der opgefchikte Per.
foonen , die op het Kasteel bezoeken kwamen afleggen; deeg
zer vrolyke ommegang en gesprekken maakten my nog af
eenzelvige en fmaaklooze praate der Nonnen ;,
-kerigvand
van tyd tot tyd verveelde dezelve my meer en meer.
-

Geduurende myne Kindschheid werd ik fchaars by de Gra-
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vin DE EELLCous verzogt; grooter wordende, vermenigvuldigden die bezoeken. Het vermaak, 't welk zy my verfchaften , fchdnk- my eene leevendigheid, welke aan myne jeugd
een grooter aantrek!ykheid byzette. Ik zag den Graaf en de
Gravinne nn DELLeouR, aan, als de Perfoonen, die my ge
genoegen verfchaften ; en ik gedroeg my ten hun -noegby
welke my beider-neopzigt' mendwyz,
toegenegenheid deedt winnen.
Wanneer ik tnyn zestiende jaar voleindigd had , verzogt de
(Gravin Iny y om 'eene maand op het Kasteel door te brengen.
Dagelykfche Feesten dienden tot rydn:erken van dien bepaal.
den tyd; en, toen dezelve bykans veritreeken was, befchouwdeik zulks met een onbefchryfyk hartzeer, 't welk my ten vol.
len deedt bezefFen , welk een fmaak voor vermaak ik had int
gezoogen , alsmede derf beflisten afkeer van' het K.loosterleeVen, welken ik voelde'; zonder te .weeten waarom.
Onder het gezelfcbap , 't welk ik menigmaal ten Kasteele
zag , hadt myne verbeelding een voorwerp van bewondering
uitgekoozen. Dit voorwerp was de jonge Ridder DU
CHATEAUSORT. Kloek, welgemaakt, fchoorn , geestig en in.
neemend , erkende myn hart zyne uitfteekenheid. De genoe.
Bens, welke ik zo dikmaals genoot in zyn gezelfcbap, fcheenen geheel in hem zamen te loopen. —,-- Verbeelding vertoonde my vrrolykheid en genot, als perfoonlyk eigen aan den
beminnelyken caATz uroaT. Wanneer Ik aan geluk.
kaligheid dagt, ' dagt ik aan hem; en deeze denkbeelden werden , ' door het dikwyls zamenvoegen , onaffcheidelyk van
elkander. De Ridder ' was de Neef des Graaven DE BEL.LCOUR , en de
behendige gast van zynen Oom van Moeders zyde, geduurende
diens Zomerverblyf op bet Kasteel. Wanneer by daar was,
dagt het Landgoed any een Paradys , en ik betreurde het vast
naderend einde myns bezoeks, tellende het voorbyloopen van
elk uur als een onboetbaa; verliès.
Een week vóbr , myn vertrek berekende ik, met een be.
zwaard harte , de weinige dagen, welken het my zou veyflaan uit het Klooster te blyven. Juist als ik daar mede bezig
was, tradt de Gravin in myne kamer , en gaf my te verftaan
de noodzaaklykheid, waarin Ik my bevond, om my toe te
rusten tot het aanvaarden van den Nonnen-Sluier; dewyl het
geringe erfdeel , my door mynen Vader nagelaaien , (by wiens
herven de Familiegoederen , door hem bezeten , overgegaan
Waren op een verren manlyken Bloedverwant) niet toereikte, om my in eenigen fland te plaatzen, dan In det< Geest
-Jyken.
Verflaagen door die kundfchap, zat ik beweeg. en fpraak.
loos, van fmert geheel vermeesterd. --w- De Gravin -fcheen
xErta. 1803. No. i.
C
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getroffen door mynen toehand ; zy zogt my te trogsten en op te beuren met het heerlyk vooruitzigt van toekat
mend eeuwig geluk, als de bclooning voor eene kQrtfondige
berooving eens onzekeren genots. Myne aandoeningen
maakten my onvatbaar voor haare vertroostingen; maar myna

droefheid zweeg — traanen waren myne eenigv klapten. Mevrouw us ser.LCOUR zogt ze op te drongen : eindelyk berm.
nerde zy my aan een luisterryk $3a1, 't welk dien avohd ir}
het Iiastee' zou gehouden worden.
Schoon , tot hiertoe, zeer op vermaaken van dien aart ge
zou de droefheid , welke myne ziel bevangen hadt, my-feld,
daarvan afkeerig gemaakt hebben, hadt het denkbeeld van det}
Ridder zich niet aan myne verbeelding opgedaan. Het dgnkep
aan hem fcheen het vermogen te bezitten om myne verflaagenheid op te beuren , en zelfs ruyne vrees te verbannen,
Vreugde en hoop vervulden my, met het denkbeeld van hem te
zullen ontmoeten; — hierdoor bezield , kreeg myn gelaat
leeven, myne traanen hielden op, en Mevrouw I^E,nEUCOUX

verbeeldde zich , dat ik beter bevredigd was niet het denk-

beeld der Klooster-opfluiting.
Zy verliet my, ooi zich te gaan kleeden. Vervuld met de
herinnering aan CHATEAUFOItT , wandelde ik in het parterre,
en van daar in het geboomte rondsom het huis ;- eindelyk be.
klote ik eerie hoogte, van Maar men een wyc{1lrekkend gezi g t
heeft op de omliggende landen. Terwyl myne oogen zweef:
den over dit wyduiigettrekt gezigt, herinnerde de tooren vaq
een afgelegen Klooster my aanr dat KIooster, gefchikt om vervolgens myne leevensjaaren in door te brengen. Ik huiverde
op bet denkbeeld, klom af, en ging niet fnelien tred na een
overdekte laan; daar wierp ik my op een bank neder, eu ga€
jugt aan de ontroering van myn hart.
My dag, dat ik den gczigteind.er voor de laatfte keer aan
fchouwde ; -- ik verbeeldde riy de dikke muurtn van myn
Klooster te zien , die Iny, voor aitcos , aan het gezigt der
wereld zouden onttrekken, — aan de wereld, my nu dubbel
dierbaar geworden ; -- ik hoorde , als 't ware , de zwaare
yzeren deur myner gevangenste op de roestige fcharniereq
jtrasfen, en digtilaan om my voor altoos op te fluiten I
Ik gilde --- wrong myne handen, in eene vervoering van
wanhoop; --- myn aangezigt met myn zakdoek overdekken
borst ik uit in traangin, en tnikte overluid. — Einde--de,
lylt voelde ik, dat een hand de myne aangreep , dat een arm
zich om myn middel Hoeg, en dat lippen myn nek zagtlyk
drukten, terwy.l een zagt gefluister na de oorzaak van wyne
}

verregaande bedruktheid vroeg. ik fprong op -- zag
rond — en bemerkte den Ridder nu CHATEAI^FORT.
ik was maar . , Sveiuig over de zestien ;uren ; by omtrent
drie
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drie asaren ouder. Meer dan vyf jasren hadden wy elkander
mee wederzyd°fche goedkeuring aanfchouwd ; maar dit was het
eerfte ' oogenblik', 't welk aan onszelven en aan elkander
eene drift ontdekte, die langeg tyd beftaan hadt in harten
daarvan onbewust.
. De Natuur onderrigtte thans ons beiden , wegens eene
algemeene aandoening, die, in den beginne, geene woordlyke
verklaaring, behoeft. Wederzydfche lonken ontdekten nu eene
wederkeerige betrekking. Te vrede met dit te voelen
en aan te kweeken, bekleedden wy onze aandoeningen met
Beene woorden.
fpraken van alles, behalven van
Liefde.
Het verrukkende van 's Ridders gefprek , de drukte en
vrolykheid van het Bal verbanden bykans te eenemaal, ge.
duurende dien avond , het denkbeeld van myne aanftaande
opoffering.. De verzekerdheid, welke ik had, van eenen vermeesterenden
indruk op CHATEAUFOftT gemaakt te hebben , zette aan rnyn
voorkdmen iets treffends by. Niets Giert meerder op dan eens
Minnaars aanbidding. Milne oogen Ronden leevendig;
myne. kleur gloeide. Ik kleedde my met alle oplettenheid , en
dantle op eene wyze, die de aandagt van allen trok. D„
Ridder dantie .met.my. De Nenlur hadt hein veele voor
deden gefchor,ken; de Opvoeding dezelve voltooid: by wist
zulks, doch maatigde ziCti niet rneer aan dan by verdiende.
Altoos had ik hem als bevallig befchouwd ; maar nu
kwarts by my inneemender dan ooit te voorin. Zo lang ik
in zyn gezelfchap was, dagt ik .alleen aan hen:; doch na my.
ne kamer gaande , om te ílaapen , mengde ik met de herdenking aan hem die van myne aan(taande fcheiding van hem -misfchien voor altoos. Ik bragt de uurgin , tot den flaap
beftemd, door , zonder een oog te luiken. Rustloos en ongeduurig, stond ik vroeg op; en , dewyl het Gezin nog niet
vp was, begaf ik my in den tuin.
Als van zelve daartoe aangedreeven, zette ik myne fchree.
den na den boom , waarby de Ridder my den voorigen dag
verrascht hadt. Daar komende, bemerkte ik hem, zittende
op die cigenfte plaats. Hy rees op, naderde my met Bene
vrolyke houding; de myne was neerflagtig ; hy ontdekte
zulks.
„ Waarom ," vroeg hy, „ zo neer(agtig Mejuffrouw ?"
ik was buiten ftaat om *e ffreeken, maar zugtte diep,
en traanen borsten my ten oogeg uit.
„ Helaas !" voer de Ridder voort , my treurig aanziende ,
„ deeze droefheid herinnert my aan 't geen ik gister zag,
„ en 't welk ik vergeeten had , door de vrolyke gtimplachjes
„ van den avond diens Bags: altoos zyt gy bekoorelyk; maar
C2
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;, als de vrolykheld uwe trekken opklaart, wordt. :gy onwex
„ deril:andlyk. --t- taa n y toe , `dit u ; om - onzer beide:
Wil, te herjnneren; en laat ik In 'vreugde de herdenking
„ aan uwe droefheid weder verliezen. Ach,' Mejuf.
„ frouw! waarom vaart gy voort met ryeenen y"
i , ik ween," was myn antwoord, ,; om myn vast naderend
-

,, vertrek — en —"

,, Maar gy zult -niet lang wegblyven 8^' hervatte de Ridder.
„ Ja, Mynheert het zal lang deuren,
Neen, Mejuffrouw 1 gy moet zo .wreed niet'weezen,r
;, en uw woord geeven o;n Wedor "te kolaep ! .en - fi¢h'telyk,
„ zeer fchielyk —"
„ Helaas! nimmer."
„ Hoe! wat zegt gy, Mejuffrouw? — Nimmdr•! -•-w
„ Ach! wat meenr'gy daarmede -? Is het om•telfpeelen
„ met myne aandoeningen, dat gy boertende zo wreuae taal
fpreekr? -++- Of is het, . liever, om my t&lseproevën,
„ dat gy mik een voorviel doet ?"
„ Ach! neen, Ridder! nooddwang perst my om ate hande.
„ len tegen myne neigingen, .welke opkomen tegen 't 'denk,
,, beeld van het Kloosterleevep.; - waaieoe men my -zal dwitl.
„ $en te befuiten."
„ Een Kloosterleeven ! Hebt gy dan voor, 'den Sluier am
„ te neemen?"
„ ik zal 'er toe verpligt worden."
„ Door wier ? "
„ Mevrouw, uwe Moei, stelt het voor, en ik mag 'v^niet
„ weigeren."

„ Gy moet het weigeren. Mejuffrouw! of gy.. moet 'ten
„ oogwerk hebben my tot wanhoop te dryven. Nooit zou
, Ik uw verlies kunnen overleeven. Ach, Mejuffrouw!
;, tiaa my toe , dat gy dit plan zult wederíiruevtu. volg
het myne, en maak my geheel gekikkig!"
„ En zal dan een onhefchermd. Weeskind , van middelen
„ veritooken , zich vetzetten tegen de begeerte dtr geenen,
„ aan welken zy zo veel verfchuldigd is? De Gravinne;: uwe
„ Moe!, heeft my ' met gunstbewys op gunstbewys als over,
;, lasden, en ik mag niet ondankbaar weezen."
,, Ach, myne dierbaare 'HKLOISE I gy zult geen Befclier„ mei ontbreeken , inctien gy my met dien titel wilt ver,, 'eeren. ,--.- Zeg , wil uw hart my denzelverr ' opdra4.
-

-

,
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Een toetlemmende glimplach was het antwoord, -De 'ver,
tukte Ridder wierp zich aan myne voeten neder , en wagtte
{en antwoord; 't welk wy meenden dat ons beider tot zou
beflisfen. Ik hemde inet eene beevende Gemast toe in' z rue

laegeerte, ;erwyl zyne lippen de gelofte van eeuwige Hand.
vu-
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vastigheid.. verzegelden -op Layne hand, die ik hem toeliet aan
'zyne, borst te brengen. De tyd fnelde heen op de. vlengeleti
der liefde ; tertiiyl tby bedagtloos waren op dien . voortgang.
—f Wy , werden In het Kasteel gemist. De Graaf kwam
om opzoeken , en, ons te zamen vindende, werd by be.
iiestigd in zyn vermoeden van onze genegenheid tot elft•
ander.
„ Dat zal nooit aangaan , myn waarde Ridder! " riep
zyn. Oom. het hoofd fehuddende ; „ gy vergeet , dat de hand
„ van : Mejuffrouw DE, LA MOTTEVrLLe voor u beftemd is; en
gy kunt nimmer hoopen veyheid te Tullen hebben om die
,, van de beminnelyke iiet.ats¢ te vraagen."
De Ridder flondt veríteld — myne aandoening was detelf.
de. De Graaf *bragt het op een ander gefprek, om onze ver•
legenheid voor anderen te dekken.
Geduurende het overige van den . dag was de Ridder CHATEAUPORT ernftig , peinzend , en hield zich zelfs van my verwy.
derde Hoop was in wanhoop. verkeerd . -- vreugde in droef
held -- liefde werd door gebelgdheid gevolgd. 's Anderen
daags. 's morgens vertrok de Ridder. Ik vond my gebelgd,
dat by vertrokken was zonder een- teder affcheid te noemen
hoedanig ik my verbeeldde van hem te mogen verwagten :
myn ongenoegen Was zo fletk als myn genoegen voorheen
geweest was.
In deeze geinoedsgefkalte Mam de Gravin DE BÉLLCOUIL
's morgens in myne kamer, met eene hotiding, welke aan
dat zy my iets meet dan gewoons te zeggen hadt.-duie,
Op een Roel naast my gaande zitten, onderrigtte Zy my i* dat
ky last hadt om my een voorhel te doen van wegen eed
Meer, die f op den avond van het laatte Bal, in eene fterké
liefde tot my ontllooken was. Mevrouw DE asLLC UIL
wenschte my geluk met myn bevallig voorkomen ten ,dien
tyde, en met de overwinning door my behaald. „ Allei
i, wat fchitterend is," voerde zy my te gemoète, t wagt d
„ op het aanvaarden van .deezen voorf1ag. Rang, middelen e
„ en alles wat groot is ,.. wordt u aangeboden door den.
„ Marquis nz VALMONT. Het, is egter ndodig, . dat ik u den
„ Perfoon doe kennen, die uwe liefde hoopt te vererven.
Icy is meer dan vyftig jaaren oud, klein van perfoon, ma.
j, ger, zwart, onbevallig in zyne manieren, knorrig van am
á , qn zyne natuurlyke teelykheid en ouderdom worden ver=.
„ meerdárd dopt de gevolgen vara eend jeugd,„ in buitenfpoo.
„ righeden gefleeten. --- Maar, om dit alles óp te wow
,, gen, by is zeer. ryk."
.1ch, Mevrouw! riep ik uit, , nW opgehangen portrait
,; boa onbevallig ook, is te vleiend v taf bet qort ronglyke..
,
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, De leelykheid van den Marquis trok myne aandagt op het
„ Bal, wanneer wy elkander, fchoon met een geheel verfehil„ lend oog, aanzagen."
„ Ik mag hem dan," viel de Gravin my in dd reden,
„ berigten , dat gy door elkander getroffen waart, -- dat
by zich mag vleijen met uwe opmerking ?"
Ik kon my niet wederhouden van te glimplachen over de
flimme wyze, waarop Mevrouw DE BELLCOUR eene wending
aan ons onderhoud gaf; terwyl ik haar verzogt, by den Mar.
quis alle hoop op myne hand uit te dooven , in Rede van dezelve op te wakkeren.
„ Gy weigert dan zyn aanzoek? " hervatte de Gravin.
„ Bedenk u wel , eer gy volttrekt befluit , myne lieve xt:„ LOISE 1 Bedenk de fchraalheid van 't geen uw Vader u
„ heeft nagelaaten; en dat, wanneer ík niet meer ben, gy
„ u mogelyk vindt zonder iemand, op wiens goedheid en
befeherming gy u kunt verlaaten. Ik ben veel ouder dan
gy, en de vrees van u arm agter te laaten bewoog my tot
het'voorftel van het aanneemen des Kloosterfluiers, als het
„ éénig middel om u eene wyltplaats te verfchafen. De Graaf,
, myn Egtgenoot, heeft agting voor u -- maar by is bejaard,
en by zyn sterven moeten zyne goederen komen aan den
,, Baron DE VILLEPRèS."
„ Mevrouw," hernam ik, „ verbeeld u niet dat ik op u
iets meen te eifcben te hebben : uwe goedheid heeft my
;, reeds met weldaaden overlaaden , waarvoor ik u my, nen dank betuig. Helaas ! ik weet dat ik onbloot ben
„ van middelen, en dat gy alleen myne Vriendin en Be.
,, fchermfler zyt."
Ik borst uit in traanen , op de herdenking aan den RidHy hadt beloofd myn Befchermer te zullen weeder.
Myn hoogmoed
zen, doch zich daaraan onttrokken.
Teleurgeilelde liefde wapende
voelde zich geraakt.
zich met wraak, en zette my aan om een luistervollen lee.
♦ensftand te omhelzen , die vervolgens met nydveriw ekken•
den glans in de oogere mogt fchitteren van hem , die my
verlaaten hadt. Ik verbeeldde my, dat by zyne liefde
voor my hadt opgeofferd , om een - ryker huwelyk aan te
gaan met myne gehaate Mededingster , van welke de Graaf
gefproken hadt. Ik was niet ten agteren gebleeven om onderrigt te krygen van Mejuffrouw DE MOTTEVILLE , en had
vernomen , dat zy Erfgenaame was van een zeer grooten
fehat.
Van natuure waren myne driften sterk, en In derzelver
bedwang had ik my nooit geoefend ; my daaraan
overgeevende , in een oogenblik , wanneer ik my gedree,

veri
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een vond door woede, jaloufy en wanhoop, verzogt ik der
(3ravinne , om den Marquis na VALMONT te kennen te gee'Ven, dat ik zyn voorftel aanvaardde.
Hy kwam dien eigen dag aan het Kasteel, de plaats myns
wis(èlenden lots , met een fchitterende equipagle en tairykep
ttoet. Staande op het terras, zag ik hein naderen met een
ineng21el van trots en afkeer. De Marquis flapte af, en Ik
ontdekte by den klaaren dag eene leelykheid , welkt= ik
llegts ten halve by het kaarslicht gezien had. • Hy trad[
bet Kasteel in — ik mede, doch door een andere deur , en
wilde hem ontvlooden hebben in myn eigen kamer , als eene.
Wykplaats tegen zyne ontmoeting; doch terwyl ik met haast
op myne teenen den trap opging, kwam ik op eene plaat,
waar de Marquis was gaan zitten om adem te Naalen : on.
willig was myn uitroep: „ d Hemel! welk een fchriklyk
„ Figuur !"
Vervuld met de herinnering aan den Ridder , voelde Ik my
ten fterkíte getroffen door de verbaazende tlrydigheid, welke
zich zo onverwagt aan myn oog opdeedt, en de uitboezeming
van verbaasdheid en afkeer was geheel onwillig.
ik heb reden om te veronderftellen , dat de Marquis deeze
eerfle begroeting onderfcheiden hoorde. Hy was , egter, niet
gevoelig genoeg , om zich te kreunen aan deeze betuiging
myns afkeers. Zyn drift hadt niets van 't geen men ligtgeraaktheld noemt. Hy wenschte. indien het mogelyk was , het
overfchot van eene gelteltenisfe , bedorven door eene onmaatige opvolging van fchandlyke minnaryen , te herftellen; en
verbeeldde zich, dat myne gezondheid, jeugd, onfchuld en
afhangelykheid , hem verzekeren zouden van eene vlytige
Oppafter, getrouw door belang.
De eerfte indruk van mynen nieuwen Bewonderaar was
verre van de onaangenaatnf}e , welken ik ontwaarde. Elke
dag ontdekte eenig nieuw voorwerp van wederzin ; en ilr
zou myne toeftemming herroepen hebben , om met hem in
den egt te treeden , hadt het denkbeeld van eene Non te
moeten worden my daarvan niet terug gehouden, Het denk
om den Marquis te trouwen was verfchriklyk; maar het-beld
vooruitzigt, om, voor altoos, in een akelig Klooster begraaven te worden , was nog verfchriklyker. Dit zou my voor
altoos berooven van het genot dier vermaaken , voor welke
ik een finaak had ingezoogen, en die zeker binnen myn bereik zouden veezen, als ik meestresfe van myzelve bleef en
van middelen, die my alles konden verfchalfen. Deeze beweegredenen fielden my in ílaat , om de opoffering , waarover ik peinsde , te doen. De Huwelyksplegtigbeid werd
voltrokken , eer de Marquis het Kasteel verliet , om zyn
Hotel voor my te Part's gereed te ataaken. — ik kreeg
de
C4
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de weet, dat by derwairds ging, om eene Mattes, die,vot
my moest wyken, te doen verhuizen Ik was geheel oneer"
Icbillig over het vertrek van deeie: ik zou zelfs hebben kun
tien wenfeben dat by haai hieldt, had ik mogen denken, dáè
zy met my gedeeld zou hebben in de omhelzingen van den
Marquis die my ondraaglyk voorkwamen. Twee da
gen naa Let voltrekken des HuWelyks vertrok de Marquis ns
de Hoofdstad,
,

(HeE re olg in onze > astkomende.)
DE VERONGELUKKING VAN HET SCRIP DL VREES
DE, . OP DE HOOGTE VAN DUNCHURCH, DEN
23 NOVEMBER r$oz.
vliedt van den jtemelttanss
DEne'tnacht
flargewelf verbleekt;

De dageraad, in purp'ren glans,
Die door de dunne woikjens breekt,
Ontdekt het blaauwend ftrand.
De zee wiegt zacht op 't oeverzand;
En fiechts in 't onbegrensd verfchieti
Ruischt , van dep Zephyr zacht gewektA
Die over 't vlakke water trekt,
Het golfjein van een' vliet,
God regeert. Fyn alvermogen
Strekt zich over zee en land.
Met één' wenk Ilechts van zyne oogei
Steekt by 'c vast gebergte in brand.
Op zyn'. femme woén de .normen
Aan den Noord- en Zuider-As.
Hy kan brullende onwears vormen,
Waar nog firaks de Lente was.
Hy gebiedt — de orkanen zwygen
En de donder rolt niet meêr.
Hy doet ftraks de Schepping hygen —
En nu rust die Schepping weer..

a Schepeling ! vertrouw de diep e Mite niet.
Hy, die 't Heelal gebiedt,
>*
Kan in een' oogenblik den Oceaan doen brullen,
Nu zacht bewogen door den vloed;
sen effen' hemel in de zwartfte wolken bullen ,
Waar aan Rechts hier en daar het oog een wolkje Optmoet,
Nog

PE VaUONGLLt}tlt!NO. velt HIT WHIP Ds VRIEnE. *1

No0 duurt de ítilte voord.
Geen winden wordt gehoord:
En ieder tuurt bet irand
Van 't magtige - Engeland
Lang: eene vlakke baan,
Met vrolyke oogen aan ,
Onkundig van den nacht,
Waarop tset onweêr wacht.
Zoo ziet de tortel rond,
Langs een' bebloemden grond,,
Gezeten in een' boom,
Zich Spieg'lende in den ftroom;
Zy waant zich immer vry,
Ea kirt en huppelt bly: -=--t
Daar fchiet een roofdier uit,
En 't dpifjeiq• wordt zyu buk,
Hoe ak'lig wordt de &iltè in 't onafineétbá r rond!
Zoo zwygen ouderen met •bleek bei}orven' mond,
Daar zy de doodmaar Oan. hufn' een'gèf zoon bekomen,
Terwy1 na dezen bhrik hunn'-'tranen -fierker ftroomen.
't Wordt avond, en de Zon zinkt in den Westervloed,
n verft den hemel meVèen' alir'!ig roeden glod4:
ie gloed verfaarawe ilengs. 'L}àn dé effen' Zuiderkimmen
erfpreidt zich luchtig eík, ' De hëld're ' harren glimmen
)Niet meer. Een witte íltèep , die uit het Westen koomt ,
Gelyk aan -'t Noorderlicht , dat 'langs deli hemel ítrootut ,
schiet achter eene bank van faamgepreste wolken.
])e heele Schepping.zWygr. 'Maar in de diepe kolken
]Per zee hoort men gedruls als van een dond'rend weer,
De wimpels hangen op de bruine zeilen nedr.
Eene yslyk zwarte lucht bedekt en Zuid en Noorden.
Men hoort een ligt geruísch van Eng'land's verre hoorden,
Daar barst de normwind' los; daar btuischt de ontltok^n zee,
En rukt de zware kiel op Woeste golven mol.
Een donk're nacht gobiedt; en 't klett'ren van den regen
oeit !net den fellen wind 't gebrul der baren tegen.
De orkaan fmyt fleng en -zeil in 't koken van den vloed.
het roer (laat van de: kiel. Een groote zee. verwoed ,
Rolt over 't Aing'rend Schip, en fort al fchuimend neder;
Maar, waar zy nede'rilort, daar woedt zy loeiend weder,
Wie zal u, Scheep'ling , hulpe bitin?
De noodkreet moog' den toon verheffen;
Waant gy, 6 worin ! zyn' hand te ontvliên,
Op wiens bevel de donders treffen?

God! daar floot het Schip
een golf — het,heurt vaneen.
Gekerm van jong en oud dringt door de wolken heen'.
Een
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Ren enkel oogenblik, --- en honderden verdrinken ,
Die huilend met een wrak ten duiU'ren afgrond zinken.
De een reikt zyn' zwakke .band nog zynen lieven vrind ,
Terwyl de wide zee hen beiden ras verflindt,
Hein, die den wisfen dood nog .wortVlend hoopt tet ontkomen,
Wordt door een' rukwind ïtraks de ranke mast ontnomen.
Een nieuwe golf bruischt aan, -- en alles is vernield;
En vader, broeder, zoon en vriend zyn alle ontzield.
Idy, die nog op een plank was naar het land gedreven,
Laat tegen 't kdippig llrand zyn afgemarteld leven.. —
Ach, God! ... maar neen, aanbid, 6 nietig Sterveling!
Ook waar zyn' hand ons treft, daar fchenkt zy zegening.
God is groot. Zyn' wyze wegen

Blyven boven ons. verland.
Wat wy fchepfelen verkregen,
Gaf ons zyne algoede hard.
Hy wil, dat wy tranen plengen,
By een' fmartelyken dood.
Zo wy hem die hulde brengen;
„ God is liefde — God is groot."
;

Schreit met my, natuurgenoten,
't Is de menschheid , .die 't gebiedt,
ked're traan. door u vergoten,
Rolt vergeefs op 't aardryk niet.
Ied're train verc@ldt uw wezen,
En hcrrnnert u uw lot,
Doet den dood u minder vrezen,
En voert uwe ziel by God.
Schreit met my, ,6 Batavieren!
Heft een' bitt'ren klaagtoon aan.,
Uwe wimpels mogen zwieren
Op den Breeden Oceaan;
Ach ! ais de A^maKt, door orkanen,,
Uw' gewaande magi vtrflirdt,,
Waar toch fpelen dan uw' vanen
Met den zachten Zuidenwind?
Beeft , wanneer g' op Dunchurch's f1randen
't Brulfchen van de baren hoort;
Waar de zee, in 't heftig branden,
Vriend en broeder heeft gefmoord.
Yst , als g'. op die nare boorden

Naakt gekneusde lyken ziet;

En de ftilte van die oorden
Depen eerbied u gebïc,lt.
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Daar ligt een Jongeling , met half geflotene oogen ,
Nog naauwlyks fchreiende der oud'ren arm onttogen
Geworpen op een íirand,: waar hem geen fterv'ling kent,
En waar geen maag of vriend zich naar zyn' grafplaats wendt.
Ongunflig door Fortuin in 't Vaderland bejegend,
Wierd elders ligt door haar zyn jeugdig lot gezegend;
Maar, waar zyn loop begon, daar eindigt dien de dood.
Hier rust een jongeling (*) , wiens ziel, zoo eêl als groot,
Zich yv'rig, door geen gift van laf vermaak bedorven,
In Nederland een (chat van wysheid had verworven;
Hy liet twee broeders daar, --- keert naar zyn Vaderland s
En hier fneeft hy, helaas! aan een verwyderd ítrand.
Ginds, aan den voet der rots, met lillend fchuim omgeven,
Vertoont zich 't lyk eens Mans, nu hier dan daar gedreven;
Zyn' wonden zyn een blyk van zyn' ftandvasten moed:
Ligt hortte korts zyn' hand nog 't ongewroken bloed
Des trotfchen vyands, en by 't dond'ren der mortiereq
Deed ligt zyn talen vuist zyn' bende zegevieren :
Door 't lot zoo lang gefpaard, zyn Vaderland gewyd,
Sneeft by, daar by niet meer voor haard en altaar ftrydts
Plengt op zyn dierbaar lyk uwe ongedwongen' tranen;
Zy zyn hem tot een zuil , verfierd met eerevanen.
]`lier ligt, gelyk een bloem van haren tteel gerukt,
Of door de dart'le band eens wandlaars afgeplukt ,
Een Meisjen, jeugdig, fchoon, maar met verbleekte lippen,
Die nog de laatfie zucht des levens fchynt te ontglippen.
Haar' handen, waar zy mede om redding had gebeên ,
Zyn nog te faam' gekienid: haar' net gevormde leên
Zyn deere.yk gewond. — Achl neen, Ellendelingen,
Gy eischt niet om de lier voor dit taf'reel te dwingen,
Gy vraagt een fchildering van alle uw' rampen niet,
Terwyl de oprechte traan der ljatavieren vliet:
Die hulde zal den glans des fchoonlfen zangs verduift'ren,
En 's nagelacht nog naar uw' naam en ramp doen luiit'reu.
God is groot. Zyn' wyze wegen
Elyven boven ons verftand.
Wat wy fchcpfelen verkregen,
Gaf ons zyn.- algoede hand.
Hy wil, dat wy tranen plengen,
By een' fmartelyken dood.
Zo wy hem die hulde brengen
„ God is liefde — God is groot."
23 December z8o2..
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C) JACOB sea}ANGé, Eeboo^ tig van de Kaap de Goede Hoop.
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JET 'ORGESIPO.O.,
nlangs by een myner Vrienden het middagmaal houden.
O
de; gebeurde het; dat, van een in de' kamer 1laand Hail.
Orgel, de tuetzea van • het klavier zich 'begonnen té• bewee-

gear,.; wonder ' eenige aanraaking van iemand der in het gezel.
fcbap tegenwoordig zynde perfoonen. Dit veroorzaakte eend
algemeene verwondering, welke, by nadere oplettenheid,
e,n huogften top klom , en zelfs, onder eenigen, tot fchzik
overging, toen men duidelyk zag . dat het Orgel, als door
eend . onzichtbaare kragt, wierd. befpeeld. Een Dochtertje
myna Vriends , die op. gemelde Orgel leert fpeelen , hadt
rnoeds .genoeg, toen zy zag dat haar Vader. en ik 'daar= nader
by kwamen , om met den vinger een 'der toetzen te druk
ken; doch het .kind korde denzelven niet nederwaards -beweegen, en liep bevreesd heen, zeggende: Td'je ,''eet of Oom
niet koin1 /,boelen!
Het.ilygeloof, .dat dikwils zeer fchielyk, by zwakke ge.
moederen, weet in te hulpen, zou welhaast, by eenigen dot
gasten, zyn. rol hebben gefpeeld , te meer, daar, juist in deli
vgtend van dien dag, myns 'friends Broeder was overleden,
van wier hy,, een jaar te vooren , het Orgel hadt overgenrnen,,.pp. waarop de overledene dagelyks gewoon was te fpee.
den:: nop. dat het aanwezen van Spooken, door dit gevata
buiten twyffel fcheen te worden geleid.
De Gasthetr,, -een man boven alle vooroordeel verheven,
en ik, aan Spooken , of al dergelyke wederkomende Gees.
ten, geien, waarde hegtende, befloten, het geval van nabs te
onderzoek». —+-- Intusfchen wierd het Orgel no at op
dezelfde wy'ze, evenwel met tusfchen p onzen, befpeelci. -W y apt den .het orgel , doch ontdekten nog niets; vervoi+
gene ;liet : Dekfcl .met den Lesfenaar onder de Pronkpypeat
wegneemende, vonden wy het Spook. Een jonge Kat
was, door de opening van de Blaasbalgkas, daar in geflo.
pen, en brags, door heen en weder te loopen s dit verfchynzel te weeg.
Zie daar een gewaand Spook ontdekt. -r-R- Gelukkig dat
het Dier niet daadlyk0 nadat wy de eerfte beweeging hadden
gezien, 11i1 was weggelopen.; want dan hadt men nimmer de
oorzaak van dit buitengewoon ver(wbynzel kunnen ópfpeuren ,
en zou, daar verfcheide perfoonen getuigen van 't gebeurde
waren, Profelyten voor het geloof aan Spooken •gemaakt
hebben.. —r- Nu'. lachten wy e^kanderen uit, en vetbiydden
ons, weder een nieuw bewys daar tegen te hebben gevonden.
,

lage, Wiptermaand i8oa.
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kEDENMAATIG EN ZEDELYK BETOOG, OMTRENT
HET ' VOORNAAMSTE, WAAROP MEN ÍNV 'DE
REGTE WAARDEERÍNG ÉENER ZAAK 'TE

LETTEN HEDBEi

en Leermééstee, die de
E
was , én die het
faamleven met zyne

wysheíd en goedheid zelve
volmaakt/ie Voorbeeld van een deugd
Les/en paarde, vermaande zynd
Decipelen op het nadruklyksti „Eerbiedigt God bo,, tien alles; bemint uwe Naasten á1s ti zelveh: ja bok3
„ hebt uwe vyanden lief, Legent ze ; die u vervltie^
,, ken, doet wel den geenen , die u haaten, en bidt

;, voor de geenen, die u geweld doen , én die u ,ver;, volgen." Maat veelen hunner gedroegen , zich
by verloop van tyd, zodanig, alsof hy. hun beVoleli
had ; j , Acht nhets geringer, dan God ; _weest i:o
„ vyndig tegen uwe Naasten, als gy liefhebbers. van
;, u zelveli zyt ; haat zelfs uwe Vrienden, Vervloekt
,, ze; die u zegenen , . mishandelt hen, die d wet
, doen, en vervolgt heftiglyk de geenen; die voot u
, bidden." . — Hier vertoont zich eefie tggenttry
digheid tusfchen gemeenfchdphoidin eh fameawer=
king, tusfclien belydenis en beleeving, waarvan men zich
naauwlyks 'eenige andere bevatting kan máakéti , daii
dat deeze Jlegtgexindcn nog zo Veel béfef hadden; 't
zy van de. uitflekende waardigheid Vat hunnen. Ler.
meester,_ en van diens Leers; 't gy van Jen eerkied en
de hoogachting, dáaráati dooi' de vroomftén to deugd.
hartigften wordende toegedragen; of atï het goed vers
trouwe », .?t welk in derzelver opregte Aarfhahgeretï a14
•emèeri werd gefield ; dat zyI het vn hun ohverniyderyk belang rellenden hun Wangedrag onder den; Waar=
lyk fchoonetx; dekmantel' 'vail Decipelen in náañe; kd
veel rnooglyk', te verbergéln: dewyl ty , . zondér dit
fef, dnt alles, naar hunne bedorvene geaeldheid, oWel
MENG. If1O3. NO. a.
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met woorden , als met de daad, reeds lang verzaakt
zouden moeten hebben.
Anderen, buiten de Dicipelen, welke derzelver Leermeester, of diens Leere, niet kenden, noch daaraan de
verëischte kennis zogten te verkrygen , maar die alleenlyk hun oog gevestigd hadden op deeze ontaartc
Dicipelen, riepen, met eene verfinaadende afkeerigheid,
uit: ,, Wie zouden Dicipels van zulk een' Lcermec.r„ ter willen zyn? 'Er moet wel veel kwaads in deszelji
Schoole geleerd worden!" Doch de waare en echte
Dicipels van dien Leermeester, met eene edele fchaamte over deeze opgeworpen fchynreden aangedaan, en zich
gedrongen voelende, door een' regtmaatigen yver voor
de eer van hunne Schoole , en van derzelver Stigter,
om daar tegen in te leggen, vraagden hunne Verwyters: „ Wanneer gy nabuuren waart van een Koning
alwaar een goed Koning wys regeerde, naar billyke-ryk,
Wetten; en alwaar, intusfchen, veele Jlegte Onderdaanen zich aan u opdeeden ; zonder dat gy kennis had
aan het . karakter van dien - Vorst, , aan de wyzt van
zyn Bestuur , aan zyne Wetten, of ook aan het getrouw gedeelte zyner Onderdaanen ; zoudt gy dan
maar , zo bundeling, zeggen : „ Wie zouden On„ derdaanen, van zulk eersen Koning willen zyn ? ily
„ moet wel Bene flegte Heerfchappy voeren! ", Zeker,
niet ligt zoudt gy het voor goede munt opneemen , zo
W Y u daartoe bekwaam achteden. Neen, als redelyke
blenfchen , zoudt gy , alvoorens , onderzoek doen na
het Opperhoofd en deszelfs Verösdeningen; en zo gy,
dusdoende, in hem een' goeden Koning vond, met wysheld regeerende volgens billyke Wetten, tot befchernzin^;
der goeden, en tot bef rajing der kyvaaden , en tevens
in zyn Ryk veele braave en getrouwe Onderdaanen ; ongetwyfeld-. zoudt gy, in dit geval, met een eerlyk ge
een gantsch ander besluit opmaaken : gy zoudt-moed,
dan zeggen: ,, Die flegte Onderdaanen zyn gene waara
,,. Burgers van zyn Ryk ;. het zyn Wederfj annelingcn,
,, die zich tegen den Vorst en : de Wetten aankanten,
's Vorllen ongenoegen op zich laaden, en -de gedreig,, de ílraffen -niet zullen •ontduiken." Ja, men zou he
wys en kloekzinnig in u keuren, wanneer gy..her byvoegde: ,,,Gaarne willen wy ons, onder zulk een' Ko ,,, Hing, . in dat Ryk nederzetten, hem hulde doen, ei
,,, het getal zyner getrouwe Onderdaanen, vergrooten
oni met- deelven te deelen in eel] gelukkig leven,
.

„ en
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„ en tegen de ongeirouwen des te beter opgewasfen
te zyn."
, . Vergunt ons nu de vryheid , dat wy deeze eigen
uwe Braks gebezigde woorden-artigeVlyknop
toepasfen: vie zouden Dicipels van ZULK EEN' LEER'
MEESTER willen zyn? .'er moet zeel veel kwaads in DES=
ZELFS SCHOOLE geleerd worden ! Immers gevoelt gy
thans de verkeerdheid uwer handelwyze, dat gy onzen
Leermeester en diens Leere , zonder daaraan kennis te
hebben, hebt durven verfmaaden, alleenlyk uit aanmer
king van de ondeugdfaamen , welke gy onder ons zy.
ne Dicipelen, meent te ontmoeten. Wilt gy des maar
recht doen aan uw gezond verstand , en aan den pligt
van alle eerlyke Menfchen , zo keert van eene zo blinde veröordeeling terug , om eerst uw oog op het karakter van onzen Leermeester, op den inhoud van zyne
Leer, en op zyne trouwhartige Leerlingen en Navolge-_
ren te vestigen: en hierby ttil te ftaan met de oplettenheid
der verftandigen , daartoe noodigen wy u, op het ernftigst, uit. — Hoedanig onze Leermeester was, de svysheid en goedheid zelve, terwyl by het volmaaktf e Voorbeeld
van een deugdJaam leven met zyne Lesfen paarde: - welke
de Hoofdfom is van zyne aan ons verkondigde Leer,
aldus luidende : eer•Vedijt God boven alles; bemint uwe
Naasten als u zelven : ja ook, hebt uwe vyänden lief„
zegent ze, die u vervloeken, doet vel den geenen, die u:
haaten, en bidt voor de geenen, die u geweld doen, en
dien vervolgen; dit kunnen wy u, in de eerfle plaats,
doen opmerken , als boven, alle tegenfpraak verheven
zynde. Doch by vertoont . zich tevens aan u als iemand, die, uit de volle opregtheid zyner ziele, gezegd
heeft, en konde zeggen: neemt myn juk op u, en leert
van my, dat ik zagtmoedig ben, en nederig van harte,
en gy zult ruste vinden voor uwe zielen: want myn juk
is zagt, en myn last is ligt. Gy befchouwt, daar
uitmuntende Grondftellingen van zyne-benvs,dz
Leer: zalig zyn de armen van geeste: want hunner is
het Koningryk der Beurelen. Zalig zyn die treuren :
want zy zullen vertroost worden. Zalig zyn de zagt.
moedigen : want zy zullen het aardryk beërven. Zalig
zyn die hongeren en dorflen na de geregtigheid: want zy
zullen verzadigd worden:_ Zalig zyn de. barmhartige:
want hun zal barmhartigheid gefchieden. Zalig zyn de
reinen van harte: leant zy zullen God zien. Zalig zyr*
l) 2
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de vreedfaamen: want zy zullen Gods Kinderen genaamd
worden. — En zo gy acht fiaat op zyne naare Did.
pelen, welk een' goeden evil zult gy in deezen ontdekken tot eerhen Godsvcréerendcn wandel, tot een maati^
en regtvaardig leven in deeze. "tegenwoordige Waereld .
Welk een ernfiig poogen , oni. , by het verzaaken der
,vaereldfche begeerlykheden, zioh zelven te reinigen van
alle befinettingcn des vleefches en des geests, en aan hun
edelyke volnanking te arbeiden in de 'recze. der.-ne
4llerhbogflen! Welk een hcerfchende neiging tot al wat
waarichtig, al seat eerlyk, al seat rein, al wat lieflyk„
en al wat welluidend is! En welk eerre yverige uitgef
Jirektheid, om flandvastig beweeglyk en altons over•
vloedig te zyn in het werk van_ hunnen plugt, zo ;jegens
God en hunne Medemenfchen, als jegens hun zelven!
„ Nu doorzoekt uwe gedagten, of gy, op deeze beíchouwing•, niet geheel tot eene tegenovergejielde over
zuiging zyt gebragt. En hete zouden wy daaraan mogen twyfelen, als- gy. wilt ,geloofd :hebben, dat gy re.
den en zedelyk gevoel bezit? flus behoort dan uw be.
fluit omtrent de waarheid crier zaake, veelëer, hierop
uit te komen dat. de' QNDEuGDSAAMEN, onder de Di.
eipelen van 'onzen Leermeester, flegts VALSCHE Dicipels
zyn, welke hunnen Leerweeittir en diens Leere tot SCHANpE ver/lrékken, waardoor zy zelfs den NAAM van zyne
Leerlingen niet . verdienen, , g.eiyk zy door denzelven ook
g eenszins voor zyne WAARE Dicipelen erkend worden. —
Maar ook, hoe zult :gy,; by. deeze gedagten, -kunnen
nalaatenr vu,, Suit. een' diepen eerbied voor zulk eerren
waardigen :Leermeester.,.. hem,, als. zodanig , ,hulde te
doen, en te omhelzen? ;Hoe zult 'gy kunnen nalaaten
van, uit een° leevendig gevoel der inwendige. fchoonhci&
en dierbaare. frekking zyner-' Leere, dezelve aan te
kleeven, -en te betragten? Hoe zult gy, eindelyk, kun.
zien nalaatenr van', uit een hartelyke zugt _ tot eene
vreadfaame -.en gelukkige '. fu'menlcevi ag, u met -zyne opregte Leerlingen- en Navolgeren te veréénigen, ten ein.
de op de •-val./che Dicipelen , 'meer en . meer , de overhand te, verkrygen , en tot den bloei,' tot de uitbreiding, van zyne uitmuntende -Schoole. zo trouwgezind
mede te- werken,. als de pligt vordert van elk redelyk
Mensch ,_ die zyn' edel doel ttelt op den welaangenaa•
men tyd , dat zalige ' kennis' en deugd met troost en
klydithap zich, cn tIQorbaar , in .ons midden vestigen,
euu
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en heerfehen over de gantfcbe Aarde,; en, bovenal, op
dien volmaakteren Staat in eene andere Waereld, waar
alle bezielde Wezens reikhalzen, waartoe wy door-na
onzen Leermeester geroepen zyn, en waarop by de rei-

ne behartigers van zyne Leer onwankelbaar doet boo.
pen.

„ Of waant Gy, mooglyk, nog in onzen Leermees.
ter (als eene beletoorzaak om u aan zyne leiding over
te geeven) de kenmerken eener onredelyke Jlap/eid en
p^rtydigheid omtrent zyne Dicipelen te vinden, derwyze, dat by dezelven niet behoorlyk tot hunnen p ligt
houdt, noch beloont of kastydt naar hunne verdienden;
dat zelfs veele valfche Dicipels in zyne School een"

voorrang fchynen te hebben, en begunftigd te worden,

boven zyne waare Dicipelen, en dat aan geenen onverhinderd wordt toegelaaten om deezen te mi.sliandeten en

onderdrukken: -- Bedenkt dan, dat zyneSchoal eene

School van allerleie deugdsocfeningen en deugdsbeproevingen is,, waarvan de veyheid tot het bedryven van g oed
en kwaad niet kan uitgefloten zyn, --,— Immers,, hebt
gy ooit wel voor beproefde Vrienden anderen erkend,
dan wier vriend- of vyändfchap zich, alvoorens, in de
neteligíte gevallen, op de toets van +hunne veywillige
werking openbaarde? ooit wel anieren voor rechtfcha.
pene Getrouwen, dan die gy aan de verzoekingen zaagt
blootgetleld om ontrouw te weezen? ooit wel anderen
voor Heden in deugd, dan die gy, van veyer harte,
manmoedig zaagt ílryd voeren tegen de ondeugd? ooit
wel anderen voor echte Braaven, dan die gy, in weêrwil van daardoor ramp en lyden te ondergaan , zaag;
vasthouden aan hunne opregtheid? Bedenkt verder, dat
hetgeen u, naar zinnelyke befchouwing , aldaar. een
voorrang toefchynt, dikwerf geheel en al geen voorrang
is: onze Leermeester is' geen aannemer des perfoons,
op uitwendigheden gezet ; by hem wordt de meeste als
de minste, en de minfte als de meeste , gecht, Be.
denkt nog, dat het goede , ten deele vallende aan zy ne
valfcbe Dicipelen, hen dat wezeulyk geluk nooit doet
fmaaken, 't welk zyne waare Dicipels, met de 'daad,
altoos, in lief en leed, genieten ; dat de ondeugden,
door de eersten begaan , gcmeenlyk op derzelyer eigen
nadeel uitloopen, en beftuurd. worden, tot voordeel van
zyne waare Dicipelen, ge lyk al het kwaade, 't welk
den
3
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Glen laátften overkomt, bun ten goede gedyt, Maar' g4-denkt , bovenal, aan deeze guide Spreuk van Onzen
Leermeester: „ Laat (zegt hy) het onkruid met de
tarwe te famen opwasfen tot den Oogst , opdat .gy,
„ mooglyk, met hetzelve ook -de tarwe niet uittrekt:
„ eens dal ik de Maajers zenden`, om het onkruid te
„ verzgtuelén en te verbranden ; maar de tarwe te brens
„ gen in de fchuure." -- En dus heeft hy zich daarmede terfond ook, voor altyd, uitdrukkelyk verklaard
t`gen alle bevoegdheid tot" vervolging door zyne Dicipe=
len, ter oorzaake van zyne Leer, waaraan zyne vàlfche
Naambelydérs , zyns ondanks , zich , naderhand, zo
liefdeloos en balddaadig vergrepen hebben.
„ Doch byaldien 'er van ulieden mogten zyn, die,
ongeacht zy als onder het oog van onzen Leermeester,
'en in het aárnhooren van zyne Lesfen, leeven en verkee.
ren, echter, mét fchuldwyting aan zyne ondeugdfaame
Dicipeten, hem en zyne Leer blyvén verwerpen; be=
tuigt zelve, bidden wy u, geeven de zulken ons niet
liet volkomenst recht om van hun te denken; dat zy
die altaarden ilegts tot een' voor wendfel van hunne ver
werping gebruiken; en dat , zy in' verbysterdheid van
verf}and, rn bedorvenheid van £maal{ en hart, in weêr.

fpannigheid van gédrág , met dezelven

r
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lyk liaan ; even,, als die, afkeerig van het goede,
zmd tot het kwade ;- en welke aus de voettappen
van ónzen Leermeester fchuwen, weigeren in liet licht
van zyne Leer te wandelen, opdat zy zich de pyniging
befpaaren vaZi hunne werken door dezelven te zien ver
worden? --- fa, dit recht geeven zy ons,-ordel
wanneer wy nog eenmaal doen opmerken, hoe de zul,
ken aandruifchen tegen de grootfre blykbaarheden, dat
'er niemand ter waereld o ,vaardig en bemitinelyk is
als Onze Leermeester , en Beene Leer zo voortrejlyk esp
dierbaar. als zyne Leer. --- Aldus fpreeken Wy naar
de Rëdén," om te overtuigen ;. en geenszins t als leechtets , om te veröordeelen ; daar wy veeeten, dat die
volmaakte Leer ook 'deeze nadruklyke woorden influit:
, wie zyt gy , die eenes anderen. Huiskuegt oordeelt?
by flaát, of by valt zynen eigen I4eer." Maar' u
voegt het, in de hoogfile maate, ani te oordeelen of wy
recht gefproken hebben, en of gy, tot' gerustheid van
tiw eigen veritard en hart , niet de beste keuze doen
zoudt
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zoudt met *uwen gang te rigten op dezelfde loopbaane,
die wy zyn ingetreden : dit zy dan aan uw ern/lig nadenken overgelaaten; en hiermede achten wy, ten uwenopzigte, genoeg gezegd te hebben.
,, Vry, echter, van ECnzydigheid, als het ons betaamt
te weezen, mogen wy niet afzyn, ten befluite, ons nog
te wenden tot die geenen onder ons , Dicipelen , zeiven, welken wy met finart befchouwen zich zo onwaardiglyk onzen Leermeester en diens Leere te gedragen, dat wy deeze op hun flaande woorden niet kunnen
verbergen: zy zyn als het onkruid onder de tarwe: eens
gedaante van het Dicipelfchap aangenomen ' hebbende ,
verlochenen zy daarvan de wezenlyke kragt, of deszelfs
heilige pligten , door hunne werken; -- en hen (indien
nog eenige bedenking op hun gemoed kan weegen) uit
dit alles te doen opmerken , hoe hun geveinsd en ongeregeld gedrag tot aanftoot verti:rekt niet alleen van
hunne Medegiicipelen, zodat zy, met reden, zich zelven
mogen afvragen, of op hun niet, waarlyk, dit gezegde van onzen Leermeester past: „ wee de zulken,
„ door wie °rgernisfen komen! nutter was het voor
„ hen, ware hun eenen moolentl:een om den - hals ge„ dáan, en zy in het harte der zee geworpen, dan dat
,, zy een' der minoen van myne getrouwe Leerlingen,
„ door hunne flegtigheden, aanttoot doen lyden, of ten
„ kwaaden verlokken;" maar ook van die eenen ,welke
buiten ons zyn ; en hoe zy, met de daad, veelen derzelven affchrikken en terug houden , om zich ter onzer Schoole te begeeven , allen, ten mintien , daartoe
het verderflyk voorwend/el verfchaffen, waardoor zy wel
te dugten hebben, dat derzelver verfmaading van onzen
Leermeester, en volhardende herömdooling in de duisternis en vreemdelingfchap, ten dage der' Vergelding,
mede op hunne rekening zal komen, zo veel te meer ,
als hunne verpligting te grooter was , om te tragten,
door hun leven en voorbeeld, een iegelyk tot de omhelzing en aankleeving van deszeifs heilryke en volmaakte Leer over te haaien.
„ Ja, wy kunnen, wy willen, eindelyk, onze eigene,
gebreken °hierby niet over het hoofd zien , daar wy
moeten belyden ook dagelyks in veelen te ftruikelen,
wienáangaande wy aller toegeevendheid zo zeer behoeven, als dezelve ons jegens allen, ten pligt , is opgelegd;
D4
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legd; en voorzeker, zo daaromtrent iets tot onze ver,
fchooning kan dienen , het is , dat wy gcenc Engelen ,

maar bropze en feilbaare ftervelingen , zyn ; dat wy
flees, opregt berouw hebbende van onze misflagen,
ernJligeoogingen in het werk dellen tot onze verbetering; dat wy, nog verre af aynde van de volmaakte
beid, echter darn f reeven met een uitgejlrckt ver,
langen; en dat wy hierin ons zelven oefenen, om altyd
een onbgr^isp elyk geweten te bewa aren voor Gd en
voor de Menfchen. Dit meenden wy, met een kort
woord, nederig gevoelend, van ons, in het byzonder,
te mogen aanduidep; terwyl wy alle onze Natuurgenoten, wier harten zodanig ge$eld zyn , als brooze en
feilbaare _ lcrvelingen, Bene gaelykc verfchooning waardig
achten. Ooh de liefde van onzer Leermeester doet
ons hjerip vertrouwen ; en wy zeggen, met eene volkomene. gerustheid, ten aanzien van zyrie Leer: waar
elders vindt men zulke flerke ranl redenen? tot ee11 allezins welwillend , nuttig en prysbaar leven? waar el,
ders zulke kragtige Hu pmiddelcn , zulke vaste Ti oost,
gronden, voor die het kwaadti vlieden en het goede najaagen? en Waar elders zulke klaare Ui/zin?/en op een
volduurzaatn gelukkig toekomende? Wie, derhalven,
is by flegts veritandig en deugdsgezind, kan nog wei-s
geren met ons gemeentehap te hebben aan eene zelfdi
roeping, en aan een zelfde lot?" Dus eindigden
gy hunne Rede,
.
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GESCILTEDKUNDIG VERSLAG VAN DE ONDERVET ,
DEELING DER HEILIGE SCHRIFT IN HOOFD$TUI{^í9N EN VERSE N.

(Uit The Prefa;e te a neiv .edition of the IJ ly Bible,, by
JOHN REEVES, £sq.)

e wyze , om den inhoud van. een Boek in kleine
D
Verftin af te deelgin , is byzonder eigen aan den
Bybel; en 't is liet misbruik vair dus een

bedryf, tot
geheel andere einden ingerigt, 't welk den oorfprong en
voortgang van 't zelve belangryk maakt.

Do
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De Heilige Boeken, zo Hebreeuwvfche als Grieh.flhe ,
kwamen uit de hand der SSchryveren, en in die der
danigen , voor welken zy oorfpronglyk werden opge,
field, zonder eenige verdeeling van dien aart, Het eerst,
dat men iets van dusdanig eene verdeeling noodig hadt,
was naa de Babylonifche Gevangenis; de ,Joodcn hadden het oorfpronglyk Hebrceuwscli meest vergeeten ; wanneer het_ in de Synagoge geleezen werd, was 'er eene
vertaaling in het C'baldeeuwsch voor het Gemeen noodig. Om deeze vertaalin, verftaanbaar en nuttig te
maaken , was de Leezer van den Hehreeu vfchen Text
gewoon, by korte afdeelingen op te hejuden, terwyl de
Vertaaler die afdeeling in het Chcldeeuwsch overbragt,
Deeze ophoudings- plaatzen kreegen allengskens eene
vastere beftemmmg , en werden in de Handfchriften
uitgemerkt, vormende eene foort van Verfen, gelyk die
in onze hedendaagfche Bynels, -- Deeze verdeeling in
Verfen was bepaald tot de Hebreeuwfcbe Affchriften, en
tot het Volk , waarvoor dezelve beftemd was, Geen
zulk eene Verdeeling werd gemaakt in de Vertaaling
der LXX, noch in de Latynfclie; zo dat de Bybel, in
de Griekfche en Westesfche Kerk in gebruik , zonder
eenige verdeeling van dien aart was, beide in het Oude
en Nieuwe Testament.
In laateren tyde vondt men het egter noodzaaklyk,
Gene Verdeeling en Onderverdeeling in de Heilige Boeken
te maaken : doch het was met een geheel ander oog
merk;. te weeen , ooi met meer gecoaks en zekerheids
aanwyzinen te doen. Men verhaalt, dat Cardinaal
HUGO, in de XIIIde l euw, eene Concord antic van den
geheelen Latynfchen Bybel maakte, en dat hy, ten wille
van aanwyzing., beide het Oude en Nieuwe Testament
in Hoofdstukken verdeelde, zynde dezelfde verdeeling,
welke wy nog hebben. In deeze Hoofditukken maakte
by Onderverdeelingen, dezelve onderfcheidcnde door de
Letters van het Alphabet; hierdoor was by xn Iaat om
overwyzingen van zyne Concordantie tot den Text van
den Bybel te maaken. De nuttigheid van zulk eene
Concordantie deedt dezelve hooge agting verwerven ;
en de verdeeling in Hoofdftukken , op welke dezelve
gebouwd was , werd met dezelve door de Godgeleeren van. Europa aangenomen.
Deeze Afdeeling in Hoofd±lukken werd naderhand ,
D
in
S

s

r4

OVER DE ONDERVERIIEELING DER H. SCHRIFT

in de XVde Eeuwe , omhelsd .door. eengin geleerden
jood, met het zelfde doel om aanwyzing te. doen, daar
by eene Concordantie op:den Hebrccuwfchen Bybel maakte. Deeze was Rabbi MORDECHAL NATHAN, die .het
werk een ftap verder bragt; want, in Lede van de Onderverdeelingen van Cardinaal HUGO te blyven aanklee.
ven, maakte by andereq veel kleindere, en onderfcheidde ze niet door Letters , maar door Getallen. Deeze
vinding werd in de Latynfche Bybels aangenomen, en
zy maakt de tegenwoordige Verfen van het Oude Testament uit. Mogelyk is by, dit doende, voortgevaaren op den voet der oude Onderverdeelingen, lang voorheen tot de Chaldeeuwfche vertaaling in gebruik.
Hieruit blykt , dat de tegenwoordige verdeeling van
bet Oude Testament, in Hoofdflukken en Verfen, eene
uitvinding is , deels , oodscli, deels Christens , en by
beiden alleen tot een aanwyzings middel diende, en niet
ten eertien oogmerke hadt eenige eigenaartige verdeeling
van de ondérfche-,de onderwerpen,. daarin begreepen.
Het Nieuwe Testament bleef zonder eenige onder
'er in 't einde een gemaakt-verdlingVf,to
werd ,.met het zelfde oogmerk om eene Concordantie te
vervaardigen, omtrent het midden der Zestiende Eeuwe.
De vervaardiger daarvan was ROBERTUS ST,EPHENUS, de
beroemde Drukker te Parys. Hy volgde het voorbeeld van
Rabbi NATHAN, met de Hoofditukken in kleine Verfen af
•te deelen, en Getallen 'er by te zetten ; by drukte eene
Uitgave van het Grickfche Testament, zo gemerkt. Welhaast -kwam deeze verdeeling in algemeen gebruik, gelyk de vroegere van het Oude Testament, daar zy zich
aanprees tot het inaaken van eene Concordantie, daar
gebouwd ; en Latynfche Testamenten , zo wel als-op
.Tybcls , werden naderhand altoos in Hoofdfhukken en
Verfen afgedeeld.
Het bleef voor de Overzetters van den Engelfchen
Bybel bewaard . deeze uitvinding tot een uiterf e te
brengen. Pe Aanvang van elk Hoofdftuk was in alle
gedrukte Bybels met een nieuwen Regel begonnen ;
maar de Verfen waren alleen gemerkt door het Getal,
of op den Kant, of in den Text : zodanige fnipperende afdeelingen oordeelde men toen niet gefchikt om onderfcheide Paragrappen te maaken. Maar de Enaclfche
Overzetters, die, geduurende de vervolging van ioningin
,
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n MARIA , na Geneve gevlugt waren, en daar Bene
nieuwe Overzetting uitgaven , naderhand bekend- onder
den naam van den Geneeffchen Bybel, fcheidden alle
Verfen .vaneen, maakende van ieder een onderfcheide Paragraaph. Deeze nieuwe wyze van doen werd met zo
veel goedkeuripgs als de voorgaande ontvangen , en men
begon alle Bybels , in alle Taalen, op dezelfde wyze
met onderfcheidingen in Verfgin te drukken, 't welk tot
beden heeft Hand gehouden.
Bene zonderlinge beftemtning in de daad, welke geen
ander Boek is wedervaaren, Want , in alle andere
Werken, is het Register of de Concordantie, of wat
ook ten hulpmiddel voor den Leezer diene , zo inge.
rigt , dat het onderworpen is aan het oorfprong lyk
Werk ; maar in den Bybel alleen is de Text , of het
Lichaam des Werks, misvormd, om denzelven te fcliik.
ken naar de Concordantie, daartoe behoorende; en het
begrip , van als een Leesboek gebruikt te worden , is
opgeofferd aan dat van Overwyzin g.
In gevolge hiervan vertoont zich de Bybel , by het
openen, aan het oog veeleer als een Boek van aanwyzing, dan van leezing; en het is zeer te vreezen , dat
deeze omftandigheid den Bybel dikwyls als zodanig
een Boek doet" gebruiken : men bedient 'er zich van ,
om eene aanhaaling te doen , die te wettigen, en zet
den Bybel weg!
Welk Boek kan grondig verflaan worden , wanneer
men 't zely op zulk eene wyze raadpleegt! Zy, die
hunne Schri tuurleezing wyder uitfl:rekken , maar steeds
dezelve blyven regelen naar de Hoofditukken en Ver
hebben niet veel meer kans, om die Schriften uit-en,
bet- waare oogpunt te befchouwen.
•
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enige dagen 'geleden, kreeg ik aan myn Apotheek
Een Recept met de Mercurius pracipitatus ruber,,
E
van een Man , die uit Braband kwam , 't welk het

Recept, zo door bet fchrift als, door de manier van
^cbryven , ook aanduidde. Hy verzogt my, dit voor
hem
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hem gereed te maakes : het beftond uit de volgende
Pillen;

JJ Sem, Cataput; minor, decortic dt. j
Guts Gutter Gamb,
Scammon, llepp.
Mero. Pracipit. Rubr. ui dr. R
Sapon flenet, Ser, ij
M f. Pilule gr. iv
Signetur 's morgens en 's avQndS twee Pillen in te
ieemen,
Ik verwonderde my over dit Voorfchrift , daar ik
my niet kan te binnen brengen , dit Middel Ooit op
zulk eene wyze to hebben bereid, za min te Middelt
burg, Utrecht, Amf erdam', als te Goes, daar ik van den
Jaare 1774 tot heden die affaire heb bygewoond. De
brenger verhaalde my , dat hy aan deze Pillen zëdert
zes 'jáaren zoo gew,Jon was geraakt , dat hy dezelve
om de veertien dagen moest gebruiken ; dat by voor
vlezen veèle andere fterke Purgeermiddelen had ingeno.
alen, zelfs wel Jalappe met Coloquinten gemengd, docl
zonder eenig effet; en dat. by dus al van tyd tot tyd
fterkere begeerd, dan zoo lang vruchteloos gezoet had,
tot by dit Recept was magtig geworden, daar zyn ge
zich zoo wel by bevond , dat by dezelve volfirekt-fiel
niet misten kon, Te meer trok dit myne aandagt,
daar ik nooit inwendig, maar aityd uitwendig dit, Vergif met omzigugheid had bereid, en by een bekend
Autlienr over de Mare. pr^ecip, z•ubr. het volgende. had
geleezen : „ Niet unguentum J afhicum .gemengd, zuivert het de vuile zweeren , maakt witten en dikEen
etter; inwendig ontteekt het, door zyn brandende
kragt , de ingewarden , veroorzaakt braaking , buik.
ontlasting , pyn , benaauwdheden ; hierom moet men
liet' niet ligt, fc(boon zelfsmet llcohod gebrand , ingeever,." — enz. enz. Dus is 'dit bovenitaande Recept,
wegens de Sena. Cataput. Scammon. Gum Gutte, met
de Merv. pr^ecip. ruhr. gecombineerd , onder een der
fterk1te Purgeermiddelen te tellen, diii in de Apotheeken voorhanden zyn.
Aantekening van den Redaacur.
Dit buitengewoon herli en fcherp Recept past niet dan
lp zeer kundige en voorzichtige handen.
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WYZE, O$! 1tUW. ZEEZOUT • WIT, EN TEM kEtJKEN•
GEIIRUIKE _,ONMIDDELYK GESCHIKT Ti MAAIEN,
ZONDZR BEHULP VAN VUUR. Door PAJOT
DESCHARMES.

uw of ongezuiverd Zeezout is, gelyk elk weet ,
R
overdekt met een dunne, aardagtige korst, welke
de witheid van 't zelve meer of min vermindert. Het
j

is eene zaak.. van Benig •aanbelang, zo ten aanzien vary
de zindelykheid .als . van de gezondheid ,- het Zout te
zuiveren van! die. vreemde zelfstandigheden die alle
de . Ryden der trystallen bezetten.
Tot dus lange heeft men her Zout gezuiverd, door
entbinding 4 dobrzyging of nederpIofing ; naar gelange
uien die werking: trerrigt op een grooter of kleindar
fchaal, en voorts door uitdamping. Deeze handelwyze
Yordett tyd, hout of andere brandtofe , daartoe ge.
.fchikte ketels. Veelen, nogthans; ' zyn van die bewerz
king onkundig ; fotns hebben zy geen tyd om dezelve
in 't werk te Hellen ; ook ontbreekt het wel eens aan
de noodige ketels,. en branditoffe.: Ik heb, daarom ge
oordeeld s dat eerie bewerking,, Welke noch byzondere
ketels, noch branditofe vordert, die van geene kosten
vergezeld gaat; ten allen tyde in 't werk kan gef eld
worden, en binnen elks bereik valt, van eene algemee•
the nuttighéid^káh'-weezetl. Die bewerking is 'de volrende:
Neem vier Oncen Ruw Zeezout; befpreng het, met
een weinig watérs , als het droog is, tot het eenigzins
oogtig wordt,; doch deeze bewerking zal zeldzaam
nodi g weeied. ' `boe het Zout, in deli hoek van een
tafellaken, of - andér linnen; maak daarvan eend foort
van zak, welke gy in de eefe hated snoet houden, terwyl gy met de andere het Zout wryft ei fchudt tegen
den binnenkant des doeles een half uur yang. Doe
dan het Zout ip een ander gedeelte van het doek, her.
has lende deeze èbandeling zés, ze Ven , of agt _ keerçn y
trant gelange het' , Zout meer of min vuil heeft.
Naa dat het Zout de eerfie keer gerold is ,.. begint
-het doek vlekketl te vertoonen , veroorzaakt door de'
aarJagtige ftatíè , - welke liet Zout loslaat, en - welke
;
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merkbaar afneemt , by elke plaatsverandering., tot ,ay
geheel verdwynt. Doorgaans moet het Zout elke twee
of drie keeren, dat men het van plaats verandert,, bie•
ib'rengd worden. -De witmaaking zal te fpoedirger toegaan, als men het Zout, vóór het befpréngen, eebig-

kneust.
Naa twee of drie befprengingén en fchuddingen is
het Zout doorgaans zo zuiver en wit als her. geraftneerde , volgens de gewoone ontbindingen uirdamping.^,=*Het verlies aan gewigt is in beide de.geva.11en bylit
't zelfde , te weeterr omtrent een .agtile, wánnèer het
Zout droog is, en, men zorg . gedraagen .beeft; om, by
-elke plaatsveranderin g , de korrels, welke aan het doek
kleeven, af te fchudden. 't Is, over 't algemeen, het
witfile Zout, 't welk in deezer voege blyft kleeven,
en.'mei1 kan het onbefchroomd affchudden , naardetáaal
de aardagtige. doffe , welke zich aan het. doek. zet , r
niet vin los gaat, voor dat het doek droog is Het
Ruwe Zout, in den gewoonen handel voorkomende,
heeft doorgaans r ten honderd vreemde r Itolfe, .waal=van de helft ,waterris, en omtrent even veél aarde.
Deeze bewerking, welke . ik, uit hoofde 'van de eenvoudigheid, aanzie als gefchikt om nuttig te Weezen
-ten huislyken gebruike.^. zou misfcbíen-.toepasfelyk ge
kunnen worden op Zoutbewerkingen in 't groot.-makt

zins
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OPHELDERING VAN . DE NATUURLYKE HISTORIE
DER DRAAKEN.

COntleend uit G. sciAw's General Zoology, VQI. ÍII.)

^ r4^ Gedacht der Draaken beftaat uic enkél. é.épe 1oprt,
11 L- of twee foorten ten meesten, :veronder1141d e
dat 'a Prapos va- LINY]BUs eene verft eidenie I z

van den Draak, niet den Bynaam van Volans onderfchelden. De laatstgemelde, tot nog de Bulleeák`.yan Onkunde en Kindséhi eid., en een veelins d^enGig . werktuig ,in- Vertellin gen en Romances, verfchynt In Boeken
der Natuurlyke . HEst irie , waarin pyen dg orde vinding
alleë ter Leidsvr uw neemt, als een,aarng,, 1ein 0
bnbefchadigend fchepzel, , voorzien met. een . vllesagtig,
pair ,en. vleugel gely44end bekleedzel , .fpringende ,
met
;
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met de behendigheid van een Eekhoorntje., van tak
op tak.

Niet onvoegelyk is het, , by _ deeze taal der waaYheid,
te, voegen, dat alle de andere Dieren, in de Werken
van eerogen der ,oude Dierbefchryveren befchreeven.en'
afgebeeld , en onder de benaaming , van Draaken voorkomende; enkel vercierde Weezens zyn, ofkunf ig-zamngetteld uit de huiden van onderfcheidene Dieren,
of gemaakt , door eenige byzondere foorten van de.
Roch-visfchen.,in, de gedaante van Draaken te voPmen, door de- vinnen in een opgerichten (tand te zeta.
ten, te droogets ., en 'er de ponten van Vogelen aan
toe te voegen, of op andere, wyzen te hervormen.
Van deezen .zelfden aart zyn de gedrochtlyke verbeeldingen (welke men vindt in G ESNER en ALDROVANDUS).
van Zevenhoofdige Draaken, met gaapende bekken, een
lang lichaam, :1langenhals en ftaart , en vogelpooten.
Dusdanige bedriegeryen •fchynen voortyds, met eenmrt
gewenschten uitflap. , ondernomen, en. niet alleen het
gemeen, maar zelfs kundige Mannen, misleid te . heb
Een treffend voorbeeld hiervan komt óp het ein--ben.
de der Zeventiende Eeuwe voor. Dr. GRAIrtr,En ver
volgender voege uit eene Aantekening van Dr.-meldthin
ZACHARY GRÉY, in diens Uitgave van fiudibras. „ Mr.
SMITH , van Bedford, merkte by my op het woord
Draak aan, dat Mr. JACOB BOBART, Opzigter van
den Kruidtuin te ,Oxford , omtrent veertig jasren gele den ,` een duoden'. Rot in den - tuin mondt; by deedt
deezen gelyken naar de algemeene afbeeldingen der
Draaken, door den Kop en den ,Staart te veranderen,
en onder de huid fchrrpe pennen te -tieeken, die dezelve
te .wéder2ydën in de. gedaante. vap .uléugels opzetten.
y , aiet ' dit 1p stgewrogt , zo hard ' mógélyk , d} oogen.
Pe ^, eleerden hielden het voor een, Draak. Een hun
"er áói d ,'er ëene naauwkeurige - béfcbryvipg vap . aan-t
Dr. MAC^CIABECHI , Boekbewaarder des Groot-Hertogs
van Tóscáanex: ,; vèrfcheide verzen. -werden op dit zeldzaam ,voorwerp gemaakt. In het einde ontdekte Mr.
.toliA Tiet bedrog, fchoon het' aangezien werd voor
en , meésterfhu*' van kunst, efi als zodanig wërd het
geplaatst . in het Mufeum der Anatomie , waar ik het,
menige . jaarera Yáater, gezien heb."
Iet al1eropmÉrkenswaardigst voorbeeld van dit be
drag, in laateren tyde, is dat eens Draaks van bovengemel,

,

,

-

-

60

OVER XU NA1 I ÍHIST, DER I)RAA1 ËtiZ.

melde foort , in 't bezit eens Koopmans te Hamburg,
door•den Eigenaar gei^hat op de waarde van niet .ifl.der dan Io,00á Guldens, ' Doch het íbherpziend oog
van LINNJUS ontdekt, als by zich te 'dier . Stede be.
i*ondt 3 welhaast, dat het een volilaagen bedrog was;
wartig zamengefteld door de zamenvoeging van Slangen:
vellen, Weézels-tanden 5 .en Vogelklaauwen, LINNrEUS
zelve zegt 'er van, dat het was non Ndtur.e, fed 4r.
tis, opus cximium. —Een uitmuntend tiverkfiuk, niet der
IVatuure , maar der Kunst, --- Men voegt 'er by, dat
LINNIEUS, ingevolge van deeze ontdekking, genoodzaakt
was ; Hamburg te verlaaten , om de wraak. van den
vreeslyk op hem . gehoorden Ei genaar te ontgaan, die
de agting, zyn eigendom toegedraagen , -zo zeer hele=
digd . vondt. -- Eene naauwkeurige Afbeelding van
dien zogenaamder Draak heeft sEBA gegeeven; dit egter niet , gelyk gemeenlyk onderfteld wordt , deezenDraak beichryft als eene daadlyk beftaande Draaken.
Poort, maai enkel als eene vermeende of daarvoor geltoudene,
-
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LEEVENSG ESC, HIED ENIS
V AN

Df. ,7 U H N -H -j tPk E S Y
O R T O,
(Uit het Pnng:lseh.)

i#iens'yëelu
naam
- Schriften eiken ' Leezer die; .Ennèlcch
Devuldige
i,,; verftaat
en leest, ten overvloede bekend zyn; wiens
van Dr . HAW^ESWoltTH, -i

in onze taal overgezette Stukken', . van .grooter til
kleinder omvang, 't zy met of zonder tynen. naas i
„ te vermelden , In des enkel Nederduitsch leezen¢èn,
,, handen zyn, .•- ' is in .het Gemeenebest der rraaijd
;, Letteren an eene gepoegzaame beroemdheid, po eend
;; Leeieiisgefchiedenis déezes Schryvers eene plaats te
„ doen vinden in oils Mengeiwerk. Wy be 1ooten te
, meer, dezelve te geeven, dewyl wy dié zodanig von;, den opgefteld, dat ze teffens licht verfpreidt overeen
t , gedeelte der Letterkunde der àfgeloópene Eeurlï, 't
» geen wel óorfpronglyk in £ geland t'huis hoort,
i , maar,

LIEVEN VAIN DR. JOHN HAWK2S`VORTH. &

„ maar, door de Overzettingen , 't zy geheel of ge„ deeltlyk , by ons landeigen geworden is. — Wat.
van deeze aanmerkingen ook zyn moge, wy geeven
,, het Stuk bier te Ieezen."
JOHN IIAWKESWORTH, wiens Ouders lieden waren
an geringen doene , . werd ten Jaare z7r5 gebooren.
}Vaa, in eerre zeer middelbaare maate , de voordoelen
der Opvoedïng, althans om in de Letterkundige we=
reld eeneis .iigam te maaken, genooten te hebben, werd
by op het llorologiemaáken befteld ; een kunst-hand=
werk , 't welk eene eigenaartige f rekking heeft, om
eerre hebbel pkheid , van opmerken en denken te doen geoorera wórden, waardoor de Handwerksman zich ongevoelig, voelt opgeleid, om een Wysgeer, en, in zekeren
tin, een Geleerde te worden.
Nog Horologiemaaker iynde , begon hy Rappen 'te
toen en vorderingen te maaken op de loopbaane dec
!3efchaafde Letteren. Zyne poogingen werden beguniligd door een voordeel, 't welk de toenmaalige slaat
Viler Letterkunde Item aánboodt, en waarvan hy, dertig
of veertig jaaren vroeger , zich niet .zou, hebben kun
bedienen, De Snapper, de Spe?asvr, de Guar--rne
di aan , ten dage der Regeerfinge van Koningin ANNA,
gaven een voorbeeld van Tydfchríften, deels onder
geleende bulpe van Medefchry.-fchragdoe'vywil
veren, welke, zints dat tydperk, niet opgehouden heeft
in Engeland te volduuren.

HAWKL.SWORTH zondt zyne eerile Proeven van eigen

o^pflel om plaats te krygen its het Gentkman's Magazine.
slet gunstig onthaal , 't welk dezelve .genooten, wekte
hem . op tot het leveren van meerder bydraagen in dit
Maandwerk. Hy voer, 'er mede voort, tot zyne hulp zo
nuttig werd, en 't geen uit zyne pen kain zo zeer uit
dat hy, met het Jaar L43, zich ,liet verbinden,-1}eknd,
om, onder; Mr . dAVES , opzigt, de Uitgèeyer te wor-

den van het gezegde Magazyn.

Fly. tebreef in dicht en .ondicht. Zyne DichtftukJes
waren doorgaans korte Versjes, eer ernUig dan lugtig,
en , fchoon zinryk , niet geheel verf poken van eenige
kleine uitlokkende aanvalligheden. In ondicht ftreten
zyne poogingen zich uit, om zedekundige waarheden
in
E
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in te fcherpen , door dezelve met het kleed der v'erbeelding te omhangen; eene fchr yfwyze, toen ten tyde
in Engeland het, meest gezogt. Veele Stukjes vertaalde
by uit het Fransch. Hy vervaardigde Uittrekzels uit
eenige nieuwe Werken, en Verkortingen van andere.
De Debatten van het Parlement :voor dat Mal azyn,
van July .1736 tot November '74e, werden gefchrGe*en door WILLIAM GUTHRf £ -, den Gefcli'iéáfcl j^vc{r.,
en van dat tydperk , :tot in Maart 1743, door Dr;
l^AMUEt JOHNSON, die desgel yks zedert , voor. eensen tyd, dit gedeelte zamenftelde of overza g suet behulp van Mr. iiAwKEswORTn. Het aandeel an dee2en laatstgenielden was desgelyks, de ingezondelie Stukles te onderzoeken, en, 't geen de Staatkundige en
andere Gefchiedenisfen bétrof,4 zathen te ltelléh.
Deeze "foort van Letter- arbeid liet Mt. t;AWKEs.
WORTH, gelyk• by zelve betuigde, geen tijd, om' iets,
tot eigen. vermaak, te leezen. ' Maar , in deze .werk
'werd zyn finaak verbeterd en-zamheidván.Utgr,
gezuiverd; zijne ziel vond} zich vervuld met oiiáèrwer•
pen, om nieuwe fchepzels der verbeelding te doen ge+
booren worden; zyn oordeel werd opgefchranderd, om
op vaste' beginzels te werk te gaan; by leerde ;vèrtrou•
wen Rellen óp zyne eigene kragten ; 'hy kreeg eene
hebbelykheid . om vaardig , en $emaklyk te fchryven ,
welke, behalver het nut, 't geen dezelve aanbrengt om
veel. arbei $ af te leggen, hèt voordeel' hé ft van
naauw *rwant te weezen aan kragt en doorz'gr van
geest.
Omtrent tien jaaren lang bleef het beftuur deezes
Maand* rks in Mr. Hn%KESwoRTf's handen. (1<éduurende 'al dien tyd leefde by in-_ vriendl yken omtnegan
roet verfehei'dë= Poëeten en Geleerden'; HulpbieJers alg
het Gectan's Ma$azinc. MC tvtn"dt in FAv'KE4 Pm
ten gééstigemBrief in verzeh, tva*rin die Dichter, een
Kerkelijke, toen niet verrë van Londen warenende, ,Mr,
RAwKÉéeibkTH ten maalfa `nootligt. Deeze Btrief was
eehe naa*1gging van ^de fraaijé ' u$tnoodiging dbpi^ ,Molen
Tius aal) v2RGILIUS, teffens 'gebíeik maakende vair' emigè
wenken uit diens Dichters noodigingen; in-twee' andere
Odes aan MZCENAS, en vati "diens Brief àiíi''bIKpUAt
TUs , zo feboon gevolgd door dérr geesti eh en vrol'yl
ken Epicurist, Dr . KING. --- FAWKES beldof
t 'zynen
gast goed Schapenvlgesch en ouden Porter ; by raadt

hens,
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hem, om, indien CAVE op het hebben van Copy moist
dringen, de agterdeur van zyn huis uit te gaan, zonder
te luiten weeten , dat hy den agtermiddag -elders zou

doorbrengen.
In zyne verbintenis niet Mr. CAVE kreeg by kennis
aan Dr . SAMUEL JOHNSON . I-Iy deelde in de hoogag.
ting, welke CAVE voor JoHNSON's geleerdheid en vernuft hadt. Met allen yver lag 'er HAWKESWORTH Op
toe, om een goeden flyl in ondicht te ichryven , door
de voorbeelden van JOHNSON te volgen. Deeze nart
hem op in zyne i vriendíchap, en fchlep zomtyds ver
te lok.-makethnlrydpvagefchion
ken, waarop hy zo zeer gefield was; ook zomtyds
was hy deelgenot van die onderrigtingen, welke uit
dé gefchilvbetingën hervoortkwamen.
JonNsoN richtte, inden Jaare 1749, zyn eerfie Letterkundige Club , of vast Gezelfchap , op. IIAwK SWORTH werd verzogt , 'er een Lid van te worden.
lints dien tyd , ten minften tot dat by na Bronaley in
Keurt ging woonen , vervoegde hy zich gé^voonlyk op
dat Gezellchap by het weeklyks avondeeten diet Club,
waarop ' JonNSOrt zelden verzuimde te komen. klier
vervrolykte hy zynen geest met gezellige'zanienfpraalc
en tafelvreugde, fiaa de- vermoeijenis van zynen gewoo.
ren Letter-arbeid ; en ontleende uit den ryken over
vloed, dien JOHNSON by" die gelegenheden uitttortte ,
nieuwe kundigheden , welke zich niet opdeeden op het
pad van gezette Letteroefening.
. Terwyl deéze Club de zamenkomhen hieidt, begon
JOHNSON, iii °'t jaar 1750, de Vertoogen van de Rr^mbIer óf , Rapfodist -by Nummers uit' te geeven, en zette
dien arbeid voort tot den jasre r7g2. In JOHNSON'S
Werk hadt de Club geen onmiddelyk deel. Geduurende den Zomer, toen JOHNSON zyn Werk in Maart geèindigd hádt ,. en het vertier het welfa^agen van zulk
een Werk verzekerde , moedigde de Club HAWKES
-aan tot het plan , om een WeekbIad', onder dent-WORTH
naam van de Adventurer, te fchryven. Mr. j..PAYNIC
naar op zich, de Uitgeever te weezen , met toeze g ging
van twee Guinjes -copygeld voor elke Nummer. HAW
IkESWORTH zou 'er het opzigt over hebben, en de
voornaam(Ie Schryver Tweezen. Dr. BATHURS'P naml
aan, hem te onderfteunen . JOiiNSON , die , zo korten
tyd geleden; in zyne Vertoogen, nicest alle onderwerpen
L 2,
-
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pen van tinaak en zeden hadt behandeld, en. voornee.
mens was een uitgebreider taak van Letter-arbeid op zich
te ueemen_, deelde in 't eerst niet in dit nieuw ontworpen Weekblad ; doch by fchreef aan zyne , Vriend
JOSEPH "WARTQI, om 'er de hand aan te leenera.
In Slachtmaand deszelven Jaars 1752 za g bet_eertte
Vertoog van. de Adventurer het licht. , Gunttig werd dit
Zedefchrift ontvangen, en het getal der leezeren groei.
de deeds aan. Twee Nummers kwamen 'er weeklyks
iiiti en dit dyurde tot in Lentemaand. des Jaars 1 754.
HAWKESWORTH was de , Schryver der, meeste Vertoo
let _ mangelde ben niet. aan helpers. Dr, BA T--gen;da
h URST zandt 'er weinige, met de letter A getekend;
dan men, gelooft, dat by tót ,dezelve weinig anders ge..
Baan heeft dan de pen te voeren terwyl Joa n soN hen;
alles opgaf. • Toen BATHURSTS bezigheden hem noodzaakten , geen verder deel altoos in dit Werk, .te nee.
men, liet JOHNSON zich overhaalen om, 'er in te fchryven. Zyne -Vertoogen onderfcbeiden zich door de letter T, en smaken geen gering gedeelte uit. Dr. _jo
welke men van-aEexwAitTpN,l?d.verwagu
zynen byfland hadt opgevat, Beenzins te leur. Gére.
geld leverde byzyne Vertoogen onder . de. -letter Z.
eze bragten niet iuttel tee tot. den volkbeiíaagendeq
opgang deezes Tydfcbrifts..
d.)e . Adventurer (leekt minder uit in geestigheid en
diepe bedenkingen, dan de Rambler. HAwt &SWORTH
!laagde zelden gelukkig, als.hyees u'g en aastig wilde
weezen. In. de befp^'ege lende Z,edekundi
ge Wysbegeerte
wás_ by niet diep door drongen , en by miste :die
fcberpheid van bevatting, die fchranderheid Van waar
welke oot^glykg-nemtgidoa,z4er
aanmerkingen. op de zeden der meiWchen zelden
voordoen. De lof, welke her$. byzox1er . ep yy uitilel4
tceko s,, At de kunst, om al sen waarheden, door
eelne wei uitgedagte vereenigig van vyaorva1len,íi door
chiraerfchetzen , vpor te draagera ; deeze , .fcboo^
31iet zelden oppervl kkig, hebben veel natuurlyks.
Het was bet tydperk van„ Romanis zo welt als van
Vertoogen. HAwKESwowTH. leef niet in gebreke, d¢
beste te leezen. Alle die.. voorvallen des snenschlyken
.leevens, die gefchiktst waren om niet voordeel, in een
vercierd verhaal gebragt te worden, .vnaren ge}neenzaam
Voor zynen geest. Hy bezat fmaak en oorceel, om te
-
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onderfcheiden, in welk eene zamenvoeging zy moesten
ílaan, om , op 't natuurlykst vereenigd, te dienen tot
opheldering van Benige algemeene waarheid of zedeleere. Hy bezat eene leevendigheid van verbeeldingskragt,
in ftaat om de wisfelingen van der menfcheu lot zo te
fchikken, dat ze in een nieuw en gelukkig verband
kwamen. Vanhier de oorfprong dier fchoone Vertel
welke den 4d,'enturer zo onderfcheiden kenmer--zels,
ken, en die, uit hoofde van de fcboonheid des oog
eigenaar-merks,vandtulyerfchind
tusfchenvallende gebeurtenisfen, van de-tighedr
kragt en klaarheid', waarmede zy de zcdelyke waarheden doen uitkomen, tot welker leering zy e(Iemd waren, grootlyks alles overtreffen, wat immer der wereld
van denzelfden aart, in eenig Zedekundig T3'dfchrift,
werd aangeboden. --- In zyne Oosterfthe Vertellingen
mist by de egte gelykvormigheid met de aeden en de
uitdrukkingen, den Oosterlira en eigen. Maar verfcltoon
in hem dat gebrek; want gy zult het vergoed vinden
door verdienílen van eengin anderen aart. --- dyne
Vertellingen , waarin de zeden Engelsch ayn, hebben
die toegeevenheid niet noodig , en zullen der oordeel
goedkeuring wegdraagen. -- In zyne kor--kundige
-tere Vertellingen en Allegorien munt by doorgaans uit;
nogthans niet, zonder, nu en dan, die ligte gemaklykheid en bevalligheid te ontbreeken, waarin de heimlyke toverkragt van meest alle vercieringen beihaat, en
teffens kortheid by bevalligheid. paart.
Wanneer HAWKESWORTH het zich onderwindt om in
het vak der Zedekunde regtflreeks den leertoon te voeren, fchiet by te kort in ernsthaftigheid en klem van
taal. In de befpiegelende Zedekunde, of 't geen eigenlyk het wysgeerig deel der Z dekunde mag genoemd
worden , is by zomt+yds verward en onzeker in zyne
befpiegelingen., Mr. WILLIAM fUNCOnBF. heeft aangetoond, dat HAWKESWORTH onberaaden en- ongeluk.
kig in zyne Historie van Tamodin en Samira. getragt
heeft te bewyzen, dat 'er geen algemeene regel van zedelyk gedrag tea opzigte van de• Maatfchappy plaats
heeft (*). 1n, andere gevallen zou men 's Mans algemoeVAN DR. JOHN RAWKESWORTH.
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( Iu the Appendix of a fmall Yoltrme sf, .ver* elegAw
Letter: by drehbtfhop HERRING to WILLIAM[ DONCOMBB, }Esq.
Is3
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meene Zedekundige Stellingen in de Mmenturer met een
der gelyk voordeel hebben kunnen aantasten.
HAWK SWORTH's í1y1, in zyne Vertoogen in.'t .ge.
melde Werk, heeft de vorm, . en in 't algemeen de
raauwkeuri gbeid , -maar geenzins ='de cierlykheid , de
kragt, noch de ardentia verba van JOHNSON. - Zvne
Vertoogen waren _de gemeenzaamte in de geheele ver
uit het Slotvertoog; dat by-zameling;htfcy,
niet ongenegen was om zyn eigen werk op holen
prys te. zetten , als voortkomende uit een vernuft,
vru tbaarder en fraaijer dan dat zyner Medehelperen.:
- Eengen t yd v iór dat by aan de- Adventurcr de band
sloeg, was by getrouwd aan Bene .Juffrouw, wier -bekwaamheden hem aanzetten om een Kostfchool op te
richten, tot opvoeding van jonge juffrouwen , te Brbmley in Kent. De Kostfchool kreeg beroemdheid, van
wegen zindelykhéid , fraaiheid en deugd. Door het
weltiaagen dee'zer onderneemrng zag dit waardig :Paar
zich in flaat .-geheld tot het overleggèn van, ztr;i+veel
geld, dat zy den ouden dag zonder bekommeringe =ko
den te gemoete zien
Een andere weg:, om in leevensiland honger te klimmen, fcheen zich, .ten eenigen lyde, voor r^AwKEsWORTH te openen. Aartsbisfcliop HERRING, eet] Zeer
fraai en zuiver Scbryver in het Engelsch, onthieldt zich
te Lambeth, ten tyde dat de -4,1venturcr by Vertoogen
uitkwam. Hy vondt zich verrukt door dit fchrryoen ,
vermaakt door de blyken van een vin3ingryk: vernuft
in de Vertellingen en bewoogen om agting , to ' te
draagen aan den , Hoofdfchryver. Zyn patr000nfchao
hadt reeds deft zedigen en geleerden jon T N met on
derfciieiding doen behandelen. Hy wilde: ook IIAWxESWORTH een °blyk an zyne goedkeuring geeven.:,lá
gevolge van de magt, welke de Aartsbisfchop uan'Can
terbury bezit, droeg by hem de waardigheid van Door
in de Regten op; eene eer, hem toegedagt van ; wegen
de Menschkunde, in de Adventurer ten toon gefpre
- HAwIESWORTH ftreelde zich met het denkbeeld•, dat^hy
iets meer dan een bloote Eertitel vats .tleeze 'goeti<gtirt+
iligheid des Aartshisfchops . zou kunnen - wagdraa 1.
Als :Do&or in de Regten, was by geregtigd om als
Raadsheer te zitten en te pleiten in die Geregtshoven,
Waar n '7ègt fpieekt -naar dë.Burgerlyke e ir Werkiyke
Wetten van-'..&ge1and. Hy zogt zich van dit rent te
-
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bedienen; maar men was niet genegen van iemand gebruik te maaken , tot de Regtsgeleerdheid niet opgevoed; en de eigenlyke Regtsgeleerden, die de lange oefenbaane betreeden, volgens den gebruiklyken trant de
waardigheid van Doc}or in de Regten verkreegen, en
lang de pleitzaal bygewoond hadden, waren zeer ver
dat iemand zich onder hun zou in--ontwardig,
dringen , alleen in gevolge van een belluit, door den
Aartsbisfchop te Lambeth genomen. — HAWICESWORTH,
toen flegts vyf- of zes-en-dertig jaarera oud , zou, mis
vol te houden, over zyne tegenftanders heb--fchien,mt
ben kunnen zegepalen; dan hy verfmaadde, langer te
harrewarren met-'de vooroordeelen van lieden , die hy
oordeelde zeer verre beneden hem te ftaan in weezenlyke waarde en begaafdheden. Hy ftapte 'er geheel
van af en hervatte zyne voorige Letterbezigheden.
Met het Gentleman's Magazine hieldt hy fleeds ge.
althans hy.verdeedigde daarin zynen Vriend,-menfchap;
den Aartsbisfchop HERRING, tegen letterziftende aan
MELMOTH. Lord BOLINGBRO'-valenMr.
KE , in den Jaare 1751 overleden zynde , hadt zyne
Philofophifche Werken aan den Heer MALLET gemaakt,
die dezelve, verzameld, fpoedig in het licht gaf. Alle waare voorftanders des Christen doms vonden zich
over die Schriften zeer gebelgd. HAWKESWORTI-I vatte , onder anderen , daartegen dc pen op , en plaatfee;
in het Gentleman's Magazine voor October 17;4 eetre
fchets van Lord BOLINGBROKES Wysbegeerte , met eene
duidlyke ontvouwing van derzelver nietsbeduidenheid.
Dit Stuk , 't welk eer doet aan zyn hart zo wel als
aan zyne bekwaamheden , verdient nog geleezen te
worden.
De fchikking van eenige der Vertelzelen in de ddve zturer duidde aan, dat Dr. HAWKESWORTII wel in Raat
was om een Tooneelthuk te vervaardigen. Hy nam 'er
de proeve van , met in den Jaare 1759 de ©oronokv
van SOUTHREN te hervormen. De uitfiag, fchoon niet
vry van berisping, voldeedt zodanig, dat hy een meer
oorfpronglyk Tooneelfluk onder handen nam. De Ed
kwam 'er uit voort, werd in den Jaare-garenEmli
1762 gefpeeld , zeer toegejuichd, en is nog niet geheel
ter zyde gelegd, en wordt met vermaak geleezen.
Vur deezen tyd hadt hy zich meer en meer beginnen af te zonderen van de verkeering met JOuNsorl.
i
4
Hy
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Hy was dermaare ingenomen met de volksgoedkeuring;
aan zyne Schriften gegeeven , dat hy oordeelde voor
oHNSON, in aangeboorene be ga afdheden, niet te behoeven te wyken. Nogthans kon by niet nalaaten de
voettappen van dien ouden Leermeester te volgen; by
zelf mogt dit met den naam van een edelen nayver beftempelen , anderen noemden het de voetttappen van
JOIlINSON van naby drukken. JOHNSON hadt onlangs,
in zyn Ras/das, Prins van 4bysfinie, eene Wysgeerige
Verciering uitgegeven , teflhns voortlellende een getrouw, fraai en diep doordage tafereel van de rampen
deezes leevens, en Je grilligheden dei menschlyken gedrags ; een meesterifuk, met groote greetigheid geleezen. — HAWKESWORTH wilde de proef neemen,- of
by J OHNSON, in dit foort van opflellen, niet kon, overtreffen. Hy fchreef zyn Blmoran en Ifamet ; eene
zeer fraaije Vertelling, waarin de huishouding der Voorzi'ent gheil, in het ttraffen der ondeugd en het beloonen
der deugd, in het tegenwoordig leeven, treffend wordt
voorgefteld: doch het Stuk fchiet verre te kort, in het
bewaaren van den Ovsterfchen ttyl. en voordragt; alsmede in het verfchaffen dier rykheid van zedelyk onder
waarin de Prins van dbysjinse zo zeer uititeekr.-wys,
4lmoran en Hamet blykt duide^l^yk geíchreeven te zyn
tot vermaak en onderwys eens Konings, en werd aan
den tegenwoordiger Koning van Engeland, met diens
toettemming, opgedraagen , niet latig naa diens komst
ten throon. Het werk werd gunftig ontvangen en veelmaal herdrukt: maar het moet in dit en in andere opzigten voor dat van JOHNSON onderdoen.
Het fraaije Heldendicht, de Telemachus, het uitmuntendst werk van FENELON , was niet in 't Engelsch
overgezet op eene wyze , welke dit werk dubbel ver
zich opgewekt, bo--dien.DrHAwxESoRTvndt
venal van wegen de nuttigheid in de opvoeding der
jeugd, om 'er eene nieuwe vertaaling van . te vervaar
herhaalde kee.-digen.Zyvrtalfmke,nis
,

ten gedrukt.

• Staande al dien tyd bleef HAWICESWORTH te BromIcy in Kent woonen, en begon allengskens de gemeen.raame verkeering niet die te vooren zyne Vrienden geweest waren , toen hy de Adventurer fcbreef, .te verlatiten. De ageing voor de Kostfchoól van Mejuffrouw
HHAWKEswoitTH bleef Rand houden, tot dat zy en haar
Egt,
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£gtgenoot het voegelyk oordeelden, eene kostwinning vats
zo veel omflags en zorge te laaten vaaren. Wegens twee
Juffrouwen, van groote middelen, met den ommegang
van Dr. en Mejuffrouw HAWKESWORTI-I, en met de
aangenaamheid der woonplaatze, zeer ingenomen, werd
de voorflag gedaan, dat zy vervolgens alleen de Kost
zouden weezen , terwyl de-ganftersOpvodli
geldige voordeelen naby evenaarden wat zy anderzins
trokken. Zulk een voorfiag werd terfiond omhelsd.
Zints dien tyd leefde de Door op zyn gemak , als
een Heer van vermogen. In deezen ttand maakte hy
nieuwe kennis met lieden van rang en middelen.
In de befchikking , op de vrugten van zyn eigen en
zyner Vrouwe vlyt gemaakt, hadt hy aandeelen in de
Geldbeleggingen op de Oost Indien gekogt. Deeze waren groot genoeg m hem te geregtigen tot het ftaan
na het Direc^eurfch
ap. Zo groot was de agting voor
zyn charaher, bekwaamheid, braafheid, en gefchiktheid
tot dien post, zo groot was de invloed en yver zyner
Vrienden , en wel inzonderheid die betrekking hadden
tot de by hem inwoonende jonge juffrouwen, dat by
tot een der Dire&euren van de Oost -Indifche Compagnie
verkoozen werd, Hy bekleedde dien post op eene wy2e, der opgevatte goede gedagten waardig, tot zyn eigen
eer, en ten algemeenen beste.
Uit hoofde van zyne beroemdheid als Schryver, en
den rang, tot welken by was opgeklommen , werd hy,
door het Gouvernement , benoemd, om voor dc pers
te vervaardigen de Verhaalen der Reizen, ter Ontdek
gedaan door But/she Zeelieden, geduurende de-kinge
eerfle tien jaaren der Regeering des tegenwoordigen Konings. In een tydsbettek, zeer kort, met den arbeid
vergeleeken zynde , fchreef hy de verhaalen der Reistochten af, uit. de Dagboeken der Schcepsbevelheb
hem in handen gegeeven; onderwierp zyne Reis--bern,
verhaalen aan liet oog en de verbetering der Heeren ,
op wier last by deeze taak op zich genomen hadt; en niet
volle 'goedkeuring van de Lords der Admiraliteit liet
by het Werk ter persfe gaan.
De loop van Dr. IAWKESWORTHS voorgaande Letteroefeningen was niet van die natuur, als hem byzondec
gefchikt maakte tot eene onderneeming van deezen aart.
Ook was het geheele beleid deezer zaake hem niet op
die wyze toevertrouwd , dat by zich in volkomene
vry£5
-

-
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veylicid gefield vondt om alles te fclrikken overeen=
komitig rne zyne denkbeelden , tot de volmaaktheid
van zulk een Werk behoorende. By was geen Zeeman, heen Land- en Zeebefchryver,, geen Natuur- of
Scheidkundige. De Kaarten waren hens niet medegedeeld , toen hy de' Reisverhaalen vervaardigde. IIet
was hem niet vergund , de Kaarten met cie Reisverhaalen te vergelyken, voor dat het te laat was, ten einde dezelve volmaakt te doen zanienttemmen. Nogthans
ii.oet men bekennen, dat hy, ondanks alle deeze tegcnheden , zyne taak met veel bekwaamheids, getrouw-Herds , en fraai volvoerd heeft. 'Er zyn in het En;;elsch geene Reisverhaalen , die , zo goed als deeze, eigenaartigheid en fchoonheid van flyl bezitten;
daaraan ontbreekt geene deftigheid, en gemaaktheid is
'er verre van geweerd ; alles Remt overeen met hetgeen tot eene Reisbefchryving behoort.
De voordeelen, welke by yan deezen fchryf- arbeid
zou trekken, konden hem niet onthouden worden: deeze beliepen niet minder -dan 6000 Ponden Sterling.
Dan het Werk zag het licht niet, of al de flrengheid
der beoordeelinge (lelde zich tegen hem in de weer.
Men hieldt liet voor 't Werk van het Gouvernement;
en, uit dien hoofde, waren allen, die ftrydige denkbeeldcn niet die van het Ministerie koesterden , greetig om
het te berispen. Verfclieide Perfoonen, die de Reizen
gedaan hadden , waren te onvrede, dat zy ieder hun eigen
wedervaaren niet hadden mogen te boek tellen, en over
:

zulks gereed om te zeggen , dat een ander het niet

naar eisch verhaald hadt. Veele Mannen van Letteren
voelden zich min of meer gebelgd , dat HAWKESWORTII
boven hun geheld was , om een zo groot Nationaal
Werk te fchryven. Het Algemeen hadt geene klaare of
juiste denkbeelden van 't geen tot zodanig een Werk
behoorde, verwagtende dat het iets zodanigs zou weezen , als de Gefchiedkundige Schriften van RonERTSON , HUME of VOLTAIRE; zy hielden het voor een
mistlag in HAW1ESWORTH, dat by zo veel plaats hadt
ingeruimd aan de drooge en tot kleinigheden afdaalende byzonderheden ,, alleen belangryk voor Zeelieden.
Zeker flag van Leezers t ieldt het daarvoor , dat HAWi^ESWORTII , in zyne befpiegelingen , zich al te flout
en te verre gewaagd liadt op de paden der Vrydenkeaye. -- Mr. DALrYMr LE, die zyne denkbeelden, we-

gens
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tens het bettaan an een Vastland in 't Zuiden , hier
voluit wederfproken vondt, was misnoegd, dat het befchryven, byzonder der Reize vak acoox, op welke
deeze Zeeman zich vergezeld vondt van Mr. BANKS,
hem niet was toevertrouwd. Deeze Schryver liet zyne
gevoeligheid blyken in een Gefchrift tegen het Werk
van IrAWKESWORTH.

Nogthans deedt zich, in die tegenflreeving, niets op,
't welk zeer te duchten was. De eerfie Uitgave deezer
Reizen gefchiedde in Mey des ,aars 1773• In 't zelfde
jaar voegde HAWKEswoi^TH voor eene tweede Uitgave
een gefchrift , ter beantwoordinge van de .aanmerkibgen, op zyren fchryf- arbeid gemaakt, waarin by zichzeli
ven en zyn Werk verdeedigt, byzonder tegen Mr. DAL,
,

RYMPLE.

Maar zyn hart was dieper gewond, dan by wilde bekennen, door de tegenfpraak en aanmerkingen op dit
zyn Werk. Zyne geestvermogens bezweek-en onder deli
druk. Lichaams^onge(ieltenis verzwaarde die der Ziele.
Hy hadt het beneden zich gerekend, zelfs voor een naavolger van JOHNSON aangezien te warden ;, en zag n z
ayn arbeid voorgefteld als zyn Land tot Schande ilrekkende !
11A VRESWORTH eindigde zyne leevensdagen op den
i6 November r773.; en wy zyn niet zeker, of deeze
braave Man, een zo groot beminnaar en leeraar der
Deugd, -- zo groot is de menschlyke zwakheid! -':niet door eigen toedoen zyn leeven verkortte. Men ver.
geete dit laatfie bedryf .— men geeve toe aan de
mismoedigheid van gekwetfie eerzugt — zyn leeven was
anders voorbeeldlyk deugdzaam. H y ftierf in het negen
vyftigfte jaar zyns leevens. Hy werd 'te Bronxley-en
in Kent begraaven. Zyne Werken blyven onverminderd
in Smaak by 'zyne Landgenooten en by Buitenlanders;
-

zy dichten nog veel goeds (*).

(*) Behalven de . vermelde, heeft Dr. rrAWKESWORTI eene
eeres^sbe/c ving van swu T gegeeven, en der wereld een*
goede Uitgave van de Werken diens Mans gefchonken.
:
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CHARACTERISEERENDE ONDERSCHEIDINGEN IN
DE GELAATSTREKKEN DER COPTEN, ARA
EIEREN, TURKEN, GRIEKEN, JOGDEN EN
$A(RABRAANEN; NEVENS IETS, OVER
DE ALMEHS, OF DANSSENDE JON"
6E DOGTERS, IN EGYPTE,

(Volgens DENO.<,)

zyne waarnemingen bepaalende tot de voor
D
omringden , ontdekte de gemak-wer-pn,dihm
.^ykheid, waarmede by, te midden eener verfcheidenLNON,

heid van voorwerpen , de onderlcheide Volks -foorten,
-die Rafhid (Rorottá) bewoonden, van elkander zou.kunuen onderfcheiden. Hy befloot, dat die Stad, een Stapel=
plaats des K oQphandels,. noodwendig een punt van,veree.niging moest' weezen tusfchen alle Volken, die over
geheel Egypte verfpreid zyn, en deezen onderfcheidener
en oorfprouglyker aanwyzen, dan een groote Stad., ge
Kaira (Cairo), waar, ze vermengd en bedorven-.yk
zyn door de ongebondenheid van zeden.

Hy geloofde, in den Cspt , 'den ouden Egyptifchen
Stam te ontdekken, eene Poort van taankleurige Nubia,
:iet een plat aangezigt, omtrent wollig hair, half opene ooggin,, aan de hoeken opwaards geboogen, uftfleekende kaakes , een neus eer kort dan plat, een. ide
en vlakke mond , ver van den neus , met breede tippen, een korte en dunne baard, met weinig perfbonlyke
bevalligheid, kromme beenen, zonder een vloeijenden
omtrek, teenen en vingers lang en plat. Hy tekende
de hoofden van verfcheidenen deezer Volks-foorte'; onder
andere een van eendronken en dommen Priester, en een
van een fchrand:er Rekenaar.
Het eerfte tydperk hunner verbastering mag gefield
worden ten dage van C A MBYSES , die, een nayverig 'en
woedend Overwinnaar zynde , met een fchrikbewind
heerschte, de wetten veranderde,. • de godsdienstinfel•
tingen vervolgde, verminkte 't geen by niet kon verwoesten, en, om gehoorzaamheid af te dwingen, de vernieesterden vernederde. -- Het tweede tydperk was
dat der vervolging onder DIOCLETIAAN, toen de Egyptcnaars het Christendom hadden' aangenomen; deeze vervol-
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vol ging s waarin veele Egyptenaars den marteldood leeden,
baande den weg tot hunne volgende te onderbrenging
door de Mahoruedaanen. -- Onder het laater befuur
werden zy hervormd in Hovelingen en Agenten van de
Boys en Kiashers. In deeze hoedanigheid beteelen zy
hunne meesters dagelyks ; doch, dit doende, fchenken
deeze, in zekere maate, zich eenige vergoeding; naar•
demaal de verdrukking van den anderen kant , in 't
groot, hun berooft van 't geen zy in 't kleit► zich eigen maakten. Om dit tegen te gaan, gebruikén zy meer''
kunsts om te verbergen 't geen zy hebben weeten te kry
onbefchaamdheid om het te bekomen,
-gen,da
Naast de Copten komen de Arabieren, de talrykfe der
Inwoonderen van hedendaagsch Egypte; 'Zonder te meet
invloeds te hebben naar maate van hunne aangelegen.
heid , fchynen zy in Egypte geplaatst in het land te
bevolken, den -grond te bebouwen , het vee op' te pasfen; en, boe zeer in veele opzigten het vee gelyk, zyn
zy vol vuurs, en hebben fpreekende trekken. Hunne
,pogen, diep gezonken, en eemgermaatd verhoolen, glinileren van werkzaamheid; alle hunne gelaatstrekken zyn
hoekig; hun baard is .kort, met .gepunte knevels; hun.
ne lippen zyn dun ; de mond ftaat eenigermaate open,
en ontdekt fehoone tanden ; welgefpierd zyn hunne armen; voor het overige zyn ze meer vlug dan fchoon,
meer welgefpierd dan juist van evenredigheid. 't Is in
de. Arabi,-ren , die op 't land , en nog meer die - in de
woestynen woonen, dat men deeze chara&erifeerende
trekken het duidelykst aantreft. Drie zeer verfchillender foórten van Arabieren hebbe men wel te onder
Heider, die de oorfpronglyke foort fchynt-rcheidn;D
te weezen , en in wien de even opgegeevene trekken zich
het duidelykst vertoonen; —de Bedouin; of zwervende 4.
nabier, .aan•,wier> de kryg, waarin, by leeft, een woeste
grootheid van chara&er inboezemt; — de Landbouwer,
de meest befchaafde , de meest bedorvene, de meest onder
meest in gedaante en chara&er-worpen,.gvlykd
van allen verfchillende. Dit ontdekt men in de Shechs of
Hoofden der Dorpen., in de Fe/laths of Boeren, in de Fa.
kirs of Bedelaars, en, om. te hefluiten, in tie Handwerkers, die de vernederdite klasfe van allan uitmaaken..
De Turken hebben fchoonheden van eene ernftiger
uitdrukking-, vereenigd met gedaanten van een zagter om
Hunne dikke oogleden ciaaken, dat hunne oogra-trek.
\

74. OVER DE GELAATSTREKKEN DER COPTEN*, ENZ.
minder uitdrukkings hebben ; hunne neuzen zyn niet
fcherp; zy hebben een fraaijen mond en lippen, lange
volhairige baarden, een min geele kleur, en korte hal
voorkomen is deftig en traag.-zen.Hughl
Over het geheel befpeurt men eene logheid , welke zy
voor iet edels houden, en het voorkomen van veelbeduidenheid geeft, ondanks de nietigheid buns vermogens:
om als een Kunstminnaar te fpreeken, niets kan van
hunne fcboonheid gemaakt worden, dan de fchoonheid
van een Turk.
Het is in diervoege niet gefteld met de Grieken, die
gerekend mogen worden onder de vreemdelingen, die Bene
Volksklasfe uitmaaken , van de oorfpronglyke onder- fcheiden. Hunne fyner leden, hunne oogen vol fcherpheid en verfland, de kieschheid en voor verandering
vatbaarheid van hunne trekken en character, roepen
voor onzen geest op , alles, wat men zich verbeelden
kan van hunne Voorvaderen, en alles, wat de gedenk
hebben agtergelaaten van hunnen fraaijen fmaak.-il:uken
— De vernederde ftaat, waartoe zy gebragt zyn, ter
oorzaake van de vrees, welke de meerderheid hunner
zielsbekwaamheden nog inboezemt , heeft veelen hunner
tot íchelmiche treeken gebragt; dan , aan zichzelven
wedergegeeven , zouden zy waarfchynlyk welhaast, even
als voorheen , listig en eerzugtig worden. Deezen zyn
van allen , die men in Egypte aantreft , het meest op
Bene Omwenteling gefteld, uit welk een hoek dezelve
ook moge opdaagen. By het ftaatlylc bezitneemen van
Rofcit door de Fran
naderde een jonge Griek
den Burger DENON , kuschte diens fchouder, en, niet
den vinger op zyne lippen, zonder het te waagen een
enkel woord te fpreeken, gaf by hem een bloemruiker,
ten dien einde medegebragt, over; een bedryf, waardoor by fcheen te willen ontdekken alle zyne aandoe
begrippen, zyne vrees en zy--nige,zylatkud
ne hoop.
Op de Grieken volgen de 5ooden , die in Egypte,
even gelyk overal, gehaat zyn, zonder gevreesd te wor
den; veragt en weggeftooten , zonder dat men ze uitrooit. Het zy men het toe te fchryven hebbe, of niet,
aan de nabyheid van Egypte aan hun eigen Vaderland,
hun Charaéter als ,lood fpreekt hier sterker in hun ge
dan ergens elders : de zcdanigen, die niets byzon--lat
der-s in hunne gelaatstrekken hebben , gelyken op de
-
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7ooden in Europa; terwyl zy, die 'er wel uitzien, en
bovenal de jongen, veel gelykheids hebben op het hoofd,
zo als de Schilders dat van JEsus verbeelden. In
de groote Steden van Egypte zyn de •„7ooden de mededingers met de Copten; zy dienen in de koopkantooren,
hebben het opzigt over géldzaáken , en dd hand in alles , waar berekenen te paste komt; zy geeven de middelen aan de hand om geld te verzamelen en den rykdom te verheelen.
Een ander slag van menfchen , die een groot aantal
uitmaaken, is door zeer flerke trekken gekenmerkt: dit
is het Volk van Barabra, Inboorelingen van het hooge
gewest van Nubia en de grenzen van Habbesh of AbysJinia. In deeze brandende ílreeken heeft de fpaarzaame
natuur niets overtollige géfchonken. De Barabraanen
hebben, om zo te fpreeken , noch vleesch noch vet,
en niets dan (pieren én zenuwen', meer buigzaam dan
sterk : zy verrigten , wat anderen door kragt doen ,
door werkzaamheid en vlugheid. Het fchynt alsof hun
brandende lugtftre .k het deel der zelfftandigheid , hun
door de natuur gefchonl(en, uitgedroogd heeft. Hun
vel is donker doorfél ynend zwart. Zy gelyken meest
op de Negers, of de Inboorelingen van het Westen in
Africa. Hunne- oogen ftaan diep en fchitterend, befchaduwd doof ellipti the wenkbraauwen; hunne neusgaten zyn wyd , hunne neuzen fcherp ; hun mond is
wyd, doch zy hebben geen dikke lippen; hair en baard
zyn fchraal , doch eenigzins gekruld. Lang en gefpierd
zyn hunne lichaamen. Hun uitzigt is vrolyk: zy zyn
werkzaam en "goedaartig. Doorgaans worden zy ge
bruikt als bewaakers der magazynen en timmerwerven.
Zy gaan gekleed in een wit wollen gewaad; zy hebben
zeer weinig behoeften, en dienen hunne theesters niet
verknogtheid en getrouwheid.
-

Wanneer de Generaal MENOU zich te Metubis bevondt,
tondt by., om op een avond tydverdryf te hebben, na
de Shechs, verzoekende dat by hem, zouden komen eerai=
ge dlm.ehs eerie Poort van Dansfende Jonge Dogters
in Egypte, gelyk aan de Bayrcders van Indo#eM n. Het
Gouvernement van Metubis , van 't welk 'zy mogelyk
een gedeelte uitmaaken , bragt eenige zwaarigheid in 't
midden tegen deezer verfchyning by de Frhnfchan. Be(met
,
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fmet door de oogen der Ongeloovigen, mogten zy Naa re agting en misíchien haaren fland verliezen. Dit frekt
ten doorfteekenden blyke van de verfmaading, in welke
een Frank ftaat by een Moslem; daar men oordeelde,
plat de verdorventte des Volks zouden verontreinigd
worden, door hem aan te zien! Lenige oude beledigingen, e ter, die geboet moesten worden, de tegenwoordi ghein van den Generaal, en bovenal van tweehonderd Soldaaten , weerden alle hinderpaalen uit den.
weg,
De AZmnel s kwamen , en fcheetíen geen deel te hebben in de ftaatkundige of godsdientlige bezwaaren van
de Shechs. Zy weigerden, egter,, met eene behaagende
bevalligheid , 't geen de Franfchen voor een gunstbetoon van de minfte foort rekenden , — haare .00gen en
lippen te ontdekken: want voor 't overige was, alles los
en als ongemaakt ten toon gefpreid ; en fcheènen zy
ras die bedekthouding vergeeten. Zy waren gekleed in
gekleurde dunne zyden itofl'e h met onagtzaam vastgemaakte gordels welke zy nu en dan even onagtzaam digt
haalden, met eene aartigheid, die de Franrclien aan de
Vrouwen huns Lands deedt denken. Zy hadden twee
Speeltuigen medegebragt ; het een was een Doedelzak,
bet ander een Tambourin, gemaakt van een aarden pot,
waarop zy met de handen Toegen. Zy waren zeven in
getal. Twee begonnen een dans , terwyl de overige
zongen, den deun volgende met Castagnetten, in de
gedaante van kleine Cymbaaleri, van de grootte van
een Kroon - ftuk gelds: de beweeging , waardoor zy
deeze deeden raatelen , vertoonde de vingers en armen der Al nchs op het voordeeligst. De dans begon
wellustig, en werd zulks welhaast in de hoogi}e maate.
Zy dronken Brandewyn uit ,groote glazen, gelyk Limonade; en, fchoon jong en aartig, waren zy voor 't
meerendeel verfleeten en leelyk.
De dlnmehs worden, niettegentlaande de ongebonden.
beid haarer zeden, in de Harems van de aanzienlykften
ontvangen, als de Opvoediters der jonge Juffrouwen,
om dezelve te onderwyzen in alles wat bevallig is.
Zy geeven lesten in 't danfen, zingen , en alles wat
een bevallig voorkomen kan byzetten. Het is geen.
zins te bevreemden, dat, in een Land, waar wellustig heid de voornaams bezigheid der Vrouwen is , de zoda;
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danige der Sexe , die haar werk van Galanterie maa.
ken, de Leermeesteresfen der overige zyn,
De fllinehs zyn gezogt, en komen op de vermaakpartyen, die de Grooten aanrichten; en, wanneer de Man
vrolykheid in zyn Harem wil verfpreiden , worden de
dlmchs genoodigd, ten dien einde daar tegenwoordig te
weezen.
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(Vervolg van bi. 40.)
k bleef, naa dat de Marquis v$
ten gemelder
Ilaaten
einde, na Parys was, in het Kasteel van $ellcour. in den
naamiddag ging ik na myne kamer, om de afweezigVALMONT,

heid myns Egtgenoots te genieten. De lugt was helder en
warm. Ik zette my aan 't venfter,, om de koelheid. Myne
oogen werden getroffen door de onverwagte komst van den
Ridder, in myn oog fchooner, leevendiger en inneemender
dan ooit. Myn hart erkende deszelfs bezitter. Hy naderde
met voorzigtigheid ; en ontdekkende, dat men zyn aankomen
niet hadt opgemerkt, wenkte hy my om beneden te komen ;
met veelbeduidenheid wees by na den bewusten boom, ging
den weg, , derwaards leidende • in , een teken maakende, 't
welk ik opnam voor eene beduiding om hem te volgen. Myne flappen voerden my hemwaards ; met fnelle fchreden bewandelde ik het pad, derwaards leidende. Ik kwam, en zag,
dat hy myne komst met ongeduld wagtte. Toen ik nader
de, vatte hy my in zyne armen. De liefde, welke hem
ten oogen uit flraalde , verdreef al myn ttoorn en wantrouwen. Ik vergat zelfs myne Egtverbintenisfe , en gedoogde zyne omhelzingen, zolder op de onvoeglykheid daarvan
te denken.
Eeniaen tyd fleeten wy in dezelve, zonder door fpreeken
zulks af te breeken. Eindelyk deedt de Ridder dit, mek my
te verhaalen, dat hy, zints zyn vertrek, zich hadt toegelegd
om middelen uit te denken, welke konden dienen tot verzekering van ons onderling geluk, „ ik gevoelde," dus voer
by voort, „ dat ik any aan onwelvoeglykheid had fchuldig
„ gemaakt, en eene belediging tegen .de liefde begaan, in
„ deswegen verklaaring te doen , vóór dat de omflandighe•
„ den die verklaaring wettigden. — Alleen door liefde.
„ drift vervoerd, had ik den pligt vereeeten, aan mynen Va„ der verfchuldigd , alsmede den eerbied , die ik u en de
;Na. 1803, No. 2.F
„ jon.
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„ jonge Juffrouw, aan welke ik tints lang was toegefchikt,
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,, verfchuldigd was. Uwe Regenwoordigheid verbande
„ haar aandenken zo zeer uit myn hgofd , dat ik niet
,, dagt om 't geen tusfchen ons was omgegaan en overeen„ gekomen. Dit alles was gefchied vóór dat myn hart in
, fiat was de indrukken der Liefde te gevoelen. Was dat hart
„ niet geheel vermeesterd geworden door uwe bekoorelykhe„ den , ik zou het een kinderpligt gerekend hebben, de ver„ bintenis gefland te doen, um Mejuffrouw DE LA MOTTEVILLE te trouwen, wier geluk het eerie voorwerp zou gé„ weest zyn van een hart, volkomen vry ons zich over te
„ geeven aan de pligten van een ftaat, dien ik zonder wederzin zou hebben. aangegaan, Maar eerre ziel , diep ge„ troffen door uw beeld, voelde de onmogelykheid om eene
„ verbintenis aan te gaan,, welke uy onregtmaatig zou hebben
u doen handelen, ten opzigte van Mejuffrouw DE Ls MOTTE„ VILLE; en ik voelde de noodzaaklrkneid om haar te ver.
„ ftaan te geeven, dat myn hart niet te myner befchikking
r , itondt, en dat ik aftiand deed van de eer, dat ik op haat
„ eenigerl eisch had.
„ Myn Vader, die dit Huwelyk hadt ontworpen, én voorlang aangezien als liet middel om my ten Hove invloed en
„ vermogen te bezorgen , en tevens middelen, welke my
„ daar met glans zouden hebben doen verfchynen,was hoogst
„ verhoord, dit ill dit fchoon vooruitzigt myner bevorde„ Tinge en toekomend geluk liet vaaren. Maar liefde is blind
„ voor belang; en de eer gaf de voorkeuze aan het onheil
van een Vader te mishaagen, boven het zedelooze van een
„ onverfchillig Egogenoot te worden , 't welk myne eigene
deugd in gevaar bragt, en 'het geluk eener hoogst bemin
Juffrouw, an welke ik zo veel verfchnldigd was. -„nelyk
ik heb niets on p aan te bieden, myne bekoorelyke He„ LOISEI dan een uw ge(rouw hart, en een inkomen, zo ver
als het berieden uwe verdien--„rebnjywfch,
„ flen is. Voelt gy , dat Lirfde het mangel aan goede
ren kan boeten? Ik ben buiten Itaat om de laagheid te be--,
„ gaan . dat ik u verleide om doelgenoote der behoefte te
„ worden. De post , dien ik tegenwoordig bekleed, en
de hoop op bevordering in den krygsdienst , fieren my
„ in ílaat om u een leevensftaat aan te bieden, aanzienlyk
„ genoeg, fchoon niet groot; en ik verwagt myn lot te ver„ noemen van uwe genegenheid en voorzigtighcicl."
ik zweeg: -- wat kon ik antwoorden? Wat ik behoorde
te zeggen, kon ik niet uitbrengen.
„ Waartoe dit (lilzw,'gen," hervatte CHATEAUFORT, „ my,, ne beminde BELOISE ? Hebt gy opgehouden my met onder
aan te zien, en vreest gy my egter te beledi--„fcheidng
„ger,
„

„
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„ gen? -- Spreek! -- Spreek! — By al wat dlerberar is.l
„ wat heb ik te hoopen ? wat heb ik te vreeen? Hoe weinig*
„ dagen zyn 'er verloopen, zints gy my veroorloofde my te
verbeelden dat ik hoopen mogt de onfchatbaare gift vats
Ik heb my gehaast
„ uwe hand te zullen ontvangen?
om my los te maaken van voorige verbintenisfe, opdat ik.
veyheld zou hebben om uwe hand, op eene eerlyke wyze,

te mogen vraagen. Ik ben op de vleugelen der Liefde
„ herwaards gekomen ; en tot op dit oogenblik -vleide ik
„ my , dat ik roet toegenegenheid zou ontvangen worden. —•
Hier op deeze plaats, waar ik zo onlangs tityné liefde ver.
klaarde, durfde ik hoopen , thans de blyken van gevoe.
lens, daarmede overeenkomflig, te zullen ontdekken. --.
„ Waarom doet uw tegenwoordig íli!zwygen en afgewend
„ oog deeze hoop eener liefdevolle ontmoeting verdwyben?
„ Waartoe eenti liefde ingeboezemd en aangevuurd, welke gy
,, ten oogmerke hadt te laaten vaaren ? Ach , verban dit
„ denkbeeld 1 Helaas! Geen aardfche magi kan eene verknogt„ held verbreekea, te diep geworteld om uitgerooid te kun„ nen worden. Neen, HÉLOISE! gy moogt ophouden my met
„ een oog vol liefde aan te zien, maar ik moet u beminnen
„ zo lang ik leef! "
Bewoogen door de tederheid, met welke by my aanfprak.
neigde myne ziel, om my geheel aan hem over te geeven.
De verrukte Ridder vierde bot aan de geestdrift zynet liefde;
terwyl by aandrong, myne hand aan hem te geeven , die te
myner befchikking ftondt. „ Gy," voerde by my te geInoete , „ gy zyt geheel de meestresfe van uw lot, en ik
„ maak u meestresfe van het myne.
Ach! f henk my,
„ zo ras mogelyk , uwe veygelaate hand!
Hebt gy gee.
ne vryheid om over uzelve te befchikken? Wie heett regt
„ om u te dwingen? Gewis niemand zal zich eene magi dur,, ven aanmaatigen, welke geene menschïyke of godlyke wet„ ten hem kunnen geeven!"
Deeze dringende aanfpraak deedt my ten vollen den electdigen Raat, waarin ik my gebragt vond, gevoelen.
„ Helaas , Ridder! " riep ik uit , „ ik ben niet langer
vr ! " -^^ ,, Wat hoor ik ? " viel by my in de reden; „ Wat wilt gy
„ my bekend maaken?"
„ Dat ik getrouwd ben ! "
„ Dood en verderf! " fchreeuwde cHATEAUFOItT, optiaande,
en zyn voorhoofd verwilderd wryvende.
Ik floeg, in Rille wanhoop, myne handen zamen.
„ Gy kunt," hernam de Ridder, zyne oogen op n (laan
de, terwyl by voor my ftondt, „ niet ernftig zu fpreeken.
--- Gy zyt de Vrouw niet van iemand anders, — het
F2
„is
,

$0

O$SCHIEDENI5

Wreede HELOISE ! hoe dryft gy de%
„ is onmogelyk.
„. fpot met een bait, 't geen u aanbidt! Maar Liefde zal alle
deeze kwellende angften doen vergeeten , indien gy wilt ver„ klaaren , dat gy voor my leeft !"
„ ja!" riep ik uit ; „ HEt.01SE wil voor den heminnens,
„ waardigen CHATEAUFORT leeven!"
„ En," viel hy met drift my in de reden, „ en voor hens
„ alleen. HELOIs,g ! ik ben driftig, jalours. Ik kan geen me„ dedinger in uw hart dulden."
„ Vrees," hernam ik, „ voor geen Mededinger: het min,
„ nend hart van alLOISE is geheel het uwe in eigendom..
„ Maar helaas! " „ HELOISE, gy fpreekt geheimzinnig. Ik kan u niet be,, grypen. Hemel ! gy fchreit -- uwe traanen voeren ttly tot
„ wanhoop."
„ Verwonder u niet dat ik fchrei op de herdenking van de
„ fchriklyke opoffering, welke jaloufy my, drie dagen gele„ den, op het altaar van wanhoop deedt toebrengen ! --„ De haatlyke herinnering daarvan doet my beeven.
AFb 1 GHATE4UFORT ! " gilde ik uit, daar hy nevens my zat t
,my in zyne armen werpende, „ gy zyt te laat gekomen ou
„ een elendig flagtoffer te behouden!"
„Aan wien en door wien is zy opgeofferd ?" riep de Ridder
vol drifts, zyne hand aan zyn degen Ilaande: „Dit wapentuig
„ zal het leed, u en my aangedaan, wreeken. Woedende
„ liefde kan 'er toe komen, om 't zelve in 't hart te boo,, ren van eenen Oom, indien by oorzaak is van ltaare te,
„ leurtlelling."
CHATEAUFORTS houding ontzette my ten hoogilen. Ik-beInerkte de noodzaaklykheid , om een tederer aandoening , dan
hem nu beheerschte, in hem op ce wekken. Ik vatte zyn
hand, bragt die aan myn boezem , en Ploeg :hype oogen op
de zyne met de tederfte liefdeblyken. ik verzekerde hem, dat
ik alleen de veroorzaal:íter was van myn onherstelbaar ongglik, en haalde kortlyk voor hem op de onderfcheide redenen
welke my aangefpoord hadden om my aan een haatlyk voor.
werp te verbinden. IVlyne tedere lietkoozingen hadden de ge.
hoopte uitwerking. CHATEAUFORTS woede ruimde plaats in
voor liefde: want voor eenige oogenblikken gaf zyne ziel
zich geheel over aan deeze bedwelmende drift; — de myng
ontgloeide teffens. Deeze oogenblikken, waaraan i,k altoos
Ingt genoegen zal denken , fnelden haastiglyk heepen. -CHATEAUFORT zelve maakte'er een einde aan, met 4e vraageq,
aan wien de han,l behoorde, welke hy aan zyne lippen durfde drukken ?
„ Aan den 11arquis DE VALWONT;" antwoordde ik. „ Hy
„ heeft een regt op u yp Perfoprl verkreegen, tiet op myn
„ Harr.
--
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;; ÏIart. iLLo.sa 5c: VJ,LFI CE fchonk dit aan den bethininensy , waardigen CHATaAUFOKT, en de Marquiiinne DE VALMONT
,, kan die gift niet terug trekken."
De Ridder boog zich , zeggende : ,, Madam! ik zal myn
;, best doen om uwe agting te verdienen: Het voorwerp,
,, daarmede verwaardigd , zal zorg draagen dezelve niet te
verbeuren. Ik zal myne dagen flyten , geheiligd tot het
;, aandenken van u , en overgegeeven aan de finertendfle her„ inneringen. Aanbidding en hoogagting zullen uw beeld ir!
„ myn hart drukken. Ik moet, indien mogelyk, ophouden
,, te gedenken aan HELOISE DE VALEECE, terwyl ik fteeds dens
„ ke aan Mevrouw de Marquifinne DE VALMONT! — Vaar
„ wel, Madam! Vaar wel voor eeuwig!"
„ Wat is uw oogmerk ?" vroeg ik, daar by oprees om
heen te gaan; „ Waarom wilt gy my verlaaten?"
„ 't Is mogelyk," hervatte by, „ dat gy de noodzaaklyk•
;, held van dit vertrek niet gevoelt; maar myne drift, van
geweldiger aart dan de uwe, gebiedt dit volftrekt. Ik kan
, aan u giet denken als beftemd voor een ander. Met geen
„ geduld altoos kan ik uwe hemelfche bekoorelykheden aan.
y , fchouwen in 't bezit van den Marquis. Zelfs het denk.
„ beeld van u vereenigd te zien aan een weezen, zo haat.
;, lyk, is meer dan ik kan verdraagen. Hemel ! zich voor te
,, hellen , dat een fchepzel , zo engelagtig fchoon als gy,
„ moet gedoogen , dat een zo afzigtig gedrocht u nadert t
— een gedrocht, geheel van kiesch gevoel ontbloot!
en dat uwe zuiverheid en onfcbuld ten prooi flrekken van
i , een Man ; die deeze zo menigmaal in andere fchondt! Maar ik vergeet , Madam! de hoogagting, welke ik u ver.
„ fchuldigd ben. Ach! ik gevoel reeds, hoe fchielyk ik uwe
„ agting en myzelven zou vergeeten. Vaar wel, Ma„ dam 1" Hy boog zich, en vertrok.
De zo zeer bepaalde hoogagting ; welke by aangenomen
hadt, eer by heenen ging, en de koelheid, met welke by die
betoonde, beledigden my , en bragten eene omwending te
vege. Eenige traanen en eenige zugten fcheenen het vermogen te bezitten om myne genegenheid uit te wisfchen. Eiken
dag dagt ik aan hem ; elk voorwerp deedt het denkbeeld van
hem in mynen geest opkomen: maar ik herdagt eer aan hem
met geraaktheid dan met liefde.
De Marquis keerde fchielyk terug, en berigtte my, dat al.
les in orde gebragt was, in zyn Hotel, om my te ontvangen.
Ik vergezelde hem onmiddelyk derwaards. Zints myne kind.
fche jaaren had ik Parys niet gezien. Iit verlangde daar te
Weezen , en by myne aankomst voelde ik my getroffen door
die Hoofdftad zonder wederga. Grootsch op de Equipage,
welke my derwaards brat, voelde ik my ingenomen door de
--
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woeling en vrolykheid op de firaaten , waar ik 'door ging.
Nog meer vond ik my voldaan over bet pragtig Hotel, 't
welk my een heerlyk verblyf beloofde. Eene opeenvolging
van kamers', heerlyk opgecierd — een fleep gehoorzaame
Fuislyke cltepptbocten — een angenaame kring van bezoekers
.— orntelbaare en fcbltterende byeenkomfien — inneemende oplettendheden van myne eigene Sexe , en aanbidding van
de andere, -'.- verfchafern my .eerre leevenswyze.vol afwisfe.
hogs ,_ vol vermaaks. Ik was vrolyk; men fchreef my fchoonbeid en geest toe, en myn aandeel aan beide werd vergroot
door bewondering. Ik was eiken dag overal. Ik bezogt de
openbaare. wandeiplaatzer., de (chouwburgen, de byzondere
asfemblées en avondmaaltyden , waar ik het oog der bewon.
deraaren trok. De Dames noodigden en vleiden my, omdat
de Heergin my volgden; en deezen fchaarden zich rondsom
my, omdat het de mode was.
Omringd door een (toet van bewonderaaren,was ik verplig*end omtrent allen , byzander, toegenegen aan niemand , en
hierdoor behield ik een onbcvlekten naam. Onder de meest
beminnelyke myner veelvuldige aanbidderen rekende ik den
v1arkgraaf DE VILLEROC. Ily was fchoon, bevallig, algemeen
bewonderd en gezoet. De trots , om hem onder myne ba=
eiere te brengen , bade my bewoogen om hem aan te lok.
ken door eenige kleine gerregenheidsbetooningen , gefchikt
om hem met de hoop op gtooter gunst te 1t eelen. Zyne
oppasfingen een jaar lang hadden myne verbeelding gekitteld,
zonder myn hart te raaken; en het hoogfee genoegen, 't welk
zy daaraan fchonken , was de trots om een Bewonderaar is
winnen , die een der meest verkncgte geweest was aan Mad,.
me DE LA BEAUCE. I)eeze Dame was eene verre Bloedverwante
van den Marquis, myn Egtgenoot, en, zonder benyding gefproken, de bewondering, welke haare fchoonheid bade weg.
gedraagen, waardig: zy was, in de daad, zeer fchoon. Onze
verwas. tfcbap dwong ons , eene verkeering te. houden, voor
ons beide onaangenaam , en eene houding van genegenheid
aan te n.eetnen, aan wederzyden even weinig gemeend. Eene
hoogmoedige houding en gedwongene manieren ftootten, als
't ware, my van haar af, by onze eerfle kennismaaking, en
baarden van myne zyde een wederzin, welke welhaast van
Gene wederwerking gevolgd werd , uit hoofde van mynen
overmeesterenden invloed op den Markgraaf DE VILLEROI ,
om niet te fpreeken van andere haat verwekkende ooraaaken,
welke myne Gefchiedenis zal ontvouwen.
Door hem opgepast , ging ik dikwyls na de groote Ope•
rs. Op ten Zondag avond ging ik derwaards in het gezel
DE+ AOCHEBONNE. By harst langen tyd my
-fglrapdesHtoS
vereerd met tekenen van een vaardig oppasfen. Korten tyd
naa
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traa dat ik in myne Loge gezeten was , zag ik de Gravin DE
LA BEAUCE in de naaste, trotfcher dan ooit, van wegen de
oppasfing onzes gemeenen bewonderaars , den bevalligen vii.
LEROI. Onze wederzydfche groete was onvermydelyk ; maar
van wederzyden trotsch en gedwongen. De afweezigheid 'des
Narkgraafs hadt my getroffen -- zyn oppasfen van Madame
Inn LA BEAUCE gaf my ftoorenis; en ik wreekte de belediging,
cmyner bekoorelykheden aangedaan, door met de naeest doorfleekende welgevalligheid de oppasliingen des Hertogs te ont.
vangen. VILLEROI werd des ongeduldig; by kon zulks niet
verbergen: zyne aandoening bemerkende, had ik bet genoet
gen, eenigen tyd die gaande te houden. In 't einde bekroop
any de lust on te toonen welk een vermogen ik op den
Markgraaf bezat. Ik wierp op hem een lonk; by vondt
isulks onwedertlaanbaar. Hierdoor in myne Loge gelokt,
vondt zich de Gravin D E LA BEAUCE verlaaten, en myn zege:
graal was volkomen. .•
Ik beloonde VILLEROI met duizend kleine gunstbetooningen,
De Hertog. DE ROCnEBONNE,`verftoord over myn gedrag, ver.
liet my, om de, plaats des Markgraaven te bekleeden; en ik
Werd met VILLEROI alleen gelaateir. Niets kon zyn oppasfen
overtreffen. Ik zag rond met eerre zegepraalende houding
— aller oog was op my gevestigd. De oogflag van een zeer
ilit1Ieekend perfoon was op my geflaagen , en dit trok myne
aandagt wederkeerig. In Militaire kleeding herkende ik den
belangvollen Perfoon van CIIATEAUFORT -- myn hart klopte
zwaar op die herkenning. Aan hem te denken, was eene
]herinnering van myne geraaktheid , nu drie jaaren geleden;
en, ondanks dien affland van tyd , wapende dezelve my
niet eene koelheid omtrent den Ridder, wiens diepe buiging
Ik beantwoordde met eene flaauwe hoofdbuiging.
CWATEAUFORT werd bleek, en de verflaagenheid van zyne
houding nare toe. Deeze aanduidingen van eene Liefdedrift ,
in (laat om te zegevieren over tyd en afweezigheid, waren
te ftreelende, om voor my onverfchillig te weezen. ik doeg
myn oog herhaalde keeren op den Ridder, en bemerkte dat
zyne oogen op my gevestigd waren met de uitdrukking van
*ene aandoening, omtrent welke men zich niet kon vergiisfen,
en al te natuurlylt ore nagebootst te kunnen weezen. De over
tuiging van zyne tederheid mywaards deedt de myne ontwaaken. Toen ik opftond om heen te gaan, hoog ik my voor
leem met eerre houding , welke myne aandoening te kennen
gaf. Met een zugt liet ik toe, dat VILLEROI myne hand vatte. My uitleidende, bragt by my den trap af, en in die ka.
&er, waar men zamenkomt ma de Opera; by ging na myne
koets zien. Middelerwyl zag ik rond, en CHATEAUPORT myWaarda naderen.
Toesi
F ,}
J
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Toen by tbyne hand vatte, voelde ik de zynP beeve_h. Ili
!prak, op een zagteg toon: „ Vereert de beminnelyke Mark:
gravinne nE VALMONT _ den ongelukkigen CHATEAUFORT nog
„ met, haare herinneringg't Is lang — 't is eene eeuw geleden,
,, I dam ! dat by. !begunftigd geweest is met " — by zugtte.
„ De Ridder heeft geen regt om iemand, dan zichzelven,
„ deswegen te befchuldigen,". hervatte ik, op een toon van
misnoegen; „ en had ik hem vergeeten , het zou zyn eigen
,, fchuld geweest zyn."
be Ridder hernam t „ Ik verílaa u, Madam 1 en bemerk y
„ dat gy verftoord zyt, Madam! gelyk ik, helaas! vreesde,
„ Ik heb u gezogt om met u te verzoenen , en u te bidden, om de ilrengheid _ van een lot, reeds zwaar genoeg ,>
niet te verzwaaren, door het toevoegen an uwen toorn,"
„ indien gy u verbeeldt," was myn woord, „ dat ik op. u
,, misnoegd ben o eh weezenlyk vergiffenis by my, zoekt te
„ verwerven, dan moet gy de middelen gebruiken om myne
vergiffenis te erlangen."
„ Ach!" riep by uit s ,, wys my de middelen aan
0 3en---

„ Gy," viel ik hem glimplachende in de reden, „ G,#
ss wilt dan alles doen om myne vergiffenis te verwerven?"
Alles, Madam ! "
,, Welaan dan, Ridder! vervoeg u dan op morgen aan het
„ Hotel van VALMONT."
, Op.welk een tyd, Madam?"
Omtrent den middag," was myn antwoord.
De Ridder boog zich node; op myne hand, en gaf die
aan den Markgraaf DE VILLEROI. Deeze was nog vrolyk;
doch hy behaagde my niet meer, Geduurende het overige
van den avond zweetden myne gedagten elders,, en was ik by
wylen vol luimen. De Marquis was uit. Het avondmaal
werd opgedischt; ik fchikte my daar aan met den Mark.
graaf. De aanmoedigingen, welke ik hem in , den Schouwburg gegeeven had, veril:outten hem, om veyhed^n te on
derttaan , die ik nimmer had toegelaaten. Vervuld met de
herdenking van den beminnelyken, inneemenden en getrouwen CHATEAUFORT , vond ik VILLEROI onbefchoft en zelfs
baatlyk. Ik weerde zyne liefhoozingen af met koelheid en
verfmaading. Myne wederfireeving was de eerfie , wel.
ke by ontmoet hadt. Hierdoor getroffen , boezemde by
klagten uit over myne geftrengheid. en befloot zyn bezoek
met te verklaaren, dat by zich op my zou wreeken. ,
Ik heb naderhand ontdekt, dat hy ten oogmerke hadt, ten
einde my kwelling aan te doen , zich geheel aan Madame
DE LA sEAVCE te hegten ; dat hy van my af na haar toe
ging, om de middelen te beraamen oni myn boogmoed te
fuut.

VAN DE MARKGRAVINNE DZ VALMONIC
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fnuiken; 't welk het beste , en misfchien éénig middel was,
om zich by haar weder in gunst te brengen by haat, di;
niets iterket zogt dan myne vernedering.

(!/t Vervolg en Slot hierna#.)
HEELMIDDEL, TEGEN DR VRRERANDING,
et is geene vreemdigheid ,, in de Almanakken middeleik
HH
te plaatfen , om den gemenen man in ftaat te ftellen,
zigzelven in verfcheide gevallen Genees- en Heelkundige hulp.

toe te dienent de uitmuntende Hoogleeraar ROSEN VAN sot
zig daartoe opzettelyk ; zie de Voorre4
den van deszelfs Werk over de Ziekten der Kinderen , door
onzen voortreffelyken Landgenoot, den Hoogl.eeraar E. SAN-.
DIFORT : maar I behoeft het wel eenig betoog. dat het opzigt
ever het plaatfen van deze middelen een kundig man vor..
dert, en niet een, die zyn voordeel heeft om een Almanak
te vullen ; ten einde het goede, dat men fchynt te willen,
niet tot groot onheil der menfchen verftrekkel —, De LUlmanak tot Nut van 't Algemeen, by den Boekhandelaar Scha .
Bekamp in i8ot uitgegeven , is hiervan een voorbeeld. In
dezelve wordt opgegeven eene zogenaamde uitmuntende Qog.
zalf. Deze Zalf nu is zeer nadeelig , en de opgave van
deszerfs gebruik zo onkundig , dat ik niet geloove , dat dezelve een man van beproefde bekwaamheid tot opftellex
heeft ; hiervan had ik eenè Waarneming by eenen Lyder,,
die, had by geen kundiger raad gezogt , gewis blind zou ge..
worden zyn.
Het is, evenwel niet op dezelfde wys gelegen met alle de
voorfchriften , in bovengem. Almanak geplaatst; in dezelve
leeze ik; !Is men zich gebrand heeft, „ dan neeme men:
„ eenvouwig een Aardappel, fchraape dien , gefchild zynde,
„ fyn, en legge dit fchraapzel op een doek, die men om het
„ gebrande lid flaat; dit middel trekt den brand uit, ttilt de
„ pyn, en komt het zweeren voor. Men ververscht het ver„ band drie a viermaal daags." --- Zeer veel had ik van
dit middel gehoord, maar nimmer beproefd, en doe hulde aan
de waarheid, met door de volgende Waarneming deszelfs
voortreffelykheid nader te bevestigen. Zeer onlangs wierd ik
gehaald by het omtrent g jaarig Kind van den Heer N. N.,
't welk, den avond te vooren, de hand en onderarm in een
ketel met kokende melk had gebrand. Men had toen, om
dat ik te verre van hun af woonde, dien avond en nagt de
ve;branding behandeld met doeken in zoete melk nat gemaakt,
ik
.$ENSTETN verledigde
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Ik bevond bladders als handpalmen, boven en onder de hand

en arm; ook aen de vingertjes. Ik waagde het, vats dit mid.
del te fpreeken; en verneemende dat hetzelve door een van

de naaste bloedverwanten , aanftonds na de verbranding, reeds

was aanbevolen, bond ik het verder aan, en men was fpoedig overreed. Tot myne groote verbazing was de grootfle
blaar des anderen daags voor het meerderdeel reeds weg ;
fchielyk kwam 'er een zuivere etter, en de meer inge.
brande piaatfen , waardoor kortten gemaakt waren, fcheidden fpoedig; de opperhuid verliet vingers , hand en onderarm, en wierd ras vervangen door een nieuwe ; en de
Patient was genezen , zo fchielyk als ik nimmer zag. Had
men van dit middel dadelyk gebruik gemaakt , het voordeel
ware misfchien nog grooter geweest. --- Ik kan niet voor.
by hier aan te merken, dat de Aardappelen, op de bovengemelde wys gereed gemaakt , zeer veel waters geeven : dit ver.
oorzaakt een groot gemors ; waarom ik dit water 'er deed
affcheppen. en , om de geweldige koude, dezelve een wei•
nig deed warm maaken ; hierdoor kreeg het meer de gedaante van een pap, die vaster om het deel floot.
Ik beveele myne onbevooroordeelde Kunstbroeders en het
geëerde Publiek dit middel aan, als het beste tegen de ver
zegge niet, dat ik te fchielyk befluite uit een-brandig.Me
enkel voorbeeld ; want zulk eene verbranding kan wel beltaan voor een drievouwige proef, en ook anderen hebben
dezelfde ervaaring :van dit middel ; en het ware wel te wenfchen , dat men voor alle middelen , die men dagelyks met
ophef hoort aanpryzen , zo veel zekerheid had als voor dit.
Indien ik door deze opgave dit dubbel oogmerk bareik ►
Nebbe, — bedagtzaamheid, namelyk, in het voetftoors overnemen der voorfchrtften van anderen, en, door de aanbeveling
van een onkostbaar en minder pynlyk middel tegen de zo
dikwcls voorkomende verbrandingen , dat fpoediger geneest
dan eenig ander , nuttig te zyn voor myne natuurgenoten,
^-•- zal ik my rykelyk beloond rekenen.
F. BtJC$NEB,

Oog- en Stads Breuk - meester te da eriaamr'.
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ZONDERLING BEGRIP EENS EGYPTENAAAS OVER DEN RONDE*
EN BLIXEM.
(Uit DENON 's

Voyage in Egypt &c.)

e Donder behoort onder de zeldzaame Verfchynzelen itt
Egypte. Het antwoord , aan den Generaal DE^snrx dès.
D
wegen gegeeven, als by over den oorfprong deezes Verfchyn-

zels aan een Egyptisch Regtsgeleerde te Girgeh Bene vraag
voorlielde , wyst genoegzaam de diepe onkunde deezes Volks
aan. De Egyptenaar antwoordde , met het volmaaktst vertrouwen van verzekerdheid desaáugáande : „ Wy weeteie
„ zeer wel , dat het een Engel is, doch zo klein van ge„ flake, dat by in de lugt niet kan ontdekt worden ; by be,, zit egter het vermozen om de wolken van de Middellam'I.
„ fche Zee tot in 4bysfinia te voeren. Wanneer de Zonden
der Menfchen hoog geklommen zyn , laat hy zyne ttenz
hooren; dit is eene ílemuie van bedreiging en beí}raffing:
en ten blyke dat hy ook de ilraffe te zyner befchikking
hebbe, opent by de poort des Hemels een weinig, en Iaat
„ 'er den Blixem uitgaan ; maar dewyl de Genade van oor,
„ oneindig is, gaat zyn wraak nooit verder In Opper.Eg}pte."
Her was, in de daad , voor ons ten hoogalen vreemd ,
Beren Man , die een verstandig voorkomen hadt , en agtbaar
door zyn witten baard, zulk een kinderagtig vertelzeltje te
hoorera doen. DESSAix deedt zyn best om hein dit Ver
andere wyze te verklaaren ; maar de oude-íchynzelopri
Egyptenaar oordeelde die uitlegging zo verre beneden de zyne, dat by de moeite , om 'er na te luisteren, te veel fcheep,
te rekenen.

ZONING GEORGE DB III EN DES AMERICAANSCHEN AFGEZANTE
ADAMS EERSTE ONTMOETIAG.

III het
by Koning
anneer de Heer
eerfte gehoor kreeg, als Afgezant der Vereenigde Staa•
W
ten van 4,nerica , merkte die Vorst dit onderhoud aan , als een
ADAMS

GEORGE DE

der gewigrigfe oogenblikken zyns leevens ; dan by ontving
den Staatsdienaar op de heuschile wyze. Hy voerde hem
te gemoete : „ Sir! ik was de laatfle Man in het Koning„ ryk, die myne toeflemming gaf aan de Onafhangelykheid

„ van Itnerica; maar nu dezelve erkend is , zal ik de laat ,
..ate
-

s*ORGE III EN 4DAlil.
„ í}e in de Wereld zyn , om eene Schennis daarvan te he•
,, kragtigen ! " Dit zeggen, gepaard met de houding, welke
de Koning voorts aannam , trof ADAMS in dier vee,
dat hy, ten hoogtien ontroerd, uit dit eerfte onderhoud vertrok; en betuigde, een diep gevoel te hebben van 's Konings
gedrag, voor wiens Gharatler by vervol&ens groote hoogarm
ring behieldt.

EOYEA' CL+CIL, GRAAF VAN SALISBURT, EN DIENS KNELT.

caeiL , Graaf van Salisbury , en Secretaris va
f, was vati
Staat, onder de Regeering van
R
Benen zeer haastigen aart; deezen betoonde by bovenal, wanoBERT

JACOBUS DEN

neer hy, in bezigheid zynde , ontydig ge(ioord werd. Ten
uynen tyde was het niet vreemd , dat Edellieden en Heeren
hunne Dienstboden , wanneer zy iets niet naar hunnen zin
bedreeven, met gevoelige reden des onderrigcten. — Een
van 's Graaven Knegts, die hem in zyne kamer oppaste, om
het vuur te flooken en dergelyke kamerdieniten te verrigten,
hadt van een Man , die iets by den Graaf laadt verzogt , een
klein gefchenk ontvangen, om den Graaf des te herinneren.
De arme Kaerel deedt dit op een oogenblik, Wanneer Lord
SALISBURY over iets anders zat te peinzen, en kreeg daarop
een flag aan 't hoofd.
Uit de kamer komende , trof hy den Verzoek - inleeveraar
aan , en zeide : „ 6, Mynheer ! ik heb zo even over uwe
„ zaak Mylord in werking gebragt." „ Ja," fprak een
ander, die 'er by geweest
, toen by den flag ontving ,
ik kan getuigen, dat hy Mylord in werking gebragt heeft;
„ gy kunt 'er u zelf van overtuigen , als gy zyne ooreg be•
„ fchouwt."

was

WOORD VAN DR. JOHNSON, DEN HEERS GARRICK TE GEMOETE
GEVOERD.

Ban Dr.
zyn fraai Huis, wel.
aangelegde Tuinen , Standbeelden , Schilderyen enz.
W
te Hampton-court vertoonde, verwekten deeze zonderlinge
GARRICK

JOHNSON

denkbeelden in de ziel van dien grooten Man: in ftede van
Bene vleiende betuiging , hoedanig de Bezitter verwagtte te
hooren, riep by uit : „ Ach! DAVID , DAVID, DAVID, deeze
„ zyn juist de dingen , die het Doodbedde verfchxiklyk maa„ ken I"

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

OVER DE HUISSELYKE VREEDE.
fluisfelyke gelukzaligheid, dat vobrnaamile en onont1 1beerlykle gedeelte van onze . gezamenlyke aard
welvaart , laat zich onmooglyk voordellen zonder-fche
die verfchoonende zagtmoedigheid en eendracht, die de
harten van echtgenooten onderling moet verbinden , en
die men gewoon is de Huisfelyke Vreede te noemen.
In eenen meer uitgeftrekten zin van het woord verftaat
men zeker daaronder de rust en eenigheid in 't algemeen, die onder alle de bewooners van een huis
heerscht , onder de echtgenooten zoowel, als met betrekking van den Heer tot zyn gezin, en zelfs ook on
der het laattle. Doch in eenen meer. bepaalden zin, en
volgens het eigenlyke taalgebruik, is men gewoon, onder het woord Huisfelyke Vreede de echtgenooten alléén te verftaan, en de zulken als hoogst ongelukkigen
te befchouwen, die zich daarin niet kunnen verheugen.
Ik kenne ook in de daad geene beklaagenswaardigere
menfchen , dan deezen; zoo dat het my wel der moei.
te waard fchynt, eenige gedachten daarover ter neder
te Rellen , .om daardoor den zulken , die dit geacht
Maandwerk leezen, misfehien eenigzins van nut te zyn.
Ik zal daarin zekerlyk eenige -waarheden ontmoeten ,
die zich niet wel openlyk laaten zeggen; ook wilde ik
niet gaarn met het mannelyk, veel minder nog met het
fchoone geflacht in eenig gefehil geraaken. Daar het
my ondertusfchen alleen om de Waarheid zelve, en om
de tevreedenheid myner medemenfchen te doen is, zo
zal men het my ten goede houden., als ik menige zaak
uit het huisfelyk leven zoodanig voorei, als ze, myns
bedunkens, wezenlyk is, dewyl, buiten dat, myn ar
nutteloos zyn zoude. -- -^
-beid
G
is
MENG. I803. NO. 3.
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Is het waar , hetgeen men in gezelfchappen van

Mannen zoo dikwyls hoort beweeren , dat, wanneer de Huisfelyke Vreede menigwerf gestoord wordt,
-

~

wanneer veelerleie ligchaam en ziel bedervende onee-

nigbed en tisiclten echtgenooten ontuaan , de fcbuld
daarvan meestendeels aan de Vrouw ligt ? Of oor
-deln
Mannen te . partydig , te éénzydig ?
Ja! zegt men dan , was die Vrouw zoo heerschzugtig niet, wist zy haare eigenzinnigheid. te ` matigen ,
toonde zy meerder verfchooning omtrent de zwakheden, meerder verfland by de gebreken van haaren
Man, zo zoude het zaad der tweedracht nooit in haar
buis opgaan. — Misfchien beeldt zich de Man wel te
veel in op het voorrecht, dat hy de Heer van het huis
heet; pnisfchien heeft lxy ook in 't geheel niet geleerd,
zyne eigenzuinigheid te beheerfchen ; misfchien zyn
2yne gebreken van zoodanigen aart , dat de Vrouw,
die meerder nadenkt, dieper gevoelt, en zomtyds ook
wel verder ziet dan de Man , dezelven niet meer ftilzwygend kan aanzien; en het ligt dus maar alleen aan
hem, om Naare voorilellen zoo, als hy wezenlyk moest,
aan te neemen.
Dit zy' nu , zoo het wil ! Men zal overal Mannen
vinden , wier huisfelyk geluk door het gedrag hunner Vrouwen geftoord wordt; doch ook tevens genoeg
Vrouwen, die door haare Mannen ongelukkig wierden,
en welker gefteldheid nog ongelyk treuriger is , dewyl haar eemgite toevlugt is en blyft, in ttilte te zug-

ten , en in de eenzaamheid, door verborgene traanen,

haaren khmer te verligten. — Ik wil hier in geen
verder onderzoek treeden, maar alleen eenige raadgeevingen, voordraagen., door wier opvolging, myns beclunkens , de Huisfelyke Vreede 'het zekerfte zal kun
worden; raadgeevingen ,. die- voor den-nevrkg
Man 'en de Vrouw van het zelfde gewigt zyn, dewyl
het, eens vooral, myn onveranderlyk gevoelen is, dat

beide partyen het haarè daartoe moeten bydraagen.

Hetgeen men van den - omgang onder menfchen ' in 't
algemeen gezegd heeft, dat zelfde geldt ook ten aan
leven; - dat men namelyk op-zienvahtHusflyk
^eenerrleie wyze vorderen moet , dat echtgenooten in
alle zaaleen, van hetzelfde, gevoelen zyn ; dat zy by alles, wat voorgenomen„ • of waarvan gefproken wordt,
be-

,
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behendig oVeteeni}emmen; dat ay, uit vrees van den
anderen te wederfpreeken , zich op eene flaaffehe wyte
naar zyne gevoelens, naar zyné denkwyze enz. fchikken.
Zulke meníchen zouden in de daad een treurig, een
leven leiden ; hunne gefprekken zouden zoute-tonig
loos en van korten duur zyn. Elke zaak toch, zy
mag dan zyn, welke Of hoedanig zy wil 4 krygt altoos
eene andere gedaante, als twee ándere ooges dezelve
befchouwen ; immers heeft de één altoos deeze of
geene kennis vooruit, Of Wel meerder dingen gezien
en ondervonden dan de ander. Dat dus dok echtgeno ten, uit blinde vereéring, of uit flaàffche onderwerping, elkander niet in alle dingen gelyk geeven; dat dd
eén zyn eigen gevoelen , zyn tegenovérgefleld oordeel
zegt; dat by -- het vérftaat zich van zelven met liefde en za tnvoedigheid, niet met beledigende fpotterny
id -- den 'anderen tegenfpreekt, waar het
en hevighe
noodzaaklyk is, en juist daardoor levendigheid en vro•
lykheid in den eentoonigen en dillen loop des huisfe.
lyken levens tragt te brengen ; dit, zeg ik , kin men
op geenerhande wyze misptyzen. Al blyft de één
zelfs by zyn tegenovergefteld gevoelen, zo is dat by
dingen, die niet regtftreeks de welvaart van het Huis
betreffen , geene ftooi'enis der hooggefchatte Huisfelyke Vreede.
Het zoude echter eene geheel andere zaak zyn, wan•
neer de eene arty zich aanmatigde , volf}rekt altoos
gelyk te willen hebben en te vorderen , dat 'de andere party, zelfs in de onverfchilligfte dingen , zich naar
hem @n zyne gefteldbeid fchikken zal ; wanneer de
een den ander door kleinachting beledigde; of wanneer
het hem eene heillooze gewoonte is geworden, den allder over alles verwytingen te doen , en zyne aanmerkingen op zulk eene hoorende wyze voor te draagen,
dat het zelfs - gevoel den ander noodzaakt, daarop te
àndwoorden , waardoor als dan niet zelden twist en
tweedracht ontftaan moet.
En wie, die zyn. huisfelyk gelgk nog op prys fielt ,
zou dit niet Baarn verhoeden? — Men kan toch niets
treurigers zich voorftellen, dan in zyn eigen huis zulk
een hel te hébben. De voornaamfte middelen nu, otn de Huisfelyke Vreede te bewàaren, fchynenmy te zyn: WeM zjdfche 11cá.
li 2
#íná,
,
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ting , Yerffandige Toageevenheid en Wederzydfche ;yoli
maaking.
Wederzydfche Achting. By alle de vertrouwelykheid in 't Huisfelyk leven, mogen echtgenooten toch
niet ophouden , elkander met achting te bejegenen , en
daardoor die hoogfchatting aan den dag te leggen , die
hunne harten wedcrzyds voor elkander koesteren.
Hunne verbinding ;s zeker de naauwfte, die men
zich denken kan. Zy hebben flegts één gemeen byelang , één gemeen doel, waartoe hunne vereende poogingen zijn ingericht. Wat is natuurlyker,, dan dat
ale één voor den ander zyn hart openfluit, hem zyne
geheimfe wenfchen openbaart, dewyl het recht en de
byftand van den ander. vereischt wordt, om ze gelukkig te doen faagen.. De dagelykfcbe omgang, de dagelykfche opmerking by de verfchillendtte voorvallen
en omftandigheden maakt hen wederzyds * met de geheimfte plooijen hunner harten bekend. Het behoort
mede tot het geluk en de voorrechten des huisfelyken
levens, dat men in den omgang met de zynen alle
flyve ceremonien en bloote complimenten geheel vergeet, die in de verkeering met andere menfchen gevorderd worden, doch ook tevens zoo menig gezelfchap
lastig en onaangenaam maken. Vorften zelfs , die gevoel
voor huisfelyk geluk hebben , haaken zomtyds naar
het byzyn van de hunnen , om in hun midden te ver
dat zy Vorllen zyn ; om dáár,, vry van den-getn,
dwang der Etiquette , , als Menfchen , als laders te
gevoelen.
Dan, gelyk men het aan Vrienden altoos als een
lhoofdregel eener duurzaame Vriendfchap heeft aanbevolen, hunnen vryen omgang nimmer in eene lange,
onedele vertrouwelykheid te doen ontaarten, dewyl zulks
vroeg of laat walging baaren , en hunne harten van
elkander verwyderen moet; even zoo moeten ook Echtenooten , wier verbinding de naauwfte vriendfcliapsband behoort te zyn , zich nog meer wagten , dat. de
vertrouwelykheid, waarin zy léeven, hunne Wederzydtche Achting niet doe verflaauwen. Juist daarom ,
wyl hunne band de naauwfte is , moeten zy des te
zorgvuldiger daarover waaken, en deeze Hoogfchatting,
in woorden en daaden tevens, bewyzen. Men mag dit
zelfs zeer wel tot eene gepaste, zindelyke kleeding
uit-
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uitilrekken , waaromtrent de Vrouw, uit achting voor
haaren Man, zichr byzotider ;moet in acht neemen, dewyl het uiterlyke maar al te veel indruk op ons
maakt.
Zekerlyk is wel menig een in het geval, dat de perfoon , waarmede by verbonden is , geene Achting van
hem verdient , en dat is wel de grootfte elende , die
men zich kan voordellen. Natuurlykerwys echter zou
dit by weinigen het geval zyn , wanneer een ieder zoo
dacht en handelde, als by moest. Al maakt ook een
langduurige omgang echtgenooten met hunne weder
zwakheden en gebreken bekend, zo blyven 'er-zydfche
toch alt3os goede zyden over, die insgelyks door eene
lange kennis zigtbaar worden , en alzoo moest, iedereen,
by het bewustzyn• zyner eigene fouten, meer en meer
van het denkbeeld terug koomen, een geheel vlekloos
fchepfel , een engel tot reisgenoot in dit leven voor
zich- te willen hebben.
De Achting nu , welke echtgenooten voor elkander
koesteren , moet by voorkoomende gelegenheden zich
duidelyk aan den dag leggen. Hiertoe behoort voor.
namelyk , dat de één den ander in zyne byzondere bezigheden niet hinderlyk zy. In de meeste huisgezinnen
heeft eene verdeeling der bezigheden plaats. De Man,
die aan zyne bediening of beroep gebonden is , kan
zich met de menigerleie huisfelyke aangelegenheden ,
als wasfchen , kooken , enz. niet bemoeijen , en by is
gelukkig, wanneer by eerre Vrouw heeft gevonden, die
dit alles met wysheid en opmerkzaamheid bezorgt.
Deeze nu ziet daarin , zoo als ook in de zorg voor
de Kinderen, haare werkzaamheden bepaald. Het raad
dus, dat ieder zich by zyne bezighe--zamiles
den houdt. Het maakt altoos eenen onaangenaamen indruk, indien de Vrouw haare Keuken vergeet, en zich
tot adfiflente baars Mans in de bezigheden van zyn
beroep opwerpt; en — (myne Lezeresfen vergeevén het
my, zo zy hierin te veel mannelyken hoogmoed mogten vinden) -- beledigend is het, byaldien zy de veyheid neemt , den Man voorby te praten., of in zyne
plaats andwoord te geeven , 't welk aan hem alleen
ilond ; of ook wel zich aan hem op te dringen, wanneer de eerre of andere vreemdeling hem wenscht te
fpreeken, enz. Gef'teld ook, by nam zynen post, on.
der haaren byfland, waar , zo moest zy toch befcheidenG3
-
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eenheid gengeg bezitten , haaren Man de eer daarvan•
te laatgin , en hem liever in ftilte met haar ryper . oordeel oorlei leunen,. dan hem openlyk van de achting be-r
rooven , die men hem bewyst; want de Eer van haa-.
ren Mn- -is onaffeheidelyk met de haare verbonden. —
Die Man is, verdraagt zulks niet; en al ware by -ook
zwak genoeg, het Benen tydlaiig te dulden , zo. koometx 'er. toch weder oogenblikken, waarin by zich. daar
beledigd rekent; wanneer zulk een inbreuk en-dor
aanmatiging zeer ligt den grond konden leggen tot den
ondergang der Huisfelyke Eendracht.
Gelyke oplettenheid nu kan ook de Vrouw vorderen
by het verrichten der huisrelyke bezigheden, die . aan
basre zorg zyn toevertrouwd. het is onbillyk , als de
Man zich daarin mengt , als hy. dingen beoordeelt en
berispt, die by niet verlaat, als hy, zonder medeweeten der Vrouw, fchikkingen maakt, of haar net ver
voorvallen overlaadt , zonder-wytingeovrhusflk
de zaak onderzogt te hebben , ja zelfs zonder die behoorlyk te kunnen onderzoeken. Van Mannen , die
hunne Vrouwen voor bloote Huishouditers aanzien, en
verlangen, .dat zy zich , even als de zulken , naar hun
.ik niet. Voor dezul--ne1imfchk,pr
ken Is geen raad, byaldien zy de Huisfelyke Rust
misten.
Hiertoe behoort ook , dat de Man geen behaagen
daarin feheppen moge , de zwakheden zyner Vrouwe
in gezelfchappen te doen opmerken, ongepast te fchertfen ten haaren koste , en haar aldus aan bet algemeen
gelach prys te geeven. Al had zy ook haare eigenzin
gebreken , zo zou het nogthans verftan--nighed
diger zyn, die te bedekken, dan ,.door het dusdanig onvoeglyk openbaar maaken derzelven, de regtmatige gevoeligheid der Vrouw te prikkelen , en haaren toorn
gaande te maaken. — Zal de eene echtgenoot in een
gezelfchap geacht zyn , zo moet de andere , in zyne
handelwyze omtrent den eerhen, zelf daartoe den grond
leggen.
Tot het daadlyk bewyzen deezer Achting onder echtgenooten reken ik ook nog inzonderheid, dat de één
behoorlyk acht geeve op het aanzien des anderen by
huisgenooten en kinderen : en dit is wel voornamelyic
de plicht der Mannen; want gewoonlyk is de Heer van
het huis , de Vader , het meeste gevreesd , en men
waadt
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waagt •hét niet ligt ; ,'kyriè- aíicóriteit te kwetfen : èe
Huisvrouw echter, die geltadig; ínét het huis eihl„ In
betrekking is, en altooi bfidef haate Kinderen 1e ft, is
éerder iii gé raar, dogr dén mó&dwil der linderen, df
door dein weinigen eerbied der Dieiisiboden, in het een of
ander ééne 'vernedering van haar gezag te lyden. iti
2oodanig geval moet dé Man haar noodwendig ondériteunen ; by moet toonen , dat eene belediging zyner
Vrouwe eene belediging van Hem zelf zy, en haar gekwetst gezag trachten te herfl:ellen.'
Dusdanige Wederzydfche Achting is voorzeker het
onfeilbaarst middel, om de Huisfelyke Vreede te bewaren. Want hoe oprechter myne Achting voor iemand
is , des te zorgvuldiger wacht ik my,. iets te doen,
dat hem zou kunnen beledigen ",ies te freer doe ik myh
best , zyne goedkeuring , zyn welgevallen te erlangen.
Men befehouwe flegts menfchen, onder welken dikwerf
twisten ontftaan , of zy niet eldra elkander verachten, en of hunne oneenigheden niet veelal uit gebrek
aan de elkander verfchuldigde •hoogachting ontttaan.
Veroorlooft de Man zich in t byzyii zjner Vrouwe oilgepaste veyhëden, zo veroorlooft by zich ook pQedig,
iets te doerr, 't welk beledigend voor haar is;' h' slaat
'er teh -minllen zoo zorgvuldig geen acht meer op, zoo
iets te vermyden. En hoe ligt otitftaat dan niet huis
Olieenigheid, wanneer de Vrouw haare ge voelig--felyk
heid op eene manier aan den dag legt, zo als men niet
gewoon is te 'doen jegens menfchen, die men in de daad
hoogacht..
Daarenboven is het punt - van eer voor den mensch
van te veel gewigt, dan dat by gevoelige vernedering,
of zelfs maar onachtzame behandeling, onverfchillig zou
kunnen verelraagen. Is nu de eene echtgenoot van natuur driftiger , zo wordt by , by gebrek van de hem
toékoomende Achting , . gemelyk , en de Huisfelyke
Vreede is voor altoos verlooren , indien de andere 'er
zich niet op toelegt , deeze zy m: zwakke zyde met
voorzichtigheid te behande}én , en de noodlottige aan]eiding tot nieuwe oneenigheden uit d weg te ruiriien.
Hoeveel ondertusfchen deeze Wederzydfche Achting
,daartoe bydraagen moge, om huisfelyken twist te verhoeden, zo is toch daarmede alles nog niet verricht, maar
het is veeleer volftrekt noodzaaklyk, dat de Man, zo'wel
G4
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wel als de Vrouw, zich aan eene Verfl:andige Toegeevenheid gewenne. -- De Styfkop , •de Eigenzinnige
ligt met de gantfche waereld overhoop. Hy vindt overal in den omgang, even als by het verrichten zyner
bezigheden, menfchén , die met hem in gevoelens ver
fchillen , en . waarmede hy in oneenigheid geraakt, dewyl hy niet geleerd heeft , zich naar anderen te fchikken. Zo volgt hier dan uit, dat men hem uit hoofde van
zynen twistzieken aart vermydt , en voor hem uit den
weg gaat , waar men kan. In alle gefleldheden des
menfchelyken. levens , in alle deszelfs betrekkingen , is
het dus hoogst heilzaam , wanneer- men zyne eigen
zich naar de gevoelens en-zinghed>,rtbfcn
neigingen van anderen fchikken, en van zyne vermeende rechten, zooveel zulks voegzaam gefchieden kan,
aftand doen. — De huisfelyke vereeniging, echter,
vereischt wel byzonderl yk deeze groote kunst. Ik ken"ne niets onvoeglykers, dan wanneer de Man zyn voorrecht, dat by Heer des huizes heet, zoo verre overdryft , dat één woord van hem toereikende zyn moet,
alles , wat hem omringt , tot zwygen te brengen, en
met eene angftige vrees te vervullen ; wanneer by hoegenaamd geene tegenbedenkingen , al worden ze ook
nog zoo redélyk en verftandig voorgedragen, kan veeiea ; wanneer hy alle by hem opkoomende invallen en
luimen oogenbliklyk opgevolgd en uitgevoerd wil zien ,
zonder bedaardelyk te overleggen , ' of het zich doen
laat. Wy leeven niet meer in die tyden , waarin de
Vrouwen flegts als halfinenfchen, en als flavinnen der
Mannen, wierden aangezien. By verftandige lieden hebben Man en Vrouw gelyke rechten , met dat onder
alleen, dat den Man het recht van beflisfen toe--fcheid
komt, dewyl hy, eenige weinige halfmannen uitgezonderd , die alles door hunne Vrouw zyn , en dus ook
wel gehoorzamen moeten, het hoofd des geheeis , de
deun des huizes , de verzorger des huisgezms is. -Zich naar alle de luimen van den Man te voegen, zyne magtfpreuken gehoorzaam te zyn , wanneer zy het
nadeelige daarvan inziet; by het maaken eener aanmerking, zich met de harde woorden: Ik wil het zoo
hebben! tot ftilzwygen te laten brengen ; voor alle
zorg en moeite, welke zy tot de getrouwe bezorging
van al het huishoudelyke, en ter infrandltouding en
vermeerdering van den bloei baars gezins, fleeds aanwend-
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wendde , niet eens de belooning te fmaaken , dat haar
woord iets gelden zoude -- Wie kan dat van eenti
Vrouw verwagten, die zelf- gevoel heeft, en een edel
hart bezit ?
Dat men hier en daar goedaartige Vrouwen vindt, die
onder de tiranny haarer Mannen zugten; die liever in
flute lyden , dan de Vreede te flooren , -- is zekerlyk
waar; doch wie ftaat u borg , dat uwe Vrouw ten allen tyde tot het getal der zulken zal bebooren ? . Wie
(laat 'er u voor in, dat niet de overredingen van de
eene of andere heerschzugtige Vrouw eens haar hart
bederven, en haar keren zullen, zich tegen zulk 'een
ondraaglyk juk te verzetten ? En dan — weg is de_
Vreede uwer huizes!
• Niet minder is het te mispryzen, 'yvanneer de Vrouw
zich rechten aanmatigt, die haar niet toekoomen ; wanneer zy verlangt, dat. de Man in alle dingen haar vol
begeerte-gen,harvlitdwzenfch,ar
naar ontbeerlyke kleeding of.vermaaken eerst bevreedigen, en dan daarnaa aan noodige behoeften denkeg zal;
wanneer zy, by de geringfte tegenfpraak, aanftonds tot
traanen haare toevlugt neemt , en den Man, die door
hevigheid niet te winnen was, door geduurige zugten,
klagten, en een verdrietig humeur, zoo lang kwelt, tot
dat hy, gedwongen , toegeeft.
Echtgenooten , die niet gelyke drift hunne , tegen
elkander -ftrydende , oogmerken willen ten uitvoer bren
gen, en zich nier gewennen, elkander toe te geeven,
vecllooxen voorzeker de rust hunncs levens. --- Ver
dus beider plicht. Geen van-landigeTovhs
heiden moet zich voor onfeilbaar houden, maar naar
den anderen luisteren. Dingen, die het gemeenfchap1yk welzyn van hun Huis betreffen, moeten door beiden overwoogen , en de gronden vóór en tegen behoorlyk gewikt worden. Geen één moet volgens drift
handelen , iets willen , omdat hy het wil , maar naa
verftandig overleg het beste kiezen. ---- Gebeurt het,
dat de één door het een of ander voorval minder opgeruimd, dat hy door verdrietelylcheden gemelyk is ,
zo moet de andere 'het eerst van zyne gevoelens en
eifchen afftaan, en niet door ontydige tegenf'praak zyne zinnen nog meer trachten in oproer te brengen.
Beter is het dus, zyn recht te laten vaaren, dan den
band des Vreedes• te verbreeken ; want de kwaade ge.
volG5
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volgen daarvan treffen gewis den geenen het meest ,
die uit dwaaze eigenzinnigheid zich niet naar den anderen fchikken wilde.. :Het ware zekerlyk wel goed,
zo overal de regel wierd gevolgd , van in zulke dinn
gen, die eigenlyk tot het vak des anderen behooren ,
zich naar zyn gevoelen en oordeel te fchikken. Doch
het is tevens onloochenbaar , dat ook bv andere gele
veel heilzaa--genhd Vril:ageTovnhd
nier is , dan . de ftyfhoofdige doordryving zyner begrippen.
Van waar nu oneenigheid , van waar fl:oorenis der
dierbaare Huisvreede, indien de echtgenooten van beide zyden zulke naauwgezette behoedzaamheid aanwerden.
0! was men in iaat, de getuigenisfen te hooren van
de zulken , die door dit middel hunne vereeniging tot
een Hemel op Aarde maakten. Sterk en dringend zotte
den ze fpreeken tot de harten van hun , die, door nalatigheid in deczen, tot hier toe zoo menig uur hunnes
levens,,, door hunne eigene fchuld , verbitterden. Ze
zouden ons zeggen , hoe fpoedig elk opkoomend onweder bedaarde , en hunne hemel op nieuw helder wierd;
hoe zy,, onder den weldaadigen invloed deézer dille
rust, hunne daken zoo regt gelukkig doorbrengen, en
aldus, ten naauwfle vereenigd , de eeuwigheid te gemoed
te zien !
Ik wil suet dit alles niet gezegd hebben, dat men by
eene Verftandige Toegeevenheid onderdrukkingen lydef
moet. Dikwyls behoeft men flegts het oogenblik te laten
voortiy gaan, waarin de ander eene zaak van de verkeerde
zyde befchouwt, en met drift op zyn gevoelen flaam
blyft. Kort -daarop koomen voorhellingen te pas, en,
worden die dan op de regte wyze voorgedraagen , zo
is zyn hart gewonnen. Dit nu leert een verfl:andig
mensch wel door de langduurige ondervinding en omgang ; op welke wyze, namelyk, men het hart des an
deren het beste treffen kan. Ook hier kon men dus
zeggen: de verfiandigtle geeft toe. Ter zyner tyd zat
by het oogenblik wel weeten te vinden, waarin by den
draad des gefpreks weder aanknoopen, en, wanneer by
zelf behoorlyk daartoe geflemd is , den echtgenoot tot
bevoordering zyner oogmerken overhaaien kan.
Ik waage het, hier eenen voorlag te doen.
13yaldien Echtgenooten in geruste uuren met elkander
af,
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affpraken , hoe zy zich in zulk een ï oogenblik moesten
gedragen, wanneer de één met drift op zyn gevoelen,
ulggt blyven 1taan? --- Zou op zoodanige manier hunne handelwyze niet de zekerfte waarborg zyn ter ver-.
myding van twist en oneenigheid?
En nu nog een woord over de derde raadgeeving
ter bewaarra g der Huisfelyke Vreede. Deeze is Wederzydfche Volmaaking, zoo wel des verftands, als van
bet hart., Ik wil echter voor het tegenwoordige my bv
het laatfte bepaalen; hoewel liet zeker is, dat ook het
eerfte, by menigvuldige gelegenheden , zyne heilzaams
uitwerkfelen. aan den legt. — Menfchen, die een verbond fluiten, 't welk de dood noch het graf kan ver
geen door alle eeuwen heen voortduuren-brekn,'t
zal, moesten tiet zich van zelf tot plicht maaken, voor
de, wederzydfche veredeling hunner harten te zorgen,
om des te zekerder te zyn, dat zy elkander eens wedervinden , en, met de hunnen en hunne kinderen vereenigd , des te . volmaakter de zaligheid des Hemels ge-•
nieten zouden. Reeds op deeze waereld kunnen voor
genoeg ontflaan , waarby fchoonheid, aanzien,-valen
rykdom van den echtgenoot niets vermoogen , waarby
alleen eene fchoone ziel en edel hart in flaat is, het
gantfche, geluk van een geflooten verbond te doen ge`
voelen en genieten.. En wie heeft betere gelegenheid,
ons. te leerets heiuien, onze zwakheden, onze gebreken
op te merken', dan de reisgenoot onzes levens, die ons
op roozenpaden én ongebaande wegen vergezelt , voor
oden wy ons hart:ontuluiten, en die ons in oogenblikken kahn gadQ laan ,. waarin geene fluijer hoegenaamd de
ziel omhult ? Fly is getuige van de eerfte opwellingen onzer gewaarwordingen, vóór dat nog ryp overleg
of gefleepene wereldkennis ons onze driften leert matigen of heheerfchen. — Wat kunnen dus echtgenooten met al voor hun hart verrichten, wanneer zy het
zich tot eens onverbreeklyke wet maaken, op de ge.
breken des anderen acht te Haan, hem aan dezelven te
erinneren, hem de plonijen van zyn hart, die hem zelf
onbekend zyn, te ontwikkelen, en hem ten fpoorilag te
firekken, byaldien onverfchilligheid en koelheid jegens
plicht en deugd zyne ziel trachten te vermeesteren!
Is het tI bewust, hoeveel het in zich heeft, zich
zelven te leeren kennen ; is het u ernst , een beter menseb , een volmaakter Christen te worden ; zo
zult
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zult gy van zelfs den vriend dankbaar de hand reiken,
die u op uwe gebreken opmerkzaam maakt , en ' oozult gy des te zorgvuldiger den band .des huwelyks tot
dit groote oogmerk doen flrekken, als welke zoo geheel
daartoe ingericht, en, ik mag wel zeggen, daartoe mede betlemd is.
Lieten flegts veelen 'er zich meer aan gelegen zyn,
in hunne wooningen Godsdienst te oeffenen , leerryke
Schriften te leezen , en gemeenfchappelyk hun Gebed'
aan den Allerhongtten op te draagen , zo zonde daardoor reeds zeer veel gewonnen worden.
Nooit zal het huisfell k leven regt gelukkig zyn;
nooit zullen echtgenooten , in oogenblikken van bitteren,
kommer, troostryke toefpraak van elkander ondervinden,
byaldien niet te vooren Wederzydfche Volmaaking of
bevoordering van hunnen zedelyken toeftand hun onder.
ling doel was. Zelfs hunne ' eendracht zal buiten dat
niet tl aande blyven. Slegts zoo lang zullen zy in Vreede leeven, als hunne gebreken elkanders belang niet in
den weg (taan , en hunne neigingen ongeftoord haaren
weg vervolgen. — Doch moet de 'één om des anderen . wille eene onzuivere neiging bedwingen , moet
hy, om het vergenoegen , om de rust van den ander te bewaaren , tegen zyne aangenomene gewoon
handelen, dan ontbreekt het hem , by gebrek van-te
een waailyk edel hart , aan fterkte en aandrang. Onverfchillig ziet hy neder op de verlegenheid van den
echtgenoot , daar hy reeds lang jegens zyn 'hoogíte
goed, zyne deugd, even onverfchiing was.
Geenerleie plicht is hem heilig. — Voort te gaan op
den éénmaal betreeden weg, de zinnelyke verinaaken,
waarin hy tot hiertoe zyne gantfche gelukzaligheid (telde, te blyven genieten, dit is zyne eenigfte zorg. --Nu moet by den ander natuurlyk wrevel , verdriet,
onverfchilligheid enz. ontftaan, en op die wyze moet het
fpoedig met hunne eendracht gedaan zyn , als welke op niets minder, :dan op eenen zekeren grond, gebouwd is.
Geraakt de welvaart van dusdanige menfchen agter.
uit, worden zy door tegenfpoeden overvallen, zo weeten zy zich op geenerhande wyze te redden. De één
doet den ander verwytingen, waardoor hunne gefteldheid nog oneindig beklagenswaardiger wordt, en — verre
zyn alsdan de onbeweeglyke ileunfels van dien getroosten
moed,
—-.
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moed, waarmede echtgenooten in duistere tyden elkan-

der opbeuren, •wier .eerfie en voornaamfte doel was de
bevoordering hunner deugd.
Door Wederzydfche Volmaaking, integendeel, wordt
cde Huisfelyke Vreede, geflerkt en behouden; want daar.door gewint de wederzydfche dankbaarheid ; daardoor gevoelt de echtgenoot hoe langer hoe dieper, hoe
dierbaar hem de reisgenoot zyns levens zy; hoe by
zonder die liefderyke herinneringen , zonder die zagte
teregtwyzing , zonder die hartelyke toefpraak nog
gantsch niet vry van veelen zyner voorige gebreken
zyn zoude, en hoe by eindelyk, zonder dit alles, dien
yver, die Handvastigheid in de vervulling zyner plichten
nog niet zou verkreegen hebben. Alles, waardoor
by zich dankbaar en erkentelyk aan zyne echtgenoote kan
betoonen , wordt hem nu heilig. Dierbaar wordt hem
Jaare, rust, haare tevreedenheid , en elke handeling,
`waardoor haar edel hart eenige krenking zou kunnen
lyden , baart hem een affchrik.- Dan eerst beoogen
beiden flegts één doel; dan eerst zyn zy llegts één hart
en ééne ziel. — Duizenderleie aanleidingen tot oneenigbeid vallen by hun geheel weg, waardoor de zulken in twist geraaken , die geenen anderen levensregel
kennen , als hunne driften; ook wordt allerleie firyd ,
als iets geheel onregtmatigs, meer en meer gebaat in
hunne oo en.
nig eene wooning tracht dan ook de Laster,
In dusda
die altoos 'er op uit is, de Vreede in hutten zoowel
als in paleizen te verftooren, te vergeefs het zaad der
tweedracht te ílrooijen ; want men geeft hein geen gehoor. — Bekend met de denkwyze van den echtgenoot,
overtuigd van zynen yver om eer) waardig mensch te
worden , mistrouwt men de verzekeringen dier laage
fchepfels, die het masker van vertrouwen en medelyden aanneemen , en daaronder hunne boosaartige oogmerken trachten te bereiken. Men wagt het uur af,
waarin men met eene voorzichtige openhartigheid den
echtgenoot daarover onderhouden kan, en behoedt zich
aldus voor de fchadelyke uitwerkfelen , welken liet gif
der kwaadfpreekenheid in Raat geweest ware te ver
-orzàaken.
Zyn nu de harten der echtgenooten door zoo vaste
banden der eendracht verbonden; doet ieder het zyne,
om dezelven al vaster en vaster te knoopen, dan verbrei.
den
,
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den zich ook de heilzaame gevolgen daarvan dp állei,
die by hen woonen. Hun voorbeeld werkt met éef
levendig vermogen op Kindeten en Dienstboden. Htth
ne wooning is eene woonins 'des Vreedes. Byzonderl yk
worden in de harten der kinderen zeer diepe indrukrelen ingeprent , die in hun geheel overig leven hunnen

invloed aan den dag leggen. — Van kindsbeen af leerel

zy toegeevenheicí , verfchooning en zagtmoedigheid.
Vreede te iligten, en Vreede te bewaaren, wordt hutnnë

hoogste lust en begeerte, en zy beyveren zich op eend
edele wyze , ter eeniger tyd waardige en ;gehikkige

huisvaders en huismoeders te worden.
Hetgeen ik tot r,iertoe gezegd heb, nog eens overdenkende, valt my nog iets in, hetgeen voor alle dingen;
als een hoofdmiddel ter bevoordering van het Huisfe1 y•k Geluk, verdient te worden aanbevolen, te weeten:
Overeenftemming der grondtellingen omtrent de Opvoe

-

ding der Kinderen. 'Er zyn zeker ontelbaare huisges

zinnen, waarin juist daardoor de grond tot misverftand , tot verwytingen , já tot bitteren twist gelegd
wordt, dat één gedeelte der ouders te toegeevend, een

ander weder te hard is omtrent de gebreken der kin-

deren, en dat zy nimmer naar vaste gronditellingen,
in den zwaarwigtigen arbeid der kinder-opvoeding, hande•
len. Dit punt, echter, komt my belangryk genoeg voor,
om afzonderlyk verhandeld te worden. Veelligt wordt
dit nu of dan eens ondernomen door een Man , die
ondervinding en waereldkennis genoeg daartoe bezit ,

en die meer, dan ik, de gave heeft, tot de harten van

leun te fpreeken , die hierin eene teregtwyzing behoeven.
Op de beandwoording der Vraage: hoe kan mem dezulken helpen, die nu eenmaal de vreedzaame Huisfes
lyke Rust verwaarloosden; die met eenen echtgenoot ver
wiep de twistzucht tot eene tweede na•-bondezy,
tuur geworden is? kan ik my hier niet inlaaten.. Zei

ker is het ondertusfchen, dat het opvolgen der gemelde

raadgeevingen ook voor hun heilzaam zyn zal, erg dat

zy, met eenen voihardenden moed in het gebruiken der•

zelven , allengskens tot het gthnot der , beste en zuivere aardfche gelukzaligheid, de Huisfelyke Vreede, zullen geraaken. Het is , wel is waar , niet het werk
van éénen dag , doch het loon laat zich gerustelyk

opweegen tegen de aan te wenden poegingen, ^--^
1Y,
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Hy, dire no voor eenig gevoel vatbaar is , en nog
eenige liefde heeft voor zich zelf, zal ten minften geen
middel onbeproefd laten , om twist te weeren , en , de
Vreede in zyn huis op nieuw te vestigen; want
wie toch zoude wenfchen, die geen te zyn, die eenmaal,
in die pfegtige uure , wanneer de Dood eene fcheiding maakt , en men den reisgenoot zyns levens naar
zyne rustplaats vergezelt, tot zich zelven zeggen moest:
Gy hebt hem zyn leven verbitterd, zyne dagen verkort:
by wandelde misfchien nu nog aan uwe hand op eene
vrolyke levensbaan , had gy niet door zoo menigvul.
dige onzalige twisten en kibbelaryen den grond tot zyzien dood !gelegd. Zaliger is het toch, en gerustflellen•
der voor alle de nog overig zynde dagen des levens,
wanneer de laatfte adem des ftervenden echtgenoots ons
zegent, en wy hem dan reikhalzend naaoogen in eene
betere waereld.

BESLISSENDE PROEF MET KOEPOKSTOF. Door
. F. G. VAN INDEN, Med. Doch. te' Dordrecht.

Onder de Nationale gebreken van den gezonden mensch
1J zyn 'er vast geene, welke meer ten nadeele van
het lydende menschdom dienen , dan vooroordeel en ingebeelde zelfkennis. Hy vooral, die de Genees- of Heelkunde uitoefent, zal de waarheid van dit geftelde dagelyks gewaarworden. Hoe zeldzaam, immers, treft een
Genees= of Heelmeester Lyders aan, die niet, of zelven,
of door hunne naastbeftaanden, met den Artz, ingewikkeld of' openlyk , over den aart der ziekte zelve wil
handelen ; zonder nogthans. in aanmerking te nee--len
men, dat zodanig iets volftrekt buiten hun bereik is! Hoe
menigmaal verzet zig een verwaande Zoon tegen de
heilzaams middelen, welke , volgens de ' beste regels
gier reeds genoemde vakken , tot behoud van den lydenden Vader werden toegediend! 'Hoe dikwyls, vooral
in deze tyden , verzet zig de. Vader, op. kwralyk ge
godsdienstige gronden, tegen het ganfche tyde--platfie
Wk geluk, fomtyds, van zyn Kind! En dit alles uit
vooroordeel en ingebeelde zelfkennis. Deze gel reken
door redeneeringen uit den weg-te ruimen, of te geneezen, is volftrekt ondoenlyk; en eene gedeeltelyyke verbe-
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betering kan nimmer , dan door ferk fpreekende voor
beelden, verkreegen worden.
Hoe onaangenaam deze taak dan ook zy, is 't echter
de plicht van hem,. die hiertoe fl:oflè voorhanden heeft,
zulks ten voordeele der Maatfchappy te verrichten.
Uit dit krondbeginzel . vinde ik my gedrongen , het
volgend Geval, ter gerustftelling van Ouders, en ten
voordeele van 't aankoomend Gellacht , bekend te
maaken.
De zo gelukkige als grootfche Ontdekking van JENIER wordt terecht door alle kundige mannen omhelsd,
maar door het vooroordeel en de ingebeelde zelfkennis der
onkundigen tot hiertoe geweldig tegengewerkt; waardoor
dezelve , vooral in ons Land, onderfcheide fchokken
heeft moeten ondergaan , welke derzelver heilzaamenvoortgang hebben vertraagd, of fomtyds geheel doen
ophouden. In , weerwil dezer botzingen, heb ik _ my,
flaande den tyd dat de Koepokken in ons Land zyn
ingevoerd, uit gevoel van derzelver weezen1yk nut,.
altoos daarmede bezig gehouden, en myne Waarneeniingen in de Brieven over de Koepokken, No. 7, by
d. Lobs/es te Haarlem uitgegeeven, bekend gemaakt;
dan eene, myns inziens, alles beflisfende Proef moet
ik nu der Maatfchappy mededeclen.
Op den 28 November i 802 wierd ik geroepen by den
Heer J. P. C., die van de reeds genoemde gebreken
radicaal was geneezen, of wel nimmer aan dezelve had ge-.
laboreerd; deze Heer raadpleegde my over een zyner tien.
Kinderen, 't welk, naa ged4an onderzoek, bleek, de beginzelen der natuurlyke Pokken om te draagen. Ik verwittigde hiervan den Vader, die my daarop zyne bekommering
mededeelde voor nog drie andere van zyne Kinderen, die
nog nimmer fchaduw van Pokziekte hadden gehad; voor
de gevolgen waarvan hy, zo wegens de huisfelyke om.:
ftandigheden als voor zyne Kinderen zelve, bevreesd
was. --- Ik Ploeg hem daadelyk voor, de inoculatie.
met Koepokftof .aan de. drie overige Kinderen te verrichten ; waarop- gemelde Heer my te verflaan gaf ,
„ dat by my geroepen had om de zorg voor het lydend
„ Kind op my te neemen ; dat ik derhalven moest wee„ ten wat my te doen fl:ond , zo wel in 't een als in
„ 't ander geval ; en dat ik moest handelen naar myn
,, beste weeten , en ten meesten voordeele zyner Kin„ deren."
Ik
-

;
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Ik aarzelde geen oogenblik om daadelyk werkzaam
te iyn , ten einde de be*uste ftof magtig te worden
(wyl ik op dien tyd geen Itof voorhanden had); dan
ongelukkig flaagde ik niet dan op den tienden dag,
naa de ontwikkeling der natuurlyke Pokken. Ik entte, in weerwil van den reeds verloopen tyd, de ge
drie Kinderen in, waarvan bet oudfie nog geen-noemd
drie jaaren , en het jongfte een zuigeling was. ---_
Staande het ganfche beloop der natuurlyke Pokziekte
waren deze Kinderen in 't zelfde vertrek geweest, hadden met het befniette Kind omgegaan en gefpeeld ,
en ik liet deze converfatie den volgenden tyd volhouden. Met ongeduld zag ik den uitflag dezer alles
beflisfende Proef te gemoet ; en ziet hier het refultaat.
Naa verloop vats eenige dagen zag ik de gewoons
beginnende ligte ontf'teeking der wondles y de twee
ouditen der, drie Kinderen, terwyl 'er by het jongfte
geen (poor van ontfteeking te vinden was. Deze ontíleeking ging by de twee genoemde Kinderen haarera
gewoonen weg, terwyl dezelve by het jongde geheel
agterbleef ; 't welk ten gevolge had, dat bet. jongde Kind
op den tienden dag (juist op het tydtlip dat reen meest
tweede. bef ziet ontwikkelen) ziek wierd,-alde
en geweldig door de natuurlyke Pokken wierd aanga
tast; en dat de twee, by welke de Koepokstof gevat
had , op elk der, gemaakte wondjes met , een : f'choone:
Koepok waren 'voorzien. Zonderling, echter;. Was het,
dat deze beide_ Kinderen G op het zelfde: tydtkip dat het
jongfte de Pokken kreeg.., -.met valfche natuurlyke Pokken hier_ en daar wierden garagetast, welke den vyfden
en zesden dag (het eemgiie" kenmerk, waaraan dezelve
recht gekend worden) geheel verdroogden ; "ets dat een
dier Kinderen, op dat zelfde tydpunt , dezelfde toeval.
len had , als het Kind', 't welk door de natutirlyke ftof
was aangedaan (*). Hiernaa genazen alle deze Kinderen
(*) In 't Voorjaar ver7ogt my een Dorps•Heelmeester om
Koepokítof, ten einde één Kind mede in te enten , 't welk,
nit hoofde haarex jasren , dit zelf verkoos; terwyl de Va
overige vyf Kinderen de, zoogenaamde, bezoeking-der'yn
niet Willekeurig wilde op den hals haaien; -- en in Sep.
tember berigtte my die zelfde Heelmeester , dat deze vyf
mktNC. I803. NO. 3.
H
Kin.
,
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ren volmaak , hoezeer het jongfte verfcheide dagen
blind wás getvicest.
Ziet daar,, tnyne Landdenooten! eene alles beflisfèn^
de Proef. Mogen wy nu niet, by •gevolgtrékkjng, veilig
veronderfQellen, dat deze twee .K nderen door de I uepokItof van de natuurlykeKinderpokken volkomen zyn bevryd
gebleeven ; en dat ook het jong[te bevryd zou geWeest
zyn, indien het 't zelfde geluk had genooten als de twee
anderen, naamelyk dat de Koepokftof had gevat? 'Ver
Proef van de waáre werking der Koepok.-zekrnd
flof kan niemand verlangen ; immers had 'er eene daadelyke - befinetting plaats 3 welke vermeerderd of ver
Pokken van het jongste Kind; en-nieuwdro
dat de twee Kinderen niet geheel van de befinetting zyti
vry geweest, bewyzen de valfche Pokken van beide',
en de toevallen van het mitidenle Kind. Laaten
dus deze en andere Proefneemingen, zo binnen als bui•
ten ons Lttnd 'genomen,' in haat zyn,' u van de reeds
genoemde dwaalingen terug ate brengen ; — draagt de
aak van 'Genees- en HmIktintle aan deskundige mannen
op, en weest "verzekerd dat deze , : met eenerf voor
onafgebroken arbeid, Toms huive--beldoznyvr
rig zy m tie bellisfen, daar elk onkundigë: daadelyk
zulks'bitt^efent-; en 1 dat zy. simmer voprbedagtelyk iets
*uilen, in 't werk fellen, , 't welk ten nadeele • van het
mens chdí m kan uitloopes; --- offert, derhalven, uwe
Kindérèn niet langer aan de onberekenbaare gevolgen
dër natd(irlyke Kinderziekte ;)a dan -den dood ïelvé op,
en°ffelt uzelven niet langer in gevaar , van , • als zy
tot jáaí'eti vdn - onderfcheid -gekoomen zyn , het :bittere
verwyt te ' ondergaan : G tIWtlen zyt oorzaak vaan ons
ramfttodïg 1 ádeeven !
-

,

Kindere n alleid»or de natuurlyke Pokken waren aangetast ge•
weest,' en dat het ééne geheel was vry gebleeven - , 't welk
met de ~Mof li, .'t Voorjaar- was ingeént.
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(Ontleend uit Animal B1"gr4plty, by W. BttvarEY, 4. B.)

„n

e Zeven Wyzen van• Griekenland .leironden zich
by -elkander te Athene. Men fteldé` voor, dAt
elk hunner zou in 't midden brengen , wat . liy voor
het groort gnder in de Sghepping bleldt, Fen hunn e r, van hooger geést dan ande re n gedreeven, Qnxvouwde de gevóelëits van eenigen der Starrekupdi^eu , ten
aanziene van áíe Vaste Starren, als. •zo veele innen,
die elk haare Planesten hadden, rondsonï dezelve beweegende , die voorzien waren met Planten en Dieren,
even als de Aarde. Aangevuurd door dit depkbeeld,
kwamen zy 'o ereetf", Óm JUPITER te bidden , dat hp
hun zou toelaaren Bene reis na de Maan te doen, et4
daar drie dagen te bl yven , om ' alle 4e ' wonderen te
aanfchouwen , en des _een vertiag te' deert aan de wereid e by hunne wederkomst.
f urIT£It gaf zyné toegemftling, en beval hup, op
eenen hoogen' Berg zamen te komen., Waar eene Wolk
in gereedheid. ZOU weezen om hun u de Maan te voe r
ren. Zy 'Ve koózen. eenige Mannen dan beltwaamheid,
Qni hun op dien tocht te vergezellen,, één byftand te
verjecnen in 'het befchryven ed afbeelden der voorwem
pen, welke" _zy aldaar zouden aantreffen. Z y kwamen
in de Mian, en vonden Bene plaats, welgeflhikt oni
hun te ontvangen.
„ Den volgenden dag , zeer vermoeid van de reis ,
bleeven zy in huis tot den middag; en zich nog Zwak
bevindende, gingen .zy aan tafèl, om zich clooy een ruim
onthaal te verfrisfen ; dit fmaakte zodanig, dat zulks de
overhand kreeg . op hunne nieuwsgierigheid, Deezen dag
dus zagen zy alleen door de ventters het lustig lapd ,
vercierd reet de Pchoont}e bloemen., waaraan de flraar
len der zonne één byzonderen luister gaven ; zy hoor
gezang der verruklykst zingende vogelen, tot-denht
de avond viel.
„ Op den tweeden dag stonden zy 's morgens vroeg
op, om hunne waarn eenlingen aan te vangen; maar
eenige íchoonrn jonge Maagden cis lands vervoegden
zich by hun, met raadgeeving, dat zy eerst volkomen
,

112

tot

log

PROEVE

tot hunne kragt moesten weezen , eer zy het moeilvk
werk, 't geen zy ítonden te onderneemen , ter hand
Ploegen. De 'lekkere fpyzen , de keurige wynen , en
de fcboonheid deezer Dogteren , kreegen de overhand
op het genomen beíluit deezer Maanreizigeren. Men
bragt 'er Muzyk ; de Dans begon ;alles werd vrolykheid ; de geheele dag fcheen der galanterie gewyd; tot
dat eenige Buuren, de daar gehoudene vreugd benydende , gewapend ter fpeel- en dans - zaale intraden. Met
éenige moeite werden zy gegreepen ; en men beloofde,
dat die rustverftoorders den volgenden dag zouden geitraft worden.
„ Ten deezen derden dage hoorden zy het Regtsgeding , de befchuldigingen, de verdeedigingen, de daar
op gemaakte uitzonderingen, en het vonnis zelve ; de
geheele dag werd daarmede geileeten, en de tyd, door
JUPITER vergund, was geëindigd.
„ Wanneer de Reizigers in Griekenland wederkeerden, liep het Volk toe, om de wonderen, in de Maan
gezien, te hooren vermelden; doch alles, wat zy kon
zeggen, (want het was alles, wat zy wisten) kwam-den
hier op neder , dat de grond, als met een groen tapyt
belegd was, doormengd met bloemen ; dat de vogels
boomen verruklyk zongen; maar welke de nain
tuur was van de bloemen, die zy zagen, of van de
vogels, welke zy hoorden , — hiervan wisten zy volfirekt niets.'— In gevolge van deeze onkunde werden zy
allerwegen met verfmaading bejegend (*)."
Deeze Fabel werd zeer eigenaartig door LINN2EUs
op het Menschdom in 't algemeen toegepast. In de
Jeugd zyn wy, in alle opzigten , te zwak, om de
groote 'voorwerpen rondsom ons te onderzoeken: al die
tyd des leevens gaat, overzulks , verlooren in bedryfloosheid en vermaakneeming. — Weinig beter draagt
het zich toe in de Manbaare Jaaren : wy vestigen ons
in een leevensiland, trouwen, dompelen ons in drukke
bezigheden, zorgen bekruipen ons, en zo vliegen de

de

jaa(*) LIKNEUS maakte , to zyne Voorleezingen over de Na
tuurlyke Historie , veelvuldig gebruik van gepaste Gelykenisfen , om de aandagt zyner Toehoorderen op te wekken. De
nier medegedeelde voegde by voor zyne Lesfen over de infeFten.
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jaaren beenen. — De Oude Dag komt ; nog houden
wy met arbeiden aan , tot dat wy in 't einde dit leeven doorjegleeden zyn, zonder naauwlyks ooit op de
Werken van onzen Schepper te letten, zelfs zonder immer het einde, waartoe wy gefchaapen zyn, overwoogen te hebben.
Zodanig is, met weinig uitzonderingen , de loop des
menschlyken leevens. 't Is waar , elk Mensch flaat
eenigzins agt op de natuur; allen kunnen het groen der
velden en boomen opmerken , de fraaiheid der bloemen
waarneemen , het verrukkend gezang der vogelen hooren ; weinigen , egter,, geeven zich de moeite om een
enkelen flap verder te gaan, of eenig verlangen te betonnen om de natuur deezer Werken van cons Almagt
te onderzoeken.
Het is een der weezeniyktle nuttigheden, uit de Beoefening der Natuure e trekken , dat dezelve ons. de
grootfte van alle Waarheden opheldert -- de Waarheid.
„ dat 'er een GOD beftaat ; dat _die GOD Almagtig,
Aiweetend , en onbegrensd in Goedheid moet weezen;
en dat, fchoon Hy in een licht woone, 't welk geen
iferflyk oog kan zien , nogthans onze bekwaamheden
Hem klaar en onderfeheiden zien in zyne werken."
In deeze worden wy gedrongen op te merken eene
maate van grootheid, ver boven de bevatting onzes
Verflands om te begrypen ; — wy zien eene juiste
fchikking van deelen , een verbaazend geheel uitmaakende ; eene eenpaarige volkomenheid en goedheid,
welke niet alleen geregtigd zyn tot onze bewondering,
maar die van ons de fchatting van eerbied, dankbaarheid en liefde vorderen, toe te brengen aan den Vader
des Heelals. Elke f}ap, dien wy doen, in onze waarneemingen der Natuure , verfcbaft ons de ontwyfel•
baar$te proeven van 's Hoogflen toevoorzigt ; uit deeze leeren wy de ydeiheid van alle wysheid , waarop
wy ons zo vaak verheffen , en krygeii eene heilzaame
les van nederigheid. Wy voelen ons gedrongen, onze
afhanglykheid te erkennen van de befchermende hand
GODS, en dat wy, van diens onderfteuning ontzet, op
dat eigen oogenblik, tot niet zouden worden. ,
Elk voorwerp in de Schepping is gekenmerkt met de
leesbaarfte letteren van de oneindige volmaaktheid en
overvloeiende weldaadigheid des Maakers. Indien wy
met de naauwkeurigile onderfcheiding de zamenitelling
H3
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der lichaamen onderzoekèti , 'en zelfs hunne kleinte
deelen in aanmerkítlg' neem en, zien wy klaar eerre nood
waarin het een tot het ander-lakyefhngid,
staat; en, indieS wy letten op den verbaazend grooten
2amenloóp van oorzaaken, welke zich vereenigen in de
onderfcheide werkingen der Natuure daar te hellen,
zulleih wy opgeleid worden om verder te gelonven, dat
de geheelé wereld een zamerige?lelde reeks is van oor
waarin alle de deelen , ' t zy-zakenuitwrl,
ilaby of vetder af, eerre rtoc dzaaklyke betrekkitlg tot
elkander hebben. Wy zullen niets op zich zelven Lande, nier § bnafhátiglyk van Iets anders aantreffen. Elk
,deel ,Erekt ter ondetíletuning van andere, en ontleent ,
op zytie beurt, een ,leun van andere.
Eer wy, verder tot ons onderwerp toetreeden, willen
Wy, voor een oogenblik, ftilttaáti by dat deel van elk
dierlyk lichaam, het Oog gehéeteh , ' t welk, fchoon
een` der meest zigtbaare , niet hei° nicest verbaazend
deel des lichaams is. Hier vertoont zich eeiie keurigbeid van maakzel, zamenftelling en gebruik , welke ons
verbaast. Wy zien 't zelve geplaatst in een beenigen
ommekring, omzet met vet , als een gemaklyk kusíèn,
waarop het rust, en waarin alle de beweegingen van
bet Oog gereedlyk plaats grypen. Wy vinden het
Oog, behalven verfcheide andere byzonderheden, voorzien met de wondervolle fchikking van de iris , den
oogappel en de onderfcheidene vogten, en die onbegryp.
lye bewerktuiging, de gezigtzenuw,, welke, op eene
wyze, verrë ons begrip te boven gaande, aan onze bevatting de beelden der uitwendige voorwerpen vertoont. Hoe Wonderbaar is de zamenftelling van
liet Geraamte ! Elk byzonder been is gefchikt naar de
behoefte en leevenswyze van ieder Dier. Het Zenuw
meer tot onze bewondering geregtigd; en-geftlisno
indien wy tot de Ingewanden komen , de Fluid en ándere deelen des lichaams 4 kunnen wy geen paalen
fellen aan die bewondering.
Maar alle de gewone werkingen der Natuure , hoe
groot ze zyn, worden; int algemeen, zo gemeenzaam aan
ons, dat zy ,voor geen gering gedeelte, ophouden onze
kennisneeming te trekken. Zo worden ook alle de nuttige vermogens des dierlyken leevens , die , haan wy
'er agt o- , niet kunnen nalaaten de ziel niet tae entzaawekkendhe indrukken te vervullen , als onopgernerJt
vooI-

OVER DE BEOEFENING DER I ATUURE.

itz

voorby gezien. Wy allen veeeten , by vóorbeld, , dat
wy, wanneer onze neiging daartoe. aandryft, door eene
ligt volvoerbaare werkzaamheid onzer .:leevensvermo=
gens , onze hand aan ons hoofd brengen. Niets. fchynt
eenvoudiger , gemftklyker , dan die werking : wanneer
wy 't nogthans onderneemen , ons een denkbeeld! te
vormen van de wyze , waarop dat. onlichaamlyk deel,
't welk wy de Ziel noemen, op de itoffe kan werken,
en dezelve dus in beweeging brengen , verliezen wy
onszelven in het onbegryplyke, 't geen ons omringt.
Wanneer wy de proeve neemen om de eigenfcl;appen
der fto#Fe na te gaan, ontdekken wy, dat wy door aan
geduld eene vordering kunnen maaken in kun-dagten
aan welke, volgens onze bepaalde denkbeel--dighen,
den, naauwlyks paalen kunnen gezet worden. De beweegingen der Planeeten kunnen bepaald, derzelver . af
i}anden gemeeten, en de omlooptyden uitgerekend worden. De Wiskunftenaar kan met de beflisfendfte zeker
dat geen vlieg op den aardkloot, dien-heidbtogn,
wy bewoonen , kan opvliegen , zonder daarin, eene beweeging te veroorzaaken ; en hy kan, verkiest by
zulks , met de grootfte naauwkeurigheid verzekeren,
welk het beloop dier voortgebragte beweeging zyn
moet. In deeze nafpeuring kan de ziel van eenen
NEWTON haare meer dan gcmeene vermogens ten toon
fpreiden, en tot eene hoogte zweeven , ver buiten het
bereik der navolginge; en nogthans, in de. proeve oni
de oorzaak rler dierlyke beweegmg te verklaaren, (raat
het geringde Diertje, 't welk op aarde kruipt, boe ver
dit denkbeeld ook moge weezen , volmaakt-nedr
gelyk met eenen NEWTON : zy kunnen even zeer de
vermogens, door den Almagtigen hun verleend, te werk
dellen , zonder in iaat te zyn om het geringfle denk
te vormen van de wyze, waarop zy in raat ge -beld
te brengen. De-fteldzyn,uiwrkshevot
Mensch, egter, kan , indien hy wil, deeze uitwerkzels
befchouwen; de Mensch is , mogelyk, van alle Schep
Aardbol heftaan, alleen dat wee--zeln,diop
zen, 't welk , de wondexen, daar ten toone, gefpreid ,
befpiegelende , wanneer het hens behaage, eenig denkbeeld kan vormen van zyne eigene, nietigheid, oni daardoor zyn trots te dempen , en zich teffens te verheffen
boven de des onbewuste weezens , welke hein oi.r•
ringen.
Wan
Hq.
-
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Wanneer de Ontleedkundige overweegt, hoe veel
fpieren 'er in beweeging moeten gebragt worden, eer
'er eenige dierlyke werking plaats grype ; wanneer by
die een voor een nagaat , en tragt de naauwkeurige
maate te bepaalen , tot welke ieder fpier moet gefpannen of losgelaaten worden, eer eenige bepaalde bewee
gefchieden, — vindt by zich ingewikkeld in-ginka
een onuitkomelyken doolhof van berekeningen. Wanneer by verder nagaat, dat het niet zyn eigen lichaam
alleen is', 't welk zich begaafd vindt met het vermogen
om deeze onbegryplyke werkzaamheden (dat ik my dus
uitdrukke) op te roepen , maar dat bet minstbeduidend
infe& bekleed is met vermogens van eens dergelyke
natuure , ftaat by nog meer vertteld. Een fchrander
Natuur-onderzoeker heeft ontdekt, dat in het lichaam
van een Rups , onder de laagfte foort van weezens gerangfchikt , meer dan tweeduizend lieren zyn , welke
alle met zo veel gemaks in werking gebragt kunnen
worden , op het behaa geta van het Infect, en de werkingen met even dezelfde ftiptheid en vaardigheid vol
als by het volmaaktile Dier ; en dat dit alles-breng,
door dit Infe& gefchiedt , niet gelyke bewustheid van
de wyze hoe , als dezelfde eigenwillige beweegingen
door den Mensch zelven verrigt worden.
Zommigen, hoe volzeker eene waarheid het ook zy ,
zullen bezwaarlyk kunnen gelooven, dat de kleine Ephe^nera- vlieg, of het Dagdiertje, welks leeven ilegts eenige weinige uuren duurt, in alle deden, tot de verrigtingen, welke het te volvoeren hebbe, zo volnaakt bewerktuigd is als de ftaatlyke Olyphant, die, eene eeuw
laug, de bosfchen van Indie betreedt. -- Weinig veronderuiellen zy,, dat dus een Diertje , onder een zeer
vergrootend Microscoop gebragt , in alle opzigten , zo
fraai gevonden wordt, en zo volkomen , als eenig der
rootere Dieren ! Zeer ongelyk aan de gebrekkige
unstflukken der menfchen , vertoonen zich alle de
kleine deeltjes van deeze werken des Scheppers in de
grootfte volmaaktheid, en vorderen van ons des te groo,
ter bewondering, naar maate wy ze aandagtiger be.
fchouwen. De Heer DE LISLE zag met een vergroot.,
glas een zeer klein Infest, 't welk in één feconde tyds
drie duimen wegs aflei , daartoe vyfhon;derd-en- veertig
ïtappen doende; en veele der ontdekkingen van den
keurigen Waarneemer LEEUWENluoEI zyn nog verbal-.
-
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zender. Op deeze wyze ontdekken wy ten duidlykfte , dat alle de Werken GODS vol fchoonheid en
volmaaktheid zyn, en dat Hy zo zeer te bewonderen
en te aanbidden is in het Infé& als in den Leeuw en
Olyphant.
Indien wy van deeze voorwerpen , alleen door het
Microscoop naar eisch te ontdekken, onze aandagt wenden op het verbaazend Stelzel des Heelals, en de hemelen befchouwen , — welk een verbaazend veld van
bewondering doet zich dan op aan ons oog! Deeze
Aarde, welke wy betreeden , maakt flégts een gedeelte
uit in ons Zonnetlelzel ; en dit Zonneftelzel, hoe ruim
en groot ook, verliest zich, als 't ware, in de onmeetelykheid der ruimte : o: ze Zon wordt een Star voor
Planeeten , wentelende om andere Zonnen , even gelyk
derzelver Zonnen Starren voor ons zyn. Van deeze
kunnen 'er niet minder dan vyf- en - zeventig millioenen
ontdekt worden in het uitfpanzel , aan onze waarnee.
ming opengefleld : maar wat zyn deeze alle, vergeleeken met de menigte , verfpreid door het paallooze uit
Heelal moet een aantal bevatten, de ui--fpanzel!Ht
terile ftrekking der menschlyke verbeelding verre overtreffende. Om eenig flaauw begrip van de uitgeflrektheid der ruimte te volmen, mogen wy aanmerken, dat
Starren van de eerfte grootte , of die ons de groottle
toefchynen, omtrent I9,000,coo..000,000 mylen van onze Zon verwyderd zyn, en dat eenige der kleindere
Starren in afttand dit verbaazend getal eenige keeren
verdubbelen ! „ Groot is onze GOD ! Groot is zyne
„ magt! S GOD! wie is u gelyk?"
Dan , om tot het Dierlyk gedeelte der Scheppinge
weder te keeren , wy treffen daarin ontelbaare bewyzen
voor onze (telling aan. Wy zien, dat alle de kleindere
Schepzels , die ons ten voedzel strekken , by uitftek
vrugtbaar zyn, en in veel grooter aantal, dan andere,
voortteelen. In het Vogelgeflacht is het byzonder opmerklyk, dat, ten einde zy niet te kort zouden fchieten in het leggen van zeker getal eijeren, zy voorzien
zyn met het vermogen om andere voort te brengen , in
stede van de weggenomene; doch wanneer het getal vol
is , houden zy op. Hier heeft eene werking plaats,
die, even als veele andere , welke onder- het oog onzer befpiegelinge zullen vallen , onze bevatting verre
te boven gaat. Hoe de enkele berooving van een geH5
deel,

-
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deelte eene nieuwe voortbrenging daarfaelt, valt niet ge.
maklyk te bevatten. Het verwekken van nakroost
fchynt , in dit geval„bykans eene vrywillige daad van
liet Wyfje; maar hoe dit gefchiedt , weeten wy., n op^
niet , en waarfchynlyk zullen wy daaromtrent altouu1
onkundig blyven. — Befchadigende Dieren vermenigvuldigen doorgaans zo traaglyk , dat zy nimmer het
bedwang der menschlyke vermogens te boven gaan.
En , wanneer wy, by dezelve eene flerke vermenigvuldiging aantreffen, ontdekken wy in 't.algemeen. door de
Voorzienigheid iets daargefl:eld om ze te verwoesten en
het evenwigt te houden. Veele foorten verflinden elkander; en veele, die anderzins , door derzelver menig
te, welhaast den Menschdomme nadeelig zouden weezen, ítrekken andere tot;voedzel. De Infer-gefachten
teelen het fterkst voort, eenige tweeduizend ieder.
Hoe zeer zouden deeze de logt vervullen , werden ze
niet vervolgd en verdelgd do')r ontelbaare vyanden !
Het getal der Jongen, door elk Dier voortgebragt,

Raat steeds in zekere evenredigheid tot den leevens-

duur. De Olyphant wordt gezegd, eene eeuw, of -langer, te leeven. Het Wyfje brengt flegts één jong te
gelyk voort, en dit heeft zestien of agttien jaaren noodig om te volgruei;en. Bykans het zelfde neemt men
waar, ten opzigte van den Rhinoceros, en alle de Dieren van de grootfte foort; doch de kleindere , wier
leeven veel korter duurt , of wier vermenigvuldiging
voor den Mensch niet zo nadeelig zou weezen als die
der anderen , hebben een veel grooter aantal van Joa^gen: veele, als de Konynen, baaren herhaalde keeren
in 't jaar, en brengen telkens een aantal Jongen ter wereld. Nimmer heeft men bevonden, dat ééne foort zo
zeer vermenigvuldigde, dat ze eene andere geheel uitroeide ; en dceze zo zonderlinge evenredigheid heeft verfcheide duizend jaaren fland gehouden. Ten opzigte van de
Dieren geldt de regel, „ het eerie geslachte gaat, het
ander gedachte komt;" zo wordt het evenwigt , door
alle eeuwen , en in alle landen , in (tand gehouden.
Dat wy, voor een oogenblik, de aandagt. vestigen op
de eer{le bevolking der aarde, als behorende tot dit
onderwerp, en daarover licht verfpreidende. In den beginne vinden wy, dat 's Menfchen Leevensduur tien of
twaalf maaien het tegenwoordig tydsbeflek haalde. las
den Zondvloed blykt die dezelfde geweest te zyn. 1Vv
tref
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treffen een berigt aan van een man, die meer dan ne
telde. Verfcheide van die in de eery-genhodrja
fie eeuwe gebooren werden, bereikten vierhonderd jaaren ; geen van de tweede , zo veel wy weeten, bereikte
tweehonderd -en- veertig ; en ilegts één van de derde
leefde tweehonderd jaaren. Het getal der Kinderen
fondt in volle evenredigheid tot den Leevensduur; in
deezen tyd werden maatichappyen gevormd, fteden gebouwd, volken kwamen tot Rand. Ten tyde van MOSES, wanneer de aardbodem genoegzaam bevolkt was,
werd zeventig of tachtig jaar de duur des men schlyken
leevens. „ Aangaande de dagen onzer jaaren," zingt
de Psalmist, „daarin zyn zeventig jaar, of, zo wy zeer
fterk zyn, tachtig jaar, en het uitneemendfte van die
„ is moeite en verdriet; want het wordt fnellyk afge„ fneeden , en wy vliegen daar heen ! " — Van dec.
ze juiste fchikkingen, naar tyden en gelegenheden, kunnen wy geene andere, voldoende reden gee ven, dan door
op te klimmen tot GOD, de eerste Oorzaak.
((let Vervolg en Slot hierna.)
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et Reisverfag, 't welk wy hier aanvanglyk meis
overgezet uit
t1
het laattrie n en belan b r Y
welk
,, Werk ede
,
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geeft van de Franfche Vastigheid in ,dat gedeelte van
, 4 lfrica; het is uitgegeeven op gezag van het te.
„ genwoordig Betluur van Frankryk ; het werd ge„ fchreeven met het voordeel van den toegang tot
alle de Papieren, Senegal betreffende, voorhandee
„ by den Raad van Scheepvaard en Volkplantingen."
Wy ítaken op den een-en-twintiggen January des Jaars
1784 van Brest in zee , aan boord van de Corvette La
Baijoruaaife, waarover ik de eer had het bevel te voeren. De Heer i) REPENTIGNY, die vertrok om her
Gouvernement der Fran/die Vastigheid te Senegal op
zich te neenien , Je Heer BAILLY , die een ondergefltikten pust zou bekiceden, en de Heer DESTANCREs,
een
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een uitileekend Ingenieur , en Capitein van een Bataillon Africaanfche Vrywilligers, waren de Reisgenooten,
die ik overvoerde.
Niet meer dan vyf en-twintig mylen waren wy Westwaards op geftevend, of wy kreegen te worftelen met
tegenwinden. Met eenige moeite zeilden wy den dorm
door, en hielden onzen koers. Wy zeilden het Eiland
Madeira voorby, liever verkiezende een der Canarif lie
Eilanden aan te doen.
Op den agtften February bereikten wy het Eiland
Forta Ventura. Wy hadden eenige moeite om den
ílroom van Kaap Bojador dood te zeilen. Die Kaap
omgezeild zynde , kwamen wy binnen minder dan zes
mylen van het land, op een tyd, dat wy ons, volgens
onze rekening , nog een-en-twintig Mylen van daar
moesten bevonden hebben : dit kan veroorzaakt weezen
door het geweld der ftroomen, of toe te fchryven zyn
aan de onnaauwkeurigheid der Kaarten, waarop wy
vertrouwden.
By het omzeilen van Kaap Barbas liet ik alle twee
uitren het dieploot uitwerpen , en vond de diepte van
vyf-en-dertig tot vyftig vademen, op niet meer dan
een en een half myl van 't land. Op één myl affaands
van den oever was de diepte nog twintig vademen.
Daar is, derhalven, zulk eene Zandbank niet, als die,
welke de Kaarten plaatzen tusfchen Kaap Barbas en
Kaap Blanc, en verbeelden, als zich drie mylen Westwaards uitfl;rekkende. — 'Er is, met de daad, eene
Zandbank , bykans tot de oppervlakte der zee reikende, en zich uitilrekkende , tot op een halve myl affiands van het ftrand, in eene richting tusfchen N. N.
O. en Z. Z. W. zo verre als Kaap Corveiro : dan
loopt dezelve Zuidwaards , en vormt een kleine Baai,
een halve myl wyd , en eindigende by Kaap Blanc,
dat is op de Breedte van 20 0 . 50'.
Op eene myl afftands van Kaap Blanc wierpen wy het
anker uit. — Vyftien mylen ten Zuiden van die Kaap
ligt het Eiland drguin, waarop de Portugeezeri in den
Jaare 1455 eerie Sterkte bouwden. Deeze Sterkte geraakte ten Jaare 1633 in handen der Hollanderen ; doch
werd hun in het jaar 1678 ontweldigd door DUCASSE,
Direheur van de Franfche Compagnie van Senegal.
De Pruisfchen namen het in 1685 in bezit ; dan het
werd den Franfchcn wedergegeeven by het Vredesver-
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verdrag, in 's Gravenhaags den 13 February 1727
geflooten.
Weleer viel 'er veel te doen in de Fatory van dit
Eiland. De groote hoofdzaak was Gom, gehaald uit
een bosch op den rechter oever van St. ,lans Rivier,
niet wyd •van dit Eiland gelegen. De .Franrche Compagnie brak in 't Jaar 1727 de verflerkingen af; en van
dien tyd af kwamen de Mooren, die Gom om te ver
aanvoerden, op eene plaats, de Stapelplaats der-kopen
Woestyne geheeten, naby het Eiland St. Louis, 't welk
tot Senegal behoort.
Volgens een Verdrag , in 't Jaar 1763 geflooten
bleeven de Engelfchen in 't bezit van Senegal; doch het
was toen een gefchilfluk, of deezen ook een uitfluitend
regt van handel verkreegen hadden op het Eiland Arguin. De vermeestering der Franfchen van Senegal in
1779, en het Vredesverdrag op den 3 September 1 7 8 3
te 1/er/allies geflooten, maakte een einde aan die zwaarigheid. Het Eiland ilrguin werd aangemerkt al9
afhangelyk van het vermeesterd grondgebied.
Dit Eiland zou tot een goede plaats voor de Visfcherg
kunnen gemaakt worden. Dit toonden de Hollanders,
toen zy 't zelve in bezit. hadden. Op de Zandbanken
daar digt by zwemmen geheele fchoolen van groote Labberdaan , gefchikt om gedroogd of ingezouten te worden; het Eiland levert een overvloed van Schildpadden
op, te lekker om te Beten, dan dat zy myne aanpryzing
zouden noodig hebben.
Den Keerkring fnydende, zagen wy eene menigte van
Keerkringvogelen. Zy zyn witagtig van kleur, en de
ifaárt Feftaat uit een enkele veder; zy vliegen zeer
hoog. Ons kwam desgelyks de Vliegende Visch te vooren. In gedaante heeft dezelve veel van den Haring,
doch twee groote zydvinnen als vleugelen. fly vliegt
alleen zo lang die vinnen nat zyn, wanneer by zich
weder te water begeeft om ze in te doopen. De Dolphyn aast zeer fterk op den Vliegenden Visch; by
wa gt het oogenblik des nederdaalens, en hapt dan toe.
Kaap Blanc verlieten wy op den veertienden February, en zeilden Z. W. waards, tot wy eene plaats
bereikten , waar het water van dertig tot vyftien vademen verminderde ; waarop wy het geraaden oordeelden, een westlyker koers te neemen: fchoon BELLIN,
ep zyne Kaart, de groote Bank in de fcreek van Z, Z. O.
en
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en N. N. W. plaatst,vondt de Heer DE•vAu ntEFJL,over
een fmaldeel fchepen 'liet bevel voerende, hier
- KoopvaardyfcJ epen ei
diepte in 't Jaar 779.
een Galjoot vergingen in den Jaare 178;, door al te
blind- op de Kaarten af te zeilen. De juiste ligging
van de Bank is Z. W,, 4 Z. van I aap Blanc. Zeelis.
een, behoorl yk acht Maande op deeze aanwyzing, kun
hunnen koers veilig inrichten van Kaap Banc na-ne
sort endie.
Dértig mylen Zuidwaaïds van Arguin ligt een groep
Eilanden; het voornaamae van dezelve is..Tider. Tus*
fclien dit.,Ejland en Kaap Mirik is de mond van de
Rivier St. san , welker loop weinig bekend is. Onze
Zeelieden kennen de trouwloosheid der Mooren al te
wel, om. zich verre op die Rivier te waagen.
Kaap Mirik kreegen wy den vyftienden February in
't gezigt. ' By wáàxnGëming bevond ik , dat het ligt op
de Breedte van' i8°._. 5i/ fchoon BELLIN het op de
Breedte van 18°. 157' plaatst. De afstand tusfchen Kaap
Bl nc "en Kaap Mirik is dus vier mylen minder dan
men tot bier ,toe onderfteld heeft.'
Langs de kust heen, vaarende, ontdekten wy de klei,
ne Baai van Tindal, welke thans ,door een Zandbank
gelooten is , uitgenomen een (malle doortocht aan het
Noordeinde. Voorts kreegen wy Portendic in 't gezigt;
eek reele; niet aan Frankryk toebeh9orende. Te Port
tendie . wordt ílerke . handel in Gom ;geiireeven, De
Fran/the Senegal- Compagnie verkreeg. Portendic van de
Mooi-en -op den negen - eil- twintigeten July des Jaars 17,I".
Der MoO. en afftand werd den zesdeii.Maart r7 bek.
kragtigd door een nieuw 'Verdrag met ALi-CHAND0URA
en Bolt -ALI, Hoofden der Mooi/the S^am,4ien, aan wel..
ken deeze plaats oorfpronglyk toebehoorde. Daar was
een .Sterkte, welke geflegt werd in 't Jaar i7, eg
naa dien tyd verplaatfte zich de handel na de, Stapelp laiztr der LPoestyne. De Engelfchen behielden, by een
Verdrag dés Jaars 1783, "voor zich het regi om te han
Portendic en St. yarn Rivier, maar niet op-delnop
'er eenige vastigheid te itigten. Zy zyn zines dien
tvd, gewoon geweest, elk jaar, op deeze reede niet minder dan 6co,000 Ponden Gom te jcrygen.
Den àgttienden February te Senegal komende, anker
een myl van de Bank, op-denwyopafilv
de diepte van 81 vadem water, goede ankergrond. Het
;
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Foi van Senegal - ligt op de Breedte van T. 5g N. en
op de Lengte van 1 8°. 5 i/ W. van Parys.
Naardemaal groote Schepen niet over de Bank heen
kunnen, wagtten wy na Sloepen, om. ons na het Eiland
Si. Louis te brengen, vyf rnylen van den mond der Riviere gelegen, waar de Hoofdftad is van de Franf he
Volkplanting in Senegal.
' Dit Eiland is omtrent Bene halve myl in den omtrek.
In de lengte ftrekt het zich van het Noorden na het Zui
uit. De gedaante is die van een langwerpige. zand.-den
bank, gelegen op 'een punt van de kust, die tusfchen
de rivier en de zee uitfteekt.
De oppervlakte van dit Eiland is plat, dor, en flegts
weinig boven - den ftroom uitfieekende. Het is derhalven niet tot den akkerbouw gefchikt. In den regentyd
befpeurt men ;eene lterke groez'ing in eenigevan de daar
aangelegde tuinen. — De lugtftreek is ongezond'; maar
n rost tusfchen December en May, wanneer het water
laag is. ,De algemeen heerfchende ziekten, wanneer de
Rivier over roomt, zyn Lyfloop en Bene kwaadaartige
Koorts. Nooit heeft zich een Arts in Senegal neder'
gezet; maar Chirurgyns, eenige meer, andere min bedr@even in bun vak , zyn 'er van tyd tot tyd heen gekonden. Men heeft bevonden, dat, geduurende het on.
gezóndite gedeelte van het jaar, de lugt zeer ten voor
kan gezuiverd, worden door her branden van die-del
zelfde Gom, welke- het byzonder voortbrengzel is des
gronds van Senegal: deeze wordt daarom gebruikt om
de barakken "e id hospitaalen te berooken. Het branden van drie onsen Gom is genoeg tot bet berooken
van een vertrek. De deuren en venílers moeten, onder
her rooken , wel digt geflooten - worden. ' Palm-wyn ,
wanneer dezelve jong is, vond men desgelyks zeer heil
Maar, dewyl men dien moet-krygen van een-zam.
afgelegen eiland; is dezelve dikmaals zo bedorven, als
men dien op het Eiland St. Loris krygt, dat de drinkers 'er groot -nadeel van hebben.
Dit Eiland, de zetel zynde des Handels' en van het
Bewind der Vbfltplantinge, is fierk bevolkt door Mulatten en Vrye Negers. In July des Jaars f779 was
het - geheéle gétál der Inwoorderen 4o18 Zielen; of]der
deezen telde men ii i5 Mannen en -.a9o3 -Vrouwen. Ten
Jáare 1736 wáá. dit aangegroeid tot 5000 Zielen , en
derzelver getal bedroeg in i8oi sliet- minder dan ro,000.
Dee,

,
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Deeze Bevolking is egter te fterk voor de uitgebreid.
heid des Eilands en de middelen van befl:aan, welke hetzelve oplevert. Maar de Eilanden Babague, Safal en
Gueber zyn onlangs door den Gouverneur sLANCHOT
gekogt, om een gedeelte van deeze te overvloedige bevolking te ontvangen. De Mulatten en "ye Negers
woongin zeer gaarne op dit Eiland. Zy houden eene
groote menigte niets uitvoerende Slaaven ; en deezen
weigeren zy te verkoopen, dan alleen in geval van de
uiterfie noodzaaklykheid. Zy dryven handel op de rivier, in dat gedeelte des jaars , wanneer de leeven"svoorraad valt, en zich andere artikelen van koopmanfcbap voordoen. Door de Europeaanen worden zy
voornaamlyk gebruikt om de Schepen in de havens te
laaden en te losfen.
Naby den zetel der voornaamlle Vastigheid , vindt
men verfcheide andere Eilanden, door eengen befchreeven , als in staat , om, bebouwd zynde, Tabak,- Katoen en Graan voort te brengen. Tot duslange zyn
ze ongerept en onbewoond gebleeven. Deeze Eilánden
zyn zo zeer blootgefteld aan overftroomingen der riviere,
gepaard met afkolkingen , dat het bezwaarlyk valle
vooruit te zien , hoe eenig beftetadig en nuttig ge-.
bruik daarvan konne gemaakt worden. Babagué, 't
welk hooger dan de andere boven het waterpas der riviere ; ligt , zou misfchien niet veiligheid bebouwd,.
en vervolgens ter woonplaatze gefchikt kunnen - worden.
Koophandel alleen ikrekt ter dryfveere aan de Europeaanen, om als Volkplantelingen zich op deeze Breed-.
te neder te zetten. Negers, Goud, Gom, en Olyphantstanden, zyn altoos de voornaamfte Artikelen ge.=
weest, welke 4frica oplevert, en die de Kooplieden
uit Europa van daar Naalen.
Kort naa onze aankomst op het Eiland St, Louis, gaf
de Heer DuMONTET, de voorige Gouverneur, zyn gezag over in handen van den Heer DE REPENTIGNY y
daar gekomen om hem op te volgen,
Ik gaa voort om zulke waarneemingen mede te , deelen, als myne tegenwoordigheid aldaar my toe in (laat
Helde. --- D'ANVILT.E en DE LISLE, twee der uittlee^
kendfte Aardrykskundigen in Frankryk, waren de eerfte
bedendaagfche, die, met eenig vertrouwen, dagten , dat
Senegal eerre Rivier was, onderfcheiden van de Niger.
Hui
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!-Iuh gevoelen is, in laateren tyde, vérflërkti door de
waarnemingen van den Schotfcherl Reiziger -MUNGo
PARK.

De Rivier Senegal ontlast zich, gelyk ik reeds gele
eenheid gehad heb aan te merken, in den 1Itlrintifcheii
Oceaan. Dé mond dier Riviere is aldaar bezet met een
Zandbank, welke alleen Bene naauwe en moeilyke opening openlaat, door welke open barken en kleine overdekte fchepen den heen- en w der-weg neemen, dikwyls
niet zonder groot gevaar; Het Eiland St. Louis ligt
vyf mylen boven die droogte. De Senegal verdeelt
zich In verfcheide takken, als dezelve den Oceaan nadert. Naa vyf en- twintig inylen noord- en zuidwaards
geloopen te hebben , in eerie richting, evénwydig met
de kust , neemt dezelve eene fchielyke wending, en
loopt van daar, flegts met eenige bogten, ten naasten
by oost en _west. Vyf mylen honger , waar dezelve
weder van koers verandert, en vyf-en-twintig mylen van
het Eiland St, Louis, is de plaats , bekend onder den
naam van de Stapelplaats der Woestyne s beroemd , als
de plek, waar men de Moo, -en ontmoet, om de Gom te
verhandelen. Zestig mylen honger, op ligt een Eiland,
bekend onder den naam van het Eiland der Olyphantstanden, of het Tvoor- Eiland ; aan den uithoek van 't
zelve werd, in den Jaare 1743 eerie Sterkte gebouwd
door de Fran/the Senegal- Compagnie. Het Fort draagt
den naam van het Fort Pcdor. De handel in Gom wordt
aldaar ook . terk gedreeven.
Behalven deeze zyn 'er twee andere Stapelplaatzen,
de een genaamd de . Haaien -grond en de ander de Roo=
dehonden- grond, werwaards zich de Binoren desgelyk9
met hunne Gom vervoegen. Beide deeze Handel=
plaatzen liggen in de nabyheid van het Fort Podor.
De 1rabifche Gom is eene lymerige en hartsagti=
ge zelfftandigheid, van veelvuldig gebruik. Dezelve
fypelt uit den Gomboom ; de Mooren verzamelen dezelve, om ze aan de 1+ uropeaanen te verkooptin. De
handel, in dit artikel is zo veel te dierbaarder dewyl dezelve byzonder eigen is aan Senegal. De
Gom van dezelfde fart, die uit de Levant komt y
bedraagt geen vyftiende gedeelte van de hoeveelheid %
in Europa tot verfcheide einden g ebezigd.
Het is byzonder in de drie Bosfchen, Sahel, Lebia,'4
en Alfatak , ten noorden van het Eiland St. Louis gei
iENG. I803. NO, g.
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legen, dgt 'de 111vo?.-en deeze Gom verzarutlo: 'er aye
egter vert Bide andere .kleindere Gombpom- ppantadien
op het grondgebied van Senegal.
De ;Gam yvordt verzameld in de maand Maart. Ge1yk ' met alle ,andere voortbrengzels, is de inzameling
;nu eens grouter,'. dan eens. kleinder; en de prys daar.
oomen misfen niet,
aan geëvenredigd. . Maar de Gomb
twee jaaren agtereenvol,gend Gom. uit te leveren.
Het jaarlyks gebruik van deeze Gom in Europa wordt
gefchat op, a,000,000 Pondep. Van deeze hoeveelheid
werd voorheen ,door de.Fran/ehe Compagnie, a,o8o,000
Ponden ingevoerd.' 'DeCo..nwagnie heeft naderhand haaren
handel gebragt tot een jsarlyltfehen invoer. van omirent
1,3roo,000 Ponden. Frán ryk zou in 4aat weezen, de
volle benoodigdheid an 2,000,000 Ponden te,verfchaffen, ware het niet, dat de. Engelfchen, uit krgte des Verdrags van den Jaare 1783, handel dreeven op Portendic,
een uithoek aan de kust, omtrent dertig mylen van de
Rivier Senegal gelegen. --- Het voordeel , 't welk
Frankryk jaarlyks van deezen Handel in Gom alleen
trekt, wordt op omtrent 95700o Gulden begroot..
Het Gom uitleverend Gewest is in 't bezit: van drie
Moorfche Stammen , elk onder de heeríchappy van een
byzonder Opperhoofd. Deeze Mooren fpreekéh Arabisch,
.en zyn van -elrabifehe afkomst. Zy volgen de leevenswyze der Herderen,, hebben geen vaste woonplaats, en
logeren' zich altoos by hbopen. Hunne Kampen of ver
Dorpen draagen den naam van 4duuar. Zy-platsbre
blyven flegts zo lang op ééne plaats, als zy 'er voedzei voor bun Vee kunnen vinden. Zy zyn Alahomc'd aren. Hunne Priesters noemen zy Serin: ; ',by* ons
than zy bekend onder den naam van Marabouts. DeeZe Mdrabouts worden in 't algemeen aangemerkt 'als een
byzonderen Stam uitmaakende. Zy houden. zich met
den handel onledig. Te hunner verdeediging lasten zy
het meer op Godsdienttige vooroordeelen .dan:. op perfoonlyken moed aankomen. Hunne wapens zyn hunne;
Gebedefnoeren en de Koran. Zy dryven desgelyks een
vey veel winsts aanbrengenden handel in Tovernïiddelen
of RdJiquien , aan welken zy den naam van GYgris geeven: 'deeze bedaan meestal, uit ttukjes Papier, befchreeven met 1lrabifche ` Letteren ; elke Gifiris heeft haare
byzondere kragt. Zy hebben 'er ook, die tot befchutwtddelet dienen voor alle foort van kwaad; en de zoda.
ni-
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nige zyn hoogst in pzys. D e Marabouts wenden een
;

verregaanden yver

en worden aangezien als
Leeraars in de Wetten van MAHOMETH . Onder beguniliging van deezen titel reizen zy veilig door de diepst
gelegene woestynen van Africa.
De drie 1Vfoozfche Stammen, die bef}endig zich in de
fireeken ten noorden van de Senegal onthouden, zyn die
zeer

voor,

van Trarzas, flulade-el-haai, en Ebraquana. --- De
Trarzas beflaan het land tusfchen Brguin, de Rivier
St. ,Ian, en de Rivier enejal. In die streek is het
Bosch Sahel gelegen. — De Stam van Jiulade-el-Hagi
bezit de landen ten oosten en noorden van het voor
Grondgebied. Onder de heerfchappy van dee--gemld
zen Stam is liet Woud van Lebiar. -- De derde
Stam, Ebraquana gehceten,. bewoont het land ten oosten van de eindpaalen van fltilade-cl-Hagi ; zy bezitten
het Woud van Ilfatak. -- De Bracknas-Mooren, wier
Opperhoofd HAMET MOCKTARD is , maaken een gedeelte uit van den Stam Ebraquana.
Gemelde Stammen zyn dikwyls met elkander in oor
reden van hunne oneenigheid is ht bezit van-log.De
zekere weiden, of Gom -bosfchen. Zy bedienen zich van
Schietgeweer en korte Dolken. Zeer zyn zy gefield, op
Snapháanen met dubbele loopen. Hunne krygsmagt hehaat voornaatrtlyk in ruitery. Zelden brengen zy meer
dan drieduizend man te velde. Zy doen desgelyks fl:roopende invallen op het grondgebied van de Neger-Vorilen, hunne nabuuren, die, in vaste en onverdeedigbaare woonplaatzen zich onthoudende, veel van hunne
ílrooperyen te lyden hebben. De buit, door de overwinnaars t'huis gebrast , beflaat in Vee en Slaaven.
Deeze Stammen zien den Keizer van arocco aan als
hun Souverain ; dan by woont van hun op een te ver
om eenigen dwang te oefenen over hunne-renafid,

natuurlyke onafhangelykheid.

Zy doen hunne Goni in lederen zakken, en vervoeren
dezelve op hunne kameelgin en osfen na de Stapelplaat zen van de Woestyne en Poddr, in de maanden April
en Mey. Zy verkoopen dezelve by de quantar, die,
in vroegeren tyde, van i800 tot 2000 Ponden haalde ,
maar zedert tot 2400 Ponden vermeerderd is. Op de
Stapelplaatzen treffen zy de Ereropifche Kooplieden aan,
die tot vertnangeling voornaamlyk medebrengen Brandev^n, Yzer- en Staal-werk, Kleeleren, en opfchik van
Glas.
12
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Glas. Wanneer de Goth te .Portendic gereed aa d deti
man wil, voeren de Trarzas, die het naast aan den
weg derwaards woonen , een gedeelte buns vodrraads
derwaards; en de voorraad is fchaars in de Stapelplaats
der Woestyne. Dan de Stapelplaatzen van Podor,, den
Roodehonden- Prónd, en den Haanen grond , lyden daardoor geen afbreuk ; daar komt alles ter markt uit de
Bosfchen van Lebiar en 4Jfatak,
De Mooren hebben geene vaste $ezitting aan de PUvier Senegal. — Aan deeze Rivier hebben de Franfchen
alleen gevonden de drie Neger - Koningryken Hoval ,
Foules, en Galam. Het Koningryk Hoval ftrekt zich
omtrent dertig mylen uit langs de Zeekust ten noorden
en zuiden, en veertig mylen landwaards in, De Koning
voert den titel van BARACT S;. Louis en de aangrenzende Eilanden behooren tot het grondgebied vn deezen Vorst. Onder deeze Eilanden zyn Babagud ,
.4aure, Thiunk, en het Hout- Eiland: verder de 1 ivies
op treft men de Eilanden Boukjar en Bifeche aan, gevormd door de verdeeling van een der armen van de Rivier. Bifeche is met houtgewas beplant; tusfchen beiden
doen zich vlakten op, waar Vee zou kunnen weiden.
Tien mylen boven het Eiland Bifeche, en aan geene zyde
de Stapelplaats der Woestyne, vindt men de Portugeefche
.Rivier. Deeze is een natuurlyk kanaal, vyf mylen
lang, en heeft gemeenfchap met het Meir Panier Fould,
e ligging is op den flinker oever van de Senegal;
door welker overt{ rooming, in den regentyd, het dik
opzwelt, De oevers van het Meir worden vrugt--wyls
baar door deeze overíiroomingen ; zy brengen ryst,
maiz, en andere graangewasfén, in overvloed voort.
Rondsom het Meir liggen eene menigte Neger-Dorpen.
Ten zuidoosten van de Senegal is een ander kanaal,
gemeenfchap hebbende met het Meir Cayort, waarvan
het den naam ontleent. Dit Meir is veel uitgestrekter
dan Panier Foul6.

Z

(Het Vervolg en Slot hierna.)
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(Naar het Engehch.)

einige dagen naa den Slag van Salamis werden alle _de
W
Veldheerèn opgeroepen, om, voor het Altaar van den
God der Zee , te verklaaren, wie zich in den Veldflag het

meest'onderfcheiden hadt. Elk noemde zichzelven; de tweede plaats aan THEMISTOCLES toeuryzende. -.— Dit is de
Gefukiedenis van heel het Menschdom. Verzamel elke klasfe
uit de Maatfchappy,, de Kunttenaars van iedere benaaming ,
de Geleerden, -- allen zullen zy de 4theenfche Veldheeren
volgen.
Een Dansmeester, die den Graaf van Oxford . zekere
pas ,niet kon leeren , hoorende dat Koningin ANNA hem
or eerften Lord der Thefaurie hadt aangeteld , gaf , te
deezer gelegenheid , zyne verregaande bevreemding te ver•
ítaan. Hy riep uit: „ Welke verdien[ten kon de Ko.
,; ningin in HARLEY ontdekken ? Ik had hem twee jaa.
„ ren onder 'handen , en kon eindelyk niets van hein maa:, ken!' •
Ieder fchat alleen de bezigheid hoog, waarop by gefteld
is. De Schilderkunst is in 't oog van iemand , .die in het
beoefenen daarvan wel flaagt, de fchoonfte van alle kun.
iten ; vraagt gy het gevoelen van een tweeden, het is de
i eeldhouwkunde; en, volgens een derden , moet men den
voorrang geeven aan de Muzyk. Deeze zal u het Schilder.
fluk der Gedaantverandering op den Berg, een ander u den
49pollo van Belvedere voorhouden , een derde u uitnoodigen
om HaYDN's Symphonien te hooren , om deezerwyze hun
gevoelen door voorbeelden te ftaaven. Buiten twyfel is
een gevoelen van Trots verfchoonlyk , als men zulke Mo.
dellen naby komt ; maar , over 't algemeen , Raat Trots
in eene omgekeerde rede tot verdieníten en bekwaamheden.
Men wenscht, over 't algemeen, dat de rest der wereld
hunne wyze van denken en doen en tinaak naar de onze
regele ; en wy gelyken meer of min naar den Cynifchgn
Wysgeer, die , wanneer een hoop volks rondsom hem ver
om zyne zonderlinge bedryven te aanfchou--zameldws,
wen, uitriep: „ Ik lach om allen, die myn doen belachlyk
„ achten!" „ Dan ,` riep een der Omflanderen uit,
„ moet niemand op aarde veelvuldiger lachen , dan gy i "
Buitenfpoorige Trots ontlaat uit verregaande ' onkunde
van zichaelven. Een geruimen tyd moeten wy belteeden
in het beoefenen van onszelven , eer wy kunnen diagen

om
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om heen te armgen doór het masker, 't w-ek de- ifiètï 1,

de goede hoedanigheden, de ondeugden of gebreken van anderen ekt.- , Wy fiegtcti hbogagtirig of vérfW -^at1q de
daaden van anderen,, in evenredigheid der maate van overeenkomst of ftrydigheid ,met -onze eigene, welke wy daarin
ontwaaren. Uit deezen hoofde is het beroep, 't welk ieiiaid beklem*, de kunst, waarin by •zich oefent;;bet tergt,
't geen by :bepeinst , altoos het eerfte, het beste ,. hét voor
-trdflyke.
By , die gezegd heeft , dat Eigenliefde de ziel :was der
'naenschlyke Natuure , maakte zich zeker gemeenzaatit met
eene naauwkeui igé kennis van het ménschlyk hart. — Dit
pevoe1Z'n van Trots heeft menigvond invloed op ons oor.
-deel, 't welk anderzins afhangt van.de voorwerpbn, -die eáá
omringen, en den kring, waarin wy leeven. Wy .neemen
eindelyk'.aan.; het chareker des laóds, waarin.. ivy wonnen,
vatl de -bezigheden, waarmede wy ons onledig.bt$udeia, van
den jk^ing, waarin wy ons béweégen. Naar deezen. +tnaatilaf beeptalen wy, wat groot, fchoon, waar en ;_goed is : wy
vormen zekere denkbeelden ; zy worden ons gemeenzaam;
wy koesteren ,wy bewonderen dezelve,; wy verwerpen me tverftnaaading., wat '+tr: ttigen aan loapt i of tegen firydt. Het is,,
als 't ware, een zedelyke fchaal', naar welke wy dë get}ot>
'Iérís :van 'anderen, alsmede hunne daden , en zelfs, hunne
inzichten., afineeten. Veelen zouden, indien zy - daartoe
de makt hadden , den dwingeland volgen , die, ,met. eene
vondryke wreedheid , een werktuig bedagt , .'t geen by te
werk stelde omtrent alten, die zyne woede getergd hadden ,
en hub deedt verminken of uitrekken ,naar maate zy langer of
darter vtaren 'dan, het werktuig der ftrafoefeninge.
't Geen wy :gezegd hebben van de onderfché`ule rangeg en
Ioorten , die de .11daaifthappy uitmarken , mag' .op. geheele
-Volken worden toegepast. Geen is 'er, of hetzelve: denkt
andere Volken • te overtreffen. Van de Chinezen, die :zeker de
voornaamtten niet zyn onder de Volken der Aarde:; fchoom
men ze voor tie tairykilen houdt, tot de twee- of driehonkihrd dawoonders van een der kleine Eilanden in de Zuidzee, heeft elk Volk, elke Stam, een eigen Trots; en fehryft
hein hoedanigheden toe , welke hun onderfchéiden
van alle. Volken des Aardbodems. De Chinees, die zich
verbeeldt dat e e Aarde een Vierkant is, en dat zyn Land
in 't midden gelegen is, begrypt, dat elk ander Lend in
harbaarschheid gedompeld ligre. De 4rabier, die zich verzekerd. houdt, .dat .zyn Caliph onfeilbaar is, lacht om de eenvóudigheid van den Tartaar, die aan de OnIterflykheid van
zyn Lama -(niet twyfelt. De Ethiopier , die voor een Boom
op zyne kniën nedervalt, en buigt op het gezigt van een
Plant ,
-
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Plant , vindt eiken dag een nieuw voorwerp zyner aanbidding. en beklaagt allén, die flegts één God vereeren,
Een Wildé', s1obr zyn ë Landslieden gevraagd, welke Menfchen
de rnnfcJtësJr''w rën, eéti Volk g waarvan by zo veel hadthooren
1 rékeu, dgt, dat by de r?rootfte lofreden over hun uitprak,
áls by tet`. á*it8ord g'af: Zy zyn Menfehen ,juist gelyk, ik ben!
e IWdiaiiifche Fabélfchryvers , wier vertellingen meestal
eerie fchoone zedeleer bevatten, verhaalen, dat in,' den In,
dijallen Oéaan een 'Eilaryd gevonden wordt, welks In.
*donders alle misvormd zyn. Een ion,. Vreem jeling
Rwam rip 't zelve; lig was kloek van geflalte en welgemaakt.
19e Eítabders fchóalden om hem heen, om zulk Bene zeldzaariie• gedáanté te zien. 'Gelukkig bevondt zich onder hun een
geleetd man,, die beweerde, -dat het mogelyk was , zonder
bochel gbtiooren te v✓ okden , en hadt bun , den onggjukkigen
Vreemdeling te -fpaaren; zy moesten hem niet befporten of
lielédigen', gm 'dat de' Hemel hem geene bevallige gedaante
gegeéven hadt, maar den Hemel danken, wegens de meer
fraaiheid en bevallighéid' , aan hun g,fchonkeu,.
-der
Aai de oevers van de Rivier Miafourii gaat het Opperhoofd
getier Horde alle ho'rgéns' uit' zyne. hut, wyst met zyne hand
het pad aan', 't' welk de Zon te: oopen hebbe , en roept,
Op. het oo enbtik 'dat de Zon zich boven dé kim vertoont:
Gain voort!'
In degzér voege -geeft elk Volk den voorrang, aan zyne ei.
eëiiè tewcithten, ftaatsbelluur en wetten , boven die van,
alle andere Volken. Guy PATIN beikempelde de,Engelfcheok,
met de benaaming van verfchcurende lflolven; en de befchaaf
def. ntttfo r rgenoegde zich mee aan te duiden , dat de
Franfehen volmaakt napen ge/ce/zen.
Volks-trots ; wanneer dezelve alleen gegrond' is op beuzelingen en kinderagtigheden, is zeker belachlyk in het oog van
den Wysgeer; maar dezelve houdt op, zodanig te weezen,
wanneer by eenen anderen grondflag heeft; en , waar
alle opzigten moet de Staatkunde denzelven aan.-lyk,in
merken als een denkbeeld, waarvan men party kan trekken,
Hoogmoed is, egter,, altoos gene ondeugd. Dit gevoel,
voor veele wyzigingen vatbaar, wordt de bron, van,'.de edele daaden , wanneer het ontflaat uit de rechtmaatige bewustheid van iemands eigene verdientlet,, De toet^fleen van
rechtmaatigen' I oogmoed is de gewaarwording, in 'ons hervoortgebragt, door de' talenten en verdienften van anderen.
Indien wy alleen wenfchen een mededinger te cvenaaren
of te overtreffen , indien wy by diens dood een traan ftor•
ten, voelen wy in ons hart eet, wettigen Hoogmoed, of liever Nayver.
De Grieken bezaten een wettigen Hoogmoed ; welke ,de
bron
14
,

AEDAGTEN OVER TROTSCHHEID EN ELRZUGT.

128

bron was van dagden, die den naam van dat Volk der Ons
ferflykheid gewyd hebben. Naa een' ftryd werden de beem
deren der zodanigen, die voer de zaak des Vaderlands ge.
fneuveld waren , den Volke vertoond, niet bloemen be
firooid : men Meldt een lofreden over deeze - dus vereerde
fagtoffers: dezelfde eerbetooningen fchonk alen den Soldaat
als den Veldheer. Zy verftonden volmaakt de kunst oni
nuttige driften . op te wekken en aan te kweeken t Hadden
zy ten oogmerk , affchrik van de Dwinglandy in te boeiemlen , en dankbaarheid jegens de verdeedigers der Vryheid
op te wekken , dan werden de Standbeelden . van H4RMQpias en ARISTOGITON openlyk opgecierd. Verlangde men dei}
bezwykenden geest van Godsdienttigheid op te wekken, me'
vertoonde de Standbeelden der Goden als gefchonden^
De Ouden, de Grieken en de Romeinen, hadden de ftaatkunde, om den heilzaamen Volks-hoogmoed te onderhou.
den door

gedenktekens , door zegepralen, doof openhaare

lofredenen , en wyze inrichtingen. Niets werd verzuimd , 't
welk kon anedewerken om deezen Volks - geest op te wekken.
Men kan niet ontkennen, dat laatere Volken, op verfchil.
l nde wyzen, dit voetfpoet :pvolgd hebben; niet lQchenen„
dat deeaten daarin beter (laagden data geenen. Vooringenomenheid, vooroordeel , partydigltrid , hebben op de beoordee,

ling deezer

laatere en hedendaagfche poogingen zo veel iu-

vloeds, dat het veiliger is , het by deeze algemeen aan dui.
ding te laaten berusten, date zich tot een betlisfend ltegtex.
op te werpen.

GESCRIEDENIS VAN DE MARKGRAVIN:iE DR VALMONT.

(Vervolg en Slot van bl gg.)
eheel oVergegeeven aan, en volllrekt ingenomen niet he
denkbeeld van
G
ging ik na myne kamer.
Aan myn Toilette zittende', om. de Juweelen , Waarmede ik
CHATEAUFORT ,

my opgecierd had, te bergen , ontdekte ik den kleinen Ring,
my ten • gefchenke gegeeven , op den avond van bet gedenk
Bal, door den Ridder , in het Kasteel van Belkour.-wardige
Met de herdenking aan zyne Randvastigheid vermengde ik
zelfverwyten van myne veranderlykheid. Den Ring aan een
lint vastmaakende, hing ik denzelven top. myn boezem, met
een vernieuwd gevoel van toegenegenheid, -- met een geest.
drift, vèrfchtildigd aan den beminnelyken CHA•TEAUFORT,
welke doos de welvoegelykheid fcheen geregtvaardigd te

worden e

Stipg
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Stipt op het uur, door my bepaald, verfcheen by de q volt
enden dag, en werd in myne kleedkamer gelaaten.- Van
,het venfterraam, waar ik zat, opítaande, zette ik in op eeg}
Sopha , haalde gen ftoel daar naby,, en wees deq bidder op
denzelven plaats te neemen. Hy zette zich. dus naast my neder.
Ëene houding vol belchroomdheids maakte hem wonder belangryk. Hy fprak weinig; maar alles, wat by fprak , was
drol gevoel. „ Ik hoop," ving by aan y „ de Marquifinge.,nrr
VALMONT heeft het geluk gevonden ,'C welk zy verdient." —
lit zugtte. „ Het denkbeeld, dat gy gelukkig zyt, Mi
„ dam ! " voer by voort, ,. zal myne elende verminderen
en.—"

„ Zyt gy," vroeg ik, „ dan zo elendig, .Ridder?"
Ach ! Madam 1 indien gy des kunt twyfelen , moet gy
ongevoelig geweest zyn voor de aandoeningen, welke Ik
,, ondervonden heb; maar beken,'; voegde by 'er nevens,,
dat gy geheel opgehouden hebt aan tpy te denken. Zeden
,, uw I-Iuwelyk , Madam ! heb ik u mepigrnaalen mogen zien. Ik
„ zag den lach van gelukkige onverfchilligheid, en ik heb my
,, bykans verheugd dat ik by u vergeeten was."
„ 1k wil niet erkennen," riep ik lachende, „ dat gy eenig,
„ regt hebt om my verwyten te doen!"
„ Ik heb geen regt, Madam!" viel by in myne reden;
„ en ik bedgnk u voor de herinnering , hoe ik de Egtge.
, noote van den Marquis Da VALMONT moet aanfpreeken."
„ In het vervolg, was myn. antwoord , „ zal ik my aan
„ geene vergetelnia fchuldig maaleen." Ik haalde hierop
dep Ring, op myn boezem hangende, te voorfchyn. „ Dee„ ze, welken ik,yoortaan behendig zal draagen, zal my den
„ Ridder herinneren , fchoon hy zich op nieuw van my ver„ wyderde." Iy vestigde zyn oog op den Ring, en, voor
over bukkende, greep hy het Lint, en bragt het aan zyne
Ilppen. Ten deezen oogenblikke werd de deur ppengedaan ,
ent de Gravin De L4 BEAUM met den Markeraaf DE VILLE,
nor werden aangemeld. Hunne opfpeurende en blykbaar
l}waadaartige ougilag Wraakte my eenig4ins verlegen, en de
Ridder, blykbaar onthutst, vertrok op 't oogenblik. Madame DIL LA aaAUCR (prak: „ Wy dringen ons,. lieve, Nigt!
„ hier op een ongelegen uur in !" Gy fprak dit op een
bitien toon, en keek met verfmaading op CHATEAUFORT ,
wiens diepe buiging zy met eene zeer kleine beantwoordde. „ Geheelniet, lieve Nigtl" was myn antwoord. Ik
tragtte my, zo goed mogelyk, te herdellen. — Het gefprek,
't welk wy vervolgens hielden , was vol betuigingen zonder
eenige meening , en wy verheugden ons, toen wy van weder•
gyd^ch bedwang ontheeven waren. Wanneer myne onwelkome
iiezoeke;s opilonden om te vertrekken, .naderde VILLE OX
;
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my, en fp̀ rak; op een zagten doch fchimpenden toon: „Vaar
„ wel, 411datn 1 3k zal vervolgens . àflaaten u te vervolgyen
„ met ó asfngén', die nu onvdegelyk gëvvorden zyn, naar„ demaàl èen méër..begunftigd voorwer p geen reden heeft
„ oià ó ér uwe koèihéid of geltrëriglïëid e kl*agerí. , Den
„ gelskklgén Ridder CHATEAUFORT laat g toe, dat by met
„ zyne.lippen uwen boezem drukke , t°rt^yI ik het niet durf
;, w ei uwe hind te; kusfchen , zonder dit bedr g f met een
„.grirnnligen óógf]ag te zien betaald gezet." Dit verwyt
lideg hlykbaar op mytr gedrag den voorgaanden avond , en
by bedoélde zich hierdoor te wreeken.
Geheel onverfchillig omtrent den Markgraaf, deedt het
gedreigd gemis zyner oppasfingen my in 't minst niet
Ian; ' fcrhoon de zegepráal van Madame DE LA BEAUCE my
kwelling harde; maar zélfs myn ftóorenis uit din hoofde
gifig fchielyk over, door de by my zwaarder weegendé bedei.
king, dat zy den liéthiánelyken cfATËAUEORT hadt doen heenen gaan., Diéns_ ^ierfiáást vertrek hadt my belet, eefie nadére
zamenkornst te beilemmen, welke ik zo hartlyk verlangde,
alsmede om zyn Adres t' bekomen, waarvolgens ik hem zutr
,

hebben kunnen betchryven.
Onverduldig wegens 's Ridders afweezén, fleet ik een week
in de hóbp van hem te zullen zien. Veertien dagen verliepen 'er nogthans, zonder dat hy opdaagde. Myne verwag.
ting verader"de in vréeze , dat hy ten oogmerk hadt om myfé vetmyden , gelyk hy tot hiertoe gedaan hadt.
Op . een avórd alleen- zittende, my over 's Ridders afweezig blyven beklaagende , kwam een knegt niet en Briefbinién; ik opende denzelven teriïond, en las het vdlgehde:
,

,, Madam!
„ De lterke zugt om eene vergiffenis te verwerven, noodig voor myne rust, bewoog my om in uwe tegenwoordig
te verfchynen ; en ik zou de goedheid , welke dit toe.-heid
ilondt , dlegt beloonen , ware ik in staat om 'er misbruik .v2ri
te maaken.
Verbeeld u niet , Madam ! dat ik ten oogmerk heb u .te
bens Fyen , we g ens uwe ;oegeevenheid mywaards; naardernaal
deïëfvé voortkwam uit eene zuiverheid, "an onfchuld bewust,
en die In andere verondèrfléllende. Maar, helaas! Madam,'
atlp tyn do deugdzaam , alle zo fchuldloos niet als g y. Mátdiare iiE LA BEAUCt is zo verre beneden u in ziel als in lichaam-, en vatbaar door eene jaloufy,, by u onbekend. De
tegenwoordige Gravin was voorheen Mademoifelle DE t.A
IIOTTEVIi ,te , en haat iI van wegen uwe uitl}eekenheid boven
haar. De kwaadaartige ooglag, welken zy op ons beiden liet
val-
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vallen, op den morgen , toen ik my in uw gezelfchap bevond . verzekerde my, dat wy beiden de voorwerpen waren
van haare afgunst , uit hoofde dat gy eene plaats in iryri
hart hebt ingenomen. WeetendA dat ik u met geen onverfchillig oog kan befchouwen, wil zy eiken oogtag in eerre
teening duiden, ons beiden onwaardig. Dit bezef verfterkt
in my het hefluit om my van uw ge,zelfcháp te verwyderen.
Helaas ! Madam! ik voel, dat ik u niet zien moet, — dat de
afweezigheid , waartoe ik myzelven verwys , herinneringen zal
kweeken , onaffcheidelyk van h c beftaan van
CHATEAUFORT."

Deeze Brief, zonde: dag- of plaatstekening, bragc my meer
Ik bevatte terflond den haat van
onrusts dan troost aan.
Madame na LA Br•.AUCE, en dat ik alles te vreezen had van de
woede haarer jaloufye. Maar liefde deedt welhaast voorzig•
tigheid zwygen, en dreef my aan om een bezoek van cnA
TEAUFORT te verlangen. I!k zond onmiddelyk om den Brenger
des Briefs, en maakte hem myne boode , om een fpoedig
antwoord over te brengen aan den Heer, die hem den Brief
in een nabuurfg Koffyhuis gegeeven hadt. Vreezende dat hy
reeds van daar zou vertrokken weezen, nam ik een ftuk ppiers, waarop ik de volgende woorden fchreef: „ De Mark„ gravinne DC VALMONT verzoekt de eer te mogen hebben,
„ om onverwyld den i leer te zien, die den Brenger van dit
„ Briefje met een Brief deezen morgen aan my zondt."
Zonder my tyd te gunnen tot het fchryven van een opfchrift, liet ik het eefchreevene wegbrengen , en wagtte de
uitkomst in angftige veriegenheid af.
Binnen minder dan een half uur hoorde iii een zagten tred
'op den trap, en verwagtte den Ridder te zullen zien: ik focide na de voorkamer, om hem te ontmoeten ; dan by eelt
overloop kwam diy de Markgraaf nÈ VII LEROI tegen! — Op
één oo enblik lag by op zyne kniën aan myne voeten. Uit ht
zeltde KofFyhuis , vah waar CHATEALIFORT gefchreeven hadt ,
hadt ook de Markgraaf een Briefje van rendezvous aan Madame DE LA BEAUCE gezonden. Dit, veronderftelde hy, was,
by misflag, my in handen gekomen; en verneeinende van den
Oppasfer in het Koffyhuis , dat myn Briefje gerigt was aan een
Heer , door den Boodfchapper , welken hy gebruikt hadt,
ftreelde zyn hoogmoed hem met het denkbeeld, dat ik, jaloers
over zyne verftandhouding niet myne mededin fier , hem by
my verzogt had, en om voldoening te fchenken aan myne
nog overneb!eevene genegenheid voor zyn perfoon, en om
de Gravin te kwellen, door het ten toon fpreiden myns meerderen veriizogens. Gereed oni haar , wier gunften hy langen
-
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gyd genoten hadt, op re offeren aan eene drift, welke by
nog niet hadt kunnen uitdooven, gehoorzaamde by oogen,
bliklyk aan eene uitnoodiging, welke by dagt, dat vat; lien
vorderde , zich voor my • te moeten nederwerpen,
Myne verwondering en kwelling kon alleen geevenaard
wordep door de zyne , toen dg .wederzydfche ontdekking aan
beide . den Iuisfag deedt zien. Hy bedekte de woede niet;
welke myne onverfchilligheid dgedt aangroeijen : de uitoefe.
ning vals de; fchr!klylsile wraak zweerende, verliet by my, iq
de boógstgaande ongejustheid over de veiligheid van den Rid,.
der, die ik niet twy elde of zou hem ontmoeten in' het Kof
fyhuis, waar zy beiden kwamen.
Door de hevigfte gemoedsbeweegingen geflingerd , bragt ik
^.et overige van den dag in myne kamer door, last gegeeven
hebbende, om niemand, die my kwam bezoeken, toe te laaien,
Met het vallen van den avond klom myne ongerustheid. De
duisternis fcheen my tevens van alle hoop te berooven. Geduuregde den nagt verbeeldde ik my CHATEAUFORT, vallende
door den degen van VILLEROI . De Illorgenftond brak aan
maar de hoop daagde niet teens op. Rindelyk ontving ik
een Brief; het opfchrift wees my de hand des Ridders aan.
De moed herleefde, toen ik zyne letteren zag; de geopende
flrief ga€ my het volgende ce leezen.
,, Madam I
„ Door ongelukkigen misfiag is een Briefje , waarmede gy

ten oogmerk hadt my te vereeren, in handen gekomen war;

die , in myne tegenwoordigheid, zich verffoutte , ten nadeele van uw Charaëler te fpreeken, welks zuiverheid ik my verpligt vond met den degen te handhaaven—
deeze heeft zyne onbefchoftheid geftraft.
„ VILLEROI leeft nog --- maar ik moet vlugten.
Myn ballingfcbap zal verzagting vinden, en de elende
van myn afweezen verminderd worden, door het denkbeeld,
dat hetzelve dient om de onbevlekte, agting te bewaaren van
ëene , . wier Eer my dierbaarder is dan myn. Leeven.
Laaien wy beiden de nood aaklykheid van myn vertrek

DE VILLEROI,

zegenen,

„ Ach! Madam! ik voel , dat ik het vermogen niet zou
gehad hebben om vrywillig myzelven, voor een langen tyd.
uit uwe tegenwoordigheid te verbannen. Zelfs nu, beevende
voor de veiligheid van myn perfoon , kan ik bezwaarlyk ono
gehoorzaam zyn aan uwe uitnoodiging. Ik ben gereed om
alles te braveeren, en het laatst vaarwel aan uwe voeten uit
te boezemen Maar van deeze onberaade daad word ik
wederhoeden , door de vries, dat een heimlyke zamenkoms^

uwen
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ittbèn goeden naaiti zoal krenken , voor welks vetdeediging ik
niyn leeven veil heb.
,, Wanneer deeze u ter hand komt, zal ik reeds verrd
weg zyn.
• , 3 Indien gy,, Madam ! thy vereert met u* aandenken ,
denk dan aan my, als een perfoon, die overal, en in alle
omftandigheden , den leevendigtlen indruk omdraagt van outtagvolle eerbied, welke heeds uw beeld drukt in het hart van
OIATEAUF0 T."

• beéze weinige regels gaven my het laatfte berigt van hem,
die myn hart bezit.
Het denkbeeld , dat de vergramde VILLEROf , door zyn
sheerder vermogen en invloed , de middelen van beftaan den
Ridder zou kunnen ontneemen , en dat by tvaarfchynlyk of
nieuw na zyn leeven zou geflaan , of hem van vryheid be.
roofd hebben, bevredigde my eefligermaate met de vlugt van
een Man, wiens verkeering ik zou gezogt hebben, met gevaar
dan myn goedets naam. VILLEItoI durfde dien niet weder
lasteren. Wy fchuwden elkander; en Madame na LA BEAVCE
verloot, Ingevolge hiervan , of de geneigdheid, of bet vermogen om ten rhynen nadeele te fpreeken.
Myn kommer over het vertrek van CHArEAUPoR± was
hooggaande. In 't eerst vermydde ik allen gezelfchap; dan
eerlang voelde ik de noodzaaklykheid bm myn boezemfinerC
door verftrooijing van gedagten en uitfpanning te léenigen.
— De dood van den Markgraaf DE VALMONT , twee
jaaren naa dit voorval, was de eerite floorenis ineen rond.
loopenden kring van vermaakneemingen , die alleen myne aandágt konden aftrekken van mynen riaargeestigen toestand.
De dood Inyfis Egtgenoots flelde thy In het bezit van die
fchatten, waaraan ik myzelve had opgeofferd. Volkomen in
vryheld gefield om dezelve te gebruiken hoe, en te maaken
aan wien ik wilde , verlangde ik in ftaat te zyn om ze aan
CHATEAUVORT te befteeden. Maar helaas! by was heenen ge•
gaan, na eene plaats my onbekend.
De wensch om de plaats zyns verblyfs te ontdekken,
alsmede om de lastige inachtneeming der Pdrysfclte Etiquette
in Inyn Weduweftaat te ontwyken , deedt my tot eene Reis
befluiten. Reeds heb ik een gedeelte van Duitschland door.
reisd , zonder den Perfoon , dien ik zoek, te ontdekken. -Ten Hove van Wrtemberg genoot ik zo veele aangenaamheden, dat ik daar zou gebleeven zyn , had . ik, in den loop
fnyner nafpeuringen , geene aanduidingen ontvangen , welke
my hoope gaven, dat ik den Ridder in 1/alle zou ontmoeten.

,
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ten. Op den weg derwaards noodzaakten otnflandighedenn
van geld-overmaaking my, de verdere reis, voor een tyd,
te ftaaken. 't Is in deeze omftandigheid , dat ik het Verhaal myner Lotgevallen dusverre opstelde , vol hoope vaa
eenmaal het doel nayner Reize te zullen bereiken, --- cao
-TEAaFORen^yzlv
gelukkig te maaleen.

DE VELDSt•AG VAN SEMPACH.

Hertog van Oostenryk, in den jasre 1386,
eenen inval in Zwitzerland gedaan hebbende , befloot aan.,
L
den uitílag van éénen Veldslag alles te waagen. Een enge en
ZOPOLD DE III,

onèffene. vlakte verkozen hebbende, alwaar de Ryitèry, van klei.
nen dienst kon weezen , geboodt by alle de Edeiieaen en gewapenden af te ítygen. Deeze uitgeleezene benden plaatften
zich in het eetite gelid, vast beraaden om in 4e eere van
den dag te deelen. Veelen zyner vrienden raadden dpn IÍertog , om , te paard zittende, aanfchouwer van het gevegt tè
blyven ; doch het dapper Opperhoofd weigerde 'zuli ks. ik
ítryd, zesde by,, voor myne vrienden en voor m yn èrfc ee(.
— God verhoede , dat gy zoudet ílerven en ik in voor„ fpoed leeven! —' Ik wil bet goede en het kwaade met u
„ deelen. Heden wil ik met myne Ridders en Onder„ daanen fterven, of•de overwinning met hun genieten." -Ue beide Krygsbendet} rukten aan. De Oostenrykers betton•
den uit vierduizend man, de bloem van 1)uitschiánd; zwaar
waren hunne harngsfen, en hunne lange lanzen hielden den
vyand op eenen af and ; in de gedaante van een langwerpig
batailjon ruktep zy lan gzaam aan , met geflotene gelederen,
even als eene beweegende vesting van faal. — De Zwitzers
waren ongeveer dertienhonderd elan flerk , fl egt gewapend ,
zonder, harnasCen , voerende liegts een korten hellebaard en
zwaard, en een klein fchild aan hunne armen, om de eerfte
hagen af te keergin. Zy rukten aan in de gedaante van een
Driehoek , en neet den eergen hoek vooruit bego{Inen zy den
aanval. Vrugtloos egter waren alle hunne poogingen , om iu
het vyandlyk batailjop door te dringen; van de lange Lapzen
der Oostettrykers wierden zy doorboord , eer hunne korte
Zwaárd'èn konden treffen. Reeds hadden zy verfcheiden vrug4•
boze vallen gedà'an : /zestig van }sun waren 'er gevallen ,
en van les vyands zyde geen man gefneuveld. Met de Hel
gedaan geweest, hadde-vetichrydwamsfchien
$jCt ARNOLD WINCKELRIED zulks verhoed. Zich tot zyne
Landslieden wendende: „ Ik wil $erven, riep hy, voor u
„ en voor myn Land -- draagt zorge vgor niyne' vrouw en
kin-
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„ kin.denen. Gedenkt aan my, en volgt my!" Straks flelde
by zich aan 't hogfj van zynen Driehoek -- wierp zyne
wapens neder — greep zoo veele Lanzen aan als hy kop
vatten, en liet zich doorboóren op de plaats, alwaar by viel,
pm voor zyne lapdgenooten den weg ter overtginninge te
b'aanen. Toen" drongen de Zwitzers dgor het ,Opstenryksch
Tljatailjon, zwaaiden met hunne hellebaarden apn alle zyden, en
4reeven welhaast den vyand op de vlugt. ])e Qostet^rylters ,
zwaar gewapend, van vermoeidheid en hitte overmand, en
spet hunne lange Lanzen verlegen , hadden het nas^egl op
hunne zyde; de Edellieden beklaagden, toen het te laat was,
het verlies van hunne paarden; aan 's vyands genade Waren zy
nu overgelaaten; zy bezwoeren den Hertog ,da hy toch wilde
wyken : doch de grootmoedige Prins hernam : „ God ver.
„ hoede , dat ik zou viugteni Hebben zoo veile dap.
pere Mannen, Graaven, Ridders en Voetknegten, hqn jee.
„ ven voor my gewaagd, en zal ik hen verlaate? — Neen,
liever wil ik niet etre fterven , dan zonder tere jeeven."
1'háns de Oostenrykfche banier in gevaar ziende om veroverd
te wordep en den Standaartdraager om hulp hoorende roe.
pen , wierp by zich in het digtite van 't gevegt , fnelde na
dyne

banier, en fneuvelde in haart befcherming. Zo-

dapig was het roemryk einde van dien Prins, in het dertiótle
jaar zyns ouderdons. Omtrent zevenhonderd Edelen lagen
rondom hein op het Slagveld, veelt dogrluchtige huizen
wierden vernietigd; en naauwlyks was 'er een Getlagt in Opper- Duitschland, den Elzas en Swaben , 't welk geen rouw

droeg. De Standaartdraager wierdt dood gevonden , met een
gedeelte van het vaandel in den mond ; het overige hadt by
doorgetlokt, ter vethoedinge dat het in 's vyands handen viel.
Des Hertogs Lyk wierdt wegge lraagen in een Kist , die gevuld geweest was met Stroppen, tief emd "om 'et de Inwoouers van Sempach aan op te hangen.
ENCELSCHE ANECDOTE.

en
Potar
kwakt te
gelegenheid zyner begravenis hield zyn meester voor eene
E
talryKe vergadering eene Lyk;eden over hem, waarin de vol.
Knecht yap

ROWI:ANDHILL

fterven. BI

gende ' Anecdote voorkwam :

„ Verfcheiden myner toehoorers

hebben den overledenen

gekend, en gelegenheid gehad om zyn charaéter en gedrag op
te merken . allen zullen toeftemmen, dat ik Hechts der waar
hulde doe, wanneer ik zeg, dat hy, gedurende een lange-heid
reeks van jaaren, zich als een verítandig, zedig en godvruch-
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tig biah gedragen heeft, vervullende, zo veel in zyn vefmor
gen was, de pligten van zyn beroep, en dienende God niet
yver eh fiándvastigheid; en ondertusfchen , deze achtingwaar.s
dige; deze eérlyke en vrtiome man was eertyds een Rover det
gemeene Wegen. Het is dertig jaaren geleden dat hy my op
den grooten weg aanrandde, en om myne beurs vroeg ; zon.
der - ontfleld te Wezen, liet ik my met hem in een gefprek
in: ik vroeg, Wat hem had kunnen hopen om zich aan zulk

Bene gevaarlyke en misdadige levenswyze over te geven

;, Minheer !" reide hy, s, ik Was Koetfier; ik bevind my
, buiten dienst, eh geen getuigfchrifc hebbende, kan ik 'err
„

geen Weder krygen, en hen genoodzaakt om te flelen: Ik

nodigde hem om by my te komen; by beloofde het my, en
hield zyn woord ; wy fpraken breedvoeriger, en ik eindigde
met htm voor te (laan om hem in myh' dienst te nemen,
by nam dit aan. Sedert dien tyd heeft hy niet opgehouden ,
God met yver en met getrouwheid te dienen; eindelyk, in

plaats van zyn leven fchandelyk op een fchavot te verlie-

zen , met een bedorven en verftokt hart , gelyk waarfchynlyk
zyn lot

zou geweest zyn ; is by in vrede geftorven, vervuld

met enne vertroostende hoop, en bereid ; wy moeten het geloven, om de zaligheid in gemeenfchap der rechtvaardigen te
genieten. Deze byzonderheid is tot dezen dag in zyn eri
myn hart

begraven gebleven; myne beste vrienden hebben 'et

niets van geweten.

TREFUEND ZEGGEN VAN DEN CHTNCESCIIBN KEIZER C$UNNy
OVER DE WETTEN EN ST&AFFEN.

ei2er enoív s wegens zyne Regtvaardigheid beroemd, e[r
niet min uit hoofde van zyne Menschliev^enheid bemind g
K
i,iemand dan met den hoogften tegenzin firaffende, verklaar-

dé omtrent de Wetten en Straffez: „ De Wetten bewyzeri
genade aan hun , die meer ongelukkig dan firaffchuldig
„ zyn. Alleen betoonen zy alle haare gettrengheid omtrent
,, euveldaaden , met opzet gedaan, of by herhaaling gepleegd,
, i baarenboveh , welke oplettenheid , welke eerbied móeted
,; de Regters niet voor de Menschheid hebben 1 Men moet
,, niet flraffen; dad wanneer de Goedertierenheid zelve Beenai

„ vergiffenis verleenen kan 1 "

MENGEL WE RK 5
or

F'RAAIJE LETT$RËN, kONSTEN EN WEETENSCHAP1 EN ETREKKELYK.

Aan de Heeren Schryveren der 4lgemeene Vader=
landfehe Letteroefeningen.

Myne Heeren!
m de verkeerde en fchadelyke gevolgen aan te toonera;
O
welke uit eenen kwalyk begrepenen ,of uit eenen kwalyk
voorgëdragenen en kwalyk toegepaster,, Godsdienst dikwyls,

onvermydelyk , planten voort tb komen ; en die zo veel
te nadeeliger, zo veél té gevaarlyker,, mogten genoemd
worden, daar zy niet alleen de tydclyke -- maar ook wL1
rootelyks de eeuwige belangen der Men fehen betroffen;
brengt het 3 myns inziens, zyne nuttigheid mede, dat
men zulk Benen kwalyk begrepenen Godsdienst, of wel
de verkeerde praktikale behandeling van dien, met deszelfs hoo stnadeelige gevolgen, nog; by tyd en wyle, nu
onder de e, dan onder die gedaante, in Periodieke Werken van deden naam en achting, filet nadruk aan derf
dag legge: mits dat men verre af zy van de liefdeloos
ze en ilegte bedoeling , om daardoor eënen eerbiedwaardigen Godsdienst , partydiglyk , in een verachtlyk
licht te ílellen ; maar dat het alleenlyk gefcbiede it
eene opregte, .welgezinde zugt,,om regtmaatiger en Gort
dewaardiger : gevoelens van Godsdienst en Godsdienítige praktyk de plaats an tiener} kwalyk be repenett
Godsdienst , of van c eszelfs verkeerde behandeling iri
den Leer/lelligen, voardragt, van tyd tot tyd, meer en
te doen innemen , ten einde de zeer fchadelyke gevolgen des laatften voor de zielen der .Menfcberl
daardoor ook j meer en meer, uit den weg te ru1inen:
Zo ik my hierin niet bedriege, en Gyl. kunt goedti
Binden,. van het. navolgend. Stukje, benevens dit, in uw
geacht Martndwerk. gebruik , te _ maai en , zy jet..
daarIILING. i$o3. Ivo. 4.
K
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daartoe - aangeboden van hem, die zich met hoogachting

tekent
1303.

Myne Heeren!
UL. D. V. Dienaar
J. D.

e opregte Belyders en Beleevers van de Leere der
Waarheid, die naar de Godzaligheid is; de getrouwe
DD
Aankleevers van, het waare zaligmaakende Geloof , 't

welk vrugtbaar is in de hoogtle liefde tot God, en in
ons alle onze Natuurgenooten zo hartlyk als ons zelven te doen beminnen, -- verheugen zich, dat de Godsdienftige Verlichting , en eene algemeene EuaingeliJ?he
Menfchenliefde, na de tyden van verblindheid , byge-

loof, vooroordeelen, dweep- en geestdryvery en zede-

lyke verbastering onder het Christendom, reeds wederom zo veel velds gewonnen hebben, dat het verre
de meeste welopgevoedde en verttandiglyk onderwezene
Christenen zeer ontftichten , en aan de ziele fmarten,
zoude, wanneer een hunner Leeraaren het woord voerde uit zulk Benen geest, en in zodanige uitdrukkingen,
als hetzelve voorkomt in de navolgende
GELYKENI5

maar die van den Farizeeuw en Tollenaar.
Een Stukje van de XVIIde Eeuw.
Een dweepziek en laatdunkend Teeraar, onder de Predikers des Euangeliurns, ging met eene groote fchaare
op tot jezus KERK. Aldaar zyne handeil ten Hemel
hefferide, fprak by met eene luide, zielroerende ftem^
vie: f,. 0 Eeuwige , heilige GOD ! geloofd en gedankt
zyt' Gy , dat ik en een klein kudd-eken in deeae Ge
, meente, uwe Uitverkorenen van vádr de grondleggid.
„ ge der Waereld, eeniglyk door ons leevendig gemaakt
en bevindelyk geloof in de bloedige zoenoterande en, f genoegdoening vaan ei-ralsTUS , zyn afgewasfeben en
gereinigd van alle onze zonden ! dat wy een gruwel
1<ttbbtm van alle werken van - tilten geregtlghefd, van
alle pobgingen ter deugd, die de mnen!chen aait zich
a elycn aanwenden , en die niets ayn , dan blinkende
I, gom
,
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godlooshe&n! dat , wy in geen . ding onze waarde ítei„ ten, dan in onze, eigen nietigheid en doemwaardig,, heid! dat wy , door uwe vrye ontferming , uit de
magt van Duivel, Hel en Verdoemenisfe getrokken,
en in den staat der Genade overgebragt (gelyk uw
Geest met onzen geest getuigt), wel is waar, naar
„ den ouden Adam, en naar onze gantsch verdorven:
,,, vleefchelyke lusten en zinlykheden , op ieder oogen„ blik, kunnen uitjataen -en vallen, wat zeg ik? met
de daad, naar den uitwendiger mensch, nog geduu•
„ riglyk de firafbaaríle zonden pleegen; maar nimmer„ meer, by ons onwrikbaar geloof, uit dien Genade„ staat kunnen vervallen ! Gy hebt ons duur gekogt;
„ en de verhéerlvkte Heiland is ons Randfoen , onze
Borg, tot in. eeuwigheid! — ja, ik dank U, dat
„ wy niet zyn • gelyk zo veele Gedoopten in het mid„ den der Christenheid, die zich niet alleen naar den
„ vleerelie, maar ook naar den geest , nog in den Iaat
,, der Verdoemenisfe bevinden, aan de ketens van den
Satan geklonken , en in eene volflagene onmagt, om
„ tot het regtvaardigmaakend Geloof , en onder uwe
,, Uitverkorenen , te geraaken; miettegentl aarde 'er van
„ de zodanigen zeer veelcm mede in deezen heiligen
Tempel mogten . zyn opgekomen, in de verblindheid
„ hunner harten nog waanende , dat zy, uit zich zei,, yen, iets kunnen doen, om zich uwer Genade, en der
„ aanneeminge tot Kinderen van uw Ryk, waardig te
„ maaken ; doch waardoor zy , des te meer, een gru„ wel in uwe en in onze oogen zyn, en zich toorn ver„ gaderen als een fchat, tegen den dag des toorns en.
„ der verbolgenheid, welke zich aan alle uwe Verdoe„ melingen openbaaren zal 1 -- Beeft ter deezer plaatfe,
„ gy gantschlyk Verdorvenen in Adam, gy ,^eestelyk on„ herborenen, gy onbegenadigdcn ; want deeze plaats
„ is heili , -- is voor u eene plaats van verfchrik„ kinge!'
Veelen, onder de vergaderde menigte, die , of zich
durfden achten onder het kuddeken der zo even genoemde Uitverkorenen begrepen te zyn , of niet dwaas
genoeg waren, om aan. zulke woorden van dien KerkYveraar hunne toeftemming te geeven, of ook niet ver•
métel genoeg, om zich onder dat klein getal van Uityerkaronen te tellen, geraakten , op 't aanhooren dee-

zer
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zer dankreden des predikers, en op het klinken zyner
Vlsek- bazuin, in , onderfcheidene gemoeds-beweegingen (*)•
Eenigen staken hunne hoofden byéén , en zeiden
met eene ernstige opgetogenheid:' „ Dat was een
„ dierbaar woord ! ó hoe worden wy , op deeze
, wyze, getticht, en in ons geloof bevestigd, onder
„ de middelen! ó hoe gerustelyk kunnen wy ons daar„ by nederleggen .! och! is ons hart niet als bran„ dende in Ons?" —' Doch hierop eene trótfe en
verachtelyke blik in het rond - werpende, vervolgden
„ Wat fchriklyke ergernis voor vroome ziezy:
„ len , als men , intusfchen , : let op de ligtzinnige on.
„ achtzaamheid van de meesten, die alhier tegenwoor„ dig zyn! Zeker, door den mond van deezen zynen
,, getrouwen Wagter op de muuren van Sion, heeft de
„ Heere wel naar waarheid getuigd , dat fchier alle
„ menfchen onder de Verdoemenis liggen opgefloten.
„ Zy, natuurlyke fehepfels , onherborenen, hoe . zouden
„ zy ook de dingen , die des Geestes zyn , begrypen
„ kunnen? Kinderen deezer waereld is hun naam; ver„ duisterden in het verstand , en vervreemden van het
i , leven Gods; de welken de hooggedugte JEHOVA zei,, ve, reeds vóór zy beflondet , ter betooninge van zyn
„ wreekend Gerichte , van zyn regtvaardig Oordeel,
,, aan den Satan , en de eeuwige Hel fc e ftraffe ,
„ fchynt te hebben overgegeven..— Ach ! dat wy,
„ dat wy maar blyven de fchaapen van des Heeren
ftal, en gedrenkt worden , ten eeuwigen leven, met
;, het zoenbloed van het geflagte Lam!"
Zommigen verlieten , met verontwaardiging , JEZUS
KERK', en fpraken onder elkanderen : „ Is dat Chris„ tentaal van dien Prediker? Het fchynt, veeleer, het
„ raaskallen eens Onzinnigen te weezen. Liever, dan
„ naar zulk eenen Euangely - Verkondiger te luisteren,
„ liever, dan zulke Gode- en mensch- onwaardige Leer,
ttellingen op te volgen, verkiezen wy dan On - Chris,, tenen, in naacne, te zyn ; verkiezen wy dan naar
„ het licht der Reden, dat in ons is , en naar de hier,, mede overeenttemmende geopenbaarde Zedenvetten ,
„ buiten Kerkgemeenfchap, den algemeenen Vader te
„ vereeren, Hem te gehoorzaamen, en op zyne liefde,
,, ' zy.
(*) Men lette »u op de gevolgen.
--
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„ zyne barmhartigheid , omtrent alle zyne fchepfelen
„ te hoopen."
Anderen floegen op hunne borften, en riepen,, al kermende : „ 6 God der gramfchap en der wraake, de
donder uwer Mogendheid is , door het woord van
uwen. Knegt, op ons gevallen! Wy, uitgefloten van
de bevinding der Genade, onmagtig ter bekeeringe,
„ zyn in de uiterfte wanhoop gedompeld! — Voor eeu„ wig, eeuwig gaan wy verloren!"
Nog anderen zeiden , in Rille bede, by zich zelven:
Heer, wees ons, arine zondaars, genadig/ GY.wilt het
„ gekreukte riet toch niet verbreekcn • GY wilt het roo,, kond vlaschwiekje * niet uitblusfchen. 't Is waar,, hier
hoorden wy het onveranderlyk noodlot onzer Vervioe„ kinge, naar de taal van onzen Leeraar, uitfpreeken;
„ doch gy zyt het niet, die partydiglyk verdoemt:
„ neen, zo waarachtig als gy leeft, GY hebt gééit, lust
„ in den dood des J'ervenden zondaars ; maar daarin
„ hebt GY Just, dat alle menfchen zich bekeeren , hun
leven verbeteren , en behouden worden. Ja, alzo lief
,, hebt GY de waereld gehad, dat gy uwen. EENGEBORE„ NEN gegeven hebt, opdat een .iegelyk, die in hem ge„ looft, niet verderve, maar het eeuwig leven hebbe.
,, Ook van uwent wege worden wy , waarlyk, verze„ kerd, dat GY geen AANNEEMER des PERSOONS zyt;
maar dat in ALLEN VOLKE zy, die u vreezen en ge, regtigheid werken, u behaagen. Wederom gedenken
wy , hoe ernftig , hoe minzaam, gy de geheele Na„ komelingfchap van Adam doet uitnoodigen: 6 ALLE
„ gy: dorstigen , komt tot de wateren , en gy , die geen
geld hebt , komt , koopt en eet , ja komt , koopt, zon.
„ der geld en zonder prys , wyn en melk. Dus noodigt
„ gy allen , dus ook ons , tot de fontein des Levens in
uw Hemelsch Koningryk. En gewislyk ware het
uw welgevallen , dat de VOLHEID DER. HEIDENEN
„ inginge, dat GANTSCH ISRAdL zalig wierde!
„ Zou het dan ook CHRISTUS zyn, die partydiglyk
„ veroordeelt? Wel verre; ny is gekomen, om te zoe.
„ ken en te zaligen, dat verloren was; en deezen zyncn
Oogst noemde by een' grooten Oogst. Hy zegt , by
„ gelykenis: gaat uit op de wegen , op de markten, en
„ op de hoeken der Jlraaten , en verzoekt dringende AL„ LEN, die gy vindt , orn tot myn gastmaal binnen te
,, konen, opdat ruin huis VOL wvorde. Hy zelf roept,
K
;,op
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„ op het• liefderykst :. komt herwaard tot fray, GY AL„ LEN, die vermoeid, belast en beladen zyt, en iii zaal
sc roste geeven ! t)us roept' liy , van harte gezind ,
„ om ALLE MENSCHEN byée'n te vergaderen, gelyk een
,,'klokhen naare kicken, by6én vergadert onder .de vleu„ gek. Ja zelfs, CHRISTUS is GESTORVEN ^voor dc

zonden der GEHEELE WAERELD; en God was in

„ CChridus, - de WAERELD meet zich welven verzoenende,
„ haare zonden halt' friet moermkenemie. '— 6 Geluk
;, en tr OSt voor het Menschdom.! deeze is de cHRIS„ TtIS , die ook is OPGEWEKT ,, die ook ter 1.EGTER
„ HAND GODS is, en die ook voor ones BIDT!
„ In dit ons geloof dan , d God ! kloppen wy aan
„ uwe deure , u nederig biddende ons in genade aan
,, te nemen ons te verlosíén van alle ongeregtigheid.,
,; en ons' mede te reinigen tot uw eigen Volk, 't welk gy
„ ','ii*, gat altoos yverig zal ayn in de liefde en in doe„ de werken.'
Dus waren hunne verzugtingen ; en , in de daad ,
dteze /aatst emelden gingen veer geregtvaarsligd uit
JEZUS I t&K , dan de dweepzieke en laatdarnkende PrezQker des E uarageliums.
-

JYDlt&OE' TOT DE IIISTORIE DER KOEPOKKEN.
:J3oor J. D. M. CLEVE, Med. Dr.

te Dordrecht.

oewel het Geneeskundig Committé, te Parys, tot
onderzoek der Vaccine, 'benoemd, uit deszelfs
fl
gedaane Waarneemingen beluit: dat dc .Vaccine eet:e

rigenaartsge Ziekte is, van alle nisbottingen onderfakeiden,
die ook wel met Beene uitbatting vergezeld gaat; en de
Proeven, hier en elders genomen, dit ook fchynen te
bevestigen ; '.heeft echter ook hierin wel eens Bene af
wykiug plaats. Daar ik my echter in Beene viexhevene
$efpiege1ingen wil inlaten, om de wyze, hoe zulks
gefehiedt, -te verklaaren, maar, opdat ik het ge zegde van
den grooren VAN DER MAAR bezige, dit voorde van alles
reden geevende Theoretici overlaate; zo wil ik hieràmtrent
geen befiisfend oordeel vellen. Dan hoe dikwerf zoeken WY, kortziende Stervelingen , na -de Reden, om
liet verband tusfchen Oorzaak en Uitwerking te ver klaa-

EYDRAGE TOT DE HISTORIE DER KOEPOKKEN. 143

klaaren ! En hoe gepast haalt niet de fchrandere en zeer
geleerde DAVIDS., in zyn Byvoegfel voer JENNER'S
Onderzpek omtret; de Oorzaaken en Uitwerl.ir^g. der Koe.
pokken., het fcboone gezegde van den wysgeeri en,, nu
onlangs overleetleuen, HERTZ aan : De nood,aakelyklaaid
van bahvorlyk doorxigt des verJlQnds in q ze dagden
heaft allyd meer betrekking op .le intenfaye verbetering
van onzen beoordeelingsgeest, meer op de befchaaving var'
ontzelvetn, dan op de volmaaking van het voorwerp on.
zer handelingen , wanneer dit geheel to het Ryk der
Ondervinding behoort,. --- Ik bepaal my dus. ook hier
maar alleen tot het volgend, op ondervinding It unend
Geval:
Op den 25 December 18o2 vaccineerde ik, opder anderen , ook een Pubje& der Sods Diaconie Armen ,
welker helft aan myne geneeskundige verzorging is aan
wel een Meisje van een fcrophüleus gebel,-bevoln,
6 jaaren bud, met naame MARIA LAARMAN, door haar
op ieder opperarm - een fteekje toe te brengen. De
gang deezer wondjes was Iaugzaam. Op den galen da,
:tekende de regter arm eenigzitts gevat te hebben, ver•toonende een klein bleek knopje, , terwyl de linker nog
twyftèlagtig fcheen. Toen ik dezelve op den 6den dag
leigtigde, ontdekte ik met fp yt, dat de opkomende pok,
op den regter arm , door de fchuuring der kleedaren,
was opengekrabd, waaruit zig veel vocht ontlast had,
zynde derzelver omtrek aanmerklyk ontftooken , ver
daardoor een grooten ftraalkrans .(Areola),-beldn
terwyl ik te gelyk op eenen afftand van nagenoeg 2 vingeren breedte een puistje bemerkte , zo als wy wei
meer by kinderen, onder den naam van vuurigheid, zien
verfchynen, zynde voor my, zo .als het my toen. voor
weinig belang; echter ondervond ik weldra-kwam,vn
her tegendeel, zo als hierna zal blyken.
Daar ik nu, door bet openkrabben, de pok niet in baare natuurlyke gedaante zag, en dus ook niet in .haaren
regelmaatigen loop konde volgen , nog minder, het. haar
eigenaartig fignum charae?eriflicuvz waarnemen ; belloot
ik reeds by my zelven , indien de linker arm, na een
genoegzaam tydsverloop, niet tekende, tot eene tweede inenting over te gaan. Den linker arm beziende ,
begon liet inentings-wondje op . te komen , terwyl ik
aan de binnenzyde van den arm, in de nabyheid van
2

vingeren breedte afilands van hetzelve, nagenoeg
K
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in eene lyn, ook een puistje, eenigzins aan het boven,
genoemde gelyk in gedaante, ontwaarde. Hoe aéer
my dit vreemd verfchynlel had moeten verbaazen, als
jk dëi;zelfs gevolg a priori had kunnen iniien , befchouwde ik dit als eerre .nietsbeduidende omttandigheid, my alleen vergenoegende, dat ik ten minften nu,
aan dezen arm , op het vatten en de waarfchynlyke
echtheid der pok zou kunnen rekenen.
Den 7dens dag ontlastte de opengekrabde pok, op detq
regter arm , hoezeer met eene roof bedekt, nog veel
vocht;' en bleef pynlyk; ook was het bygekomen puistje
in grootte: toegenomen. Het inentings-wondje, op den
linker, arm, bleek eene regelmaatig toeneemende pok te
gullen worden, vortoonende nu een knopje, aan deszelfs
plint ; iets _ ingedrukt, met een verheeven randje, ter,
tvyl het bygekomene puistje eenigzins grooter was ge-worden .
Door den langzaamen gang deezer Pokken, het Kind,
dat by tyden ook wel eens van huis was, der, 8, q en
roden dag niet gezien hebbende, ontdekte ik, tot myna
verwondering, op den iicden da;, dat het naast bygekomen
zweertje, op den regter arm, in eenti volmaakt fchoone
y'accine, met alle haare eigenaartige tekenen , veranderd
was, terwyl de opengekrabde pok met eene roof bedekt
bleef, nog vocht ontlastende.
Maar hoe veel grooter was myne verwondering, toen
ik den linker arm ontblootte! My byna zelve niet ge=
loonende, zag ik echter twee fchoone Vaccinae, die al
liet kenmerk van echtheid droegen. De naastftaande
Vaccine was volmaakt aan de inentings-pok gelyk , ets
het fcherpziend oog van den geocffendflen kenner kon
hier geen Qnderfchid in Oe naauwkeurige gelykhei4
vinden.
Niet te vreden met deeze zeldzaamheid voor my alleen , te houden, vertoonde ik dezelve aan myne Collegae., de Do &oren VERHOEVEN, BODEL, PENN, CROL
en DINGEMANS , als ook aan onzen kundigen Lear
HAVEtt DROEZE, allen kenners,. en meestal voortplan.
ters , deezer op de ondervinding fteunende , en zo
heilzaame als weldaadige Uitvinding. De drie eerften,
als ook de laatstgenoemde , hebben uit deeze Bypok
ken, die zy allen met my voor waare Vaccinae groet
doffe genomen, die ook wederom, by herhaalde-ten,
inentingen, echte Koepokken heeft voortgebragt.
Hog
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Hoe zeer nu ook de Plaaten van Dr. JENNER in i laat
zyn, ons hiervan een duidelyk denkbeeld te doen vormen, fcheen het my echter toe, het bericht van dit, zo
ver ik weet, vrèemd• verfchynfel meer gewigt te kun=
nen byzetten, byaldien ik hetzelve ook aan myne elders
wonende Kunstgenooten in Maat kon laaten zien, Ten
dien einde had zig onze zo kundige Schilder, als Be.
minnaar der fchoone Wetenfchappen , A . VAN STRY,
reeds belangeloos verledi gd, daarvan, op den iaden dag
na de Vaccinatie, Bene fraaije Tekening te maken, die
onder my berust , doch van welker gravure en ver,
deze uitvoering ik door de groote kosten, daaraan ver
te meer a om dat ik 'er geen-knogt,wedrhub;
voordeel mede begoge.
Nu zy het m y vergund, eenige gisfingen, welke dit
Geval aan de hand geeft, aan te roeren ; derzelver
uitlegging aan anderen overlaatende. -- Voor' het
verfchynfel op den regter arm - zou men als een argument kunnen bybrengen, dat de huid door de wryvmg
daarnaast gekwetst , en hierdoor , als 't ware , eene
tweede inenting gemaakt was; doch men vergeete niet,
dat deeze fchuuring niet is veroorzaakt, door de ont•
•bloote huid met de vingeren of' nagelen open te krab
daartoe was de inenting te hoog geplaatst,-ben(wat
en dus buiten derzelver bereik), maar door de kleedere:.
En dit al eens toegeflaan zynde, waar is dan de reden
voor de pok op den linker arm? Hier immers had geene
fchuuring of operkrabben plaats gehad ; de huid was
in haar geheel ; en niettemin komen 'er twee fchoone ,
volmaakt aan elkander gelykende Pokken, de duidelyk.
ile kenmerken draagende , van door de eigen werking
der Natuur te zyn voortgebragt , alzo zy volftrekt
Beene wanvormige gedaante hadden , en nagenoeg in
eene regte lyn met de ingeënte Pokken geplaatst waren.
Voor den langzaamen gang clèezer Pokken heb ik geene
reden noodig by te brengen ; immers ligt dit zomtyds
aan het virus, doch meestal, volgens de beste Waarnee^ningen, aan de conflitutie der Lyderen, en wordt zelfs
als het zekerfte teken van het wel vatten aangenomen.
Hieruit nu fchynt het my toe te mogen befluiten,
dat het gezegde van den geleerden DAVIDS op pag. 24
van , zyn reeds aangehaalde Byvoeefel voor JENNER'S
Onderzoek enz. hieruit nu dunkt het my 1vnarfchynfyk,
?at de J:ruptie , die me n fomtyds by de Vaccine vaar-
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^jeemt, io de ƒ?nieste ggvol1en, een dusdanig lach; eo onbefinettend yacht bevat, waardoor neen ,zelfs geen goed
kan voortbrengen, — qp dit myn Qe--^szrtvejn
val iig7t *oepasfelyk kap gemaakt worden, ajzo (gelyk ik
boveg zeide) de ondervipding geleerd í^eejt , dat -de
o e, in de Bypokken bevat, andere echxe.;Koepokken
1ieeft vooxtgebragt.
Alhoewel nu dit verichynfel, in dit myn Geval, gis
vreemd.,, ea niet ngodzaakelyk met de Koepokken verbonded, kan befcbouwd worden; verzoek ik echter -,
dat ijlen any ,piet befcbouwe, gis of ik, door de opga.
ve deezer Waarneeming,, een argus ent tegen deeze heil..
ame Uitvindiing zou trachten te maken ,en baar den bodem in te willen (laan. Neen, daartoe verklaar ik my
een te groot Voor(Iander deezer weldaadige Ontdek•
king, en ben verplicht zulks te blyven, tot dat men my
van liet fchadelyke tegendeel overtuige. Ook vertrouw
ik, dat de volgems 1lotrede my voor deeze verdenking zal.
beveiligen. I.k geef het Geval flechts als eerie zeldzaam
beoog 'er niets opede, en weet 'er geene ree-heidop,
den van te ge even; ik heb 'er zelfs niets tegen, dat men
het een .L'ufus 1Vaturae noeme.
Ten ílotte van dit Verhaal kan ilt niet voorby, zo
wel aan myije Kunstbroederen als aan recht gearte Ouderen , bekend te maken , dat de - ondervinding
my, even als Dr DAVIDS , geleerd heeft, dat de Koe.
pokken niet alleen bet verunogen hebben om den Mensch
voor de 13efinetting der verderfl -ke Kinderziekte te beveiligen, maar zelfs van andere ziekten te geneezen. In
het vooxleeden jaar , naamlyk , behandelde ik eenen
jongen Lyder,, die zints lang aan Bene kwaadaartige
Kinkhoest laboreerde, tegen welke ik de meest beproefde geneesmiddelen vruchtloos had aangewend ; tot dat
ik eindelyk befloot, aan dit Kind de Inenting der KoepolJeta, :als een afleider van de Kinkhoest, te beproeven, met dat gelukkig en voor my zo genoeglyk gevolg, dat alle toevallen der bovengee. ziekte met .de
verfehyniug der Pokken verdweenen, en het Kind door
dit onwaardeerbaar middel geheel eu al hersteld werd.
.— Dit nu behoort voorzeker niet anders dan tot eene
volkomene ovexreeding'te verftrekken,•voor hun, die, als
1Beocffenaaren der Geneeskunde, zig voor als nog niet
aan de voortplanting deezer heilryke Uitvinding heb.hen drillen wuewydcn ; alsmede voor zodanige Ouderen,
:
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ren, die hunne Kinderen, door een ongelukkig voor
liever aan de yzelyke verwoestingen der n%--ordel,
tuurlyke Kinderziekte zien blootgefteld, dan hun, door
deeze onwaardeerbaare Uitvinding, het aangenaame des
Leevens en het •voortreffelyk geluk eener volmaakte
Gezondheid te doen fmaaken.

BESCHPLYVING VAN DEN PLATYPUS.-

(Uit spaw's General Zoology.)

e eerde befchryving van dit hoogst zonderling VierD
voetig Dier , met een Bek in gedaante gelyk aan
, den (navel eens Eendvogels , en met gevliesde Pooten,

kwam ons te vooren in the ,Naturalists Miscellany:
maar, dewyl het Dier , daar vermeld, het eenige was,
't geen men 'er ooit hier te lande, van gezien hadt ,
was het onmogelyk , geen twyfelingen op te vatten,
wegens de waare .natuur deezes Schepzels., en niet te ver
dat, fchoon het voorkomen geheel natuurlyk-moedn,
ware, men eenige kuntienaaryen ter bedriegerye in het
maalezel hadt te werk gefteld. Ik twyfelde, derhalven
om 'er eene plaats aan in te ruimen, in myne Historie
der Viervoetige Dieren. Doch, dewyl de Gouverneur
.MINTER, zeer onlangs, twee van deeze Dieren uit
Nieuw Holland aan Sir JOSEPH BANKS rheeft toegezon.
den, zyn myne deswegen voorheen opgevatte ver^moededs en twyt elinge-n te eenemaale verbannen.
Dit Dier maakt een nieuw en zonderling Geflacht
uit, 't welk, in de Linnreaanfche ;Rangschikking - der
Viervoetige Dieren , onder de Bruta moet geplaatst,
en naast het Geflacht der Myrmecophaga gezet worden.
Van alle Zoogende Dieren, tot nog bekend, fchynt
de Plat. pus de zeldzaamíle in zyne vorming. Het Dier
levert cie vcikomen(le gelykvormigheid op van den Bek
-eens Eendvogels aan den Kop eens Viervoetigen Diers.
Zo volkomen is die gelykvormigheid, dat, op het eeri e Bezigt , het denkbeeld moet opryzen van een tot
bedrog ingerigte zamenvoeging. De opperhuid, de evenbedigheid , de inkeepingen , de wyze van opening,, &i
alle de andere -byzonderheden van den Bek eens Vogels
van het Eenden -geflacht, doen zich op aan het ooge,,
,

;
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en liet is niet zonder de naauwkeurigfte en ilerktl:e na.
fpeuring ,dat wy onszelven overreden kunnen, den Belg,
of Snóet eens Viervoetigen Diers voor oogen te hebben,
Het Lichaam is plat, en heeft. Benige gelykheid met
dat eens kleinen Otters ; het is bedekt met een zeer
dik, zagt en bever - gelykend bont, boven op 'vey donker bruin van kleur, en vuil wit beneden, De Kop is
platagtig, en -eer final dan breed : de Mond of Snoet
gelykt, zo als wy reeds hebben opgemerkt, zo volkomen• naar -den Bék eens Eendvogels, dat men denzelven
daarvoor zou neemen : rondsom het grondstuk is een
p lat rond vlies , beneden iets breeder dan boven ; het
haalt beneden byna een vyfde van een duim , en boven omtrent een agtfte. De Staart is plat, hairig,
gelyk het lichaam , kort en ílompagtig , bykans in
tweeën gefpleeten uitloopende; dezelve is breedst aan
bet grondstuk , en neemt af na het einde, omtrent
drië , duimen lang , in kleur gelyk aan het lyf. De
lengte van . het geheele Dier, van de punt des heks
tot-het einde des naarts , is dertien duimen ; de Bek
zelve een en een half duim. De Pooten zyn zeer kort',
en loopen uit in een breed vlies, 't welk aan de voor
zich verre over de klaauwen uitstrekt ; doch-poten
aan de agterpooten komt dit vlies niet verder dan tot
den wortel 'der klaauwen, Aan den voorpoot zyn vyf
klaauwen, recht, ílerk en fcberp gepunt; de twee bui
iets korter dan de drie middente. Aan den-ten[lzy
agterpoot telt men zes klaauwen, langer en meer gekromd dan die aan den voorpoot; de buitenfte teen en
klaauw zyn veel korter dan de vier middentle; de bin•
nentle van de zes zit veel hooger dan de overige, en
gelykt na een tlerke fcberpe fpoor. Alle de pooten zyn
van boven hairig ; de voorvoeten zyn boven en bene.
den zonder hair , doch de agtervoeten hairig van hoven -en kaal beneden. l')e binnenkanten van het
onderkaakebeen ('t welk fmaller is dan het bovenkaakebeen) zyn getand , of met veelvuldige uithoolingen,
even als de bek der Eendvogelen. De neusgaten 'zyn
klein en rond , en hebben omtrent een vierde duin af
(taan een agtfte van-ilandveputsbk;zy
een duim van elkander. --- 'Er is niets in den bek ,
't welk na tanden gelykt. Het verhemelzel was niet te
zien in de medegebragte voorwerpen ; maar het fchynt
overeenkomftig geweest te zyn met dat eens Eendvogels :
-
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gels : de tong ontbrak ook in de gezondene Platypus[en. De ooren of gehoorgaten haan omtrent een duini

agter de oogen: het zyn twee langwerpig ronde ,holen,
niet meer dan een agtfle van een duim over dwars haalende : geen uitwendig oor is 'er te ontdekken. Aan
den bovenkant van den kop, aan wederzyden, een weimm
nig van den bek af, zyn twee ovaale kleine witte vlekken: in het •laagtl:e gedeelte van deeze vinden de oogen
plaats, of ten misten de deelen, dit Dier verleend, oni
iets te zien: want, van wegen de digtheid van het hair,
en de kleinheid van de werktuigen des gezigts, fchynt
dit Dier flegts duisterlyk te kunnen zien, hierin gelyk
ftaande met de Mollen en eenige van dit Dierengelacht; misfchien fchuilt het gezigt meest onder de huid:
de geheele diameter van de oogholte haalde naauwlyks
een tiende gedeelte van een duim.
Wanneer wy de gedaante van dit Dier in 't algemeen
in aanmerking neemen, en byzonder op den Bek en de
gevliesde Pooten letten, begrypen wy terf}ond, 'dat het
zich in wateragtige ftreeken moet onthouden ; dat het
de gewoonte hebbe , aan de kanten der rivieren , of
onder den grond, te wroeten; dat zyn voedzel beftaat
in waterplanten en dieren. Dit is alles, wat wy tel
genwoordig daaromtrent met grond mogen gisten, Volgende waarneemingen , gedaan in het geboorteland deezer Dieren, *zullen, is ie hoopen , pns uitvoeriger berigten verfcbafl'en, en geheel bekend maaken met de
Natuurlyke Historie van een Dier, zo wyd verfchil.
lende van alle andere Viervoetige Dieren', en 't geen
op het kragtigst bewyst de waarneeming van EUFFON t
„ dat, wat voor de Natuur mogelyk was voort te
brengen , met de daad door de Natuur voortge„ bragt is."
Ten aanziené van een Voorwerp, zo zeldzaam als het
tegenwoordige , is eene maate van twyfelaary niet alleen verfchoonbaar,, maar zelfs loflyk: en ik moet bekennen, dat ik bykans het getuigenis van myne eigen
oogen wantrouwde , ten opzigte van het maakzel van
den Bek deezes Diers: nogthans moet ik erkennen, dat
ik geen blyk altoos van bedrieglyke toebereiding heb
kunnen ontdekken ; alles heeft een geheel natuurlyk
voorkomen, en de naauwkeurigfte, beproeving eens onrleedkundigen kan 'er geen zweem van bedrog in ontwaarwa.
L E E.
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LEEVENSBERIGT VAN MICHAëL DE MONTAGNE.
(Naar het Engel ch.)

egens
zyn de overgebleevene Leevensberigten fchaars.
W
Zyne Proeven, die 's Mans voornaamfe Werk uitmaa.
MICHAeL DE MONTAGNE, Of MONTAIGNE,

ken, hebben zints lange voor 't oog van allen opengelegen; maar van zyn Leevensbedryf zyn wy van minder
toelichtings voorzien, dan wy wegens zodanig eenen
Man, met reden, zouden wenfchen.
Ten aanziene van deeze zwaarigheid zal men mogelyk , met eenigen fcbyn van waarheid , aanvoeren,
dat MONTAGNE , in alle zyne Schriften, zo veel
van sichzelven fpreekt, dat zulks ten vollen genoegdoening kan verfcbaffen aan den opzamelenden Leevensbefchryver ; nogthans zou het 'niet weinig moeite
in hebben, daaruit eene Leevensbefchryving te vervaardigen; en dat Leevensberigt, fchoon opgemaakt met de
uiterfte oplettenheid en naauwkeurigheid , zou dan nog
veeleer op een vermelden van gevoelens, dan het opgeeven van gebeurtenisfen, neder omen. Wy hebben het,
met dit alles, der moeite waardig geoordeeld, eenige
byzonderh eden, deezen zeldzaamen Man betreffende, op.
te zamelen, welke wy vertneenen niet algemeen bekend,
of althans iin zulk een daglicht nimmer geteld te zyn.
't Geen meest algemeen erkend is van MONTAGNE's
Geboorte en Opvoeding, verdient eerst geplaatst. Hy
werd in` den Jaare 1533, te Perigord, in Frankr k ,
gebooren, en stamde af van eene oude en adelyke Fawilie. Zyn Vader bragt hem met groote zorgvuldigheid
,op , en deedt hem het Latyn, leeren , even als andere
Kinderen hunne Moedertaal. Het middel, 't geen hy,
ten dien einde , bedagt, was , dat hy zyn Zoon, toen
deeze nog by de Minne was, en eer by begon te fpreeken,
der zorge van een Duitfcher aanbeval , die geheel geen
Fransch verttondt, doch vry goed in de Latynfehe taal
bedreeven was. Aan deezen Duitfeher werden vervolgens nog twee Perfoonen toegevoegd, die met hem nimmer in eenige andere, dan de Latynfche taal, fpraken;
en het was een deeds ilandhoudende regel in het Huis-
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pzin, dat, ten zynen aanhoort, Beene andere taal g.
fken wierd. Meer dan zes jaarut hadt hy bereikt,
toen by even zo veel van het Fransch als vat} liet flra-.
bisch verkondt; doch hy hadt - geleerd zo zuiver Latyn
te fI reeken als zyne Leermeesters. Zyne Huisander.
wyzers waren Mannen van uitfteekende bekwaanmheid;
NICHOLAS GRONCHI , die een Werk fchreef : De Ca.
1njtiis Romanorum; WILLIAM OLIERENTE, die Aanzetre
tingen op ARISTOTELES vervaardigde ; MARCUS ANTHOfrlIUS DE AIURETA, en de zeer beroetnde GEOR( L
BUCHANAN. Deezen verhaalden hunnen 'Kweekeling
naderhand, dat hy het Latyn in zyne kindschbeid met
zo veel vaardigheids geleerd hadt , dat zy bykans
fchroomden, hem in die taal aan te fpreekeu.
Deere liandelwyze , ám een Kind eene nutte doode
of leevende Taal te leeren, heeft men, in laatexen ty.
de, met vrugt te werk gefteld, en bevonden, dat een
Kind, ten zelfden tyde, twee verfchillende Taalen tef•
fens konne àànleeren. Men brenge hier niet tegen in,
dat zulks het geheugen der Kinderen overlaade met de
ónderfcheidene benaamingen der dingen : want het zyn
de benaamingen_ alleen, waarin men hun onderrigt, en
die zy gereedlyk onthouden. MoNTAGNE's Vader moet
voor deéze zwaarigheïd niet beducht geweest zyn, daar
lip zeer vroeg zynen Zoon het Grieksch by nl y•ze van
uitfpanning liet leeren. Het ontbrak den Vader niet
aan bezorgdheid voor het hársfengetlel zyns Zoons: in
het denkbeeld staande , dat de harsfens der Kinderen te
zeer gefchokt worden , wanneer men dezelve fpoedig
of met geweld uit den flaap wekt , deedt hy zyn ge.
liefden Kweekeling alle morgens door het ipeelen op
Benig Muzyk-Inttrument wekken.
Qmtri:nt zes jaren bereikt hebbende , werd by na het
Collegie van Guyenne toen, het bloeiendite in Frankryk, gezonden ; waar hy, onder het opzigt der beste
Meesteren , vorderingen maakte , aan zyne vroegtvdigé vatbaarheid om leering te ontvangen beantwoor.
lende.
Drie-en-dertig jaaren bereikt hebbende , tradt by in het
Huwelyk; fchoon hy voorheen in eerre zyner Proeven ; e•
fchreeven haat, dat by zelfs met de Wysheid niet z'ou
hebben willen trouwen, al hadt y zich aangeboden. Hy
verwierf het Lint der Orde van St.' Michael, waarop hy,
nog jong boven alles eelt hoogen prys Relde; xybde, dït
,
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Ordesliet ten dien dage, -het,. uitfleekendst eerbetoon
onder .den Franfchen ,Adel en fchaars toegedeeld. Ee=
nigen , tyd was by ,. Raadsbeer in het Parlement van
Bourdeaux; en de Regeering dier, Stede verkoos hem
major, op een tyd dat by zich te Rome lietot Stads
=
vondt, en zulk eelie, eer noch kon wenfchen, noch verwagten: By fief, in. den. Jaare 1592, omtrent zestig
jaaren bereikt hebbende, .en werd te. Bourdeaux begraaven; tot zynen -dood toe, even als zyne Voorvaders,
in de belydenis van den Roomsch-catholyken Godsdienst
geleefd hebbende.
MONTAGNE gaf in den ,jaare 158o zyne Proeven in
't licht, Hy halt ze, gelyk hy rondelyk verklaart,
enkel gefchreeven om eene Schildery van zichzelven te
geeven i zyne eigene luimen cn neigingen, zyne zwak
goede hoedanigheden teffens aan aller-hednzy
oog bloot te leg en, Dit plan deedt hem doorgaande
van zichzelven ^preeken, en heeft hem den naam van
een _Egoist doen bekomen. Zulks gaf den zodanigen ,
die zyn Perfoon of Beginzels niet toegedaan waren, de
handen ruim, om hem, naar hun welgevallen, fcherp
door te Naalen, , Her onthaal , 't geen zyne Proeven
ondervonden, by de eerfte , verfehyning in de wereld,
was,, even als in vervolgvan tyd, zeer wyd Vetfchil]ende. Zy werden toegeluichd of gewraakt, naar de
el bepaalden. De
begrippen der menfchen hun oorde
zodanigen; die laag van de menschlyke natuur dagten",.
waren ingenomen met MONTAGNE: zy,, in tegendeel,
die 'ér hooger denkbeelden van vormden , laakten
hens; en het groottte deel des menschdoms is deezen
laatuien toegedaan,, als de Zelfliefde en Hoogmoed 't
meest theelende. Men kan egter niet ontkennen, dat
MONTAGNE zeer te wraaken is, uit hoofde van de onkieschheid eeniger zyner gevoelens , en den zweem
van ongeloof, in andere doorflraalende; in deeze op.
zigten kan hy zo min als Benig ander Schryver, daaraan
fchuldig, verdeedigd worden; fchoon allen toetiemmen,,
dat by onbetwistbaár een groet vernuft en een aanroer=
kel yken voorraad van geleerdheid ,bezat4
Dan, hoe verfchillend men hem ook allerweg en beoordeelde, vondt by bovenal in Engeland ,zyne bewonderaars. De vernuftige CHARLES COTTON, iq. die
ongetwyfeld onder de eerfte Vernuften van Engeland
mag gerangfchikt worden, heeft zich Oe moeite gegee=
ven
;

;
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ven OYh IfONTAGNE'S Proeven in de Engelfche taaie

over te zetten, en betuigt te twyfelen, of 'er wel een
heter Boek, dan dit oorfptonglyke , van deeze foort
bestaat. Lord IIALLIFAX, aan wien deeze Overzetting,
in den Jaare 1700, werd opgedraagen, noemt dit „ Het
Boek, 't welk van alle, die in de wereld zyn, hem
meest behaagde." Hy voegt 'er by, dat het ver
zelve, en het dus het onze te maaken,-talenv'
niet alleen voor ons een dierbaar gefchenk is , maar
ook eene rechtmaatige befraffing van de boekbeoordeelende onbefchaamdheid eeniger Fran
Schryveren ,
die zich de moeite gegeeven hebben om daarover te
hairklooven, en uitzonderingen te maaken, ten einde
den roem te bezwalken van deezen grooten Man, die
de Natuur op een te uitfteekende fchaal gevormd hadt,
dan dat by zich zou bepaalen tot de kieskeurigheid
van een zeer gepolysten ítyl . MONTAGNE liet zyri
geest een veye en volle vlugt neemen; en toonde, door
een wartig foort van agtloosheid, dat by de pen niet
voerde om lof te behaalen , maar ons der wereld eene

waare fchets

te

geeven van

zich zelven

en van het

Menschdom. Hy hadt een afkeer van gemaakte en afgelneetene zinfneeden, en van zo veeler Schryveren toe.
leg, om de Leezers te vermaaken niet zaakledige woorden-fchuim. Hy liet alles aankomen o p de natuurlyke

kraet van

eigen vinding

, en eene uitfteekende

toepas -

Bng van 't geen by aan anderen ontleende. -- De beste
Uitgave van MONTAGNE'S Werken is die van P. COSTE .
Deeze is vermeerderd met verfcheide Brieven van dien
$chryver,, en doorgaande opgehelderd met Aantekeningen an den Uitgeever.
Dit zyn de weinige b yzonderheden , welke wy wegens het, l,.eeven deezes Mans hebben opgezameld. Wy
zullen ,'er .byvoegen eenige getuigenisfen hem -betreffen
oordeelvellingen over hem gettreeken. — De-de,n
geleerde IUET fChryft, ,, dat de ,Proeven van MONTAGNE met regt den naam mogen draagen van Montaniana, als behelzende de gedagten van MONTAGNE, byeen-

verzameld

zonder

eenige

orde

of rangfchikking. Deeze

byzonderheid maakt misfchien die Proeven zo onderhoudend voor zyne Landgenooten, die geen fmaak vinden isu
het leezen van lange Verhandelingen; eene eigenfchap,
byzonder joe te kennen aan de Frgnfchen van den tegen
afkeer hebben van de gevestigde-rvodigenty,
MENG. 1803. NO. 4.
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aandagt te leenen , welke Werken , met juistheid gé^
f^chreeveir; vorderen. De vryheid, met welke by fchryft,
de verfche'idenheid zyner! ítof e', het overvloedig en ge
gebruik , 't welk by maakt van met•phorifche-lukig
tlitdrukkingen, hebben het Chara ter van MONTAGNE,
als een Volkbehaagend Schryver, meer dan eei e Eeuw
ftaatide gehouden, en doen hem nog waarde bezitten.
Metaphoras maakera een geliefd gedeelte uit in de fchriften ; zy toonera, naar het gevoelen van ARISTOTELES,
Bene fterkte van geestvermogen , vol van beelden, en
blyken draagende van de leevendigheid der verbeeldingskrágt; terwyl zy, wel te pasfe gekoozen, en door het
gezond oordeel wel toegepast, eene juistheid van begrippen aan den dag leggen. De mislagen in tIONTAGNE heftaan in zyn ' Egoisme en losheid van ftyl.
Een eerbied voor het Publiek mag men verwagten van
allen, die zich tot hetzelve vervoegen ; 't welk het geval eens SchryVers is." Zo verre de geleerde Bisfchop
van Avranches.
BAVL9, die onder de Bewonderaars van MONTAGNE
mag ger'angfchikt worden, berigt ons, „dat de beroemde
CHARRON de Proeven Van MONTAGNE hoog agtte, en
verfchei'de van diens Grondregelen omhelsde." — „ Wy
mogen gelooven," voegt 'er $AYLE nevens, ,, dat, van
deeze twee Vrienden, de perfoon, die hadt behooren te
onderwyzen, de leerling was, en dat de Godgeleerde meer
ontleende van den Heer , dan de Heer van dens Godgeleerde. • Meis• vindt in diens Boeken der Wysheid'eene menigte van gédagten , die -reeds , te voortchyn getreeden
waren in de 'Proeven van MONTAGNE . Die leerzaamheid van CHARRON brast ongetwyfeld zeer veel tóe tot
de'' hytbndere genegenheid van MONTAGNE voor dien
Godgeleerde, welke hem bewoog om deezen: by,' uiter.iten wille het draagen van alle de Wapentekenen zyner
Familie toe te flaan, naa zynen dood; dewyl 'er-geené
manlyke aff}ammelingen wagen . CHARRON betoonde
zyne dankbaarheid wederkeerig door zynen ititerften
wil: want by hefprak vyfhonderd Kroonen aar Madame
LEbNbRA IDE MONTAGNE, "Egtgenoote vah 'den Heoe
cAMEit , Raadsheer in he Pgrletnent van Bourdeaux;
tertvyt i deezen CAM EIN ,Voor het overige; tot 'zynen
eéïfigérí•4 vallen Etfgna4th benoemde.
Te Rcnze dat men, in 'de! Jaáte 1774', Gedenkfchrif
terr tenor Reize na Italia; aver Z1wit,serisnd en'.Duitschland e,
,

VAN IOCItAët DE MONI'AGNE.

155

Zand door MICáAër. ' DE 1VIONTAGNIK in d aaOen 1580
en 1581 gedaa),, in 't licht vergezeld van Aantekeningen,
,

door -M. DE' Q UESLON ; II Deeltjes in i 2mó.- Deeze
Reize•i's Vin Weinigg aanbelangs, dart alleen om den naam
des"Reizigers. By de feoordeeling deezes Werks, in the
Monthly' Review i775 , Í verfchá t ons de Steller van
tleië e 'nioe aanmerkingen over het Leeven en Charaéter vafi oN`rÁGNE-, welke wy, als een zeer aan fnerkelye tóeioegzel, bier plaatzen.
„ Deeze 'buitengewoone Mn', zo zonderling In zyn
fchryven; Beeft dé wereld' in de gedagten doen vallen,
dat hy' niet minder zonderling was in zyn leeven, dat
by, al?' 't ware 'begraakett 'in de ' filfte'eenzaamheid;
een afkeét' van het gezellig leeven voelde,- of zich geliet 'zulks te- gèvoelen ; en dat zyne leevenswyze gelui=
enis dróeg 'váii een Man, zich kwellende over de z w ak
eid 'zynerInatuuré.t Wat ons betréft, wy hebben
altoos, over 't algemeen, deswegen een ander begrip
gekoesterd. ' Wy, hébhen MONTAGNÈ aangemerkt als
een' Man', - die- vxy redelyke begrippen vormde en van
de eenzaamheid -en van het gezellig leeven; en w y herinireren ons. by hein geléezen` te hebben, dat het draag
alleen te veezen, dan niet- in /iaat te zyrn-lyk'erï!àho.
om in 't 'geheel 'alleén ti é, nï ' Voor de zódanigen, die
denken, 'dat, :nu en dan, ftille overdenking en áfzondering noodzaaklyk zy n', voor zodanige ' wezens als wy
mënfchén'; tot" erhftige bedagtzaamheid en , "'het wel be•
tragtén van onzen pligt; Eal hët gevoelen dan MONTAGNE
zeer juist iyn.
,, 'Hét Le^eyënsberigt vati ,M NAGNE , door den Heer
kouicf'fi;; eëhige jaaren g eleden ,'hi Londen uitge eeven,
Is ongenoegzaam om ze feS cob 'eenigzins voegelyk denk
vair dien beroemden Zedefchryvèr , té Veirfchaffen.-beld
Veéí 'lichts , -ten deezen opzigte, heeft men naderhand
kut* ç' uit den Heer DE MbNTESQUIEU dC
one den Abbè t i3ERTIN en anderen'; 'uit welken
een vgl volkomener Leevensfchetá zou' vallen op te
tnaaken.
', ,, Dé'tir eever'der opgemeldé Reize heeft, in eerre
Voorréd n' van' eenigé tititgebreidheid, ohs 'met' eenige
byzondehedtrn' bekend', gemaakt ,^ ftrekkende om ons te
béHIt' en i 'de #tth1 lgëtt denkbeelden, welke' wy ge
4zelligg .Ch ra&er' deezes Mant.-vótnldh^ep;aNj
I3e afrij' iiét etne groot& .mtige' Valt t a'tuth kyke leevenQ
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digheid van tart , drift en . vernuft, was zyn legven
verre van dat eens ttilzittetaden Befpiegelaars verwyderd; gelyk zy gereedlyk denken, die hem alleen befchouwen in den bepaalden , kring zyns boekvertreks ,
bezig met het opftellen zyjer Proeven. MONTAGNE
fleet zyne jeugdige leevensJaaren op, verre na . niet in
de armen der ruste. -- De onlusten en beweegenisfen, waarvan by getuige geweest- was, geduurende vyf
Regeeringen, welke by ha,dt zien opkomen en ondergaan
voor die van HENDRIK DEN IV, flrekten in geenen
deele om de hem ei enaartige werkzaamheid van geest
te doen (luimeren. Zy zouden genoegzaam geweest zyq
pm de werkloosheid zelve , in beweeging te brengen.
Hy hadt Frankryk voor een groot gedeelte doorreisd ;
en, t geen menigvoud beter doel befcbiet dan eenig
foort van Reizen , by kende de Hoofdflad, hy- kende
bet Hof. Hoe zeer by aan Parys gehegt was, blykr
uit het Derde-Boek zyner Proeven.
„ ToUANUS merkt op, dat MONTAGNE even ge
daagde in zyn hof te maaken by den Herto van-lukig
GUISE, HENDRIK VAN LOTHARINGEN, en den Koning
van NAVARRE, naderhand,; HENDRIK DE IV, Koning
van Frankryk. Die Gefchiedboeker voegt 'er, by, dat
MONTAGNE ,zich op zyn Landgoed in Blois bevondt, toeti
de Hertog van GUISE, in _den „Jaare 1558, vermoord
werd. MONTAGNE, fchryft by, voorzag, dat de Volksonlusten alleen een einde zouden neemen met. bet leeven van dien.1?rins, of van..den Koning van NAVARRE;
dit blyk hebben wy van zyn ftaatkundig doorzigt.
Hy bezat eerre zo grondige kennis van het chara&er
en de geaartheid deezer Prinsfen, by las zo wel in
hunne harten en ver[tondt hunne gevoelens., dat.hy zy.
nen Vrienc} THUANUS zeide: de Koning Val! NAVARRE'
zou zeker wel terug gekeerd zyn tot de Godsdienst
Voorvaderen (die van. de Roomfcha-belydniszr
Kerke), indien by niet gevreesd halt door zyne Party
te zullen_ worden verlaaten.
„ MONTAGNE, met één woord, hadt begaafdLeden.
om op het openbaar tooneel eens ,Staatsman op te
treeden ;. maar zyne Wysbegéerte hieldt hein op tenen
aftiand .verwyderd van Staats-onlusten ; .en .hy bezat
de bekwaamheid , om zich in de wnelencU e ;yden van
hevige partyfchap zo te.. gedraagen ; date by geen der
wwistende Partyen aanfloot gaf. Schoon 'a. Mans wys,
gee
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geerige kunde niet zeer fierk in zyne Proeven uit
valti liet _gemaklyk..te ontdekken, dat zyne veel--itek,
vuldige en uitgebreide kunde van 't menschlyk lee.
ven en chara &er alleen konden opgedaan zyn in het
daadlyk leeven. 't Is niet in het ftille boekvertrek,
dat wy kundigheden, als de zyne, opdoen : dit gefcbiedt alleen door een oplettend befchouwen van, en
diep inzigt in de zedelyke - daaden en beginzelen des
gezelligen leevens."
Men vindt in 's Mans Schriften veele trekken, ter
aanduiding dienende van zyne Staatkundige denkwyze. „ Het valt zeer gemaklyk," fchryft hy, onder
andere, ., een Staatsbeftuur onvolmaaktheid ten laste
te leggen :- want alle ondermaanfehe dingen zyn des
vol. Het is zeer ligt, by een Volk veragting te doen
on titaan ten opzigte var} oude gebruiken; niemand ondernam dit immer, of het gelukte. Doch om een beteren Staat te vestigen in de plaats des verwoesten ,
daarin hebben veelen zich te vergeefs afgefoofd. --In de openbaare zaaken is 'er niets zo flegt, indien
het oud en vast is, dat niet beter gekeurd moet worden dan verandering en beroering. Zy, die een
Burgerftaat in beweeging brengen, vinden zich dikwerf
het eerst in het verderf gef eept : by, die -verwar
veroorzaakt, trekt 'er zelden de vrugt Van: by-ring
maakt het water troebel voor andere Visfchers l "
-
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(Volgens DENON.),
„oe veel 'er ook over de Egyptifche Pyramiden
„ 17. gefchreeven zy, en wy Nederlanders, in onzetl
Vaderlandfchen Reiziger CORNELIS DE BRUYN, een
„ der keurigfe Berigt eevers hebben van die ontzet„ tende Gevaarten (*) , kunnen wy niet nalaaten in
„ ons
(*) C. DE satrvN's Reize, I Deel, bi. igo enz. Men vindt
'er keurige afbeeldingen, yo van de Pyramideu' als van de om
-ligendrk.
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,, ons .Mengelwerk over - te neemen , wat de ' F ranfcha
alsmede wegens. , den
,Bur er vermeld hnaang' ande ,-

g

DENON , • die.. BONAPARTE ..op den, tocht na Eg, te
yergGzelde,. was ,een van hot, klein -.getal ,. die den tocht
na de Pyramiden deeden. Zy vingen 's morg ils..' de.
reis aan langs -de kanaalen.'der puderwater- zetting. Naa
verfcheide.,keeren aanland $egaan te Fyn, in een ,,wel
bebouwden oord, .verlieten zy eindelyk de Vaartuigen,
aan, den' ,kant der ,waestyne.
;

Naauwlyks Zette DE NON ,met ,, zyne B.eisgenooten ,
voet aan land, af zy. bevonden zich in zeer diep z^ud 3
door 't welk .zy heen wortelden ,na ;de , vlakte, waar de
Pyramiáen tl aan.. Deeze, ver.baazend groote. Gedetekens naderende , neemt derzelver. hoekige en ..fe ins
opgaande gedaapte Veel; weg ,van ;het vooikomen;.,ygn
derzelvef ; hoogte, en ,bedriegt ,bet oog.: daarenboven
dewyl elk, fink ; , dat geregeld is, ,zich a1leeji ilejn: ot
^r oot vertoont • door vergel.yking , doen deeze Steenklompen ,,._,telspon . zy, eik voorwerp , 't wol.]; ,,dezelve
omriggt, ..?eertreffen , daar zy etter de uitge.brei id
van henen $,grg niet evenaaren, ('t.eenig grQ lic aam,
waarmede•,'dè geest die voorwerpen natuurlyk vergelykt) den befchouwer verbaasd ftaan, daar by by zichzelven eene' vermindering "bntwa;tr wordt van 'dien ttidruk, welken zy, op een atltard, hadden veroorzaakt;
maart zo ' ras dê' aànféhouwer "deeze rèuságtige' ,ióórtbrengzels 4á#r kunst begint••af te meeten, met•eene bekende fchaál, herkrygen zy al hunne verbaazende grootheid weder: in de daad, een honderd man, die aan de
opening. honden, . toen DENON 'er boven op was, verein, 'dat zy geed menfcheh %c1 elzen.
toonden zich. zo•.kl
'Ik denk, voegt DENOrii ' er "nevens ,'-d'at', biti in
pene nfheéidinLy'een denkbeeldr te eeeven van de afinee'tinen déezèr' Gèbouwen,- het 'bist Z6Û weezen, in dié. élfde
nin
eke téne godsdiedstplegtigheid af te beelden,` oer
eenkccmftig met de oude gebruiken. Deeze Gedenkílukken , t9ntbloot van een leevenden maatflaf, enkel,_ver edér tecemmnvoorgr
geld 'van .^ënige beelden op leden'ond
ge , verliézën 'a1 'de uitwerking Van derzelver evéhredigheden, en Jen indruk, welken zy behooren te maa ken.
,

,

*

VAN DE EGYPTYSGHE..B'RAMIDEN, ENZ. 1 59

ken. Wy hebben in ,Europa een voorbeeld van ver gelyking
in de St. Pieters, Jerk,te Rome waar de overeenhtemming
der evented gi den,, of liever de opklimming der lynen,
de ;hoogtel rb9rg^; waarvan men bet denkbeeld niet weder krygt,, totdat men .na beneden kykt, en ziet op
de Priesters , die de Mils doen, gevolgd van een hoop
Kerkgangers ;, die niet grooter zyn dan de Poppen in
een Poppenfpel.
De Pyramiden van Kaira, naderende, is de eerfle,
welke men . ontmoet , en ook de éénigst geopende ,
die , welke onderfcheiden wordt door den bynaam van
CHJEOPS . Op de hoogte van zestig voeten van het
grondituk deezer Pyramide heeft, men eenen ingang ontdekt , dien de Bouwkuntienaar . verborgen hadt onder
het derde ;of ; , t uitenfl;e ' bel lgedzel van het gevaarte.
Tot deezen ingang klimt de_ reiziger op over een hoop
puin en _zand; een gedeelte is 'er>misfchien blyven..l.iggen van -den-. tyd chat men den. grondflag lag deezer
Pyramide. Het is , de mond van gene gaandery, vyf-en.zestig voeten lang, welke loopt - na het. middenpunt
en . den, grondfjag des Gebouws , zonder egter tot een
van beiden te reiken. Puin en gruis, ten tvde des
bouwen, misfchien niet fchoon weggeruimd,. of 't, geen
met den tyd is nedergeílort,; gevoegd by het zand, 't
welk de noordewind 'er dagelyks uit de woestyne doet
heen waaijen ;,, maaken deeze gaandery zeer ongentaklyk
om door, tegaan. •— Aan het einde zyn twee blok
welke, den voortgang fluitende der zodani--kenCrait,
en , die , voorheen dit gevaarte bezogten , hun eene
orizontaale, uitholing in den klomp zelve deeden, onderneemen ; een werk, 't geen vrugtloos afliep- . Tot
de Granitblpkke wederkeerende, bewerkten .zy .rondsom dezelve een opklimmingplaats, twee-en-twintig voeten lang. Zy. ontdekten een, u ede gaanclery,,desgelyks opwaards. loopende', honderd -en- twintig voeten
lang. Deeze Gaandery is zeer naauw, en zo Heil; dat
men , om ,'er in op te klimmen, het noodig,,vondt„
holen te maaken, om 'er do voeten in te zetten.:. Aap
het boveneinde r is eerre v1 kte ,, omtrent vyftien, voeten
in 't vierkant; men mag deeze eene rustplaats noemen.
Mien bieden zich drie openingen aan. De eenre
loopt in eene•rechtfiandige richting., en draagt ddn naam
van de Put._ Tyd, licht en touwen zyn noodig om de
diepte te bepaalen; doch het. geluid van eenen daar hi
.L4
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geworpen teen deedt ons befuiten, dat de rechtf'an.
dige richting kort is. De wydte van den mond is
twee voeten en agttien duimen. Ter rechter zyde is eene
Gaandery, die horizontaal loopt , honderd-en-zeventig
voeten lang, en leidende tot het middenpunt dr Pyramide. Daar vindt men eene kamer, de Koninginnekàmer. geheeten , langwerpig vierkant, de Bene zyde
agttien voeten en twee duimen; en de andere vyftien
voeten en ngt duimen lang. De oorfpronglyke hoogte
is onzeker; dewyl vroegere bezoekers hier gegraaven,
en de zyden voor een gedeelte gefchonden hebben, 't
welk den grond bedekt heeft met de overblyfzelen dies
werkzaamheden. Het verweifzel loopt hoekig, en meest
gelykzydig. In dit vertrek is geen cieraad altoos, geen
kroonwerk, geen opfchrift , geen hieroglyphifche tekenen ; maar 't zelve is vervaardigd van een fynen kalk
Indien dit vertrek be--agtienl,wmzd.
ftemd geweest hebbe om eenig Lyk te ontvangen, dan
is het waaríèhynlyk , dat de Pyramide , gefchikt ter
begraafplaatze van twee Perfoonen, niet volkomen ge.
ílooten werd ten tyde der plaatzing van den eertien;
dat dezelve daadlyk voor de Komngmne gefchikt geweest hebbe ; en dat de twee gemelde Granitblokken bewaard werden tot de volkomene fluiting van het
geheel.
Wederkeerende tot de plaats waar de Put is, en
waar , gelyk wy gezegd hebben, openingen in drie
richtingen zich opdoen, beproefden wy de derde. Naa
eenige weinige voeten opwaards geklommen te zyn ,
ontdekt men een breede en heerlyke Gaandery, honderd-en-tachtig voeten lang, en loopende, even als de
eertie, na het middenpunt des Gebouws. De wydte is
zes voeten en zes duimen ; hier onder begreepen twee
parapets van negentien duimen diameter, ter lengte van
drie voeten en zes duimen, doorboord met gaten, tweeen-twintig duimen lang en. drie wyd. , Dit was onge.
twyfeld gefchikt om den Graffleen op te hetí en, en de
gaten dienden ter plaatzing van eeneg werktuig, dienende om dien Leenklomp op te heisfen , op eerre plaats
zo steil afloopende. Dat zelfde werktuig zou waarfchynlyk de hulp van dergelyke- inkeepungen .vorderen
boven de zyden van elk deezer gaten , die men, naa
het gebruik daarvan gemaakt , zou hebben aangevuld.
De wydte van de Gaandery wordt allengskens naauwer
,
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wer aan den top. Deeze zamentrekking der zyden wordt
daargetteld door agt uititeekzels , elk ter hoogte van
zes voeten , welke gevoegd by de twaalf voeten van
den vloer tot de eerfte , vlakte geeft een geheele hoogte
ing verwelfzel. Door
van zestig voeten 'aan dit zonderl
het behulp van eenige geregelde inkeepingen van laàteren tyd , aan het boveneinde gekomen , ontmoetten wy eene kleine vlakte of rustplaats; en vervolgens
eene fbort van kamer van granit , aan de zyde van
welke groote hukken van denielfden tteen, de tusfeherlruirnte vullende , met zwaluwenftaarten ingelyfd zyn.
-Deeze affluiting was beflemd om voor altoos de deur van
de voornaamfte Begraafplaats te bedekken en te bei.
fchermen ; — eene diep doordagte' zamenfielling, welke het hoog belang, 't geen de Egyptenaars in de otlfchendbaarheid hunner Graven stelden , in den klaarr
Eten dag haalt: doch alles , wat die zugt bewerkte ,
heeft de gierigheid nutloos gemaakt. Met oneindigen
arbeid heeft men eene opening gemaakt door dertig
voeten Granit heenen ,' en Bene vierkante opening van
drie voeten en drie duimen ontdekt (*)• Deeze is
de .deur van de Konings-kamer, de Grafplaats bevattende ; het kleine heiligdom , om i 't welk te bewaares
men zulk een gevaarte gefficht heeft ; een gevaarte, zo
monf{ eragtig groot , in vergelyking met alles, wat dé
menfchen gebouwd hebben. De Konings-kamer is zestien voeten diep, twee-en-dertig wyd, en agttien hoog.
De deur in deeze , alsmede in de Koningnine-kamer,,
is in den hoek - van de langfie zyde. In het diepst
van de kamer , aan de rechte hand van de deur , is
de Grafplaats, zes voeten en elf duimen lang, drie
voeten wyd, drie voeten één duim en zes linien hoog.
Wanneer wy vermelden , dat deéze Graftombe een enkele brok Granit is, dat de Grafkamer een Kabinet is
van dezelfde itoffe , half gepolyst, en zo keurig zamengevoegd , dat 'er geen kalk tioodig geweest hebbe
in Benig gedeelte van dit werk, — dan hebben wy
dit
(*) Van deezen arbeid geeft de Heer DE MAILLET een
zeer omslagtig berigt , in zyne Befchryving van Egypte, bi.
277–.-317 , vergezeld van eene aftekening van het binnentic
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dit..zcanderling gedenkteken befchreeven ,; en een den1beeld, opgeleverd van de. ontzettende grootheid
De ^Begraáfplaats. is ,open en ledig,. eta zyn 'er geerie
blyken ,van eenige begraaving over. De Benige, fchnis in de Konings-kamer is, dat men in een der hoeken van den vloer heeft tragten te graaven, en twee gaten, . bykans rond, ter. halve hoogte van een mensch, gemakt, ,awl welke men meer heeft willen toefchryyen dap
zy verdienen. Hier- .neemt de nafpeuring. een :einde,
en iet; men tevens ,het einde van deeze ..verbaazende , opderneeming ,. waarin de mensch eene proeve
fchynt,-genomen te hebben, van zyne kragten tegen die
der natuur.
.De . Heer GROSBERT., . ,een Ingenieur,. .die de PyYáani4étl hezogt heet 2 geeft eene grondvlakte vap
72a en eene hoogie. yan 448 Pary/che voeten aan
de Pyramide van ,c txor§. Hy berekent de grondvlakte door de midden-evenredigheid van. de lengte der
ftee. gn;, .en de hoogte , -door de maate van ieder der
trappe^I,,by elkander te voegen. Volgens de berekeningen , yan CROSBERT en MAILLET, is de Grafkamer
76o voeten boven de grondvlakte, op welke de Pyra
mide ('raat..
De grondvlákte ,van ,de ,Pyramide, CHEPHHRENES genaamd,., , wr It , door denzelfd:n Schryver_, op 655 en
de hoogte . op ; 393 voeten gefield. Het bekleedgel, van
dezelve., waarvan in , het opperde gedeelte nog iets is
overgebleeven „ is een, pleister , behaande uit Gyps,
Zand, en Steengruis. --- De MisERiNus ,*of derde Pyramide; haalt, volgens GxosBERT, aan de grondvlakte 20$
en in de .hoogte 162, ,-moeten.
Njet.', meer dan twee uuren t tyds hadt DENON om
deeze Pyramiden te .,bezigtigen. Een en een half be
ílee,44e, by in het bezien, van het binnenflé gedeelte der
Benige geopende Pyramide., en keerde gansch vermoeid
terugge , -,vindende zyne nieuwsgierigheid veeleer meer
opge pakkerd clan vollaan,
Alleen was hem vergund , door de bepaaldheid des
tyds, om den Sphinx met een oppervlakkig oog te hefchouwen.;, — de Sphitix .,. een Gedenkthdk der Oud
, 't ' welk de naauwkeurigfte bezigtigitig, verdient;-heid
en die -'er • nog niet aan fchynt bedeed te weezen.
Schoon de evenredigheden van dit Beeld reusagtig mog^n
,
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gen weezen , zyn zle omtrekken zo .kiesch als naauwkeurig. De uitdrukking van, het hoofd is zagt, beval*
lig en gerust.. De charaétertrek is Af'ricaansch; maat
de' mond, welks lippen dik zyn , heeft eene: aauge'.
naamheid in de tekening , en eene fraaiheid in de uitvoering, die in de daad bewondering verdienen': het
is, alg 't ware, vleesch en leeven. Ten tyde dat een
i1uk der beeldhouwkunde, gel'yk dit , werd vorrtge=
bragt, moet de kunst eene hooge maate van - volkome
n.
leid bereikt gehad hebben. Bezit dit Beeld nier, 't
geen de Grieken .aan de Beelden hunner Godheden heb.
ben weeten te geeven , — men heeft, aan den ande•
ren kant , 'geen regt gedaan aan dit Beeld , van wegen
de eenvoudigheid ; de groote en zagte uitdrukking der
natuur , welke de hoogte bewondering verdienen.
Over hei geheel is de bewondering gaande geworden
over de afineetingen van den Sphinx, terwyl de vol
moet opwek.-maktheidruvong fiekr
ken (*).
Wy weeten bykans zo min van den tyd, op wel.
ken de Pyramiden gefchonden, als van dien, óp ,welken zy gebouwd; - zyn: het laatfte tydperk, verliest zich+
kelven in den na'gt=der 'eeuwen, en:kenmerkt in de jaar.
boeken der Ktt<rtfief een zeer w yd afgelegen tydruimte:
uit dit gezigtpunt befchouwd, kunnen Wy niet te zeef
bewonderen de , metzelkunst der. Pyramiden, de onveranderl-ykheid van. :derzelver gedaante en zámenifelling;
en, ten opzigte , van _ derzelver afineetingen , - mag van
deezre reusagtige Gebouwen gezegd worden, dat ze de
laatfte íchakel zyn tusfchen de Colosfusbeelden - der
Kunst en der Natuure.
'IIFRODOTUS verhaalt , dat men hem onderrigt hadt 4
dat de 'groote- Pyramide de Graftombe' was van CHOPS;
dat de naastvolgende in grootte die ware van CHE=
PHRENES ,^ den Broeder en Throon - opvolger -van
-

cH^ops; dat de'eerstgemelde alleen gaanderyen van 'bin
nen bads; dat honderd duizend man' twintig jaarent be-

zig geweest waren in den opbouw ; dat de arbeid,
daar

() Volgens THEVSNOT heeft het Hoofd de hoogte van 2,6
voeten , en van liet oor tot de kin de breedte van i5. Het is
fchryft na BRUYN, een fchriklyk Gevaarte, waarin de proportie
toet zeer wel is waargenomen. Dz nauïlv's Reize, bl. ty?.
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daar aan bedeed , den Prins gehaat maakte in het oog
zyner Onderdaanen; en dat, mettégenftaande hy dien arbeid hun voor niet afdwong, de kosten van voedzel,
aan dit werkvolk te verfchaffen , alleen zo hoog liepen, dat by zich genoodzaakt. vondt de kuischheid.;zyner Dogter veil te geeven ; en dat, uit de geldfommen door dit bedryf :verkreegen ,. die Prinfes zich in
ítaat geteld gevonden hadt, om de kleine Pyramide,
daar tegen over fiaande , te doen - bouwen. Nu moeten de gyptifche Prinfesfen, die zich deezerwyse veil
gaven haare gunfien zeer duur hebben doen betaalen,
of de Dogter van CHOPS moet zeer langen tyd die
verleend hebben; naardemaal zy, in haare geestdrift,
veel meer deedt dan haar Vader. vorderde , genoeg
verzamelende om eene tweede Pyramide te doen bouwen.
Maar welk eene pooging, dat iemand zyn leeven beíieede, om zich , naa zynen dood , eene verblyf'plaats
te verfchafl'en! Men moet hier byvoegen, dat cxiEops,
die Tempels geduurende zyne Regeering hebbende
doen fluiten , geftorven zynde , geen Lofredenaars en»
der de Priester-gefchiedfchryveren van Egypte vondt;
en dat . HERODOTUS , de vroegfte Schryver,, die licht
over dit Land verfpreidt, het oor leende aan veele Fabelvertellingen deezer Priesteren.
• Wy voegen hier by, het geen DE NON vermeldt we.
ens Colosfale Ruïnen aan den Zeekant gevonden.
et zeer groot genoegen ,ontdekte hy in eene baai
een zeeweering uit dezelve zamengefteld: eerst kwam
hem .voor eene Hand ; de .voorfte vinger, veertien duimen lang, behoorde tot een Stagdbeeld, 't welk zes-endertig voeten in hoogte haalde. De Granite het werk,
en de íly1 van dit fluk, lieten hem niet toe te twy•
felen, of dit was een overblyfzel van de vroegfte ec .
wen der Egyptiche Gefchiedenis.. Door de houding vaQ
de Hand, uit de brokken, welke 'er nevens lagen, e4
de gewoonte van Egyp tifche Figuuren te zien, welkei in
tekening weinig verfcheidenheids hebben, oQordeelde ,hy
zich geregtigd om te befluiten ,dat die Hand behoord' hà'dt
aan een Ifis, een Nylmeeter houdende. Gemaklyk hadt
by dit ftuk kunnen médeneemen; doch door het van deeze
plaats weg te voeren, zou het zeer veel van de waarde
hebben verlooren.
Niet

VAN DE EGYPT,$CHE PYRAMÍDEHI ENi. I6g

Niet verre van daar weezen verfcheide Rukken uit,
dat ze behoord hadden tot een groot en fchoon Gebouw van de Dori/che Orde. De zeegolven hadden
tegen deeze ruïnen zints eeuwen aangeflaagen; doch zy
hadden 'er niet door geleden. Nader aan zee ontdekte hy, onder de brokken van een Colosfaal Beeld, de
1lukken van een Sphinx, van 't welk, zo verre de madreporen en fchelpen toelieten te oordeelen,, het hoofd,
en het voorue gedeelte van den tronk, waren afgefcheiden.. Het was in den ityl der Grieken, de itoffe
geen Granit, maar andere fteen, gelykende op wit marmer, en van eene doorfcbynendheid, hoedanig DE NON
nimmer in eenige zelfftandigheid , in Benig ander land
dan Egypte, gezien hadt.. De evenredigheden weezen
uit, dat het beeld tusfchen dertig en veertig voeten in
lengte moet gehaald hebben.
Iets verder op ontdekte DENON, onder ruïnen van gebouwen, op de reeds gemelde gelykende, eene andere
Figuur van Ils, volkomen genoeg om uit te wyzen in
welke getlalte dezelve geflaan hadt. De beenen waren
gebrooken, en de (tukken lagen 'er rondsom. Het beeld
was van Granit , en tien voeten hoog. Deeze verzameling van (lukken bleek in zee geworpen te zyn, onm
een befchutzel te maaken voor een gebouw, nu ver
doch 't welk, voor zo verre men uit het over--woest,
gebleevene kan oordeelen , een Bad moet geweest
zyn, waarvan het grondplan in de rots was uitgehouwen.
Omtrent eene myl van deeze plaats , landwaards in,
en na llexandrie heen, ontdekt men verfcheide grond.
hagen van een fileenen gebouw; en, fchoon men het plan
daarvan niet konne nagaan, geeven eenige overblyfzels
van zeer kunstigen arbeid reden om te gelooven, dat
ze weleer de gedeelten uitmaakten van groote gebouwen. Digt hier by vindt men veele Corintifche capiteelen van marmer, te zeer uitgefleeten om ge meeten te kunnen worden ; doch zy moeten behoord heb
dezelfde ftoffe, en fchaften-bentogrdílukva
van twintig .duimen diameter. Verder deden zich op,.
een groot aantal gegroefde Schaften van rooskleurigen Granit , alle van dezelfde ftoffe en evenredigheid ,
met dezelfde zorgvuldigheid- bearbeid , en ongetwy.
leid de ruïnem eens heerlyken. Tempels van de Dori•
fj js Orde.
Vol.
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Volgens alles , Wat ons s*tnAno gèfchónken heeft
wegens dit gedeelte .van •-ÈQypte, volgens alles, wat
.b NON daar gezien en befthreeven heeft, en bovenal
uit de 0,verblyfzelen, oordeelt hy'hèt als obtwyfelhaar te
mogefi vastftellen, dat dit de Ruinen' waren van Canopus
én den Tempel aldaar,- gebouwd -door de Grieken welke
in plegtigheden thet diénvá fLampfaet; wedyve'rce, dien
wonderdaadigen Tempel', w`aárin dë , ouden gezegd wei=
den hunne jeugd; en de zieken -hunne gezon héid weder
4e krygen. Het Bad daar nevens was waarfchynlyk éen
der tn#ddelen , door de Priesters gebruikt om deeze
wonderwerkingen te wegge te , brengen.
,

VERSLAG DER REIZE VAN LA JAILLE NA SENEGAL.

(Vervolg en Slot van bl. I24.)
y7einigen der Neger-vorflen zyn volifrekter in hun
W gezagbetoon dan de Koning van Baràc. Hy heeft
de 'magt om alle zyne Onderdaanen -tot Slagven te maaken, en als zodanigen te verkoopes, zonder gevaar Van
gettraft te worden, wegens zulk eene dwinglandy. Hy
is alleen eigenaar van alle Ianden,, en zyne Onderdaanen
zyn .verpligt, voor hem de zodanige te bearbeiden, velke
by , in zyn eigen bezit houdt. Zyne reizen , door de
landen zyner heerfchappye , doet by op kosten zyner
Oi derdaanen. Nogtháns zyn 'er weinig Prinfen, die in
een Ilegter gaat Zeeven dan hy. De voornaamfte inkomfte van, deezen Koning •beftaat in tollen , ter waarde
van omtrent 2750 Gulden ; deeze komen in van den
randel der Franfche Compagnie. ---- By het ontftaan
van eenen oorlog vatten alle zyne Onderdaanen de wa:
pens op. De Hoofden der onderfcheide Dorpèn volgeit
hunnen Vorst , die zich aan het hoofd helt van een
ongeoefenden hoop. De voornaamfte terkte beftaat in
de. Ruitery, en één enkel- gevegt beflist den ftryd. De
overwonne . party trekt terugge ; en fimeékt om vréde.
De overwinnaars vorderen doorgaans niet meer dan on
gemoeid na huis te mogen keereen' met den geraakten
buit. Wanneer het voordeel, 1 in `den flag behaald, zeer
beflisfend is vindt zIchnde 'overwonne tout verpligt,
zich een Onderhoorige aan zynen Overwinnaar te ver klaa-
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klasren, en eene jaarlykfche fchatting te belooílen. Dee.
ze voorwaarden van den vrede. worden .weldra. verbrcw
ken , en 'er ontftaat een. nieuwe oorlog. De .Shcdaaten
trekken noch foldy, noch krygen lyftocht. De :buit,
welken. zy kunnen maaken, is de eenige beloning van
hunnen dienst. ' Het geen de Krygshoofden krygen, is
omtrent zo veel als het aandeel vat, den .Souverain
zelve. Zy vegten dapper in den flag , uit vreeze van
flaaven te zullen worden s en wanneer eenmaal een leger
aan 't vlugten ilaat, neemt gierigheid welhaast. -de.plaats
van bloeddorst in; dewyl alle de Gevangenera flaaven
worden, en het meest beduidend gedeelte van. den buit
uitmaaken.
De. Beheerfeher van het Koningryk der Foriles veert
den tytel van Siratick. Zyne heerfchappy fi rekt zich
in de lengte honderd - veertig mylen uit te wederzyde
Van de Rivier. De breedte is veel minder, doch niet
volkomen bekend. Het Tvoor- Eiland en het Eiland
Bidbas liggen beide in zyn grondgebied.
- Het Fort .podor,, voorheen vermeld, ligt op het
Tvoor- Eiland, op een afftand van zestig mylen landwaards in van den mond der Riviere Senegal. Dit Eikmd is zeer vrugtbaar, levert eene menigte van Gierst
op, en verfchaft weide aan groote Veekudden. ICoffy,
Katoen en Indigo groeijeu er van zelve. Men wil
zelfs, dat het Zuikerriet, te deezer plaatze, met eenen
goeden uitílag, zou kunnen gekweekt worden. Het. oogmerk der Compagnie Was, wanneer dezelve., - in den
jaare I43, op dit Eiland eene Vastigheid bouwde,
voorraad aan de Inwoonders'van het Eiland St. Louie
te bezorgen,. den Koophandel te. befcherme.n, en middelen van gemeenfchap met de binnenlanden, aan "de Ri•
Vier liggende, te verzekeren.
Net Eiland Bilbas is zeventig mylen landwards in
gelegen boven Podor. 't Zelvevis.`ryk in weiden,, en
eeft eene allergezondite lugt.,gefelténisfe, De overweeging van de laatstgemelde byzonderheid alleen zou
genoegzaam weeztn om het aanleggen eenex Vastigheid
op 't zelve aart te raaden. Het' zou 'eene plaats zyn,
werwaards 'de reizigers zich mogten heen begeeven.,
tot .hertel van den zwakken slaat hunner •gezondheid.
En naardemaal aldaar - Moorfoke Stammen zyn, en bosfChen net -Gomb'oemen , niet :wyd vat daar .gelegen',
zou
-
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zou dit Eiland , binnen "korten tyd ; de voornaam%
markt des Gomhandels kunnen worden.
De Siratick is 'er veel magtiger dan te Barac. Hy
bezit eene talryke ruiterbende. De landen zyner heer
verdeeld in verfcheide Provintien. Elke-fchapyezn
dier Provintien wordt beftuutd door een Landvoogd, met
volflaage magt bekleed, en die een Krygsmagt ter zyner befchikking heeft. Deeze Soldaaten zyn egter ongeoefend, en fe t gewapend , zo dat zy geen iets beduidenden weder and zouden kunnen bieden aan eenige
vyanden, dan een zamengeraapten hoop Negers, gelyk
zy zelve. Twee of drie Compagnien Europifche. Sol.
daaten, met twee of drie Veldffukjes, zouden altoos in
tlaat zyn om het magtigtte Neger-leger óp de vlugt te
dryven.
De Zeden, Gebruiken, Staatsbefluur en Godsdienst
van het- Koningryk der Fouler, zyn meest in allen deele
gelyk aan die der Inwoonderen van Barac. Hunne taal
alleen is onderfcheiden. De belastingen, door de Fran-.
fchen aan den Siratick betaald, beloopen iets meer dan
4y, Gulden.
Het Koningryk Gala.n, grenzende aan dat der Fowles, trekt zich langs de Rivier Senegal uit, omtrent
veertig mylen lang , en eindigt by eenen Waterval,
welke de bevaarbaarheid belet , en boven welken de
Franfchen het zeldzaam gewaagd hebben te komen. .lie
noordlyke en zuidlyke grenzen van dit Koningryk zyn
onbekend. De Onderdaanen des Konings, of - Tunka.
van Galam zyn van een onrustigen aart, en zyn ftaat
is zeer wankel. Zy doen , nogthans, in gevalle eenex
omwentelinge, hunne keuze van een Souverain uit de
oude Familie, en geeven de voorkeuze aan den bloed
naast aan-verwant,di o.ulykezdht
den ouden Souverain vermaagfchapt is. De magi van
doezen Vorst hangt voornaamelyk af van zyn eigen
moed en bekwaamheid om het vertrouwen zyner onderdaanen• te winnen..
Met volk van Galam en de aangrenzende Landttreeken *orden Serraculets genaamd. Zy zyn verraadlyk
en wreed. Zy vormen verfcheide Staaten, die zomtyds
van elkander onafhanglyk zyn, zomtyds ook aan elkander onderworpen. Men wil zelfs dat de Koning: van
Galar fchatting betaalt aan den Koning van, Casfou_;
een
-
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ben Neger - vorst, wiens grondgebied landwards in ligt
boven den Waterval van Govina.
De Frànfchen hadden yoortyds eene Sterkte.in Galare;
maar dezelve was aan veele ongemakken blootgefteld, door
de ongezoudheid der, lu -tsgelteltenisfe, .en de veelvuldig e over,tlroonnngerl der. Riviere. De Engelfchen verlieten
daarom, toen zy in Luit vn 't zelve waren , die Sterk
Frárifchen . hadden voorbeen ,ten oogmerk gehad ^-te.D
dezelve te vérplaatzen ; na Oen voeglyker tt.gpd van Sangalon, op de ivier Felem4: , Het plan, met een Fort te
dier plaatze op te richten, was, om den• Sláavenhandel
gemaklyker te maaleen , .als die allergereedst,.daar ge•
loogt worden. Een gedeelte . der Ínwoog eren van Senegal en' Goeree gaat 's jaarlyks_ na Galam. . Zy vaarent
af, met veertig booten # in de maand July, en berei•
ken omtrent het einde van O&ober de p,aats,hunner tieI1 emminge. Een Markt ., 'tot welke de •Mooren komen i
wordt 'er,. geduurende 4e _ eeríte, vyftien, dagen van November t .gehouden. Goud., Yvoor, Huiden , •Ryst, veeler.
lei forten van Gierst en Turksch Koorn, behooren tot
de Artikelen, die de, ooren te , koop brengen„ Zy ont-,
vangel} Guinjes, Snaphaanen, Piftoolen, Yzerwerk, einz.
Wanneer de wateren beginnen ,te vallen, 'jiaakt de vloot
zich gereed de Rivier af te zakken r Eene reis
van vyftien ,dagén brengt hun . t'huis; ;en zy worden 1,
gelyk 'men ligt. denken kan, met de grootfl;'e vreugdbe,
toonmgen: _ontvan gen.
De .Mooren., die Ga/am gaan bezoeke p , craagen den
naam van Mandingoes,. Hun voornaamfte bedryf is, de
Koophandel, . Zy woongin by zwervende hor-den in Galam en de landen ten Zuidwesten gelegen; en leeven in
Bene Ibort.van onafhanglykbeid, flegts eepe kleine fehatting betaalende aan de 1-loofden der Landfchappen, welke zy van tyd cot tyd heflaan: Zy réizen„in Caravaanen, door alle e binne n; ite gedeelten van, 4/rica. Land-'
waards in brengen zy Europrfcllc Kogpwaarèn., en keeren weder met Slaaven, Ooud, en Yvopr. Zy zyn allen Marabouts, of Wétgeleerdeb ; een !je r^oep , , van 't
welk zy befcherming: op, hunne reizen onkleenen.
. De reis na Ga/am is eene . zeer ongezonde. é .gevaar.
lyke reis. Iie lugt is í'chádelyk en brandend heet. De
reizigers worden,
worden deérlyk.geplaagd mdt .Infe^teri, en
'pede ortencle regenv1aagen, De
overvallei door
Rivier, Wanneer dezelve tot de grootfte hoogte gezwolM
left
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len is, wordt beroerd door een ongelooflyke kragt der
ilroomen , en de zwaarigheden der 4reize worden, van
tyd tot 2tyd, vermeerderd door tegenwinden: De vaar
zeilen in één enkele lyn,- de eelt agter den an--tuigen
der. Daá^renboven moeten 'er tollen betaald worden aan
verfcherde. kleine Voriler^, aan de ót+vers der Riviere.
Gefchillen daarover vertraagen niet zelden -den voortgang.
Eenige deezer vaartuigen worden zomtyds genomen. De
gezondheid der Inboorelingen is zo fterk , dat zy, onverhinderd, de gevaaren deezer reize kunnen verdtxuTen; doch voor Europeaanen Is dezelve vaak 'doodlyk.
De terugreize -is min gevaarlyk , dewyl dan het ilegte
gedeelte des faifoens voorby is, en de vaartuigen voor
wind yen droom hebben.
Uit het berigt van eengin Marabout heb ik geleerd,
dat de reis te land korter en geinaklyker valt. 'Er zyn
agt maanden in 't jaar, in wè ke alle de reis na Galam
te land in vier-en-twintig dagen kan' worden afgelegd.
De gunftigfte tyd, egter, om die reis te onderneemen,
is in de maand April. De lugtsgefteldheid is ' dan koel',
en de poordewinden heerfeben in die maand.
De Rot}ingr. ken van Pambouc en Bondóu , ten Zuiden van het l oningryk Gàlam gelegen, zyn vermaard
door de rykheid van derzelyer ?Vlynen. Ten jaáre 1710
werden dele Mynen onderzogt door een' perfbon in
dienst van de Franfche 1lfricaanfche Compagnie, die
des een voldoend verflag gaf ; dan by woerd op eerie
tweede reis derwaards vermoord, door een, h oop Inboorelingen, by het Fort St. , ofe>h. Op raad van den Heer
DAVID, Direéteur- Generaal te Senegal, werden 'er nieuwe bevelen, in 't Jaar 1741, afgevaardigd, om de My.
nen van Galàm te onderzoeken. Het volvoeren deezer
bevelen werd gellaakt door den Oorlog, in den Jaare
17gq, uitgeborílen. Met het Jaar 1756 vernieuwde men
het uitzigt op de Mynen. Zy weren andermaal,nageaan, en eenige preuven Gouds van de hoogtfe zuiver
held werden ia Parys gezonden. De vermeestering van
Senegal door de Engelfchen, in -1758, alleen belette het
bewerken. •-- ' De: twee vobrttaamile Mynen 'zyn dit
van Natacou en Kelimani , beiden gelegen naby Beene
kleine' Rivier , die den naam draagt van de Goud.
RRivier: - Dezelve ontfpringt by her Dorp Tarirbaoura, en
vereenigt zich met de Felemé, op den afifand van veertien of vyftien mylen boven -den mond van 'dec laatstgemelde. Zy zyn ook tusfclien de veertien- en vyftien
niy,
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anyien boven c n mond '^►ari Set Port :9r. ,7©jeph,. ?inga
den Vrede . dis Jaars i 783. hecht men geen werk 'van
deeze My yen ,gemaakt.
Wat d {>ewasfen van SSriegai betreft , onder deeze
verdient; if de eerre plaats, gemeeld'te 'wot^den ale Rcacia ; de élV is eer en• bei snerge*ár dán een boom,
en heeft *hoogte van vyftien tat' twijnt' , Voeten ; het
bout is wit; hard, en teer-'' dlgt •van nerf; de bast it
aschkleur1igs ' Dé ftam groe4t doorgaans na de Bene of
de andere zyde 'overhellende ;'dezelve is van , dën wortel tot den top bedekt reet door elk }nder Ili ren,le
takken, zegt onregeltnaarig gel hikt; zo dat de JIn
verre is váh ' èén fraai verthën te naaken. De b1aderen zyn fma , en bedtaan ieder uit vier of' vjrf ,p.tar
innuh ,'elft twaalf of vyftien paar blaadjes dragende.,
ieder écé h' 1iníè` lang, en eèrt • vyfk van een linie breed,
zags, geáderd, fbimp, en eveiq gepunt aan. het eitidé. Aan het grondtlulk 'van icier blad zyn drie pun.
ten , kegelvormig , • zwkarf^gti,g , blinkend , twee heien
lang. De bl'óémen zyn wit. De vrugten •zitten in
platte fchokkén , zeer klèiit,-I*ng+verpig, gepunt aan
beide de' einden, geel ,- drie en een halve duim lang,
negen linienbreed , met adejèn aan den buitenkant,
áán de zyden-eenigzins gegolfd ; bedekt met witte hai.
ren, zo kort, . dat men ze ñaáuwlyks. kan ontdekken.
leder deezér, fchbkken bevat • omtrent zos zaadgin, zeer
p lat, - en- rondaagtig••, of eerai ins hartvormig. Deeze
boom g rbeit in Senegal, gémeenlyk op zandige' gronden naby den zeeoever. Dezêlve le^3ert de witte Gons,
welke van : dit gedeelte van' de•'kuidkktst van rica nat
F ankryk; gebragt wordt , er>ï ie, fchooe hobgèr ge.
ágt dan die uit Egypte komt, egter daarmede ver
wordt • onder den algetneenen naare' van Irabi--ivard
he Gain.
De naam. van Rapen -brood wordt gegeèven aan eert
Boom, die' hier groeit ; en eenigen hebben gedagt, 'dat
deze dezelfde is als de Tamarinrde•boom. Dezelve
groeit ter gewoon hoogte van den Walnoot-boom. De
gekuifde takken tlrekken z7ch tot ene groóte wydte
uit. be í1:ám ' groeit te z`btker dikte , dat twaalf matt
niet uitgebreïdè' armen werks genoeg vinden om• denzel*
ven te omvatten. Op het Eiland Saura is een deezer
booreen, "die gestig voeten in dm omtrek haalt. In Senegal verváárdigén •d Neá r wait de vt gt ' cell drank,
lvi 2
die,
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die, met de byvoegin g van, water en zuiker, of honig,
niet onfmaaklyk den dorst lescht.
Onder de verfchillende fobrten van Palmboomen is de
Wyngeevende Palmboom de' algemeenfte in Senegal.. Dc
Inboorelingen,. noemen der^zelven Ronu; be aam is
hoog• en recht, en vertoont zich als een kolom, vyftig
of zestig, voeten hoog,. met een bladerbosch, dat een
ronde kuif aan 't boveneinde vormt. Elk deezer bladerbosfchen aan den top der Palmboomën vertoont zich
als een: waaijer,, vyf of, zes voeten wyd , en onder
een. tak van dezelfde lengte. De vrugten-.fchtagdor
van den, vrouwlyken boom hebben de grootte van een
.gewoonen Meloen, docli, eenigzins langwerpiger van ge.
•daante i ,' ^y zyn beflooten in een lederagtig bekleedzel,
zo fterk -als pergament ; , daar onder is Bene geela g tige
zelfftandigheid, vol ruwe dráaden, waaraan drie lang=
werpt e pitten hangen. '•. De Negers zyn zeer g reetig
gefield: op .het eeten van dee e vrugt, wanneer dezelve
onder de a.fehe geroost is. Dezelve heeft een. met
aalagtigen . fmaak ,; de reuk is 4 rk, maar niet onaangenaam.
Deeze Palmboom draagt by onderfcheiding den . naam
van den ,wyngeevenden /, dewyl dezelve een vo g t uitlevert, onder den naam van. alm-wyn bekend. Dit vogt,
een etmaal naa dat het afg etap t is gedronken, heeft eene
zeer verfrisfende hoedani
gheid.
De. Kameel is het nett ig fie der huisdieren hier te
lande. Niet alleen draagt. by de zwaarite. lasten, maar
is allertamst en foberst van alle viervoetige dieren. Hy
reist in de dorre woestynen, verfcheide maanden lang,
met zeer ,weinig waters. De melk van het Wyf}e is
een zeer. goede drank , en het vleesch van den Kanteel
is bet veste dierlyk voedzel , 't welk de Mooren heb=
ben. — e Rrabifche Paarden te Senegal zyn kleinder, dan die van 't zelfde Ras, welke wy in Europa
hebben,, maar leevendig, welgemaakt, en zeer verfchil-lend van, kleur. — De Olyphant, het opmerkl,yktfeWilde Dier vat dit gedeelte van 4Ifrica , is de bron van
groot voordeel voor de . Negers.
Naa eene wyl verblyfs 'werd ik van. Senegal na het'
Eiland Goeree gezonden. Goeroe ligt op 14°, 41!, 3011
Noorder.. Breedte, en op 19", 451 Wester- Lengte van
den Meridiaan van Parys. Het is een op zichzelve
staande rots, tot eerre groote hoogte uit zee d^pryzende,
en ligt op omtrent één en een vierde ntyl afitands van
het
;
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het naaste land. Het is in het midden van die Baai,
welke gevormd wordt tusfclie n Kaap herd en de zuidlyke (trekking van de lfricaanfche kust. Naauwlyks
haalt het geheele 'Eiland zestig Acres in uitgeftrekt.
heid ; het is ongefchikt ter bebouwinge, en verttooken
van rivieren. De.leeftogt voór de Vastigheid moet geheel uit Europa of uit het vaste land van Africa komen. Met de vereischte voorzdrgen kan men het water, van de rotzen fypelende ,- verzamelen , zo dat het
leílendig genoegzaam zy tot vervulling van de behoef
-tendrBwo .
Dit Eiland verfchaft egter, uit hoofde van deszelfs
ligging, veele voordeelen, De reede is ten allen tyde
veilig voor de fchepen. Het Eiland is zeer gelegen tot
beveiliging van den flaavenhandel , om ter markt daarvan te strekken , en kan teveh's een voegelyke plaats
opleveren om de Franfche Schepen aan de Africaanfche kust te herftellen en het vólk' te verfristen. De
reis. te land tusfchen Goeree en Senegal is niet meer
dan zestig, ter zee flegts veertig mylen.
Dit Eiland hadt voortyds den naam van Barfaguiche;
het hing toen van Kaap herd af. Konin g B E IAM ftondt
hetzelve, ten Jaare 1617 , aan de k/ollanderi af; die
het verfterkten, en 'er den naam van Goeree, eene Hol
Stad , aan gaven. De 'Engelfchen ontweldigden-landfche
het den Hollanieren in 1663. De Admiraal DE RUY
TER hernam het in het volgende Jaar. Drie Jaaren laa-

ter bemagtigde de Graaf D'ESTRéES 't zelve met eene

Fran/the Vloot. Het bleef tot den Jaare 1758 in bezit
der Franfchen , wanneer de Engelfchen het bemagtigden; dan by den Vrede van Parys , ten Jaare. 1763,
werd het den Franfchen 'wedergegeeven. Op nieuw
viel het den Engelfchen in handen tern Jaare 1779 ; dan
de Franfchen herkreegen het in 1783, en tevens op het
vasteland hunne Fatoryen Rufasquè, Portudal, goal,
Salum en Albreda. Rufjisque werd naderhand verlaaten, als te naby aan het Eiland Goeree.. Portudal iaat
onder den Koning van Baai. Gierst, Boter, en Eijeren
in overvloed, met omtrent iso ,Slaaven, - worden jaar
gekreegen. --= 3oal, een Dorp, omtrent-lyksvandr
honderd - twintig tylen van. .(.oeree, .verfchaft Ryst ,
Vee, en Vogelen in grooten overvloed. De -grond daar
rondsom is ryk en vrugt^iaar. Men krygt van daar
's jaarlykr, loo Slaaven, eenig groen Leder, Wasch en
YM3
,

,
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SY voor. ' —' • De Rivier 9alui^i loopt ten Zuiden.- vaal
het grondghied , in 't welk de Franfahe Fsory te
.,al faat. C ghone, de. jloofdtlad des Koningryks Bourf lw , treft men aan by die Rivier , omtrent veertig
ylen laardwaards in. Vee wordt van daar verkreegen
its groove menigte, en voor een: lasgen prys. Het is ook
eren der Markten, op welke de MandingeeS Goud ,
)Cvo(rr en ,laaven.brengen uit de Oostlykl'e gedeelten
van Africa. 'Er kan geen ,beter plaats voor een Faftory uitgedigt worden, .,- Riet Koningryk .&-r raakt
de grenzen van Bourfaluna aan den noord- en oostkant;
de Zee vormt de westlyke : grenzen , en die van het
Luiden worden door de Rivier Cambia gemaakt. —
I)e Fxanfche Eaétory rllhreda ligt in het Koniijgryk
Bar, aan den. noordiyken oever van de Rivier Gambia,
cep omtrent agt 'mylen vn den mond. De Engritfchen
hebben: digt daar by, hunne vastigheid, het Fort amef:,
werwaards zy allen handel getrokken : hebben.
De Gambia ontfpringt diep landwaards. in. Aan den
mond is dezelve omtrent twee mylen. breed; en de verr
mindering- -van die breedte is , als neen opvaart, lang
Egge the Fort ames Slaat op-zam.fiendHt
een inham,. in deeze Rivier,. op. een a€(land van .tien mylen van de zee. ;Het. Kanaal der Riviere is daar in
twee deelen.afgercheiden; in elk derzelven kan.een tchip
van zestig -íluk.ren ankeren. Een Fregat van veertig
Rukkers; kan . deeze Rivier opvaaren to boven J is opr'na,
Jiggende- op- zeventig, mylen yan den mond der Riviere.
Barken, die honderd - twintig tomen laaden,, kunnen tot
Fatenda komen,:'t welk honderd mylen booger op ligt.
Th; den regentyd is de ftroem van de Gambia zo .fterk,
dat men- 'er niet tegen .op. kan zeilen, Tusfchen September;.en July kan alleen- deeze reis gedaan worden.
Ie oevers aan *ederzyden zyn bezet met horden vart
ors. De..&^igelfchen hebben op dezelve verJ^cheide
orycn. De -laadingen liggen 'er altoos gereed, voor
cl Schepen, die, op de Rivier komen. De 1V^andngoes
vervoegen -zich: derwaards in groote menigte: zy brengen , 'er ,te koop: Goud , Yvoor,, en Slagven,, opgekogt
1w de diepfte gedeelten van Africa. De vastigheden
der £ngelfchen zyn niet zeer fierk. Zy hebben -ier geen
1 rygsvolk-, dan alleen op het Fort Sr.. ames, eene
plaats van zo geringe weerbaarheid, dat één Schip van
vyftig: St kkea do bitteryen tot zwygen .zou kunnen
brei^

;
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brengen. Tot vermeerdering der nadoelen , hangen de
Bezegelingen en Kooplieden gèheel af van "de inwoon
voorzien-ders,onvahtwleJnsmid
te worden:. ---- Vóór den Oorlog des :Jaars t 78 zoudell .de, . anfehen huntáen handel tot de Gambia hebben

kunnent niU&ekken; maar het uitfluitend bezit van clie
Rivier en 'van bet Fort Yames werd aan de En elfche;x
aY,gettaa* by het Vredesverdrag van Yerfailles; en der
Franfchen handel te 4ibredq kan dei-halven niet dan
over land voortgezet worden. Zy betaalen aan den
Koning van Bar driehonderd -vyf-en- tachtig Gulden
's jaars , voor de vx y heiti ons hunne. FaEiory van Albreda Ó p., zyn grondgebied te mogen hebben.
Wat net Fliand Goeroe betreft;.-indien 't zelve wel
voor-vexfrkt,mygs^oadenlvmi
indien 'er beftendig twee oorlogfchepen op-zienwas;
deeze hoogte kruisten, om onzen handel te befchermen.;
indien zy,., die goederen derwaards zenden,. eene keuze
sleeden, overeenkornftig met het hier verlangde, en alles
goed, in zyne foort zuiden ; indien zy deeze laadingen
aan geene anderen dan lieden van beproefde trouwe en
bekwaamheid ter hand stelden,; en , eindelyk ,, indien
hunne Schepera meer tot zeilen dan tot landen gebouwd
waren,. — dan gouden de Franfchen met voordeel op
flit gedeelte van Africa kunnen handel dryven.
Met dem aanvange des Jaats 1785 hadden de. Franf€hen op het Eiland Gambia, In de Sierra Leone Rivier ,, eene Fa&ory opgerigt. tae grond was..,gekogt
van DANABOUR, Souveraln, en l igenaar des Eilands ,
onder voorwaarde van eene jaarlykfche betaaling ira goederep., ter. waarde van honderd fiaaven yzer ,, en. van
vyftie , zulke•. ftaaven, als eed+ tol aan dien Prins, voor
elk Schip. 't welk daar handel komt dryven, Iet Fort
werd onmi4delyk aangelegd, met cone battery van twaalf
stukken. Een, Magazytn, om 's Konings voorraad, te bergen, wend gebouwd ter rechter hand van de battery;
aan de flinker zyde vondt men de barakken voor het
Krygsvolk; op een affland van 'eenige honderd fchree-

den verder was eene hoogte ter verdeediging.

De Franfchen koozeti het Eiland Gambia boven het
Eiland Loss, detvyl de EngelJcten op 't zelve reeds eene
Vastigheid hadden. Een, allerongelukkig(le zaak in deeze
Faáory, is , dat men. o ket geheeie Eiland niet meer
dan zes Acres grond vindt , tot bebouwing bekwaam.
1\1 a.
Het
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Het overige is een ongezond moeras. De goederen der
,4fricaanen beftaan in Wasch en Slaaven. ie Sierma
Leone is eepe fchoone Rivier, De beste tyd voor d¢
Schepen, om 'er op te vïáien , is in January en February. Met Mey, valt de regeiltyd, en de lugtsgefteltenis wordt zeer ongezond. Op verzoek des Konings
van Gambia heb ik zynen Zoon met 'my na Fránkryk
ogenomen. Diens naam 1S PEDRO; naa zyne opvoeding
in rrankryk ontvangen te hebben, zal by tot zynen
Vader wederkeeren,
[Deeze jongeling, naa twee jaaren te Brett geweest
te zyn , keerde in 1787 tot zynen Vader weder. Hy
Jwam andermaal in Frankryk, om nog meer te leeren
en kwam in 't Jaar 1790 t'huis. De aankomst werd
niet vreugde gevierd , dan te Welker gelegenheid een
Neger-dorp, het voornaaipfle zyns Vaders, tot den grond
toe afbrandde.]
FYRA MUS

EN

THISBE.

(Vry naar 't Latys..gevolgd.)
Jongelingen, welke ip

dien
vitAmus was een der fchoonfte
mpntte in fchoonheid boven de
ty.l leefden, en
P
Jongedochtemen van geheel het 'Oosten uit. Beiden woonden
THISB6

zy by hunne Ouderen, wier Huizen naast elkanderen flonden,
in de vermaarde Stad Babylon, door hare Ticheiltenen Muren
voornamelyk - beroemd. Dit b'cmmnelyk paar maakte al ras,
uit hoofde der nauwe buurfchap , onderlinge kennis,' welke ,
na verloop van tyd, hetgeen riet te verwonderen is, in ene
flerke liefdedrift jegens elkanderen verkeerde. Ras was hunne
vurigtte begeerte. om, door den E3uwlyksband verenigd, de
vruchten ener Jeine liefde te (draken; doch hunne Ouderen
beletteden , ik weet niet om welke redenen , de vervulling
van dezen hunnen billyken wensch . en fneden , om. hun lot
npg ondraaglyker te diaken , de affonderlyke gemeenfchap ,
die zy te voren hadden mogen genieten, g+nschlyk a!~
Doch gy waart , 3 Ouderen ! te onvoorzichtig in uw bandelen, en te zwak van vermogen,, pm die liefdedrift in de
jeugdige hanen uit te hlusfchen !. Ja gy moest ook to uwe
lnnigfle fmart ondervinden , dat dezelve , 'in plaats vn door
Zo
onderdrul;kir,g te verminderen , $erker aanwies !
-heb ik dikwyls ene Rivier, op ene plaats, waar zich niets te•
gen haren loop verzette, vreedzamer, en met minder getuicch,
-
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dan op ene andere, waar zy door opdammingen getlult werd,
zien, voortvloeien.
Thans, openbaarden zy door tekenen, zonder dat^Iemand
dit merken konde , elkanderen hunne gedachten; welk mid-.
del , hoe gebrekkig ook , zy zo lang gebruikten, tot dat 'er
zich, op ene wonderbare wyze, ene "gunfiger gelegenheid 'opdeed. De Kamers der twee Gelieven waren Ilechts door énen
dunnen Muur , die tot de fplitfng der beide Huizen diende,
vaneen gefcheiden ; en in dezen Muur ' was, na zyne metfeling, ene kleine fcheur, die nog niemand ooit in 't oog
gevallen was , gekomen; doch zy kon de oogen der Gelieven niet lang ontflippen , -- neen ; tas werd dezelve van

hun ontdekt, en voor enen doortocht hunner woorden ge.
fchikt bevonden.

Bekoorlyk, Gelieven! ja aanlokkend fcheen u deze ontdek
Maar ach! zo gy toen enige bewustheid van-kingtoe!—
de vreeslyke gevolgen , die naderhand uit haar voortfproten,
badt kunnen hebben, voorzeker zoudt gy dezelve, als de bron
van toekomende rampen, nooit tot uw voordeel hebben aangewend!

Den gehelen dag bragten zy nu op deze plaats, onder vele

verzuchtingen , die met een zacht gemurmel van de ene

tot de andere zyde doordrongen , en onder het plengen van

hete tranen , door. Dikwyls , wanneer zy elkanderen op
nieuw verzekering van ene eeuwigdurende liefde gegeven hadden , verweten zy den Muur, om dat . by hun gene groter
vryheid toeftond , zyne onverbiddelyke wreedheid; maar daft

bekenden zy weder, aan hem het geluk verfchuldigd te zyn ,

dat zy, in hunnen beklagenswaardigen toeftand, nog genieten

inogten.
De Zon was alree onder de Weter Kimmen geweken , en
de Maan verlichtte met hare zilveren fi:ralen , terwyl millioenen Stirren aan enen zuiveren Hemel gloorden, bereids het
Aardryk , toen de Gelieven eerst befluiten konden , om hunne
ílandplaats te verlaten ; doch eerst drukten zy nog hunne
lippen tegen de fcheur des Muurs , en wenachten elkande.
}en al fnik!tende, even als of dit voor de laatste reis zyn
zonde, vaarwel!
Den volgenden Morgen had de Dageraad nog maar even
de Nachtlichten aan het oog der Stervelingen onttrokken ,
toen de Gelieven , uit de zachte boeien des Aaaps gerukt,
zich reeds beieverden , om naar de vorige plaats terug te ke-

ren. Hier gaven zy nog enigen tyd hunnen hartstochten den

vryen teugel, en beweenden bun ellendig lot. „ Laat
ons ," fpraken zy einlelyk als uit énen mond , „ laat ons
de wreedheid onzer Ouderen , vermits door tranen en zuch•
ten niets kan gewonnen worden., ontvluchten -, en door
M5
dien
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dien weg enen eindpaal,-aan onze {vederwaardigheden flet.
len!" — lets aàngenameï dan deze woorden kon hun nooit
i l de oorgin klinken., -'.-r- Als met énen geest bezield, riepen
zy i gmaals-in vreugde uit; ,, ja, wy,zuilen de wreedheid,
9nzer Ouderen ontgaan !"
Dit flout en gewichteg beluit genomen hebbende, was het
bun. ook ondoenlyk, de uitvoering zelve lang te vertragen;
neen! den volgenden Nacht betloten zy.nog de vlucht te beproeven: elk zoude dan van, zyne zyde het huis trachten uit
te komen, en , dit gelukkende,, zich naar ene zekere Grafitede,n buiten de Stad gelegen, begeven , om aldaar den Beminde i of te ontmoeten , óf , indien deze 'er nog niet wezen
unogt, op te wachten.
Nu zagen de Gelieven met een heigend verlangen den
Nacht te gemoet; en leder uur, dat 'er vóór dien tyd nog
te verlopen flond, kwam hun, in 't vooruitzicht, langer dan
een jaar voor. Eindelyk maakte het licht plaats voor de dais•
eernis; en nu fpreidden zich ras de vlerken des lauggewenschTutsas vond het
ten Nachts over het Aardryk uit.
eerfee gelegenheid, om hare Huisgenoten op ene listige wyze
te misleiden, en de deur uit te komen ; en toen haar gezicht
bedekkende, geraakte zy ook veilig buiten de Stad, en kwam
nu .fpoedig op de afgefproken plaats aait. Daar zette zy zich
zonder vreze ,want de Liefde maakte haar ftoutmoedig, onder
enen bogen en volgeladen Moerbezienboom , zeer naby ene
beek flaande, neder; in hope van nu ras haren Minnaar te
ontmoeten, en hare lippen op de zyne te drukken.
Maar aeb! het noodlot had haar iets anders befchoren. Ja
ras zullen wy uit dit voorbeeld ontwaren, dat een Mensch.
weinig van de gevaren , die hem boven het hoofd hangen,
bewust zy; en dat zyne hoop, op het oogenblik zelfs van
hare gewuande vervulling, nog kan worden te leur gefteld.
Zy had hier maar weinig tyds gezeten, toen zy, by het
flauwe licht der Maan, niet verre van haar, enen Leeuw met
opgefperden muil, met geronnen bloed van verfcheurde Lammeren bemorst , naar de naburige beek , om zynen dorst te
les,chen ., zag toetreden. Door het gezicht van dit verfchrikkelyk Dier als van fchrik befborven , vloog zy uit al haar
macht, om zyne woede te otnwyken , naar een afgelegen
hol,, dat zy veilig, alleen met het verlies van haren fluier, die
door het fuel lopen van hare fchouderen viel , bereikte. —
De Leeuw, zynen dorst gelescht hebbende, vond , by zyne
terugkering in het bosch, dit kleed liggen , 't welk hy, met
-

zyne tanden vaneen fcheurende, met het bloed zynes heks be-

vlekt achterliet.
Ondertusfchen naderde PYRAMUS , die eerst later had kun

raste fchreden de beltemde plaats. By-neouvlcht,m

toe-
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toeval zyne opga op den grond flaande, ontdekte by in het
zand de voethappen van enig, wild Dier , dat over dien we
noest gekomen , zyn; hetgeen hem niet ai.een over zich zeven, maar ook • vooral over zyne Beminde, enigzins bekommerd
maakte; doch groter werd zyne verbazing , toen h, op de
plaats zelve gekomen zynde, haar overal zocht en riep, maar
nergens vond of antwoord. kreeg. Thans in wanhoop zyne
oogen naar alle zyden Wendende, ontdekte hy van verre iets
wits op den grond gefpreid; al bevende trad by nader; maar
hoe groot werd zyne ontzetting, hoe tfeeg zyne woede ten
sop, toen hy den met geronnen bloed bevieitten (luier zy.
ner Hartsvriendin herendel , , •
Sterk klopte het hart in zynen boezem.; — zyne knies
trilden; -- by wilde (preken.; doch zyne woorden konden
genen uitgang vinden; — flerke gemoedsbewegingen verteerden ondertusfchen zyne ziel ; — eindelyk borst by woe•
dende in deze woorden uit : „ Ryt thans, 6.wild gediert4
dat deze Rotfen bewoont, ook my met .uwe fcherpe klauwen,
gelyk gy myne Beminde deedt, vaneen, en laat myn lichaam
u tot tpys ver!}rekken! Gy, d myne Beminde badt dit
lot niet verdiend, maar ik .... ik ... die u alleen , middep
in den nacht , naar ene plaats, wier gevaar my bekend was,,
heb laten gaan, ben het dubbel waardig! Gy zyt reeds
ingekomen , maar ik zal u volgen ! , Ja, deze Nacht zal
oe laatfie voor ons beiden zyn!"
Nu raapte by de stukken des vaneen gereten fluters op, en,
ire onder dien Moerbezienboom, onder wiens takken zy, nog
den vangen morgen , zich de verrultlykt}e oogenblikken beofd hadden,. gebragt hebbende, drukte hy ze aan zyne ble•
ke lippen, en befproeide ze met hete tranen; — en toen
hat zwaaxd, waarmede hy omgord was, trekkende, gilde by
uit : ,, Ontvang thans , d fchim, myner vermoorde Zie}
.l. door myn bloed zelfsvoldoening voor myne gru-vriend
weldaad!" Deze woorden in wanhoop geuit hebbende;
dauwde by het zwaard in het binnen tie zyns ingewands, en
hortte, na het íiaal nog uit de wonde gerukt te hebben,
ruglings op de aarde neder.• Zyn bloed fteeg met zulk een
Ssfend geluid en kracht in de hoogte, als het water uit
ene buis, die door de flechtheid vin het lood vaneen berst;
en de Moerbezien, welke in dien tyd wit waren, door hetzel"e befprengd wordende , namen ene purperachtige kleug
aan.
Middelerwyl verliet THISBE, vrezende dat zy haren Min.
naar, door haar lang wegblyveu , in ongerustheid brengen
zoude, hare tchuilplaats, en fpoedde zich , offchoon nog met
vreze, naar de vorige plaats; vol• van verlangen, om hem
de gevaren , die zy in dien tusfchentyd had uitbctlaan , te
ver :

-
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verhalen. $y den Boom komende , ftond zy als In -verwondering opgetogen over 'de verwisfelde gelaante zyner vruch.
ten ;' zy twyfelde of hei wel dezelfde was , dien zy :e voren
gezien had; zy wilde ait wonder, vermits zy 'hare ogen zelve niet betrouwde, nauwkeuriger befchouwen; maar juist op'
dit oogenblik hoort zy , niet verre van haar , enige bewe.
ging ; met béving zich naar den kant, vanwaar het geluid
komt, wendende, ontdekt zy een zieltogend lichaam op de
aarde uitgeftrekt; geheel in ontzetting gebragt,' wykt zy enige fchrédé'n achterwaards; — ene koude huivering verfpreidt
zich door alle hare leden;
zy ttaat befluiteloos , en
weet niet wat voor haar het raadzaamíte is, te vluchten Of
te blyven ; — eindelyk wordt zy door nieuwsgierigheid aan
zich te verkloeken en nader te komen; — zy-gefpord,
doet dit; — zy komt' by het lichaam; — en nu .... nu
herkent zy ras haren Minnaar, ja, haren reeds met den dood
worttelenden Boezemvriend 1
Gene pen is in Raat, de ontroering,'die haar op dit oogenblik bezielde , te befchr jíven , — gene tong , ot ze uit te
drukken ! Gelyk de Zee , wanneer hare oppervlakte
door enen Orkaan beroerd wordt, de vreeslykfte woede aan
den dag legt , eveneens' Neeg de wanhoop van THISBE ten
top. Op -hare borst gefl'agen , en het hair uit haar hoofd
gerukt hebbende, viel zy' troostloos op - het lyk ter neder;
en, hare tranen met het bloed , dat uit de wonde iroomde,
vermengende, kuschte zy de yakoude leden, en riep al gillende uit : „ 6 PYRAMUS! ... 6 myn beminde pYRessus !
welk wreed noodlot heeft u aan my ontrukt? AntUwe THISBE roept u !
woord, PYRAI.1US !
Hoor
toch! en hef uw hangend hoofd weder op!"
Op den naam van THISBE, opende by nog eenreaal zyne
ftervende oogen; doch haar gezien hebbende, floot Hy ze:weder. Sterker werd thans hare wanhoop, en woedender- ver.
Bief zy nu hare item. „ Ja, PYRAmos'! " boezemde zy uit,
„ ik zie uwe gapende wonde! — ik zie het ontblote zwaard
naast uwe zyde 1 — doch ik zie ook mynen met bloed bevlekten en door den Leeuw vaneen gereten íluier , de aanleiding
tot uwen dood! Ja, door de grote liefde, die gy je.
•gens my in uwen boezem koesterde , hebt gy u met eigen
handen -- waarom zoude ik hieraan langer twyfelen? —
omgebragt! Maar thyne liefde is niet minder, en mynd
armen zullen door dezelve, ter volvoering van een gelyk be.
dryf, kracht. ontvangen! — Ja, ik zal u volgen tot de
Geesten onzer Vaderen, en u, die door den dood alleen' myl
konde ontrukt worden, -daar ene Metgezellinne in den dood
zelven zyn! — 'En•dan• zullen onze fchimmen eeuwig —
eeuwig voor de ooges oneer rampzalige Ouderen zweven 1—
Darr
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ban zal onze nagedachtenis hunne gehele ziel met fchrik en
afgryzen vervullen ! Ja , dan zullen zy zich voor de
bewerkers van, het verfchriklyke lot hunner Kinderen erkennen , en zicbzelven vloeken!
„ En gy, b Ouderénl zo gy. nog.enig menfchelyk gevoel
bezit, en van, den, eeuwigdurenden VIo@k der onfterfyke Goden, die anders., op uwen kop zoude rusten, bevryd wilt. bly
ven, verbreekt dan -,_ door myne laatíte bede te horen, uwe
(lenen harten, en doet ons --- ons, die ene reine liefde-, ja
zelfs het jongfte 'oogenb'ik verenigde .= in éne .grafplaats
rusten! -- En U,. grote Goden! -- U, die d. Men
lotgevallen , beftiert ! . -- 'U, die bewustheid van-fchelyk
myn tegenwoordig lyden hebt! -- zy'ook nog éne bede gedaan! 6! Indien Gy met enig medelyden over : myu
lot bezield zyt; fchenkt my dan gunstryk de vervulling van
.mynen wensch : doet, tot een gedenkteken . van deze afgrys.
lyke gebeurtenis', dezen Boom ., voortaan zwarte vruchten,
de kleur der droefheid, voortbrengen!"
Dus fprak zy ; — en toen bet. zwaard , dat nog van
het verschvergoten bloed rookte ,, opvattende , wrong . zy
het diep in haar hart. Zy (torste in haar bloed nevens
PS(AAMUS neder ; ,en hare Geest vloog op in de luchtige
"inden.
'Hare laatfte bede werd ook door de Goden en Ouderen
verhoord: de Moerbezien hebben van dien tyd af, tot op
den huidigen. dag, terftond by hare ryping ene zwartachtige
kleur gekregen; en hunne arch, die van den branditapel ovKrig bleef, is in. ne lykbusch gelegd.
,

J. A.

.It4DIAAN£CHE OVERLEVERING, WEGENS DEN MAMiMOUTH.

In eengin BIieve van een Americaan.
(Uit het Engelseh.)
Myn Heer!
een 4,nerièaansch
y hebt ons
Kunflenaar , onlangs te Londen' gekomen is met een
G
volkomen Geráamte van het uitgeiooide Dierengeflacht ,, de
berigt , dat Mr. # q.z ,

Mammouth. Benige jaaren geleden had ik gelegenheid om
de volgende Overlevering wegens deeze Dieren 'te Vernee-

men ,
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men, welker mededeelbug misfchien zommigen niet ongevàí►
lig zal • weezen.
„ in myne jeugd ," fprak -de oude Indiaan, die my 'het
Vertelzel mededeelde, „ was ik menigmaa^l in de gelegenheid
om beén' te trekken over die plaatzen op de oevers van • de
Ohio, Welke zo veele overblyfzels aanbieden van de beendey, toegekend aan den Mammeutk. Ik - deed daaromtrent
eenige• naviaagen , ' en ontving van nrynen Grootvader en ansiere Opierhootden het volgende berigt.
„ Wanneer de Gioote' Geest de Weaeld maakte, fchiep hy
ook alle de onderfcheidene Poorten van Vogelen en Beesten:
Hy vormde ooit den Mensch. Maar dmryl dat foort van
Menfchen wit of blank was, en zeer onvolmaakt, plhatlle by
dezelve In een ander gedeelte der Aarde, waar zy nog wooften,
envàn waar zy het middel .gevonden hebben om het groote !Mir
over te feeken , en te komen als een Geesfel van et Volk
in <ara Werelddeel. Naardemaal de Groote Geest geen welge•
vallen fchiep in den witten of blanken Mènsch, nam by zware
te aarde, en vormde daaruit de Neger-foort, Wier hoofd met
wol, in fiede l van hair,: voorzien was De Zwarte Mensch
was•ieel beter dan de blanke , egter nog niet volkomen benat Wot derde . aan het oogmerk des Scheppen. ' Eindelft
nam - de Groote Geest een handvol roode aarde, zeer fyn eb
zuiver ; ' van •deeze 'vormde by het roode Menfchen -Toorn,
volmaakt beantwoordende aan zyn oogmerk.

,, O'er deeze roode Menfchen-toort was de Groote Geest
zo wel voldaan. dat by dezelve op het groot Eiland plaatfe,'t
welk wy thans bewoonen•, en even wyd afgelegen Is van rlé
oorfpronglyke woonplaats der Zwarten , als van die der Blanken. Hy gaf aan deeze Menfchen-foort regelen voor derzelver jedrag, en beloofde 't zelve een geluk, overeenkomende
feet ife maate, waarin zy deeze regelen in acht namen. Zy
vermenigvuldigden flerk , en leefden langen tyd voorfpoedig.
_Mar een jong opkomend geflacht, onbedagt de regelen, door
den Grooten Geest voorgefchreeven , verwaarloozende, werd
liegt en fnoed. Te hunner ífraffe fchiep de Groote Geest
de groote Buffels, wier. Beenderen wy hier vinden. Deeze
Dieren kreegen last van den Grooten- Geest om aan te vallen op het Menschlyk Geflacht. Zy verdelgden diensvolgens
alle de roode Menfchen; behalven enige weinigen , die de
voorige. verkeerdheden verzaakten , en beloofden , overeen -

Komtti . , met de regelen . van den Grootfa Geest te zullen
leevet} , indien hy de overigen der mode Menfchen wilde
bevtyden voor een verder verderf. Hun, gebed voedt

verhoortng , en bet geheele Geflacht der.. Buffels werd ver-

delgd''door Vaar uit "den ` Hemel , te ` deezer zelfáe plaat.
ze,
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te , waar wy hunne Beenderen aantreffen. — Ël lleen` é t
1Vldnnetje en één Wyfjé werd gefpaard. Deezén' looi' de
Groote Geest op in her gindfche Gebergt om' ze weder rte
gen de Menfchen. los te laaten , wanneer 0tIZC 1Ilsdryven':sí0
zwaar eene ftraffe vet etsen."
Zodanig is de Indiaanfche Overlevering , den Mammoutk
betreffende, groote Bufels door den Indiaan geheeten. Het
Verhaal is weetenswaardig, als een, voorbeeld,_ van de Ver.
dichtzelen, waarmede Wilde Volken gewoon zyn reden te
geeven van de verbyazende Verfchyn ;els der Natuureg -liet
bevat mogelyk eettig intneugzel van waarheid, byzonder'tea
,
ppzigte van de fchielyke verdelging der geheele Sooxe..M
den Mamrnouth,
, Men houdt het daatvooro ,.dat de 112ammouth eert vleesc1Í=
♦ teerend Dier moet geweest zyn , en. te . deezer Qprzaa
veel verfchriklyker voor bet inenschdoin dap de Olyphant,
tle alleen van het, Plantenryk leeft. Men heeft my berlgt,
at men verfcheide Kiezen van den. Mammuth gevoncdeu
heeft, die elk zes voeten lang wareg, en twintig duimei , i
déli omtrek haalden. Mr. JUFdasorí verzekert, dat de Tanden van den Mammouth zesivaal 4e grootte baaien van de
O1ypbantsanden.
,

-

DE CHT EESCRC KEIZER SOJNG- TAY= TSOU . Eli' DE WYZ
OUAIVO. TCRAU - SOU.

die, naar he zet

TAY•vsnu,,
e Chlneefche Keizer
gei, der Gefchiedfchryveren zyns Rltks,, de vyf hoofd
D
deugden , Menschlievenheid, Regtvadirdigheid , de opreg te
SOUNG-

Gemeenzaamheid, '4e goede• Trouw, en de liefde voor de'brde, de P1egtigiedeu en Gewoonten deb Votka, in zeer hoog
maate bezat, ontboodt een Wyze, ópANG - TCHAO - SOU s ten
Hove. Naa eenigé gefprekken over de zonderlinge vetkier
zing deezes Mans, out de Eenzgambeid boven de > edienlngen , welke by doof' zyne kennis en' deugden ver iende, , te
dellen , helde de Keizer hem ten flot voor: „ :k wensclhte
„ wel , dat gy my de vriendfchap bewees , om my met wei„ fig woorden te onderrichten , wat Ik doen moet om wel
„ te regeeren, om altyd over thy zelven voldaan , en over
„ anderen vergenoegd te zyn?" De Grysaart antwoordde : „ Bemin uw Volk , en gy zult het altoos wel regeeren.
-- Vergun uzelven zeer weinig, en gy zult altyd het zelfde
„ genoegen genieten. Vergun aan anderen veel , en gy
„ zult vergenoegd over uw Volk, zy over u veezen.' — De
1Sei.

-
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Keizer riep uit : i, Deeze woorden zyn verwonderly
-,, fchoon I ' ; Hy gaf pnmiddelyk aan een zyner Staatsdienaaren ,.by. dit onderhoud tegenwoordig, last, om die lesfen des
Wyzen ,met. groote letteren te fchryven, en ze te plaatzen in
die vertrekken , Waar by gewoon was te gaan peinzen.
ba

BOICi EN HET' HHOEÓLOGIE.

ord' kiooáe ('t 'was in den jaare 1636) óp zekeren dag
door het Land rydende vondt t1Ch door den,drang,der
L
ltatuure, genoodzaakt," van 't paard te flygen, leggende zyn
t

Horologie naast zich neder In het gras. Het was een fluit'
Van grbote Waarde, zynde de kas met diamanten othzet.
Zyn werk verrigt hebbende, dagt by niet aan zyn Hotologie,
tot dat by zyne reisgenooten hebbende ingehaald, een van
hun' hem vraagde, hoe laat het ware? Dit deedt hem na z ni
Hbrólogie tasten, t welk, by zich ftraks herinnerde te heb.
ben verlooren. Allen' keerden met hein terug; en ter plaat.
ze, alwaar by het hadt vergeeten , eenen Boer ontmoetende',
vraagden zy hem, of by eed Horologie hadt gevonden ?
i , Wat is dat voor een ding?" zeide hy, hebbende nooit
te voorera een Horologie gezien. Zy zeiden hem, dat het
een ding was , 't welk tikte en íloeg. „ Is het dat! (zeide
,, hy) ik zal het u laaten zien — ik heb het braaf afgerost,
„ en het zyn tikken afgeleerd, met myn (lok. Gy modgt
„ 'er nu wel digt by koomen , het zal u geen kwaad meer
„ doen, dat verzeker ik u." Hy hadt het Horologie in (lukken geflagen , meetiende dat het een vergiftig dier was.
Dit brengt my den Hooglander in' gedagten , die, een Hotologie hebbende gevonden, hct met veel omzigtigheids'nat,
zyn huis bragt , van meerling zynde dat het een nog niet befchreeven zonderling dier was. Naadat het Horologie was'
afgeloopen, en gevolglyk bet tikken ophieldt, riep by zynè
buuren om het te bekyken, zeggende hun, dat het, ondanks
alle zyne aangewende zorge, dien morgen ten twee cure was
nverleeden $

MENGELWERK,
TOT MAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN.
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

VOLERNSTIGE UITOEFENING, IN ALLE LOFLYI Z

ONDERNEEMINGEN, AANGEPREEZEN,
0 F.
klZbENVÓERING OVER A KRONYKEII xxxr: s

In allen Werk ; dat JEHIZKIA begon, in den Diens!
van het Huis GODS, cn in de Niet; en in het Gee+
bod om zynen GOD tc zoeken, deedt by met xyn gone
fchc harte, en hadt voór/oed.
(Naar het Engel ch van den Eeres. w: ENFIELD , L L D.)

tW anneer den onfteiflyken NEWTON gevraagd Werd i

W ;, door welke middelen hy in tast geweest *aso
;, zulke fnelle en gelukkige vorderingen in de veeeten,; fchappen te maaken , die de wereld deeden verteld
„ flaan . " gaf hy ten antwoord: „ Dat, indien h y
i, in eenig opzigt, meer gedaan hadt dan anderen; did
t , zich op foortgelyke naspeuringen bevlytigden, dit zd
„ zeer niet was toe te fchryven aan eene meerdere kragt
,; des verftands ;dan wel aan de gewoonte; welke by zich
4 , eigen gemaakt hadt i* van gezette aandagt, en gedul4
„ dig overweegen." Dit antwoàrd was, ongetwyfeld3.
eenigermaate, het uitwerkzel van die zedigheid, welkil
fteeds dé gezellinne is van uitfleekende verdienflen
maar het kwam tevens voort uit. eene proefondervindelyke overtuiging van het voordeel ; in alle najaaginen , te haalen , door een náarftig gebruik en volerf,
ige uitoefening der vetftandlyke bekwaamhedeh. Ded&
ze groote Man , fchoon onbetwistbaar door de Na&
tuur tnet , ongemeen Talenten befchonken, zots nimmef
die wonderbaare ontdekkingen gedaan ; nimmer did
verbeteringen in de Wysbegeert8 te: vege gebragi heblïir^*
IIENG. 1803. NO. 5.
Ni
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ben, welke zynen Naam der onilerflykheid waardig
màaken , hacít by zich niet met alle zyhe zielsvermogens op de verkryging van kundigheden toegelegd.
In onderneemingen van eenen zeer verfchillenden aart
van die des gemeiden. Wysgeers , en in omifandigheden, welke poogingen van eene geheel andere natuur
vorderden, ondervondt JEHIZK A het voordeel van deeze belangneemende toebrenging der gezette aandagt. Tern tyde dat JEHIZKIA. , den Throon . van 5uda beklom, vondt by veele wanordes en misbruiken te herilellen, en hadt veel te.hervormen, bovenal ten opzigte
van den Godsdienst. Staande de Regeering van den
fnooden AHAZ, waren de Afgoderyen, en wel van de
aanftootlykfte foort , aangemoedigd. Daadlyk deeze
Godioosheden te f uiten, en den zuiveren Eerdienst des
GODS van Ifraël te herftellen, was eene taak, die. wysheid, braafheid en tlándvastigheid vorderde. Een vloed
van tegenkanting der zodanigen, die belang hadden by
de volduuring deezes Zedebederfs , moest wederhand
geboden worden. De driften en vooroordeelen van dat
gedeelte des Volks, 't welk hetzelve beguniligde, hadt
men te onder te brengen, nieuwe inrichtingen met voor
te voeren, en kragtig te ondersteunen. Dit-zigthedn
alles volvoerde EHIZKKIA voorfpoedig.
Van de waardy en kragt der gefleltenisfe, welke dien
Vorst bezielde , en waarvan by een voorbeeld heeft
bagelaaten , verfchaft de ondervinding ons ontelbaare
proeven.
Wie ziet niet, hoe, in de gewoone bedryven deezes
leevens, de gelukkige uitflag veelal afhangt van do
!naate der aandagt en ernst , met welke zy. worden
voortgezet. Laat een menseh , die eerre keuze gedaan
heeft van een leevensberoep, overeenkomftig met zy ne
bekwaamheden en neigingen , en die zich met onaflaatenden ernst op het waarnemen daarvan toelegt en een
ander, die met wederzin zyn beroep aanvaart, heeft,
en eer alles, wat 'er aan vast is, volvoert als een last,
]tem opgelegd, dan met vermaak, in de hoop van in zyn
vak uit te munten, in alle andere opzigten gelyk'slaan,
+:- 'er kan geen twyfel vallen, wie deezer beiden het
meeste uitzigt hebbe van gelukkig te zullen faagen.
De vlytigfte en oplettendste in zyn beroep kan, 't is
waar, in den tegenwoordigen (laat der dingen , zich
-

».et onfeilbaar van v ot1 oed -Verzekerd houden; -doch
de
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de wáarfchy11ykheden zyn zeker zeer ten zynen voor
allerlei weetenfchap , in-del.Inhtarv
liet verkrygen' van vaardigheid iii nuttige of tot cieraad
trekkende kunttena is het blykbaar, dat meest alles afhangt van vlytige beoefening, -eerre hebbelykheid om 'er
zich beflendig op toe te leggen. Geen Mensch Reeg
ooit tot de vermaardheid eens Geleerden of Wysgeers
op, zonder zich , met al zyn hart , te bevlytigen in
alles, wat Vrekken kan om den naam van een Geleerde
of Wysgeer te verwerven. Niemand onderfcheidde zich
immer als Dichter of Kunflenaar, of by voelde eene
groote maate van aandrift, tot het bereiken van zyn
doel, en zette zich bepaald om in zyn vak uit te fleeken. Zelfs kan men in het aanleeren van 't geen enkel
tot welítandigheid behoort niet uitmunten , zonder gevestigde aanaagt toe te brengen. -- Met één woord,
wanneer ik eenen algemeenen regel moest opgeeven, om
in eenig beroep of tbedryf uit te fteeken , dezelve zou
weezen: Stelt belang in alles, wat gy onderneemt; of,
gelyk dit in het geval van JEHIZIUn wordt uitgedrukt : Doet alles , wat gy begint , met uw darafcha
hart.
'Er is geene omilandigheid, waarin het befchaafde
leeven een grooter voordeel heeft boven den ifiaat der

onbefchaafdheid, dan in de verheevener maate van kragt

en werkzaamheid, welke hetzelve aan elke verfiandige
bekwaamheid byzet. De Wilde blyft, wanneer geen
ilerke aandrift van behoefte of hartstogt hem tot werk
,noopt, in vadzige luiheid liggen , en vindt-zamheid
zyn hoogfte genoegen in de volkomene opfchorting zyner vermogens om te werken. Niet gewoon aan ver
voorwerpen, wel--ítandsbeofig,chuwtbyde
ke hem omringen, met geene uitdrukking van bewondering of vermaak, of met het nafpeurend oog der weetgierigheid,. maar met den ftommen aanblik der onweetetrheid. Voorwerpen, geheel nieuw en vreemd, kunnen
naauwlyks voor een oogenblik zyne aandagt wekken.
Men verhaalt, dat, wanneer de Europeaanen, voor de
cerfie keer , de zuidlyke kust van America bezog«
ten, de Inboorelingen, fchoon zy nooit voorheen een
Schip gezien hadden , geene verwondering betoonden.
— Befchaaving roept de ílaapende vermogens der zie
Elke vordering , welke men in kennis maakt,-leop.
verfchaft. aan -den geest nieuwe voorwgrpen . van befcboti^1..4

its
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fchouwing , en fchenkt nieuwe bezigheid aan de vet+
ftandsbekwaamheden. Te deezer oorzaake zegt me1!
zeer regtmaatig van Volken, by welken zeer onlangs
de Kunden en Weetenfchappen groote vorderingen
gemaakt hebben, dat zy ontwaakt zyn. Van deezen
ontwaakten Jtaat mogen wy groote dingen verwagten,
ter verbetering van de veelvuldige kwaalen, natuurly
ke, burgerlyke en godsdienstige, welke de lange faapziekte van vroegere eeuwen veroorzaakt heeft, en ter
verdere befchaaving des menschlyken leevens; en elk,
hoofd voor hoofd, behoort, in zynen Rand, zyne eigene vermogens wakker te houden, ten einde by het
voordeel moge genieten van het Licht, 't welk hem van
alle zyden . omfchynt , en opdat by zyn aandeel toebrenge, zo door vry onderzoek als door daadlyke eigene werkzaamheden , tot den dagelyks toeneemenden
voorraad van kennis en geluk.
Maar het is niet alleen in de gewoone leevensbezig•
heden en het verkrygen van kennisfe, dat eene hebbes
lyke aandàgt en werkzaamheid nuttig is ; zy brengers
tevens groote voordeelen aan , ten opzigte van onze
Zedelyke en Godsdienftige belangen ; en het is uit
deezen hoofde , dat het voorhanden zynde onderwerp
bovenal onze opmerking verdient.
Wat is het, 't geen den eenen Mensch zo veel nut•
tiger maakt dan een ander, in de betrekkingen en pligten des gezelligen leevens ? Is het niet, ten grooterf
deele, de :meerdere maate van yver, waarmede by de
belangen der Maatfchappye voorlaat ? Iemand moge
veel eerlykheids en braafheids en groote bekwaamhed&h
bezitten, en kan nogthans , door eene vadzigheid valt
aart, welke hem verhindert een werkzaam deel te nee.
men in de algemeene belangen, van weinig nuts weezen voor zyn Stad of Vaderland. Werwaards zal de
Maatfchappy het oog wenden, om uit te zien na Man.
nen, die de groote zaaken , tot dezelve behoorende 9
niet wysheid, f{ andvastigheid, en het vooruitzigt op
tenen goeden uitslag, zullen volvoeren ,dan op de zodanigen,die gereed en wilvaardig zyn om hun eigen gemak
aan het bevorderen van het algemeene welzyn op te offe.
ren? Van welke Perfoonen mogen wy te gemoete zien,
dat zy eene wenschlyke hervorming izi begrippen,,gewoonten en zeden ,zullen daarffelleu, dan alleen van de zodanigen, die :eerlyke beginzels en uitgebreide inzigten veree-

ni•
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.eigen met een warm hart en werkzaamen geest? Is het
niet by dceze foort van Menfchen alleen, dat wy mogen
verwagten die aandagt,dat vlytbetoon, noodig om groote Plans uit te voeren, of het Regt naar eisch te hand7naaven? Indien niet hier en elders zich eenige weinige
waardige Mannen opdeeden, die deel namen in de alge
belangen, en zich overgaven om het goede voor-men"
hunne Medéburgeren te bewerk(Iellingen , wat zou 'er
worden van alle onze openbaare Inrichtingen, daargefeld om te voorzien in de hulptoebrenging aan elendi.gen, in het onderfl:eunen der zwakken, in het aanmoedigen van vlytbetoon, of die, in andere opzigten, tot
heil werken van ide plaats , waar zy tand grypen ?
Of hoe zouden de heilzaamt}e Wetten gehandhaafd, of
de nuttigfte Plans ten uitvoer gebragt worden? IIet is
aan dien werkzaamen geest, welke niet zoekt, 't geen
zich zelfs, maar 't geen eens anderen is, dat de armen
zo veel verligtings verfchuldigd zyn in den druk, welke hun prangt, en dat het algemeen zo veel heeft dank
te weeten , van alles , wat tot veiligheid en voor
-f'poedtrk.
De meer bepaalde betrekkingen des Maatfchaplyken
leevens trekken desgelyks veel voordeels van deeze geest.
gefleltenisfe. Werkzaamheden tot onderling gemak en
voordeel zyn de fl:eunzels van handelbetrekkingen. Onderlinge agtneeming'op elkander is de ziel der verkeering
en liet weezen der befchaafdheid. De wederzydfche uit
-wisfelngvardchpbtonige,zamflting der harten, welke ieder aanzet om zichzelven als te
vergeFeten, de vuurigile •wenfchen en volyverigite daad
een ander, maakera-lykebtonigwfladev
de ziel der Vriendfchap uit. De Huisgezinnen zyn gelukkig in eene juiste evenredigheid tot die maate van
genegenheid , welke beflaat tusfchen de ondcrfcheidene
leden, en de drift, waarmede ieder den vrede en voor
zoekt te bevorderen van het geheel. — In 't-fpoed
kort, de zielsgetteltenisfe, welke ik ten oogmerk heb
aan te pryzen, is het bezielend beginzel van elke deugd,
en , gelyk de Zon , verfpreidt bet leeven, kragt, en
bell, waar men het vermogen daarvan ondervindt.
Indien de invloed van eenen werkzaamen aart zo
kragtdaadig zich betoont in het Zedelyke, mogen wy,
met reden , vermoeden , dat dezeave niet minder zal
zyn ip het Godsdienftige, Godsdienst is een belang
N3
van
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van het uiterfte gewigt. Daar het groot voorwerp van
Godsdienfi:ige befchouwmg , eerdienst en gehoorzaambeid, de Eeuwigleevende Godheid is , die in haare
natuur elke volmaaktheid bevat, welke indruk kan maa.
ken op 's menfehen hart, mag men eigenaartig verenderÍlellen, dat eene ziel, die zich in andere betrekkingen met kragt bevlytigt, niet in slaat zal weezen, om
die, welke tot den Godsdienst behooren, met onverfchilligheid te behandelen. Waar een vast geloof plaats
heeft in het Beftaan en de Voorzienigheid van den alanagtigen GOD, gepaard met zodanige rechtmaatige hevattingen van 's Allerhoogffen natuur , als opgemaakt
kunnen worden uit diens werken, mag men verwagten , dat 'er gevoelens van eerbiedenisfe zullen gevonden worden, beantwoordende aan dat geloof en die bevattingen; en, naardemaal 'er weinigen gevonden worden,
of deeze gevoelns huisvesten in hunnen boezem , door
opvoeding en openbaar onderwys, fchynt het niet onTedelyk, te veronderstellen, dat 'er by het Menschdom
eene algemeene overhelling tot den Godsdienst gevonden wordt. Gevolglyk zou men, op de befpiegeling
afgaande, befluiten, dat, welk eene maate van aandagt
en vuurige geestdrift iemand, door natuurlyke neiging
of hebbelykheid, gewoon is te bewonen in andere belangen, by ook dezelve doorgaans in die van den Godsdienst aan den dag zal leggen. --- Stemt de daad met
deeze redenkaveling overeen ? Neemen de menfchen,
over 't algemeen — ik fpreek van de zodanigen ,
die bewonen Godsdienftig te zyn, door zich te vervoegen by de openbaare Godsvereeringen — zo veel
belangs in zaaken van den Godsdienst, als zy doen
in andere zaaken, van mindere aangelegenheid? Denken
en fpreeken zy, over het Eerfte Weezen in het Heelal, zelfs met zo veel hartlyken eerbied , dankbaarheid
en toegenegenheid, als zy denken en fpreeken van een
aardsch Vriend en Befchermer ? Wanneer zy betuigen
zich onmiddelyk tot Hem te vervoegen , vestigen zy
dan zo geheel hunne aandagt op Hem, zyn ze zo bezorgd om Hem te ontmoeten met allen vereischten
eerbied, als zy zouden weezen, indien zy opgeroepen
wierden om hulde te bewyzen aan een aardsch Vorst?
Wenfchen zy zo vuurig na de tyden tot den openbaaren Eerdienst, welke hun gelegenheid geeven om hunne Godsdienstige gevoelens uit te boet ;uien, als zy verlat].
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longen na de wederkomst der uuren , tot gezelli^e vermaakneemingen beftemd Zyn zy, eindelyk, ge
Godsdienst afgezonderd ,-durenty,o
zo geheel aandagt, zo geheel deelneeming , als wanneer
zy zich bezig vinden in de gewoone bedryven of vormaaken deezes leevens ?
Het moet aan ieder overgelaaten worden, deeze vraagen, overeenkóm(lig met cie infpraaken van zyn eigen
geweeten, te beantwoorden. Ik zal alleen aanmerken ,
dat, indien iemands geweeten hier een ontkennend antwoord geeve , hy, zonder twyfel, mag belluiten , dat
zyn Godsdienst, zo dezelve opregt is, die vastheid in
zyne ziel niet hebbe , of zo diep geworteld is in zyn
#tart, als het behoort.
Wanneer wy in aanmerking neemen den afgetrokken
aart van Godsdienftige waarheden, en de meerdere kragt
dier indrukken, welke op het hart en de verbeelding
smaakt worden door middel onzer zintuigen, hoven
ie, welke gebooren worden door middel des verflands
alleen; wanneer wy daarhenevens overweegen het natuurlyk uitwerkzel van de veelvuldige wederl;eeringen
derzelfde uitwendige Godsdienstverrigtingen, om het
vuur der aandoening te verdooven, — zal men misfchien vraagen , of 'eenige fierke werking der driften ,
in Godsdienstverrigtingen, natuurlyk te vcrwagten zy?
En wanneer men de ontelbaare ongepast- en onwelvoeg>
lykheden, welke de geestdryvery veroorzaakt heeft,
zich te binnen brengt, zal men verder mogen vraagen t
of die foort van Godsvereering, welke in zodanig eens
gemoedsbeweeging beftaat , of dezelve hervoortbrengt,
over 't algemeen verdient aangemoedigd te worden?
--- Dan Godsvereering, indien dezelve iets betekene,
duidt ongetwyfeld aan, de uitdrukking van zekere gevoelens en aandoeningen ten opzigte van het Opperwee.,
zen. Indien deeze gevoelens en aandoeningen niet eeniger=
rnaate onze Gebeden vergezellen, zyn dezelve enkele voor'
eden zonder beduidenisfe. Wanneer wy niet aandagtig zyn
op de Godsdienstverrigtingen, zodanig, dat wy derzelver
meening begrypen, en er gebruik van maaken als onze
eigene vervoeging aan den Hemel, kunnen wy in geenen voeglyken zin dier bewoordinge gezegd worden
te bidden. Dit is het minfte, 't geen begreepen kan'
zyn, in onzen Maaker, in geest en waarheid, te dienen.
Zonder zulks , kaii, nimmer van ons gezegd wor„
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den, 't geen wy van JEHIZKIA leezen, dat hy-GoD diet
die met al zyn hart.
Maar, behalven dit, indien de aandagtige en werk
welke ik aanprys , op ons-zanieGstgfl,
G odsdienftig, Chara&er werkt , zal dezelve haaren invloed uitbreiden veel verder dan de uitwendige God$dienstpleeging, en ons, door den gebeden loop onzes
leevens, zorgvuldig doen zyn, voor de inlhandhouding
en uitbreiding des waaren Gpdsdiensts in de wereld,
.pns vlytig maaken, om onzen invloed en voorbeeld toi
ondertteuning daarvan te doen werken. Wy zullen ons
heeds gereed betoonen om de zaak van den Godsdienst
te verdeedigen door het eertig wapentuig, welk dezelve
vordert, -- gezond verfland en redelyke blykbaarheid; eg
liet geza g daarvan handhaaven door de beste verdeediginng ,welke'er voor bygebragt kan worden, — een deugd*
zaam leeven Beminnende den Heere, onzen GOD, met
geheel ons harte,
r
zullen wy Ijeq} dienen met eene ge.
willige ziele,
'o kragtdaadig wert, ende is de invloed van welgevestigde aandagt en eenen werkzaamen geest in alle de
belangen des leevens. Een gelukkige uitflag is 'er de
.e genaart^ge vrugt van. In alle aardfche naaken is
de uitwerking zo waarichynlyk, als de onwisfe toeftand
van dit ons tegenwoordig beflaan gedoogt. In Godsdienst en Zeden gaat dit ttitwerkzel gewis. Geen
nensch beylytigde zich immer met zyn geheele hart
op de betra g ting van zynen pligt , en (laagde daarna
ongelukl.ig. Waarlyk, te he fl uiten in dit fluk is volvoerel: wapt het befluit duidt eene deugdgezinde ge
aan. Welke zwaarighe^len ook de volvoering-artheid
;nonen vergezellen, zy zyn tteeds van zodanig eenen
aart, at ze, door een welgevestigd befluit en kragt.
daadige pooging , kunnen te boven gekomen worden :
want dg eerfle flap om vaneen zondig tot een deugdzaaal
leeyen over te gaan, ,het.benuit om zyn leeven te verbeteren, vordert nieér kragts van geest, dan eenig volgend
bedryf van gehoorzaamheid aan de voorfchriften der deugd,
lie najaagingen van Godsdienst en Deugd hebben
één voordeel. boven alle andere najaagingen; hierin befaande , dat , onder 's Hemels zegen, ons gelukkig
llaagep geheel van onszelven afhangt. Veel hebben wy
met de wereld te doen, om aanzi enlyk, om ryk te worden 9 ma2^ , om deggdzaam te zyp , alleen met co$
t
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ci ons eigen hart. Eene menigte van omftandigbeden,
welke buiten den kring van ons beheer liggen, kunnen
Zich opdoen, en onze best overlegde en yverigfle poogingen, in het'itaan na aardíchen voorfpoed, te leur
. ellen; maar wy kunnen ons in geen stand geplaatst
vinden , of wy kunnen in denzelven Godsdienftig en
liefhebbend veezen . Elke opregte zugt van het hart
vol hemelschgezindheid zal ons beginzel van Gods.
vrugt verilerken ; elke zagte aandoening , elke edelaartige wensch , zal de hebbelykheid van goeddoen heg
vestigen, Zalig is de man, wiens lust is in des Heemti
Wet: want wat by doet in gehoorzaatning van die wet,
moet zyne gelukzaligheid vermeerderen.
Genoeg heb ik, zo ik vertrouw, gezegd, om het nut
en de waarde te toonen van volernftige uitoefening,
in alle loflyke onderneemingen, en om u eene naarftige
navolging aan te pryzen des voorbeelds van JEHIZKIA,
„ om alles met geheel ons harte te doen en voorfpoe„ dig te zyn."
De eenige zwaarigheid , welke ten aanziene van dit
ftuk kan ontílaan , is , dat Bene gefchiktheid en be,
kwaamheid , om onze daaden op de aangepreeze wyze
te verrigten, meer afhangt van onze natuurlyke- geaartheid, dan van het betluit onzes wils. Zeker is 'er, in
dit opzigt, een wveezenlyk onderfcheid in de oorfpronglyl.e gefteltenis van verfchillende perfoonen. Eerogen
fchynen, mag ik my dus uitdrukken, zamengefteld van
een groover en logger ítotfe, of bedeeld met eerre mindere maate van uatuurlyke werkzaamheid, dan anderen;
maar de neiging tot werkloosheid en onverfchilligheid,
welke uit deeze tot traagheid aanleiding geevende geil•eltenisfe ontlaat, wordt, even als dezelve door bot
aangroeit, ook tegengewerkt, en eeni,-vierngotlyks
germaace te ondergebragt, door 'er zich tegen aan te kanten. Weinigen zyn zo ongelukkig in de gefteltenis hun
zo gebrekkig in hunne zielsvermo,-nerlicham,of
geus, dat zy buiten Iaat zyn om ze ten eenigen netti,
gen leevensgebruike aan te leggen, om hunne vermogens
te verbeteren, en het nut, 't welk zy kunnen doen,
te vermeerderen. Dit veld kan gewoonlyk door opVoeding worden uitgebreid. Door de zodanigen , die
het voordeel van vroegtydig onderwys ontvangen heb,
ben , kan veel gedaan worden tot het doen ontluiken
hunner vermogens zy hebben veel, 't welk hun aan
ipeuort
1'4 5
;
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fpoort om met gezette aandagt en vlytbetoon te werk
te gaan. -- Men draage zorg om naauwkeurige
denkbeelden te vormen van de natuur en gefteltenisfè
des Menfchen , als een redelyk , een gezellig en onflerflyk weezen, omringd van de belangrykfl•e verpligtingen, en in f}aat om fteeds in volmaaktheid toe té veemen. Gewent uzelven , het menschlyk leeven aan te
zien als een dierbaare fchat, die , wyslyk aangelegd,.
ten grondflage- kan f}rekken van het heerlyk gebouw
van eer en geluk; merkt uzelven aan, als verbonden
met elk menschlyk weezen door den band der natuure, en als belang hebbende in alles , wat rondsom u
gebeurt; in 't kort, heft menigmaalen uw oog op tot
den grooten Beheerfcher des Heelals, en bedenkt, dat
gy (feeds werkt onder diens op- en toevoorzigt , en dat
diens goed- of afkeuring, met alle de belangvolle'gevol.
gen, zo in dit als in het toekomende leeven, noodzaak
verbonden is met de wyze , waarop gy u in het-lyk
tegenwoordige gedraagt. Laaten deeze groote en ge
begrippen deeds in uwe zielen leevendig zyn;-wigte
en het is onmogelyk , dat gy u niet zult aangefponrd
vinden tot de beftendige aankweeking en in 't werk
uwer vermogens. Alle de groote Characters,-vielng
die immer de Gefchiedenis des Menschdoms vereer
uit verheevene denkbeelden en edelaar -den,otfl;
gevoelens. Het was om dat JEHIZKIA zynen GOD-tige
vreesde , en zyn Vaderland 'beminde, dat by met zyn
geheele hart zich bevlytigde om de edelfte oogmerken
te volbrengen , tot eer van den Godsdienst, en ten
welzyn. des ,Voodfchen Volks. Het was om dat JEsus
het zyne fpys rekende , den wil te doen zyns Vaders;
die Hem gezonden hadt, en Hy de zodanigen beminde.,
die de Vader Hem gegeevcn bads, „ dat Hy het land
„ doortrok, goeddoende aan allen."
Ik moet niet eindigen, zonder de aandagt te vestigen
op het jeugdig deel myner Toehoorderes. By uwe intrede, myne jonge Vrienden ! op den gewigtigen weg
des leevens , wensch ik, dat gy, nevens de hoede te=
gen de fnoodheid en flegtheid van een verkeerd pad op
te flaan, u wapent tegen de zwakheid en dwaasheid oni
kruipend en traag op den goeden weg voort te gaan.
Geloof my, wanneer ik u verzeker, dat het leeven geen
beuzelagtig fpel is , waarin gy veilig naar welgevallen
moogt fpeelcn; maar erne gewigtige en ernftige bezighead,
-
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held, welke al uwe aandagt, al uwe bevlytiging vork
dert. Van de wyze, waarop gy u in dit ftuk gedraagt,
hangt de geheele gelukzaligheid uws beftaans af, niet
voor de weinige laaren, in welken gy in flaat moogt
veezen. om alle de geneugten der jeugd te genieten
maar door alle de tooneelen van middelbaaren leeftyd en
ouderdom op deeze wereld , en door oneindig belang
-ryketonlva idozeurngtkomende wereld. — Van uw tegenwoordig gedrag
hangt: grootendeels af de troost der zodanigen, die, brt
de zuiverfle beweegredenen van genegenheid, onmiddelyk belang ftellen in uwen welftand , en wier genoe.
gen gy uit allen hoofde verpligt zyt te, bevorderen. -•
Van de hebbelykheden, welke gy nu vormt, hangt het
geluk af der zodanigen, met welken gy it vervolgens
in de naauwst mogelyke huislyke betrekkingen zult
begeeven, en in zekere maate dat van uwe nabuuren
van uw Vaderland, en zelfs der naakomelingfchap.
Door het vlytig te werk dellen van uwe verftandig4
vermogens in uwe vroege jaaren, kunt gy een yoorraacl
van kundigheden opleggen. --- Door eene hebbelyk=
heid van onderzoek zult gy een ryk fonds opdoen van
onderhoud voor uzelven en voor anderen. — Door
•roègtydig u te gewennen tot bevordering van algemeen
nut , tot edelmoedigheid , beleefdheid en goeddaadigheid, zult gy een zegen worden voor uw Gezin; voor
uwen Vriendenkring, en voor uwe Medeburgeren. --=
Door de gevoelens van Godsdienfligheid aan te kweeken in bedryven van Godsvereering , zult gy nu een
Godsdientlig beginzel in uwe ziel vestigen, 't welk u,
kragtdaadig zal behneden tegen volgende verzoekingen;
en gy zult ,een grond van vertroosting leggen, waarop
gy veilig zult kunnen bouwen, als ftormen van tegen
vervolgens beloopen -- ílormen, die gy u niet-heidu
moet verbeelden altoos te zullen kunnen ontwyken.
Zinkt, bid ik u, daar zo veel u, met luider ilemme,
toeroept, om u tot aandagt en vlytbetoon op te wek
niet neder in vadzige luiheid; Relt u niet te vre--ken,
de met dien ílaat van fláaperige werkloosheid, welke
naauwlyks den naam van beflaan verdient; wekt uwe
aandagt op voor alles , wat belangryk is in uwen toeftard; brengt elke veer van werkzaamheid, binnen in
u, in l eweeging; laat eerzugt, genegenheid, dankbaar
vrees, alle zatnenípannen , om vastheid-heid,opn
te
-
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te geeven aan uwe be(luiten , en kragt aan uwe t;itoei
feningen ; fpant alle kragten in op de loopbaane des
2nensthlyken leevens; gedenkt, dat de opgehange prys
GELUKZALIGHEID 1S.
In allen goed werk, 't welk
,, gy aanvangt, doet zulks met al uw hart, en gy zult
„ voorfpoedig zyn,"
--

—

„

WAARNEEMING, AANGAANDE HET NUTTIG G.
KRUIK VAN 'T LAURIERKERS -WATER , Iij
,EEN GEWELDREN CATARRkIALEN

Door den Heer QUENTIN,
Med. Doéï. te Vlot ho , in 't
Graaffchap Ravensberg.

HOEST.

eduureiide , en na den harden Winter van I799,
wierden te Ylotlio en in de nabuurfchap veele lie.
GG
den aangetast door een geweldigen Catarrhalen hoest, ge-

paard met bloedfpuwing, en dikváyls aanleiding gevende
tot het • Zydewee. Zelden volgde de fcheiding alleen
door de Longen; dewyl de Catarrhale slof teffens viel
op de buiksingewanden, en eene opzetting des beneden
veroorzaakte, die eene voorzichtig aangewen--iïchams
de buikzuiverende Geneeswyze noodzaakelyk maakte,
In veele gevallen bedreigde de tot uitwerping rype ,
doch taaije flym, de kranken, door afmatting en ver
te dooden. Alle gewoone expecioreerende-flikng,
middelen bleeven onwerkzaam, of verergerden den benaauwden toeftand der zieken, 'Er wierd dus een middel gevorderd, in iaat , om teffens als oplosfend, ent
als krampftillend, te werken. Deeze eigenfchappen bevond ik, boven verwagtirg, vereenigd, in het Laurierkers-water, alle twee of drie uuren tot 20, 25 of 30
druppen gegeeven. De kranken loosden hierdoor, met
gemak, geheele ilymklompen , en herflelden fpoedig.
ot een bewys der voortreffelykhe44.4ran het middel,
en hoezeer de .zieken die zelf gevoelden, tirekt hunne
àlgemeene begeerte, om nog langer met het middel aan
te houden, dan ik doorgaans noodig, of dienbug, oor
deelde. Meerdere voorfpoedige waarneemingen, door den
chryver, met dit, tot hiertoe te weinig gebruikt, middcl, genomen, in kropzeerige en fcirrheuze verhardingen,
belooft by ten bekwaamen tyde te zullen mededeelen.
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(Ontleend Uit ASCERBfS Travels through Ssreden, Fítt.
land and Lapland.)
HET VOEDZEL DER RENDIEREN.

e grond rondsom ons in Lapland leverde een zeer of•
D
gewoone vertooning op, en voor ons geheel nieuw,
Het Mos , waarmede de Rendieren zich voeden, be-

dekt den geheelen grond , welke vlak is 4 en alleen op
eenigen afstand door heuvelen omzoomd; maar deeze
heuvels zyn ook met dit Mos bedekt. De kleur dee.
zer Plant is bleek geel, en verandert, gedroogd zynde , in wit. De regelmaatigheid der gedaante, en do
eenpaarige wyze, waarop de grond met dit gewas bedekt is, heeft iets zonderlings en treffends: best ge.
lykt dezelve na een heerlyk vloertapyt. Deeze Mos
planten groeijen in eene bykans agthoekige gedaante,
aan het ronde grenzende: en dewyl ze digt by elkander
staan, vormen ze Bene foort van Mofaic-werk of Bor•
duurzel. Het witte voorkomen des lands, 't geen
hieruit ontlaat, moge, voor een oogenblik, iemand in
het denkbeeld brengen , dat de grond met fneeuw be•
dekt is ; maar de gedagte van eene wintervertooning'
verdwynt, op het gezigt van kleine volgroene plekjes
hier en daar verfpreid, en nog meer door de tegen
warmte, welke dezelve-wordighezn,
verfpreidt. Naardemaal dit Mos zeer droog is, kan
'er niets aangenaamer zyn om op te wandelen, en niets
zagter om tot een bed te dienen, De zuiverheid en
witheid is uitlokkend voor het oog; en toen wy onze
tent hadden opgeflaagen, vonden wy ons, in alle op.
zigten, zeer wel gehuisvest. Menigmaal te Vooren had
ik deeze Mosplant--ontmoet ; maar nergens in zo groos
ten overvloed. Het was alhier het eenig voortbreng
zei, 't welk de Natuur fcheen te beguntligen en te on.
derfleunen : geen ander gewas groeide 'er by op dezelf-.
de plaats, behalven. eenige weinige Berken -boomen, met
kreupelhout, en eenige Dennen, op den heuvel verfpreid
aan den rivierkant. Alle deeze fcheenen met moeite te
;
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roeijen, alsof ze van den groei beroofd werden door
et Mos. Eenige Boomen, 't is waar, die zeer digt
by het water Ronden , hadden een blyder gedaante ,
waarfchynlyk uit hoofde van de vogtigheid des gronds;
doch , in 't kort, de Mos was de heerfchende Plant,
die over geheel het groeiend ryk bewind voerde , en
lbaaren heilzaamen invloed verfpreidde over een zonderling flag van Meníchen en Dieren.
DE MUSQtJETOES.

Wy kwamen in den avond te Lappajervi; en onze
Bootslieden waren blyde , eenige rust te kunnen neé.
wen, naa eene moeilyke reis. Toen wy aan den oever
van het Meir kwamen, ontmoetten wy twee Laplandfche
Visfchers, die hunne visfchery voor dien dag geëindigd'
hadden, en zich gereed maakten om dien nagt aldaar
door te brengen. Wy werden na de plaats, waar zy zich
bevonden, geweezen door een zwaare rookkolom, die
in de lugt opfteeg. By hun komende, vonden wy, dat
zy hunne aangezigten met teer befineerd , en hunne
schouders niet een kleed digt overdekt hadden, om zich
te befchutten tegen de Musquetoes. Een hunner rookte
tabak, en de ander was bezig om den gevangen visch te
beveiligen tegen den roof deezer InfeEten. De Visfchers,
wier mager en ongedaan gelaat de duidelykfte tekens
droeg van armoede , waren van het hoofd tot de voeten door zwermen van Musquetoes overdekt, en al hun
toedel kon hun naauwlyks voor liet sleeken deezer Infe&en beveiligen. Zy .iinolten, als 't ware, van bette,
doch durfden zich van hunne kleederen niet ontdoen ,
veel min zich van voor het vuur begeeven. Onze komst
bragt duizenden van deeze Vliegen by de millioenen,
die zich daar bevonden. Het was onmogelyk , een
oogenblik ftil te Itaan ; telkens moesten wy ons hoofd
in den rook ffeeken , of over het aangelegd vuur heen
fpringen , ten einde verlost te worden van deeze ver
-volgers.
Wy haalden onze boot op 't iirand , en wandelden
omtrent eene myl landwaarde in, om een bezoek te geeven aan de Huisgezinnen deezer twee Laplandfche Visfchers,' 'die daar beftendig woonden. Wy vonden overdl
vuiiren geftookt; de Varkens hadden hun vuur, zo ook
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oe Koeijën ; en lag 'er te branden in 't midden der
wooning, een ander buiten, digt aan de deur.
De Huizen der Lap/anderen zyn zo groot niet als
die der Fin/anderen. De opening van de deur was
Qegts vier voeten hoog ; zo dat het noodwendig was,
by het ingaan te bukken. Wy hadden onze Tent ag.
tergelaaten , in de veronderftelling , dat wy zo wet
huisvesting by de Laplanders zouden vinden als by de
Finlanders; doch wy vonden ons hierin misnomen, en
in de noodzaaklykheid om ons te behelpen met het ge
welk deeze lieden ons konden verfchaffen..—.^-mak,'t
Wanneer de tyd, om ter ruste te gaan, gekomen was„
werden ons Rendieren-huiden gegeeven, gelegd op dunne berken-takjes en bladeren, over den grond gespreid,

in een klein vertrekje, geheel vol rook. Wy gingen al

tastende na ons slaapvertrek : de dikke rook verhin•
derde ons , iets te zien.
DE ZEE- ZWALUW.

Vlugten van Zee-zwaluwen kundigden de wederkomst
der Visfchers aan van hunnen arbeid , lang vóór dat
wy deeze lieden zagen. Deeze Vogels voeden zich met
de kleine vischjes, die de Visfchers aan dezelve toewerpen, of in de Vischfchuiten laaten, wanneer zy de netten klasren. 'Er fcheen eene overeenkomst en verflandhouding te zyn tusfchen deeze Menfcben en Vogelen, die
van de vischvatigst geduurende dit faifoen leeven. Zy
kwamen geregeld op het zelfde uur in den morgen, als
't ware om de Visfchers te herinneren , dat het voor
hun tyd was aan den arbeid te gaan, en de laatstgemelden hadden geen anderen tydwyzer noodig. Deeze
Vogels vertrekken te gelyk. met de Vischfchuiten, en
dienen de Visfchers tot gidfen om hun beroep voort te
zetten , door te zweeven boven die plaatzen van het
rneir,, waar de Visfchen zich in de grootfte fchoolen
zamen vinden. Het gezigt deezer Vogelen is by uithek
feher ; zo dat, wanneer de Visfchers het ge!chreeuw
elen hooren , en dezelve na 't water zien duidier Vog
ken , zy zich mogen *verzekerd houden, dat dit de plaats
is, waar zy hunne netten , met de grootfle waarfchynlykheid van . een goede vangst, kunnen uitwerpen: zy
gingen zeker van zich hierin niet bedroogen te zullen
vinden; maar, in tegendeel, dat het nooit miste, overvlot..
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vloedigst visch te vangen , wanneer zy het geléide de*
zer Vogelen volgden. --- Deeze Visfchers hadden zot
danig eerie verknogtheid aan die Vogels, dat zy eend
groote maate van verlegenheid betoonden, toen wy te
kennen gaven, 'er eenige van te willen medeneemen
om ze op te zetten. Die Vogels waren zo tam en gemeenzaam geworden dat zy de kleine vischjes uit de
netten by het ophaalen pikten , en zelfs in de visch.
fchuiten, naast de Visfchers. Zy betoonden zulk eerie
vaardigheid in hunne vlugt; dat 2y, wanneer een visch
omhoog werd geworpen, daarop toevloogen, en dien
in het vallen greepen, eer dezelve het water, bereikte.
Naardemaal de Visfchers vreesden , dat deeze Vogels
hun zouden verlaaten , als 'er een fnaphaanfchoot gedaan werd, beproefde ik, dezelve door middel van een
lyn en hoek te vangen. Ik deed ten dien einde een hoek
geheel in een visch, en wierp dit lokaas op een grooten
afitand'vain my af aan een lang fnoer; doch die toeffel
was vrugtloos; want zo fcherp. is hun gezipt, dat zy
liet bedrog ontdekten; en fchoon.zy den visch aangree=
pen, wilden zy dien niet doorflikten , toen zy bevo.
den dat dezelve aan een koord vast was.
;

;
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De Avondmaaltyd clr LdplanderEn betlondt uit ver=

fcheide foorten van visch, in Rukken gefneeden en in
een pot gekookt, met eenig gedroogd vet van het Ren-

dier en een weinig meel : dit maakte Bene foort vara
foup. Terwyl de pot nog op het vuur ttondt 4 zaten
alle de Laplanders daar rondsom, elk met een lepel iii
de hand, om te proeven of de foup gaar wasp Gem
noeg gekookt zynde, begonnen zy allen daarvan te eeten. Wanneer iemand zo veel geëeten hadt als hem
lustte, viel hy in flaap; ontwaakende, ving hy. weder
met eeten aan, terwvi anderen fliepen: die ontwaakten
op hunne beurt weder, en aten, daar anderen inflie+
pen. In deezer voege aten en fliepen zy beurtlings,
tot zy van het eene verzadigd, en onbekwaam waren
om van het andere meer te neemen. 'Er fcheen by dit.
Volk orde noch regel plaats te hebben ; geen begin of
einde te weezen. Zy volgden Beene andere gidfen clad

honger

en flaap.
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bt LAPLA,NDS'CHE TENT.

te .'Tent der Lap/anderen was van eene kegelvormige, gedaante, en niet gemaakt 'als de tenten in 't alge•
meen,,: Zy.- brengen Benige boomdammen ,_ nieuwlipgs
geveld, byeen, fteeken het Bene einde in den grond,
de andere in den top vereenigende. Deeze faaken bedekken zy in 't rond met tukken van wollen ftoffe,die
zy het een aan 't ander vasthÉgten. Over 't kruis ge.
meten, haalde de :tent agt voeten. In 't midden lag
het vuur; rondsom 't zelve zat des Laplanders Vrouw
en een Jongen, die! hun Zoon was; by deezen waren
eenige gansch onvriendlyke Honden, die niet aflieten
van te blaffen en te grommen, zo lang wy ons digt by
dezelve bevonden. Niet verre van de tent flondt een
luifel, bettaande uit vyf of zes flaaken, digt by den
top aan elkander vastgemaakt, even als de tent, gedekt
met,buiden en lappen. Onder .deeze afluiving hielden de
Laplanders hunnen voorraad , bestaande in kaas van
Rendieren-melk, eene kleine hoeveelheid van die melk,
en eenige gedroogde visch. Een weinig verder was
een ruwe omheining, bettemd tot een verblyfplaats der
Rendieren, waar zy kwamen om zich te laaten melken.
Deeze Dieren bevonden zich niet by de Tent, toen
wy 'er kwamen; zy liepen op het gebergte, van waar
zy niet ítonden te komen dan omtrent den avond. Dewyl wy deeze Beesten wenschten te zien, namen s op
het aanbod van eens en Brandewyn , de Laplander,
hunne Honden ; zonden dezelve af , en welhaast hadden wy het genoegen, dat wy eene menigte van niet
minder dan driehonderd van het gebergte zagen afdaa.
len en tentwaards komen.
,

HAVES UNDh

Havejundd mag misfchien voor de ellendigste plaats
op den aardbodem gehouden worden. Het geheele land
daaromftreeks draagt geen boom of kreupelhout; neen,
'er groeit zelfs geen grasfcheut ; niets is Ser te zien
dan kaale rots. De,Zon is 'er, drie geheele maanden agtereen in het jaar ; niet te zien; en werd, in dat tydsd
bef'ek, de dampkring niet opgeklaard door het Noor.
derlicht , 'er zou eene vol(lrekte duisternis heerfchen.
$chr%k.
0
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Schriklyke plaats om te bewoonen! Het Benige, 't
.
welk Menfdheri derwaárds trekt, is de Visfchery en
daaruit komende winst. Hoe nader men aan de Nootd
kaap komt, hoe meer de Natuur zich bevroozen vertoont. De groei verfter£t , en alles is naakte rots.
NOORD-KAAP.

Onze reis voortzettende ,. lieten wy aan onze rechter. hand de Straat, gevormd door AMageron , of Bar
re Eiland, en het Vasteland. De ontzettende uitgeftrektheid van den bevroozen Oceaan opende zich aan
onze flinker hand, en Wy kwamen eindelylc op het
uiterst punt van Europa , . bekend onder den -naam
van de N.Tord-kaap; 't was middernagt, toen wy deezen
oord bereikten, en wy mogten- uitroepen:
-

-

Sifiimus hic tandem, nobis ubi defuit orbis (*).
. De Noord kaap,is.een.- verbaazende rots, die, verre
in zee uitfteekende, blootgefteld aan al het woeden der
golven en woedende onwceren, van jaar tot jaar afneemt.
Hier is alles eenzaam -, alles dor, alles treurig. Het
fchaduwryk bosch verciert niet meer het hangen van 't
gebergte; het gezang der Vogelen, 't welk- zèlfs de
Laplandfche bosfchen vervrolykte, wordt niet langer
gehoord op dit tooneel van woestheid ; de 'donkergraauwe rots wordt door geen kreupelgewas'eenigzhi
bedekt; het eenig geluid,. 't welk men hoort, is het
geklots: der golven , by .aanhoudenheid Cde- flagen vernieuwende. tegen de ruwe rotsklompen , welke daaraan
wederítand bieden. De Zon kroop , als 't ware, ten
middernagt , op een afftand van vyf haarer fchynbaare
diameters, langs den gezigteinder; en de onmeetelyke
Oceaan, in fchynbaare aanraaking met het uitfpanzel,
vormtje den omtrek in de grootfche fchilderyy welke
zich aan . 't befpiegelend oog boodt. De onophoudely=
ke zorgen, en najaagingen der kommervolle ftervelingen
herdenkt men hier als: een, droom; de onderfcheide ge:
daanteh en kragten' der bezielde Natuur worden ver geeten ;'de Aarde: wordt alleen in de eeriie beginzelen
be.
(*) Hier Jionden eindlyk tuil, waar ie aarde ons begaf.

v'

WEGENS- L41 LANDT

"3

befchouwd ,. °als een gedeelte van het Zonneflelzel
uitmaakende.
3E - ;APLANDERS EN. DE,ZELVEIt KLEEDING.

De 4ap1anders zyn, in 't algemeen, kort van geftal
te, doch. hebben eene vry goede maate van lichaams.
tlerkte. Zeker maagyen zy- een Menfchenfoort uit, wel
veel kan uitliaan , zwaaren arbeid verrigten, en 't-ke,
gen zich, onder de bui< tengewoone strengheid der lugt.
eeke, met eene wonderbaare maate van geduld en
kloekmoedigheid gedraagt.
Het hootddeiczel der Laplanderen is een kap van
eene kegelvormige gedaante , doorgaans. gemaakt van
rood karfay, bestaander uit vier stukken, beneden bree.
der dan aan den top, waar ze in een punt zamenloopen; tusfchen de zamenvoegzelen deezer vier ílukken
loopt een• kreep geel karfay; aan den top is een knot,
uit ftrooken,vag onderfcheiden gekleurd laken zamenge.
fteld. De onderrand van die muts is van Ottervel; dap
de Rusfifehe Laplander boort zyn kap, op een kostbaarder wyze, niet Hermelyn, .
De rok,,_ of bet aan 't lichaam fluitend kleedlel ,
Tork geheeten, wordt gemaakt van een fchaapenhuid,
met de wol daaraan, en de wollige zyde binnenwaarde.
Dezelve heeft een hoog opilaanden kraag, ilyf 'gemaakt
door karfay of ander laken, net gewerkt met draaden
van onderfcheide kleur, en (trekt zich uit een weinig
beneden den. boezem. Aan de flinker zyde vooraan ver
zich een fmalle fbreep of boord van laken of bont;-ton
aan de rechter zyde, bovenal in de Tork der, Vrouwen,
ziet men kleine zilveren vergulde knoopjes; de omílagen der mouwen zyn degelyks bedekt met- ten-boordzel van karfay of ander laken, geboord met Ottervel;
een boord van dezelfde foort als die om ' de - borst en
opslagen loopt aan den benedenkant; en de wollige zy
de van de - fchaapenvagt is binnenwaards gekaasd ; de
wol hangt ''er beneden uit. Deeze kleedij g draagt de
Lap /ander -op het bloote lyf, als een hembd.
Boven deezen rok draagen de Laplanders een kleed
van karfay of eenig ander foort van grof laken, of van
een Rendietenhuid, graauw van kleur, niet een ftyven
halskraag , doorwerkt niet draaden van onderfcheide
kleuren.- Op ieder fchouder is een foort van epauletO r.
toi
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te, verfchillend in gedaante, maar van dezelfde• f}offe.
Het benedeneinde van dit kleed is met figuarén be
,

werkt

,

waartoe

men onderfcheiden

gekleurde

draaden

bezigt. De halskraag, de opening aan de borgt, en de
fcliouderband worden alle gevormd uit ílukken van onderfcheiden gekleurd laken, en genaaid met draaden
van verfchillende kleur; de omlagen der mouwen zyn
op dezelfde wyzé opgecierd. Aan den rand deezes
kleeds ilrekt zich een boordzel uit van eene onder
kleur; is liet kleed van rood karfay, dan is de-fcheid
boord geel , groen of wit. — De Laplander heeft
geen zak in zyn opperkleed , doch draagt , in Rede
daarvan., een kleinen zak, hem over de borst hangende, waarin by zyn gereedfchap doet om vuur te maa ken, 't geen by nooit mist by zich te draagen, alsme.
de

andere dingen

van dagelyks

gebruik

; deezen

zak

noemen zy Meufah gierdo.
Om zich te dekken tegen de trengheid van de kou-

de, en

tegen

de regenvlaagen , draagen zy

een opper.

kleed van een Rendierenvel , met 'de hairzyde buitenwaards. In

slede

van

broeken

, draagen zy

pantalons

van karfay of andere wollen ftoffe. Hunne laarzen en
fchóenen'vervaardigen zy van Rendierenleder.:

Alle deeze Rukken der kleeding zyn alleen het werk
der Vrouwen; de Mannen' nemen het huiswerk waar,
van kooken, en wat 'er verder toe behoort, 't welk in
andere Landen door de Vrouwen verrigt wordt, - hierin van het overige der wereld verfchillende. Onderfcheide'gereedfchappen van hout worden desgelyks door
de Vrouwen vervaardigd , en de beste fnywerken in

hout

zyn de

arbeid

der Sexe.

AANPRYZING VAN HET 'AQUA MEPHITICA ALCA.
LINA., OF LOOGZOUTIG LUCHTZUUR WATER,
(ZYNDE EENE OPLOSSING VAN VAST
LOOGZOUT IN WATER, VERZADIGD
MET VASTE LUCHT,) IN GRAVEEL- EN STEENKWAALEN.

ader de menigvuldige kwaalen, waarvoor de.Mensch
is blootgefleld, zyn de fmartelyke ongemakken van
O
Graveel en Steen geen van , de minifen. .-^-- lk

zal
niet
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niet onderneemen af te fchetfen al het onaangenaame
en pynlyke, alle de angifige vooruitzichten , welke zy
den Lyderen veroorzaaken, en die, nu en dan, zelfs in
de zorglyke Steenfinyding uitloopen! -- Deeze kwaal
is meer algemeen dan men denkt; en het fchynt, dat
'er in de meeste ligchaamen zekere graveelftoWen huisvesten, welke genegen zyn zich' tot fleen te zetten.
Men is daarom al voorlang bedacht geweest , tot het
uitvinden van geneesmiddelen tegen dezelve ; welke
ook met minderen of meerderen goeden uittag worden
gebruikt, doch die dit ongemak niet radicaal wegnee.
men en genezen. Van hoe veel belang zal het dan
niet zyn, dat men eene proefhoudende geneenvyze, te
kwaal uitgevonden, algemeen bekend maa -gendz
overal en op allerleie wyze , ter beproeving ,-ke,n
aanpryze!
Dit heilzaam geneesmiddel is het AQUA MEPHITICA
ALCALINA, of loogzoutig luchtzuur water; voor Benige
jaaren in Engeland uitgevonden door den Heer BENJAMIN COLBORNE, beroemd Geneesheer te Bath; en verder voortgezet , en met menigvuldige proeven in het
licht gegeeven, door WILLIAM FALCONER, M. D. en
Geneesheer in het generaal Hospitaal te Bath , onder
den tytel van Bericht wegens het werkend vermogen of
de uitverkzelen an de AQUA MEPHITICA ALCALINA,
op het Graveeel en. den Steen, en andere ongemakken,
die de piswegen aandoen, enz. -- welk Werkjen, dat
men, ter aandachtige leezing , niet genoeg kan aan
naar de vierde Uitgave,-pryzen,ihtNdusc
is vertaald, door Doctor PAUL PHIL. DU CLOUX, te
Leyden, en aldaar gedrukt en uitgegeeven by L. HER
1796.
-DINGH'
Het zy my vergund, ter aanpryzing van dit Geneesmiddel, myne eigene ondervinding en waarnemingen
den Leezeren bekend te maaken. Eenige jaaren
g eleden had ik eene zwaare krankte, en daarvan her.
eld zynde, kreeg ik , van tyd tot tyd, fterke aanval
graveel. Ik had kundige Do&oren , en-lenvaht
doorwandelde , aan hunne hand, omtrend twee jaaren
lang, byna de geheele Apotheek. Veele middelen gebruikte ik, tot verzachting, tot afdryving der graveel
lenden-,-itofen,vrlkgtomainder
zyde- en buikpynen; welke men, nu eens voor colykpynen, dan weder voor verftoppingen hield: — ik nam
veel
03
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veel beweeging , reed te paard; maar onder dat alles
verergerde die kwaal zodanig, dat dezelve my, nu èn
dan, geheel overmeesterde, en my het leven verdrietig
maakte. Ik loosde veele, zo kleine als groote graveel.
waterde, by de minfte t}erke beweeging,-ítenjs,
veel bloed.
Te dier tyd had ik het geluk, een' Vriend te ontmoeten, die my zeer Jerk aanprees het gebruik van
liet bovengenoemde Engelsch Konstwater, err my het gemelde Werkjen van Dr. FALCONER, door Dr. nv
CLOUX vertaald, bezorgde. Ik vond daarin zo veele
merkwaardige proeven van geneezingen, boven allen
fchyn van verdenking verheven, dat ik volkomen van
de deugdelykheid daarvan overtuigd was, en dit ook
by myn' Do&or overwon de vooroordeelen, welke nog
maar al te veel tegen dergelyke geneesmiddelen plaats
vinden.
Het was op den 14 October 1799, — een' dag, waaraan ik altoos niet genoegen zal gedenken! -- dat ik een
aanvang maakte met het gebruik van dat heilzaam Water. Ik nam daags een halve bouteije , in twee rei
Weinige weeken daarna wierd ik reeds merkelyke-zen.
beterfchap gewaar; en in drie maanden tyds was ik
volkomen geneezen, van alle graveelpynen, bloedwateren en onlustigheid , zonder eenre medicynen • te gebruiken, en ik. was in die drie maanden flechts nu en dan
een klein (teentje kwyt geraakt , dat zeer zacht was,
en op de minne aanraaking vergruisde. Zedert dien
tyd heb ik dat heilzaam Water tot nu toe, dagelyks
een halve fles , blyven voort gebruiken , als inyn' gewoonen drank, in de plaats van Coffy en Thee; en ik
kan betuigen, in alle die jaaren, nooit Benig verfchyn.
fel van graveel of íleen meer gevoeld, noch in myn
water ooit eenig gruis of aanzetfel meer ontdekt te
hebben — maar dat, integendeel, myne gezondheid en
krachten zodanig- zichtbaar zyn toegenomen, dat het
elk, die my kende, in het oog valt. — En indedaad,
de ondervinding van my zelven en anderen heeft my
geleerd, dat dit Water, -behalven de geneezing van het
graveel , zeer veel toebrengt tot de gezondheid van het
ligchaam, en de opgeruimdheid van den geest; daar
her fchynt weg te neemen of op te losfen alle zuure
ftoffen , eene goede fpysverteering maakt , en de maag
en ingewanden zuivert en versterkt. Trouwens • her
is
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is bekend, hoe zeer de uadte lucht alle bederf en rotting
tegenwerkt.. En ik zou.daaro gelooven, dat men,, jn
veele heete eri rottende ziekten, door dit Water, met
fucces, veele proeven zou kunnen doen.
Her komt. my voor, dat dit Kantwater den (teen
eerst week maakt, en eindelyk geheel oplost, en den
verderen aangroei daarvan, in het ligchaam, belet.
En om de kracht van dit Water, op de graveelfleenen,
te beproeven, :heb ik daarvan , op twee' van myne ei
proef nomen, die ik al te-genravlfitjs,
merkwaardig vinde , om dezelve hier niet te plaatzen.
--- Ik nam twee zulke (teentjes, die ik zelve geloosd
had , : elk van de grootte van een' rofynenpit, en zeer
hard; ik deed dezelve in twee kleine flesjes ; het een vulde ik met AQUA. MEPHITICA 9 en het ander met fchoon
regenwater; ik deed 'er kurkjes op , en zette die fleses zorgvuldig weg. --- Na verloop van agt dagen
zag ik de beide flesjes tegen het licht, en ik bevond
dat het eene (teentje in het AQUA 'MEPHITICA geheel
opgelost, en daarvan niets meer te zien was; terwyl
.het andere, in het'regenwater, nog gaaf en niets ver
Toen , om de proef nog fterker te-minderwas.—
-tnaaken, deed ik in dat zelfde AQUA MEPHITICA, welk
nu reeds veel van deszelfs kracht had verlooren , nog
een dergelyk feentje, hard, en van gelyke grootte als
het andere; en ik vond, na verloop van drie weeken,
dat fleentje weder geheel opgelost en verdweenen; en
het andere, in het regenwater , nu vier weeken oud,
was nog overig gebleeven.
• Ik kan niet voorby, hier nog by te voegen, een uittrekfel uit het meergenoemde Werkjen van Dr. FALCONER, waardoor de vernuftige uitvinding, nevens de
beflanddeelen van dit Konsrwater blykbaar worden; —
men vindt hetzelve aldaar , bladz. 4 en 5. ,, Tot de
„ ontdekking — van dit AQUA MEPHITICA ALCALINA -„ wierd de Heer COLBORNE gebragt, deels door het waar„ meemen van de ontbindende kracht van het loogzout,
„ in pis-fteenen, buiten het ligchaam ; maar vooral door
„ het zien veranderen van de pisfe in zodaanige Ly„ dors, die het loog inwendig gebruikten; wordende
„ dezelve, in plaats van drabbig of troebel en zeer tot
,; zetten geneigd, helder en natuurlyk van kleur. Maar,
„ daar het gebruik van enkele loog zeer moeilyk is,
„ door deszelfs onaangenaamen fniaak en walglykheid
04,,voor
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„ voor de maag , zo wel als door deszelfs invreetende
„ en bedervende hoedanigheid , en prikkelende uitwer„ king op het dierlyk geltel , en vooral op de water,, wegen; moest men dit zien te 'verhelpen , door de
„ byvoeging van iets, dat zich naderhand weder daar,, van konde affcheiden, en aan ,het loogzout de veyheid
„ laaten , om zich met het zuur , dat . verondersteld
„ wordt tot de steenwording mede te werken, te ver
eensgen. Zou 'er nu aan het oogmerk, te weeten het-„
„ voorkomen van de fteengroeijing , of de ontbinding
„ van het reeds faamgegroeide , grootelyks voldaan
„ worden: kwam het den gemelden Heer voor , dat
„ vaste lucht daartoe in alien opzichte bekwaam was,
„ als maakende met het loog een /al neutrum of geen, Ilagtig zout, zeer zacht van aart , aangenaam van
„ finaak en voer de maag niet nadeelig , van veel
„ kracht tegen de verrotting, en tevens zo los in zyn
,, famenhang , dat het loog zeer geznakkelyk van de
„ vaste lucht, daar het mede verbonden was, door het
„ een of ander te ontmoette zuur , kon afgefcheiden
„ worden," --- Ene Ontdekking , in de daad 'van
groot aanbelang voor de Géneeskonst , en voor de
Inenfchelyke Maatfcbappy in het algemeen. Eene Ontdekking, welke elk gevoelig Menfchenvriend zo gaarne
algemeen zou willen verfpreiden, en aan alle Lyders
bekend doen worden.
Ik heb dan ook niet verzuimd, in den kring myner
vrienden en bekenden , waar ik maar konde, dit allerheilzaamst gereesmiddel bekend te maaken en aan te
pryaen; hetwelk ik met te meer vrymoedigheid doen
kan, daar ik geloove dat dit Water geheel onfchadelyk is , en zonder eenig gevaar kan gebruikt worden. Ook kan ik tot myne blydfchap hier byvoegen,
dat ik meer dan eens het genoegen gehad heb, den
goeden uirfag daarvan by anderen te zien,
I)an , het gevoel van dankbaarheid aan de weldaadige
Voorzienigheid, in myn geval , gepaard met de harte
zo veele Lyders als 'er nog in-ayktlednmig
ons Vaderland zyn , hebben my doen befiuiten , dit
Geneesmiddel , het welk nog te weinig bekend is en
gebruikt wordt, langs den weg van dit geachte Maand,var, meer algemeen te verfpreiden en openlyker aan te
pryzen.
Wat de toebereiding van dit Water betreft, dezeX.
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ve is befchreeven in het meergenoemde Bericht op bi.
6 en 7, en deskundigen zullen daar te recht kunnen
raaken ; doch de eenvoudiger wyze , waarop ik ht
voor my laat bereiden, en die iets minder fterk is als
het voorfchrift , beftaat in a oncen zeer zuivere fat
tartari, op vyf -volle wynflesfen fchoon zuiver regen
2q. uuren in een open aarden pot gedaan, nu en-water,'
dan eens omgeroerd, en dan zuiver afgegooten -- ver
moet men dit fat tartani water verzadigen met-volgens
vaste lucht .-- gemaakt uit grof getl:ampt kryt , water
enj vitriool -oly — zo dat het zacht van fmaak worde ;
en hiervan gebruike men alle dagen een halve ties, in
plaats van Coffy en Thee ; te weeten , 's morgens ,
nuchteren, de helft, en 's middags, Benige uuren na den
Beten, ,als de maag van fpyze ledig is, de andere helft i
en men kan . bierby veilig een weinig heete zoete melkgebruiken, voor den fmaak, en om de koude te maatigen; en men wagte, na het gebruik van het Water,
omtrend een uur, eer men iets anders nuttie.
Het moeilykst van deeze toebereiding is de vereeniging of .verzadiging van het fal tartani water met het
luchtzuur. Doch wanneer men de vaste lucht heeft
gemaakt , in groote blaazen , die elk Sian onderen een
koperen kraan en een kurk hebben — dan doet men
het Water in groote witte glazen flesfen, welke onderaan een gaatje hebben met een kurkje, om daaruit ,
als . zy boordevol zyn , en de blaazen met vaste lucht
daar vast boven op staan en de kraan geopend is, dan
een derdepart water in een kom of bak uit te laates
loopen, en dus den broom vin vaste lucht gelegenheid
te geeven , uit de blaas op het water neér te daalen,
hetzelve naar beneden te persfen , en die ledige ruimte te vervullen : dan laat men die flesfen dus tweemaal 24 uuren haan, telkens zeer ílerk fchuddende,
om de vereeniging van water en luchtzuur te bewerl en.
Voor de geenen, welken deeze toeftel te moeilyk is,
kan men dit AQUA MEPHITICA ALCALINA, Wel toebereid, vinden in meer dan eene Apotheek in deeze
Stad; en zelfs vindt men hetzelve, tot Mephiticq Zout
gecristallifeerd, zo my bericht is; alreeds in onze Stads
potheek; het welk zeer gemakkelyk is, vooral wanneer men op reine is, om gefmolten en in water ontboi-den te worden.j
Ziet
O5
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Ziet daar een Geneesmiddel'; dat zo eenvoudig als
onkostbaar is. • -- Hoe gaarne wenschte ik nu, dat
alle verthandige Geneesheeren en kundige Heelmeesters,
met aflegging van alle vooroordeelen, proeven — herhaalde proeven namen met dit middel ; en ik vleije
my , dat zy daarvan de beste uitwerkingen zouden
zien! — Hoe hartelyk wenschte ik , dat ook zy ,
door hunnen invloed-, dit heilzaam geneesmiddel tegen
het Graveel en den Steen overal in de Godshuizen en
Hospitaalen invoerden ; en ik zou durven hoopen, dat
de fmartelyke en zeer zorglyke Steenfnydingen veel
verminderen , en eindelyk geheel zouden ophouden !
— En hoe gaarne zou ik wenfchen , dat ook in àn.
dere Steden van ons Vaderland, gelyk ik met genoegen verneeme dat reeds in deeze Stad plaats heeft, in
de Stads Apotheeken zulk een Konstwater, wel toebereid, aan de Armen, even als de andere geneesmiddelen, om niet wierde uitgedeeld — opdat ook overal
behoeftige Lyders aan Graveel- en Steenkwaalen daar-door verligting en geneezing vonden!
Ik heb met deeze aanpryzende bekendmaaking voldaan
aan myne verpligting , aan den aandrang veeler myner
Vrienden, en aan het gevoel van myn hart; en ik hoop
dat dezelve gunftig zal ontvangen worden , en tot wezenlyk nut gedyen!
;

Amfierdam
7 April 1803.

J.

G. THIN VAN KEULEN.

IETS OVER DE ONDERSCHEIDENE RASSEN IN DE
MENSCHEN - SOORT.

(Volgens L. De GRANDPRé, Oficier in de Franfche
!land..)
f

lle Menfchen zyn onbewistbaar van ééng Soort ,
dewyl zy alle te gader kunnen voortteelen; doch
A
de Rasfen zyn zigtbaar onderfcheiden. ik heb 'er vier

verfchillende waargenomen, die zich in verfcheide tak
-ken
nader laaten verdeelen.
. Het eerlte ,Ras, is dat van Europa en 4fa : want het
fchynt beweezen, dat de oorfprong dezelfde is, welke
ook
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ook de kleur- verfcheidenheid moge weezen. De kleur
wordt donkerder, naar gelange men den Equator nader
komt ; ' t welk my een bewys oplevert, dat de kleur
aan de Lugtilreek moet worden toegefchreeven. Ik wil
toeflaan het - zwarte Netvlies , door de Ontleedkundigen gevonden , tusfchen het vel en de opperhuid eens
•Vágers; ik wil zelfs toeftaan, dat dezelfde byzonderfieid desgelyks gevonden wordt by een zwarten 4ftaan,
dlat'is, een Indiaan van den laagen rang: want dezel.
ve kan niet t'huis behooren tot dien der Braminen ,
wier kleur bleek geel is, een weinig minder donker
dan die der Mulattos, en van een frisfcher doorfchyn.
=Maar, zelfs toegeftaan zynde, dat die Slymhuid of Net-vlies by een Indiaan gevonden werd, zou ik niettemin overhellen om te be(luiten, dat de Lugtitreek alleen 't zelve heeft voortgebragt, en dat , op een hooger Breedte , ' t zelve in weinige opeenvolgende Ge
zou verlooren gaan , zelfs zonder eenige tus--flachten
fchenvermenging met Blanken. De Zwarten, daarenboven, ik meen de zodanigen , die volftrekt zo genaamd mogen worden , zyn niet zeer talryk in Afra.
Weinigen worden 'er gevonden, uitgenomen op het
Schiereiland van Indie , te Pegu, en op de Eilanden
want, zo ras wy op de Breedte van 2o° komen, ontmoet men een helderder tint. In andere opzigten zyn
de gelaatstrekken dezelfde als de onze. De voornaam
lippen van gemaatigde dikte, een wel uitftee--ítezyn,
kende neus, langwerpige oogen, zagt lang hair, en een
baard. — -- Dit Ras in Europa neemt drie zeer ver
Schaduwen aan, (mag ik dit woord bezigen)-fchilend
van het Oost, het [hest, en de Laplanders. De eerst
hebben iets behouden van het Griek/die ge--emldn
laat , niet zo veel veranderd of het kan herkend worden. In 4/a zyn de voornaamfte Schaduwen, die der
Witten, de Bramins, de Koper- kleurigen, de Zwarten,
en de Chineezen. De meest in 't oog vallende trekken
der laatstgemelden zyn een min vooruittteekende neus,
kleine en fchuins flaande oogen. Alle deeze onderverdeelingen hebben , myns oordeels , éénen algemeenen
oorfprong; de lugtftreek alleen heeft hun het verfchil,
waardoor zy gekenmerkt worden, ingedrukt.
Het tweede Ras is dat van .9frica. Dit is volkomen
onderfcheiden , en moet een. verfchillenden oorfprong
gehad hebben. De voornaamfte charatertrekken zyn ,
over
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over 't algemeen, een donkere kleur, zonder glans, de
neus •plat en breed, weinig uitfteekend, ronde oogen,
dikke lippen, gekruld wollig hair en baard. In dit Ras
heeft men tot nog toe flegts ééne onderverdeeling waar
Hottentotten, die eene min-genom,alykdir
donkere kleur hebben , en onder welken men eenigen
aantreft, die eenigermaate na het Koperkleurige hellen:
doch in andere opzigten zyn de chara&eitrekken dezelfde. De gekrulde wol blykt in 't byzonder de
voornaame eigenfchap te weezen van het flfricaanfche
Ras. Een beroemd hedendaagsch Schryver heeft
beweerd, dat men de wieg des Menschlyken Geflachts in
het vlakke gedeelte van Tartaryen moest zoeken. Ik
zal deezen oorfprong der Europeaanen en driiaanen niet
betwisten ; want ik houd my verzekerd , dat zy van
éénen oorfprong affi:ammen : maar ik kan zo gereed
niet gelooven , dat Africa zyne Bevolking aan dien
zelfden oorfprong. te danken hebbe. De landengte van
Suez heeft zigtbaar tot eene bedding voor de Zee gediend, in tyden , wanneer Africa niet onbevolkt kan
geweest zyn. Dat groote Eiland moet een Menfchenras, byzonder aan t zelve eigen , gehad hebben , in
tyden, wanneer de Scheepvaard te weinig bekend was,
om ons te doen veronderttellen, dat Menfchen, door
middel der Scheepvaard, over den Aardbol zouden ver
geworden zyn. -- Wy willen, met zommige-fpreid
Schryvers,toeffaan, dat de eerfte Inwoonders in tlaat waren om van den Caucafus af te daalen , en zich over
de vlakten te verfpreiden, naar gelange zy opdroogden.
Maar wy hebben geen reden om een dergelyk middel
van bevolking aan Africa te ontzeggen , die ook zynen Caucafirs kan gehad hebben , van waar het Africaanfche Ras de herkomst ontleende. Wy zyn niet genoegzaam kundig van dat gedeelte der wereld , om
vastgaande gisfingen deswegen te maaken , maar zyn
verpligt, onze waarnemingen te bepaalen tot het Men.
fchen -ras, 't welk 't zelve bewoont. Dit Ras is zeker
van het onze verfchillend. De oorfprong kan gevolg
dezelfde, niet zyn: om dit te bewyzen , zou het-lyk
noodeg weezen, dat een Africaansch Gezin, in Europa
overgebragt , zonder zich met het Europisch Ras te
vermengen , Europifche gelaatstrekken aannam; . dat het
hair sluik werd, enz. en dat het tegendeel by een Europisch Gezin , in Africa overgevoerd , plaats vondt.
Nog.
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--• Nogthans ontdekken wy niet , dat de Creok a
aan de Kaap de Goede Hoop, wier Gezinnen de afwis
feling van drie of vier geflachten beleefd hebben , het
wollig hair aanneemen. Deeze Wol is zo diep het
4fricaanJche Ras ingedrukt, dat, wanneer zy zich niet
.Europeaanen vermengen, dit het laatfte onderfcheidendkenmerk is , 't welk verdwynt. Hetzelve kleeft dit
Ras zo vast aan , het onderfcheidt 't zelve zo volkomen van alle andere, dat het, zelfs bp vier - en - dertig
Graaden breedte, niets van deszelfs kragt verliest; het
is (seeds de eigenl'ie Wol. Deeze byzonderheid behoort zo
volkomen aan Africa, dat dezelve zich binnen de grens
dit Werelddeel bepaalt , en deeze niet-fcheidngva
overfchreidt. De Spanjaarden, alleen door eene Straat,
een -en- twintig mylen breed , van hun gefcheidèn ,
hebben lang glinfterend hair. Desgelyks dé Arabieren,
die aan Africa grenzen, enkel door de Straat van Ba•
belmandel 'er van afgezonderd, hebben allen lang hair.
Wanneer de kenmerken zo onderfcheidend zyn , hoe
kan men dan nalaaten , een verfchillenden oorfprong te
erkennen (*) ?
Het
(*) Ik weet, Mr. Brtuca zegt, Vol, I,. p. T72, dat de Kennoufs, een Volk, dat de oevers van den Nyl bewoont, boven
den tweeden Waterval van Nubia, geen Wol, maar Hair hebben: dan , by deedt geen onderzoek , of deeze Kennoufs Inboorelingen waren, dan of zy uit 4fa kwamen. Het geheeIe land , gelyk wy weeten, is als overllroomd met 4rabie-

ren; en 'er doet zich geen reden op, tot het 'ontkennen van
den Arabifchen oorfprong der Kennoufs : zo dat deeze daad
welke wy niet willen In twyfel trekken , niets tegen-zak,
myn flelzel bewyst.
Dezelfde Reiziger verzekert ons, p. 342, dat de Inwoonders ten Zuiden van Haap Heli, tusfchen Temen en de Staaten der Sherifs van Mecca, in !lede van Hair, Wol hebben.
Dit Root mede myne !telling niet omnverre : om dezelve te
ontkragten, moest men enkelden met wollig hair over den
geheelen Aardbodem aantreffen, doormengd met langhairigen:
maar dewyl wy hun bepaald zien tot eene kleine plaats ,
merk ik deeze omftandigheid aan, als een nieuw bewys aan
myne zyde; en ik beweer, dat zy een' oorfprong hebben,
onderfcheid^n van de Inwoonders des Lands, waar zy zich
bevinden. Op de kust van Arabie ontmoet men by elke
fchreede Abysfsniers. Is Mr. Bauez zeker, dat het Land van
Kaap heli tot geene wykplaats kan vertrekt hebben voor
uit-
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Het derde Menfchen-ras wordt voornaamlyk omfireeks

barion gevonden ; doch is verre bet minst talryke. 't Zyn
de Albinos, die zich meest onderfcheiden door de dood

witheid van hun vel,. door vlas -gelykend hoofd.-fche
hair, en door kleine ronde oogen, te zwak om het dag-.
licht te verdraagen. — Zeer bezwaarlyk valt het, iets
beflisfends te zeggen over den oorfprong ,deezer_e1en..
dige Weezens , aan 'welke de Natuur zo veel geweigerd heeft. Zy begiftigde hun, .'t is waar., met 'het
vermogen van denken en fpreeken: doch het laatstge
melde vermogen is by hun zo onvolkomen , dat het
veeleer een gemurmel dan een .welgevormde fpraak gei
lykt ; zelfs op een korten affland is de beweeging der
lippen alles, wat men.. kan bemerken ; geen klank bereikt het oor, of men moet aanraakens - digt by hun
veezen. Wat hun denkvermogen betreft, indien wy^
mogen oordeelen uit de werkloosheid hunner leevenswyze, misfchien voortfpruitende uit een•,gevoel' hunner
zwakheid, gaat hetzelve niet diep. In de daad, acht
geevende op zodanige hunner bedryven, welke wy weeten, worden wy gedrongen te erkennen , dat zy geen
grooter aandeel van Redeskragt bezitten, dan noodig is
om hun het fchadelyke te doen vermyden. — Dit ongelukkig Menfchen- ras=, zwak en weerloos , bettaat
nu flégts uit eenige weinigen, hier en daar verfpreid,
wilde Beesten en Menfchen, die beiden hun belaagen,
ontkomen. Eenigen .deezer zyn onder ons gékomen
en, indien wy voorbaarig genoeg waren om uit deezen
te oordeelen, zou men veelligt vastfl:ellen,'dat de Na.
tuur eenige weinigen van dit Ras op den aardbodem
verfpreid ltadt , zonder hun toe te laaten -, eerie eigene
Volk,

-

,

uitgeweekene Abysfrniers , óf geduurende de oorlogen ,
gevoerd om 'er den Mahomethaaafcken Godsdienst: te veeti,*
gen, óf vóór dat tydperk ? B uce'a waarneemingen, hoe
zeer . over het algemeen . fchoon , verdienen zomtyds naauwkeurig nagegaan te worden : want het is mogelyk, dat by
te veel vertrouwd hebbe op een flegten zamenvoeger zyner
Aantekeningen. Mogen wy , by voorbeeld , onder den rang
van hoogst twyfelagtige waarneemingen niet plaatzen, die ,
*elke gem opleidt om s4 ° 45: N. B. al's de. Breedte van
Syenne op te gee vn, welke naby is aan de plaats , waar PLINius en ST1tABO zeggen , dat de Wel was, recht onder den
Keerkring gegraaven y
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Volkplanting op zich zelve te vormen: althans de ui
hebben 'er nimmer eerre-terípogindRzer
kunnen ontdekken. Eenige weinigen deezer elendige
Veezens, van beiderlei kunne, heeft men aan de kust.
gevonden, waar :het bleek, dat zy van .Visch.leefden;.
en men veronderftelde, misfchien ten onregte , dat zy
naauwlyks meer veritands bezaten, dan de oesters, die
zy van de rotzen raapten. — Indien dit Menfchen-ras
immer talryk geweest hebbe , is het grootendeels ver
'er bedaan . thans niet meer dan juist-dwen:at
noodig is om 'er de gedagtenis van te bewaaren. Daar
te' weinig bekend , om te bepaalen of-enbovisht
'er eenige onderverdeelingen in plaats hebben, of zelfs
om 'er iets bepaalds van - te zeggen. ._.., Men
heeft zich verbeeld , dat en de Natuurlyke en de Zédelyke ftaat deezer Weezens veroorzaakt was door'
Ziekte; zommigen hebben zelfs gedagt, dat dit .voorkomen de Ziekte zelve was : maar dit zyn bloote gis.
fingen, en wy. moeten hun als een byzonder Ras befehouwen, tot wy berigten ontvangen hebben, die- alien twyfel , ten deezen aanziene , verbannen.
Het vierde Men fchen - ras is dat van 4'Imerica. Een
Volk, zich verfpreidende onder een' hemel; zo verfcheir
den, dat dezelve de koude, de gemaatigde en de branden.
de, Lugtftreeken bevat , kan niet anders dan zeer veela
onderverdeelingen hebben ; en , in de daad , zy ftrekken zich bykans tot het oneindige uit; doch, met uitzondering van eenige Horden vin Wilden in het Noorden , onderfcheiden z y zich voornaamlyk door Baardloos te zyn. - Dit kenmerk van Baardloosheid is zo
treffend en zo onuitwischbaar als de Wolhairigheid der
4fricaanen, en komt my voor, even onbetwistbaar te
bewyzen , dat dit Volk eenen oorfprong heeft, van den
onzen verfchillende. -- De nieuwheid van dit Vasteland fchynt thy toe, geene onlochenbaare proeve op te
leveren dat de Inwoonders, uit hetgeen wy de Oude
Wereld noemen, afílammen : de Vlakten alleen hebbgn
het voorkomen , dat ze eerst nieuwlings van de wateren des Oceaans bevryd geworden zyn; doch niets iS
'er, 't geen ons opleidt om te gelooven , dat de Bergen aldaar onder water zouden ge!laan hebben, toen de
Onze droog warets. Draagen de Pichincha en de Chim^àraze duidelyke.. merktekens, dat de Oceaan, ten.eenigen tyde , over 'die hooge Bergtoppen heen ttroomde ,
-

-

.

en-
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onze. Alpen draaggin blyken van denzelfden aart; en ,het
komt my redelyk voor, te gelooven , dat de Bergen
van filmerica de verblyfplaatzen waren van de eertien der
Americaanfche Menfchen - foort; gelyk, de Caucafus, det
Atlas, en andere Bergen, misfchien de Geboorteplaatzen
geweest zyn van - de onderfcheide Rasfen , die thans
Europa en Africa bevolken. — Met één woord, het
Hair en de Baard zyn , myns. bedunkens . merktekens,
door welke de Natuur de drie groote Afdeelingen van
de Inwoonderen der Aarde (want de Albinos zyn zo
weinig in getal , dat ze naauwlyks " by de andere in
aanmerking komen) onderfcbeiden heeft : die merktekens , welke zy wilde, dat de Menfchen zouden draagen , zyn niet uitgedelgd; zy hebben van den beginne
af be(faan , en zullen ten altoosduurenden blyke ílrek-,
ken van het verfchil der oorfprongen , waaruit zy afflamden (*).
(*) Vóór dat wy de Inleiding lazen van het Werk, getiteid : be Mensch, zee als by voorkomt op den bekenden 4ardbol, (Zie onze Aankondiging in dit zelfde No. Lett.) was dit
Stukje door ons vertaald. Schoon wy veel van het door Dz
onnrrneité geflelde wederfproken, zo niet wederlegd, vonden j
hebben wy 't niet willen terughouden.

ADELA.
£ene Zwitzerfche Gefchiedenfs.

tyd naa den aanvang der Franfc,re Omwenteling,
doch vóór de uitbreiding der gevolgen , welke dezelve
K
voor ':Zwitzerland heeft te wege gebragt,

werd ik na het
Collegie te Bern gezonden, onder het opzigt van een Gouverneur; alle myne Vrienden van Moeders zyde woonden al.
dear. Weinige dagen te Bern geweest zynde, deed ik eene
wandeling door de Voorfteden van die fraaije Stad. Ik was
alleen; .myn Gouverneur, die alle de hoedanigheden, ver•
eischt in een Man, tot deezen post beftemd, in zich veree.
nigde , en wiens handelwyze alzins gefchikt was om eerbied
en ontzag in ' te boezémen , verzelde my ten dien Ronde
niet. Hoe zeer ik bekoord werd door de fraaiheid des omliggen den lands; hoe zeer de fchoone geregeldheid der firaa.
ten 'my behaagde, — kon ik niet nalaaten , my diep getros
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tro#'eh te gevoelen, op het gezigt een er menigte myner Me.
demenfchen, bezig met vulnis en vuiligheid an de flraaten
Weg te neemen. Niet dat deeze bezorging van reinheid my
mishaagde, -- deeze op zich zelve was bekoorelyk, —
maar ik gevoelde eehe moeilyke aandoening, op het gezigt i
dat weezens , my gelyk , gebukt gingen onder een yzerea
halsband!: Medelyden belette my , eenige ogenblikken, te
fpreeken , of te vraageis , wat dit Wilde beduiden; doch wel.
haast Werd ik onderrigt, dat deeze ongelukkigen de Wetten
buns Lands gefchonden hadden, eh veroordeeld waren, om dat
teken van misnoegen eri firaffe, hun leeven lang, te draagen.
Terwyl ik peinsde op het heil , uit deeze wyze van flraf.
oefening vootvloeiende , en , als 't ware mytis ondanks,
-

de voorkeus daaraan moest geeven , hoven die in Engeland plaats grypt , werd myne aandagt byzonder getrof-

fen door het voorkomen van een deezer misdaadigeren #
wiens gelaat en houding gefchikt waren om agting in te boezemen — Kan, — (prak ik in myzelven naa dat ik het
gelaat deezes Mans naauuwkeurig had gndegeflaagèn, -- kart
die than fchuldig zyn aan eene enkele daad., welke door zulk
Bene ilrafoefening gevolgd Wordt? Nimmer zag ik zulk eens
waardigheid in houding; nimmer eene zo groote ziel in de
weezenstrekken uitblinken ! Ik gevoelde eene heimlyke bes
geerte om aged zyne gefchiedenis te komen: 't was geent'
bloote nieuwsgierigheid ; want die zou myne begeerte ver.
laagd hebben ; maar ik gevoelde eene belangneenring in
's Mans lot, voor welke ik ;een reden wist te geeven ; eet
Bene foort van tot drift verhoogd medelyden fcheeh myn Bart
te ontroeren. Ik verlangde hem aan te fpreeken, doch
vreesde voor bethoeizugtig te zullen worden aangezien ; ook
kon ik niet wel gepaste woorden vinden, om de gevoelens;
welke zyn ongelukkige ílaat my inboezemde , uit re drukken.
Ik vervolgde, daarom in diep gepeins den weg, dien by hadt

ingeflaagen ; eene voeglyker gelegenheid i om hem aan te
fpreeken, verbeidende.
Een teken van dé Opzigters deezer ongelukkige Werklie-

den gaf hun te verflaan, dat de tyd om te gaan eeten voois
hun daar was. Ik zag, dat het voorwerp, 't welk myne aan
getroffen • en myn medelyden gaande gemaakt hadt zich,-dagt
tiet, fnelle fchreeden , vervoegde tot Bene Jonge Dogter, die
na deeze plaats kwam. Nieuwsgierigheid dreef my aan, heiti
te volgen; en Ik ging hem met zo fill een tred agter nas,
dat Ik hem digt op de hielen was i zonder dat hy wist, dat
iemand getuige ware van de ontmoeting tusfchen deezerl
ongelukkigen Vader en eetre teerbeminde Dogter. - ;, Myne

ADELAI " fprak hy, zyne arnien uitbreidende; om haar te
omhelzen,, en met drift aan zynen heigenden boezem te druk.
ken, „ waardigst voorwerp van myne telerf e zorg, nog„
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„ thans tevens de vloek en troost myns leevens! "• De he•
koorelyke Maagd beantwoordde zulks , door, met eene ftefi ,
door frnert bykans gefrnoord, uit te boezemen : „ Myn Va„ der ! myn waarde Vader 1 Ach, dat uwe, ADELA de oorzaak
„ is van zulk een verdriet! de heillooze oorzaak van de on„ Spreek niet in diervoege,
„ genade baars Vaders
„ myn Kind!" hernam de Vader, de traanen van haar bey , koorelyk aangez,igt af y sfchende; „ was het niet om myne
,, Lievelinge voor fchande te behoeden , dat ik , myzelven
„ blootftelde om de zwaarte van deeze onteerende ketenen
,,te draagen 2 Nl aar de Spoodaart," voer by voort, zyne Item
tot een toon van gejuich verheffende, „ is weg, om de ítraf.
,, fe, door zyn misdryf verdiend, te ontvangen.; die bedenking bevredigt my met deezen vernederenden dienst, en
,, fchynt de elenden myns leevens te verzagt , Maar ,
helaas ! myn lieve Kind!" fprak by verder , met zag.
ter slem , en de traanen van aandoening afdroogende , my.
„ ne jammeren zyn te treffend; zy hebben een hart door„ wond, 't welk, tot zeer onlangs. de wooning des vredes
,, was I Achl myne ADELA ! Ik kan myne eigene onheilen
„ draagen; maar ik kan hei uitwerkzel niet verdraagen, 't
„ geen ze op u hebben te vege gebragt! "
Had ik diep deel genomen in het lot van den ongelukki.
gen Vreemdeling , enkel op bet gezigt , 't welk, zyn voorkQmen in my vexwekte; hoe zeer moest de indruk daarvan
verdiepen, door de ontdekking, dat de boosheid van eenen
Snoodaart de oorzaak was van zyn ongeluk ! floe zeer ik
my bevlytigd had om dit ondeihoud af te luisteren, nog meer
was ik bezorgd om onontdekt -weg te komen van de plaats,
die, als 't ware,geheiligd was tot deeze ouderlyke en ktnderlyke uitboezemingen. En . Vader en Dogter waren gelukkig
zo zeer met elkanders lot ingenomen en vervuld ,-dat zy geen.
van beiden den indrang bemerkt hadden, welken ik. maakte
op de afzondering, die zy zogten; en ik !loop weg, met zo
veel fchrooms van ontdekt te zullen worden , alsof ik my
Schuldig gemaakt had aan het fchandlykst misdryf.
Op een affland van driehonderd fchreeden van de plaats,
waar ik . deeze diepgetroffenen verliet, zag ik den Opzigter
deezer Werklieden; en beftoot, indien het mogelyk ware,
uit hem, te verneemen de. Qefchiedenis van twee. Perfoonen,
in wier lot myn hart zo zeer deel nam. Ik had my geen
zeer gunflig denkbeeld gevormd van de zodanigen, die den
post op zich namen, om .het toevoorzigt te houder op linden, door de Landswetten» diep vernederd, en tot den laag
arbeid verweezen: zeer fond ik, derhalven i veríleld, in-íten
deezen
rak ,Pcxfoon eenen,nran te vinden., die, toen ik hem aan, . de duidelylcfte merktekens van zagcheid en goedaartig.
f
!"

;
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heiti op zyn geldat vertoonde.. Naa, ondeí' eenig slider voor.
Wendzel ,- met hem in gefprek getreeden te zyn, hragt It het
ongevoelig op het. voorwerp, 't welk mynen geest geheel
vervulde; en, hem berigt gegeeven hebbende van de trefFende
ontmoeting , door my zo even befchouwd, verzogt fk hem,
xe mogen veeeten , wat oorzaak mogt -weezen van zulk ee:,e
fchynbaar onverdiende ongenade,
„ Uit kieschheid voor. de Familie van deezen Heer," zeide
hy, ,, zal ik noch zyn naam, noch zyne betrekkingen
„ men; —• in de daad, zy hebben reden genoeg om deeze
„ te bedekken ! — maar ik geloof, dat rampfpoed genoeg.
zaam is, om de nieuwsgierigheid te verttompen; want my
, is nog nooit eenige vraag, wegens deezen Man , gedaan,
, De Vreemdeling, in welken gy zo veel belangs fc.„ynt te
, Rellen, was de jonger Zoon eens aanzienlyken El delmans ,en
, bevondt zich, by zyns Vaders afilerven ; alleen in het bezit
j, eens kleinen latidgoeds. Liefhebbery voor den , Landbouw 0
„ en een fmaak in het landleeven, deedt hein belluiten 0 dit
;, kleine landgoed te bebouwen; en by genoot aldaar aller!
,, jiuislyk geluk , tot vóór weinige thaanden. Zyne Broeders
waren van eerie geheel andere geaartheid, en mispreezen
y, de laage keuze , door hem gedaan; in gevolge hiervan
;, werden de natuurlyke banden van bloedverwantfchap by, kans tot verbreekens, althans tot vetílappens toe gerekt.
„ Omtrent twaalf maanden geleden , kreeg een Italiaansch
,; Edelman , door dit land reizende, het ongeluk, dat hy
met zyn rydtuig omverre viel, .digt by het Landgoed van
„ Mr. S , die, met al de goedaartigheid, eigen aan zyn.
,, charaEler, hem. noodigde, in hpis. te komen. Hy was, of
, gaf voor, zeer gewond, door dit voorval, nam met
,, blydfchap'dé uitnoodiging aan, en werd door den gastvryen
;, Inneemer met alle oplettenheid en gorge, behandeld, die
'y zyn toeftand fcheen te vorderen:
„ Gy, myn Heer! fchynt getroffen door de hekoorelyko
„ held der Dogter van Mr. S , en zo was bet ook - met
„ den veragtlyken fchurk , dien by zo veel dienstbetoons be, wees; in vergelding voor diens ga§tgryheid-, was deeze laag
„ genoeg, onr het verderf van diens, cénig en teder bemind
, Kind te beraamen. De niets ergs denkende Maagd hadt
flegts met eenige Landmeisjes verkeerd, en was geheet
„ onkundig van de fnoodheden en kuntlenaryen der wereld;
zy gaf overzutks geloof aan alle, de betuigingen en verzeke;, ringen van den ' Italiaanfehen Edelipan, en nam voor egte
, munt op, de betuigingen , welke by dag aan dag deedt.
j , Hy hadt reeds zulk een indruk op haare aandoeningen ge„ maakt, dat by baar wist ce, beduiden, hoe het Opt hun we.a, derzydseh .geluk nodig was r dat. haar Vader onkgndig bleef
„ vats
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van hunne wederzydfche génegenheid, onder voorwendzel•,
„ dat hy, door een Huwelyk , eene genegenheid niet. kon wet.
tigen ,welke zyn Vader mogt mishaagen. ---- Dan het was
te vergeefs ,dat by haar eene heinrlyke egtverbintenis voor.
„ floeg: bezef van pligt, en van welvoeglykheid, deedt haar
„ zulks van de hand wyzen. Eindelyk werd afgefproken, dat
„ by na Italic zou vertrekken , om zyns Vaders toeflemming
te verwerven. Eene reis derwaards was zo min zyn oogmerk
„ als om haar immer tot zyne Vrouw te neemen: want by
„ hadt met zynen Knegt een plan beraamd, om haar, op den
„ dag, naa dat hy aftcheld zou genomen hebben, te fchaa•
,, ken. Dan de Knegt, gedreeven door de bezwaarende ge„ dagten van zich medepligtig te maaken aan zulk een be„ dryf, ontdekte het geheele plan aan Mr. S , die,
aangevuurd door het bezef van de belediging zyner eere,
„ onmiddelyk heenen toog na de plaats, waar die Snoodaart
„ zich onthieldt, en, door drift vervoerd, hem het zwaard
„ door 't H aute flak.
„ De vrienden van deezen Italiaan waren hoogst verhit„ tend, en riepen de ftrafFende hand In, over den ongelukki.
„ gen bewerker van diens dood: en, ondanks alle .aangewen„ de moeite om dit te voorkomen , hebt gy gezien,• tot het
ondergaan van welk eene f raffe by verweezen is.
„ Het beminnenswaardige jonge fchepzel,de onfcbuldige oor*
„ zaak van baars Vaders ramp, bezoekt hem geregeld alle dagen.
ik befchik het zo , dat deeze tedere ontmoetingen nooit
„ gefloord worden; en, wanneer de uuren des arbeids voor„ by zyn, noodig ik ze ten mynen huize. Dan, myn Heert
heb ik .het geluk om het chara&er van Opzigter af te leg.
„ gen, en my in dat van 's ongelukkigen Mans Vriend te ver.
„ toonent hierdoor geniet by alle avonden het gezelfchap
zyner Dogter, en, geduurende dien tyd , Ichynt by ze„ kere maate van inwendige gerustheid te gevoelen. Maar,
„ wanneer het oogenblik komt ,dat zy affcbeid neemt, (want
„ ik gaa zelf tegen myne orders aan, met die wederzydfche
„ ontmoetingen zo dikwyls te begunffigen) geeft hy zich
„ over aan eene zwaargeestigheid, welke ik vrees, dat op
„ bysterzinnigheid zal uitloopent'
Naa deeze ontvouwing gehoord te bebben,riep ik uit: „De
„ Hemel, myn Heer! zal u beloonen voor zo veel mensch„ liefde en goeddaadigheidI Maar kan geese tusfchenkomss
„ van eenigerlef aart dit onheil verzagten? Ik zou de helft
„ tnyner middelen wel willen geeven," voegde ik 'er met
„ driftvervoering by, „ indien ik deezen orgelukkigen van
„ die ketens kon verlosfen! " -- Naauwlyks had ik deeze betuiging uitgeboezemd, of ik bemerkte, dat myn Gouver.
sleur Mr. i. ssirtaTox , naast my itondt , die, . my op den
khot
,
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iNchouder kloppende, zeide, „ dat ik gefproken had in de
„ drift der jeugd. Dan (voegde by 'er nevens) mag ik wee„ ten, wat die drift tot zulk Bene hoogte heeft opgevoerd ,en
zulk eene deelneeming by u verwekt heeft ?" Ik ver
geen ik zo-haldetmoufnig,byvea't
even vernomen had van den menechlievenden Opzigter; ik
deed het met al dat vuur , 't welk de leevendige aandoening
des coorvals in my deedt ontbranden ; en het fchonk my het
gevoeligst genoegen, te befpeuren aan Mr. LESSINGTONS ge4
laat, dat hy desgelyks een gevoelig deel nam in dit treffend
voorval.
Mr. LESSINGTON, zich tot den menschlievenden Opziender
wendende, vroeg : „ Oordeelt gy het mogelyk, dat 'er
„ iets teil behoeve van deezen ongelukkigen Man gedaan
„ worde ? Want . wy hebben Brieven van Aanbeveeling by
„ de voornaamste Perfoonen in dit Land; en aan eenigen is
„ deeze Jonge Heer naauw vermaagfchapt. Van de Familie
" van * * * , by voorbeeld, (hier noemde hy een Edelman
„ van rang , 41e ten deezen tyde een der eerfte Staatspos.
ten bekleedde) heeft hy reden, allen by(tand te verwag„ ten; deeze bestaat hem zeer na van Moeders zyde."
„ Is het mogelyk!" riep onze menschlievende Opzigter
.uit, met de fpreekendf e tekenen van verbaasdheid op zyn
gelaat ; „ Wy zullen, myn Heer! indien het u behaagt, over
,, dit onderwerp op een gelegener tyd fpreeken ; tegenwoor„ dig moet elk op zyn post weezen; doch - ik zal u , indien
„ bet u behaagt, deezen avond ten negen uuren nader fpree„ ken." Schoon 'er iets byzonders was in zyne hou
toen myn Gouverneur den naam noemde van de Fami--ding,
lie, tot welke ik behoorde, was egret myne ziel te zeer getroffen en vervuld met het ongeluk des vreemdelings, om byzonder te letten op 't geen by zeide ; en ik voelde het
groottle ongeduld na het uur , op 't welk de goeddaadige
Oppasfer ons befcheiden hadt. Hoewel de Heer LESSINGTOM
zich minder onverduldig betoonde , deedt de menschlievenheid zyns harten hem in myrie verlangens deelen ; en , ge.
duurende den avond, keeken wy, nu de een, dan de ander,
op onze horlogien, onverduldig wagtende na het afgefproken tour. Het kwam eindelyk ; onze Gast nam het juist
in acht. -- Ik begon het gefprek, met te vraagen, of on.
ze tusfchenkomst, zyns oordeels, van eenigen dienst zou kun.
nen weezen. Niet weinig fond ik verfteld , als ik hoorde,
dat hy mynen Gouverneur verzogt, eenige minuuten , in eene
andere kamer, te mogen fpreeken. ik kon niet begrypen,
wat die geheimhouding te beduiden hadt, naa my de geheele
zaak verhaald te hebben: ik wist dit niet overeen te brengen.
Dan, nog meer was ik verlegen, wat van dit alles te maaken,
wan.
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wanneer ik ontdekte , dat zy beiden, zints een half uur, teri
huize uit gegaan waren.
ik putte myne verbeelding uit, om te verzinnen, wat de
oorfprong rnogt weezen van dit vreemd . gedrag: eindelyk
fehreef 4k '• het toe aan de vrees myns Gouverneurs; en dat
by zich verbeeld hadt, dat myne deelneeming In het ongelukkig lot des Vaders herkomffig . was uit eene fchielyk opgevatte genegenheid voor de Dogter. Hoe zeer my het denkbeeld
trof, dat dit zyne' opvatting zou kunnen weezen, begon ik
myn eigen hart te onderzoeken,, en myzelven af te vraagen,
of het mogelyk ware, dat het enkel gezigt dier fchoone bedroefde zulk eene drift in myn hart hadt kunnen ontileeken.
--.-^ I )at haare gedaante gevormd fcheeu door de hand der
Bevalligheden , en dat haare houding en gedrag my beminne.
lyker voorkwamen dan iets dat ik ooit te vooren aanfchouwde , bewees alleen , dat zy ;myne. aandagt getrokken, hadt e
zonder dat daaruit hoogakttng of liefde volgde. Ik wist, dat
fchoonheid altoos op de driften wrogt, en ongevoelig eene
belangneeming inboezemde ; doch vóór dat ik ADELA zag,
had. ik my bezorgd en bekommerd gevoeld over het deerlik lot van haaren Vader , en was eene begeerte ontwaar
geworden om hem een blyk van myne belangneeming te
tabnen ! -Bykans twee uu •ren lang hadt men my aan deeze overden.
kingen overgelaaten , wanneer ik Mr. LL•SSINGTON, tot myne
blydfchap, zag wederkeeren. ,, Wel , myn Vriend," was
zyn woord, „ ik veronderftel, dat gy myn gedrag vreemd
„ gevonden hebt; maar ik verlangde, den ongelukkigen, in
,, wiens lot gy zo diep deelde, te zien" — „ En," liet ik
'er op volgen, hem in de reden vallende, „ hebt gy de be„ minnelyke ADELA gezien ?" „ Ja," hervatte by
koekjes, „ ik heb haar gezien; doch ik kan niet nalaaten
„ verwonderd te haan , dat ik u een vuurig deel zie neemen
, in her lot van een jong Meisje, dat uwer oplettenheid ge3 , h: el onwaardig kan weezeni " „ Onwaardig!" riep
iu uit; „ hoe! haare kinderliefde jegens haaren Vader is een
, genoegzaam bewys voor de ongegrondheid van zulk een
denkbeeld." „ Aan haar gebrek van J inderpligt ,"
.,af by my, op een eenigzins llraffen toon, te verftaan,
„ heeft haar Vader te wyten, dat de Wet hem deeze firaffe
oplegt? Moet gy niet toeflemmen , dat deeze Schoone zeer
,, te laaken is, in de liefdtverklaaringen aan te neemen van
tenen Man, toevallig ten haaren huize in gekomen, zonder
rA des den Vader te kennen, die haar gelukkig te maaken
,, tot het grootfte doel zyns bedryfa Helde? Wy moe.
, ten," voegde by 'er, op een zagter toon, by, „ nooit
gedoggep a dat onze driften ons verfland benevelen. De
-
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„ jonge Juffro4w is zeker zeer fchoon, doch heeft zich buig
„ ten twyfel aan een grooten misstap fchuldig gemaakt
„ Dan ik zal, zo 't u behaagt , van haaren Vader fpreeken,
„ wiens naam, fchoot bedekt, ik heb weeten uit te vor.
„ fchen; en , zints die ontde1tking , voel ik , dat zyne onge
lukken by my eene dubbele belangneeming verwekken."
„ Goede GOD!" riep ik uit, „ zeker, by is geen van
y, myne Bloedverwanten? Is by zulks, dan bid ik u my zy+
nen Naam te melden. d, Ik zal hemel en aarde bewee„ gen; om hem te verlosfen, — om die fchandlyke ketens
„ van hem af te doen vallen!" Mr. LESSINCTON voerde
my te gemoet : „ De drift, welke gy gevoelt, moet door
„ eenige vóorzigtigheid gemaatigd worden , of gy zult uw
„ oogmerk doen mislukken. Hy heeft ongelukkig de Wetten
„ zyns Lands overtreeden; en het is 'niet in de magt eens
„ ]ongelings, die te doen herroepen." Hierop verhaalde by
my, dat, zo ras by ontdekte dat Mr. S te— myn Bloedverwant
was, by den edelmoedigen berigrgeever verzogt hadt , met
kern na diens huis te gaan, waar zy een plan beraamd had•
den, om de vryheid des ongelukkigen te bewerken; doch dat
by ten oogmerk hadt , aan mynen Vader te fchryven, om te
verneemen, of deeze zulks goedkeurde. Het plan , door hurr
beraamd, was, dat by over de Alpen na Italie zou trekken,
en zyn verblyf in het Milaneefelie nemen : want daar zyn
,

petfoon aldaar geheel onbekend was, hadt by geen vrees
te voeden van ontdekt te zullen worden. Engeland was eerst
voorgefaagen, als eene voeglyke wykplaats ; doch Mr. LasB1N'OTON dagt, dat, indien wy by elkander gevonden wer•
den, wy ons zouden ingewikkeld vinden in de ontkoming:
en, om allen vermoeden van oogluiking, welk op den Oppasfer zou kunnen vallen, weg te neemen , ftelde men vast,
dat by,, voor het oog der andere Gevangenen • zyne tot hiertoe gehoudene handeiwyze zou veranderen; dat by 's anderen

daags, wanneer ADELA, volgens gewoonte, by haaren Vader
kwam, haar ftrenglyk zou aanzeggen, zulke zamenfpraaken
niet langer te gedoogen.
Het is my onmogelyk, eene befchryving te geeven van de
onderfcheide gemoedsbeweegingen, welke ik gevoelde , onder
het aanhooren deezes berigts van mynen Gouverneur. -^
Dat ik haare hand zou mogen drukken, was het verrukkend
denkbeeld , 't welk zich aan mynen geest opdeedt ! -- dan,
hiermede niet voldaan, dagt ik, als haar Neef, haar aan myn
hart te zullen mogen drukken. 8! In dit enkel denkbeeld
was veel verrukkinks ; dan ik droeg alle mogelyke zorg, om
die verrukking te bedekken. Hierom nam ik fchielyk affcheid
van mynen Gouverneur; wenfchende , dewyl ik my zeer ver
wondt, na bed te gaan : maar het denkbeeld van myne-moeid
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nieuw gevonden Bloedverwanten belette my te Naapen. Fs
de volgende dag, dagt ik, zou niet ten einde komen: want
Mr. LESSINGTON balt my beloofd, my by deeze nieuw one.
dekte Bloedverwanten te zullen inleiden, zo ras liet 'savondg
negen uuren was, --- bet uur., waarop alle d angelukkige
Geftraften afzonáerlyk worden opgeflooten.
Nooit had ik zo veel moeite genomen om my op te fchikken; nooit den traagen voortgang des tyds zo zeer ontwaard.
nooit te vooren myn best gedaan om de weezenlyke aandoeningen van myne geschokte ziel voor het oog van-.mynen;
waardigen Gouverneur te verbergen ! Eindelyk kwam
het gewenschte uur; de klok floeg negen. Myn pols kreeg
heftiger gang , myn hart klopte, en myn gelaat moet zeker verraaden hebben, wat 'er in myn binnenfle omging.
Had ik my getroffen gevoeld door het gezigt myns Bloedverwants. onder den last van fchandlyke ketenen ; hoe veel
te meer was ik zulks, wegens de deftigheid en bevalligheid
zyner houding, nu by niet langer onder die zwaarte gebuktging. Zyne ontmoeting was deftig en teder tevens. Ik zag
met greetig zoekend oog de kamer rond , in de hoope van
haar te zullen zien, die aandoeningen, nooit te vooren doormy ontwaar geworden, in myne ziel verwekt hadt. Naa eenigen tyd op de pynbank der verwagting uitgefirekt gelegen
te hebben, zeide ik , „ my gevleid te hebben met de hoope
van ook onze andere Bloedverwante te zullen zien, die,
„ door het betoon haarer Vaderliefde , de leevendigite be.
„ langneeming in myn hart hadt opgewekt." --- Ik kreeg
ten antwoord : „ Myne ADELA hadt berige gekreegen, dit
„ ik deezen avond u zou zien, en heeft daarom haar bezoek
„ vroeger afgelegd dan op het gewoone uur : want zy weigert, zints het ongelukkig,. geval, haaren Vader overgeko.,
„ men, iemand , zelfs haare beste Vriendinnen, te zien; zy
„ heeft haaren naam veranderd, en leeft met eene oude Dienst,
bode, op wier trouwe en geheimhouding zy zich ten vol.
„ len kan verlaaten." Dit pnverwagte antwoord va a
Mr. S vernietigde op eenmaal al de vuurige hoope,
door my gekoesterd; en met veel moeite bedekte ik de
kwelling, welke deeze kundfchap my veroorzaakte. Naa om
trent een half uur doorgebragt te hebben in betuigingen valt
dankbaarheid aan de zyde myns Bloedverwants, en verklaaringen van hoogagting en vriendfchap van Mr . LES3rNGTON
en my, verliet ik een huis, waarin ik met de fierk(le oernoeds•
beweegingen was-getreeden.
Volstrekt had ik befooten , een gefprek met ADELA te hebben; maar het viel niet gemaklyk te hepaalen , hoe dit Oog.
merk te volvoeren: want ik kon niet nalaaten my te verheel.
den, dat, haar dien avond niet te ontmoeten, van de beitelling
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Hug myns Gouverneurs kwam. Ik vreesde, den beminnenswaa.rdigen man, die zich zo zeer een vriend der bedrukten betoosid
hadt, over dit onderwerp te raadpleegen , om het vertronwen, 't geen ik in hem geweld had, niet te verraaden, och
de weezenlyke getteldheid myns harten te ontdekken, -In 't einde befloot Ik, bedaard den volgenden avond af te
wagten, en dan my te verfchuilen naby het huis van den Opzigter, op den tyd wanneer myne Nigt haaien Vader ging
bezoeken, en haar dan, by he na huis keeren , te volgen..
— Gelukkig vond ik my niet andermaal te leur gettelh:
want ik zag haar ten gewonnen uure naderen, vergezeld door
eene oude Vrouw, die heen en weder wandelde, tat dat zy
ten huize uit kwam.
Ten huize uit komende, fprak zy: ,, Gy zyt al te goed,
, JENNET 1 Waarom zyt gy niet in huis gegaan? Ik vrees
ri zeer, dat dit wagten in de avondlugt u zal hinderen."---„ Medelydende Engelin!" riep ik by myzelven ongewilli;
nit, en volgde bet voorwerp myner tederfle belangneeming.
Ik nam waar, dat zy flit hieldt by een klein huisje, op deli
hoek van een naby zynde flraat. JENNET floot de deuir
open , en in minder dan een minuut was DELA uit myn oog .
Ik was nu egter haare woonplaats te weeten gekomen, en dit
baarde my geen gering genoegen.
Het duurde een geruimen tyd , eer ik kon befluiten, onder
welk een voorwendzel ik het zou waagen, in dit heiligdom
in te dringen, 't welk ik niet kon nalaaten als zodanig te be.
fchouwen, uit hoofde van den betoonden Kinderpligt: maar
ik voelde my gedrongen door eene te geweldige drift, dan
dat ik dezelve kon te onder brengen. Eindelyk befloot ik:,
op den volgenden morgen, digt by de deur een ftruikelenden
val te doen, en voor te wenden , dat ik myn enkel zodanig
befchadigd vond, dat zulks nay in de noodzaaklykheid bragt
om te verzoeken in huis te mogen komen. Deeze kunitenary,
dagt ik , zou niet kunnen ontdekt worden : want het was
ilegts eenige weeken geleden, dat ik myn been zeer zwaar
gefchaafd had, en ik droeg 'er nog een windzel om.
Het plan gelukte, zelfs boven myne verwagting: want juist
toen ik op die hoogte kwam, tradt JENNET de deur uit,
die , my ziende vallen, met alle bezorgde deelneeming toefchoot , om my haare hulp te bieden. De welgebootfte pyaalyke aandoeningen maakten haar mededogen gaande; zy tiara
my by den . arm, en bragt my ondertleunende in huis. I)e
ontroering, welke ik voelde, op het deni,beeld , dat ik mytie
bekoorelyke Nigt zou zien , veroorzaakte eene beeving door
myn geheele geltel ; en het geen veroorzaakt werd door eerie
zawuenvoeging van genoegen en tederheid ,werd toegefcbreevt.n
aan het uitwerkzel van ondraaglyke pyn.
y5
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JE.rx:T 'bragt my binnen als een vreemdeling, die een
0, 1geluk gekreegen bads, en ging terllond heenen, om iets te
In ..alen, 't welk tot verzagting op myn been zou gelegd wordt -n; dan zy keerde onmiddelyk terug, om zelve my byfland
tc bieden. Had ik my zodanig getroffen gevoeld door de
wel uitdrukkende vertooning van de houding deezer maagd,
bi een enkel voorbygaand gezigt van de leevendigheid haai.
r r uitdrukking, hoe veel flerker moest alles op my werken,
ru yen ik de werking des medelydens in haar befpeurde l Zo
g angenaam was het, my het voorwerp van die aandoening te
v inden, dat ik naauwlyks kon besluiten te verklaaren dat de
p yn verminderde : dan eindelyk belloot ik my te bedienen
v an het voorregt, 't welk my het dusver welgefaagde out-'
W Terp aanboodt. Naa mynen dank betuigd te hebben aan
Jf ?NNET, op de hartlykfte wyze , welke een gunstbetoon kan
it )boezeroen , wendde ik myne reden tot haare jeugdige
kIuirgenoote, met alle zorgvuldigheid verbergende , wat in
n iyn hart omging. Erik woord, 't geen zy fprak ter beant+
sroording van 't geen ik bybragt,zette kragt by aan die gene.
g enheid, welke ik bevond dat niet te bedwingen was;. en ik
b efloot in 't einde haar te fpreeken van onze bloedverwant..
fe hap, en haar mynen naam bekend te maaken. Toen zy
lx tar leedweezen te verftaan gaf over het ongelukkig toeval
riiy bejegend, de toevallige oorzaak deezer ontmoeting, was
in yne taal, dat ik dit ongeval altoos zou rekenen als de geluk=
ki gite ontmoeting in myn leeven , indien het tot een middel
lu)n fftrekken, om haar te beweegen, my als een Vriend aan
te merken. Haar antwoord was , op eenen toon, die duidely k uitwees haar ongenoegen over de veybeid , welke ik on.
vc'orzigtig gebruikt had: „Toevallige Vriendfchappen , myn
i, kleef 1 heb ik geleerd , dat zorgvuldig moeten vermyd wor.
„ den : want de meest vertrouwdile worden veeltyds mis„ bruikt." --- Ik hernam : „ Indien Vriendfchap eene
uitdrukking is ,zo onaangenaam voor uwe aandoeningen, -,, mag ik hoopen, dat Bloedverwantfchap by u een flerker
„ eisch zal maaken? ik ben de Zoon van uws Vaders Zus
heb beflooten diens Vryheid te bezorgen, of allen-„ter,n
„ eisch op Familie en Naam te laaten vaaren. Ja, ADELA,"
vc ►egde ik 'er nevens, „ van dit oogenblik af zweer ik, dat
,, geen afzonderlyk belang myna ziel zal beheerfchen. Uw
,, vrede, uw troost, uw geluk, zal het rigtfnoer weezen van
„ alle myne volgende werkzaamheden. Indien ik in u
„ eene wederkeerige genegenheid kan verwekken ; indien
,, ik immer het geluk mag hebben, u myne Vrouw te noe„ men , — dan zal ik het geluk genieten van een ze,, gen , zo uitgeleezen , als weinige tiervelingen in hun
, loeven mogen finaaken. Maar , indien gy .mywaards -nooit
„ eenr.
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eenige warmte an geneg. nheid gevoelt ; Indien ik al.
,, leen gezegend ben met het vermogen om uwe agting
„ te winperr, .—.dan zal het genotgen, 't geen ik voet
,; in my uwer Vttendfchap waardig gedraagen te hebben,
,, my tevens • tot belooning ftrekken ! " Terwyl ik
deeze zwakke pooging deed om met woorden myne aandoe.
Pingen uit te drukken , en tragtte haar van myne hai tsgefteltenisfe te overtuigen , floeg ik naauwlettend acht Op ADELAS
gelaat en houding , en verbeeldde my het genoegen te mogen hebben van 'te zien dat myne verklaaring niet werd af.
gekeurd.
De eerde keer, dat Ik mynen Gouverneur, naa dit onder+.
houd, ontmoette, gaf ik hem myn befluit te .kennen, om
nooit te trouwen , ten zy ADELA my met haare hand wilde
begunttigen; hem nogthans , ten zelfden tyde, verzekeren.
de, dat ik alle die Letteroefeningen, welke gefchikt waren
om ep eene voegelyke wyze myne intrede in de wereld te
Naardemaal ik
doen , met allen yver zou
N mynen Va«
my verzekerd mogt houden, dat Mr. LESSIr GO
der onmiddelyk van dit myn befluit zou verftendigen, kan ik
de bezorgdheid niet béfchryven , welke my knelde , tot 'et
Brieven in antwoord van mynen Vader aankwamen. Deeze
asemden niets dan de uiterfte bezorgdheid om myn geluk te
bevorderen , en alles te doen om het ontflag of de ontko•
ming van onzen Bloedverwant te bet5erken. Het plan, daar•
toe ontworpen, droeg myns Vaders goedkeuring niet weg.
Liever wilde hy, dat onze Vriend na Geneve zou gaan, en
van daar de Rhone af , tot hy de Middellandfche Zee bereik.
te, waar hy fcheepsgelegenheid genoeg zou aantreffen om na
engeland over te fteeken.
Ik kreeg den flelligften last om myne Letteroefeningen
voort te zetten , en werd hiertoe aangeprikkeld door de hoo.
pe van ADELA tot eene belooning van mynen arbeid te zullen ontvangen ; die niet langer poogingen deedt, om de
voorkeus , welke de vuurigheid van myne drift hadt ingeboezemd. te bedekken. De beminnenswaardige Man, die
ao vriendlyk de firengheid van de ftraffe myns Ooms ver.
,zagt hadt, deedt alles, wat in zyn vermogen was, om diens
ontkoming te bevorderen ; en zyne kennis van de bywegen
in den lande diende gelukkig om alle naz.tting vrugtloog
te maaken. Op het oogenhlik dat het wegzyn van Mr. S —
bon bekend worden, toonde by zich daarover op het gewei.
digst aangedaan; allerwegen heen werden Lieden afgezonden
om hem te ontdekken en weder te brengen.
Myns Vaders eertte brief; naa de aankomst van Mr. Sen diens Dogter in Engeland weerde alle bezorgdheid uit
myn hart : Want dezelve behelsde , dat, indien het aan my.
wu Vader getiaan halt, voor my de keuze eener aanftaande
Eg.
,
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Egtgenoote te doen, by ADELA zou verkoozen hebben. —.-..
Nagt en dag zette ik myne Letteroefeningen voort , met eene
drift, die ADELA alleen kon inboezemen ; zy was de Ge.
leigeest , die myne flappen regelde, en my fleeds met de
edelaartigfle verlangens vervulde. --- De ryd kwam einde
waarop ik die hoogte in de Weetenfchappen beklommen.-lyk,
had, welke Schoolsch onderwys den Leerling fchenkt ; en:
ik kreeg verlof, om in den fchoot myner Familie weder te
keeren, en daar het loon van al mynen arbeid te ontvangen.
De_zodanigen , die het genoegen hebben mogen fmaaken,
van een dierbemind voorwerp , naa eene fcheiding van twee
traag voortkruipende jaares, weder te zien, mogen zich een
denkbeeld vormen van het onbefchryfbaar geluk, 't welk ik
genoot, toen ik ADELA aan mynen boezem mogt dr kken :
asaar zy, die nimmer zich in dusdanig een geval ,be' den,
kunnen zich flegts een zeer flaauw denkbeeld maakes van
het geluk , 't welk my ten deele viel. Agt, jaaren zyn
'er thans verftreeken , zints het gezegend oogenlslik .v: dat ik
ADELA myne Vrouw mogt noemen ; en, zints dat: lfmglyk
uur, groeit ons geluk Reeds aan, en maakt ons ht7ogaG danit:
baar voor 's Hemels gunstbetoon.

g$SCHRVVING VAN EEN, ONLA)IOS ONTDEXT, OUD MUNTSTUK,

Myne Heren!
werd 'er, on•
de maand October des vorigen jaars
n der het rechtgebied van het Dorp
twee uren ten
Izuidoosten
van de Stad
gelegen, ene Medaille opgeigo2

IKuik

,

Grave

dolven, welke my, wegens hare byzonderheid, aanmerkelyk
genoeg voorkwam , om 'er deze korte tekening van te ver
Gemeld Munttuk is van Goud, en verbeeldt op-vardigen.
de bovenzyde een gelauwerd Keizershoofd met dit omfchrift:
AAITOBTINVS AVG . . ... VS P P AMP

II.

Op de rugzyde ziet men een Vrouwenbeeldjen; doch van
hetzelve is flechts het onderst gedeelte tot de heupen toe duidelyk, zynde het bovenfte door den tyd uitgelleten. Zo als
het my toefcheen, moet het de Faam , of liever een beeld der
Ovèrwinning, geweest zyn; dit laatfile zou men vooral mogen
bénuiten uit het volgend randfchrift, waarvan Hechts weinige
IeGtexs zichtbaar zyn , op deze wyze :
TR.iDT .......

, IIII

De drie eerfte letters Tri zyn nog zeer duidelyk , doch de
twee
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twee andere kan men, fchoon zy zich byna als di verto° e
niet duidelyk onderfcheiden, even zo weinig als de laatlte I11h
Waar ik de flipjens geplaatst heb, zyn alle de letters wegge
beide omfchriften komen volmaakt-íletn.Drsd
overeen met onze hedendagfche Capitale Latynfche letters, uit.
genomen de "T., welke op deze wyze -.- zich vertoont.
Het Muntftukjen is naauwlyks zo groot als een Dubbeltjen;
doch hetzelve is door enen rand, waarin het vast gefoldeerd
is, omringd, en dan bevat de gehele Medaille byna de groot°
te van enen Daler. De bovenzyde van dezen rand was geheel
bezet met rode, groene en witte fteentjens , alle zeer netjeu
ingekast; op de rugzyde is deze rand belegd met loofwerk ,als
ene kabel, gelyk men het noemt, gewerkt. Deze Medaille is
rondom op den kant bezet met oogjens, waardoor nog een
losfe gouddraad getrokken zit ; een duidelyk bewys , dat 'er
buiten om nog een andere rand van zilver of ander metaal, dat
door den tyd verfionden is, heeft gezeten. Aan cle rugzyde zat een oogjen vast, hetgeen 'er door den Vinder vary
-deze Medaille afgebroken is. Dit oogjen heeft buiten ttivyfet
gediend, om 'er nog iets anders aan te hangen, of om dezel.
ve tot een hals- of borstfieraad te doen ftrekken. Fief geheel
Ituk is kunflig en zeer fchoon gewerkt.
Men ziet ook duidelyk, dat het Muntftukjen in deze Medaille goud is van mindere waardy dan de rand, dewyl het.
zelve bleker van kleur is, en reeds door den tyd en ouderdom geleden heeft, daar integendeel de rand niets door den
alles t;ernielenden tyd heeft geleden. --- De Zilverfmit, die
deze Medaille gekocht heeft en dezelve nog bezit, en by wier,
ik dezelve heb gezien, heeft, hetgeen te bejammeren is, alle
de fteentjens , één uitgezonderd , 'er uitgelagen, oni het gourd
te kunnen wegen. Alle die fteentjens vielen , volgends zyn
verhaal , tot flof.
Het volgende verdient ook opmerking. By gemelde Me•
daille heeft men ook een groot oud Zwaard gevonden ; doch
hetzelve was geheel door den roest verteerd, en viel, by het
aanraken, in (lukken. De Arbeider, die deze Medaille vond,
wilde dezelve in het eerst, niet wetende wat het was , aan
zyne Medearbeiders voor één pond tabak verkopen, doch niemand wilde 'er hem zo veel voor geven ; eindelyk verkocht
by dezelve, aan gemelden Zilverfmit, voor 47 guldens, zyn.
de de innerlyke waarde van dezelve.
Ik had dit bericht u reeds eer toegezonden, doch ik heb
gewacht, om dat anderen het omfchrift dezer Medaille reeds
eer dan ik hadden afgefchreven , of niet iemand, gelyk ik
hoopte, 'er iets van in het een of ander Maandwerk zou medede'.en ; maar tot nog toe is zulks, zo ver my bewust is,
niet gefchied. jammer is het, dat men op de plaats, waar

mesa
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neen die Medaille gevonden heeft , niet verder gezocht of ge.
graven heeft, wie weet of men 'er niet nog iets anders zou
gevonden hebben.
De 'plaatzang van dit bovenIlaande in uw geacht Maand•
werk zal gewis aangenaam wezen aan alle Liefhebbers der
Oudheden. Deze Medaille ftrekc, myns bedunkens, benevens
bet gevonden Zwaard, ten duidelyken bewyze, dat daar, waar
dezelve gevonden is, ene Begraafplaats geweest zp van den
enen. of anderen Romelnichen Veldheer; of anders Zeer zeker
blykt hier uit , dat ook in deze fireken Romeinfche Legerben.
den zich hebben opgehouden.

Uw Behendige Lezer.
Vierlfngsbeek
14 April í8o3.

s.

HANEWI•NCHLL,

Y. D. Min.

BYZONDERHEID WEGENS DE TYGEE$ OP DE OEVERS VAN
DEN OANGES.

(Uit L. DE GRANDPRE's .Voyage dans d'Inde et au Bengale.)
an de oevers van den Ganges zyn gedeelten, weinig be.
bouwd en fchaars bevolk(. Tygers bevinden zich daar
A
In grootgin getale. De Reiziger
ooggetuige
GRANDPRé WaS

van derzelver wreedheid, By geeft 'er dit Verhaal van:
By het opvaaren van den Ganges is het de gewoonte, dat
de Schippers boots huuren t om hun te' vergezellen, en hulp
te bieden in bL.t wenden en keeren, ankers uit te brengen,
; en myn Schip vry groot zynde , had ik twaalf van
deeze boots. Wy lagen ten anker een weinig boven Kedjeree. Zo veere boots. agter het Schip liggende, werden ge
kabeltouw te zwaar te vallen: de Loots beval,-Ooidfelht
derhalven, dat de boots van agter het Schip zouden gaan ,
én zich langs de oevers der Riviere fchaaren , tot dat de
ítei ke drift van het Gety. voorby was gegaan.
Orgelukkig voor de Bootelingen., ontdekten zy eenige don.
de boomítammen op den oever ; en brandhout was zeer
fchaars te Calcutta: zy gingen daarop fpoedig aan land , en
spaakten het hout klein, om het in te laaden. Zy waren flegts
op driehonderd. roeden afflands van het Schip. Naauwlyks
hadden zy een aanvang met hunnen arbeid gemaakt, of wy
zagen hun, met alle blyken van . fchrik, het werk ftaaken ,
en na den waterkant loopera. liet was niet zonder reden: zy
werden nagezet door een pen, van grootte als een gemeen
Kalf.
'

enz.
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Kalf. Hy fchpot te voorfchyn uit het bosch , en greep an
agterflen man, dien by oogeubliklyk wegvoerde, zonder dint
iemand eenige de allerminfle pooging deedt om het woederad
Dier weerftand te bieden, of te verjaagen. De Broeder v an
den ongelukkig gegreepen en weggevoerden Man was - de
éénige van alle de Bootelingen , die over dit geval ontftt 3d
feheen , en niet weder uit de boot ging: de overigen ke erden terfl:ond weder, om den geftaakten arbeid te hervatte;
zich verzekerd houdende , dat de Tyger, zyn maal weg 1 ;bbende, niet weder zou komen, en 'er geen gevaar meer was.
Veel deezer gronden heeft men onlangs tot de aan t4 telt
van Zuikerriet bekwaam gemaakt; -- een werk,, 't welk Ine
Werkman het leeven gekost heeft. Het allervreen tdst-nige
is , dat de Indiaanen , wanneer zy door Tygers overvallen
worden, fchoon zomtyds ten getale van vyfhonderd met elkander, te zeifder plaatze, werkende, nooit denken on) rich
tegen ' den aanval deezer Dieren te verdeedigen. Zy ge.ioo.
ven ,, dut de Tyger 'er flegts één zal•.wegneemen, zonder weder te keereg om een tweeden aan te vallen. Men benoerkt
dus geen Tyger, of elk (telt al de hoop op de vlugheiri zy.
ner beenen , zo veel te flimmer voor den minst vluggen -- de
Tyger fcheurt hem weg, en de overigen vangen den arbeid
weder aan. In het aanrichten dier vernielingen vt;rloor
geen Tyger het leeven , tot dat eenige gewapende Lurolpeaanen gezonden werden om de Werklieden te beftuuren an tg
verdeedigen.

ANEIrDOTEN AANGAANDE LINNAIUS.

ene aanzienlyke Vrouw, uit de Provincie Up/al, die nooit
over derzelver ,grenzen geweest was, deedt by tenen Vriend
van LINN&US aanzoek om brieven van voorfchryvinge, ten
einde gelegenheid) te hebben om kennis te maaken met deezen beroemden Man , en tevens zyne Verzameling van Ida.
tuurlyke Zeidzaapd eden te, zien. Met veel befchaafdheïds
,ontving haar de Wysgeer, en, terwyl by haar zyn Mufeum
deedt bezigtigen, .fipndt de goede Vrouw van verbaasdheid
,derwyze opgetoogen,,, op het gezigt van eerie verzameling van
zulk een groot getal onderfcheidene voorwerpen ; op ieder
van welke LiNNfUS telkens iets hadt aan te merken , dat zy
-uitriep : „ Nu verwonder ik my friet meer-, , dat LIN*MUs
„ zoo wel bekend is in de geheele Provincie van Upfal!"
LINNrEUS , die , in Itede van de Provincie van Up/al, ver•
wagt had-, het, gantfche Heelal te, zullen hebben hQoren noe.
Uren, was dermaate geraakt , dat by haar niets weer van het
Mu-
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Mufeum wilde Hiaten bezien , en liet de Dame gaan, geheel
bedremmeld over de verandering van zyn humeur, en tevens
vast geloovende, dat haare hooge loffpraaken de kieschheid
des grooten Wysgeers gekwetst hadden.
Op zekeren dag in een droefgeestigen luim zynde, gaf by
bevel, dat geen mensch cot hem moest worden toegelaaten,
en zette zich, in: zynen Nachtrok en Muts, mismoedig en
in diepe gedagten, op eene Sofa neder. Thans kwam 'er een
Officier In Zweedfchen dienst , geleidende eenige Vrouwen
van hoogen rang,die met voordagt eene reize gedaan hadden,
niet oogmerk Om LINNAUS 's Verzameling te zien. Men weigerde den Officier binnen te laaten,' doch des Wysgeers gril
kennende , wilde lsy zich door den hnegt niet laaten-lighed
afwyzen , maar drong door , en trade In de kamer, alwaar
LINunus zat. In 't eerst toonde by zich eenigzins misnoegd
over deeze indringing; maar de Officier leidde de Dames binnen
met eene hoogdraaverde loffpraak op den doorluchtigen Wysgeer. die het eenig doelwit haarer reize was; op den Man, wel-'
ken de geheele Waereld als den Groot/len erkende; op den Man,
die (Ie Natuur zelve op den pynbank had gelegd, em haare
dierbaarjle geheimen te openbaaren . enz. Straks week van
LlzJNmus zyn kribbige luim , en nimmer vertoonde by zich
bentinuelyker in zyne manieren, dan aan deezen Officier, dien
by tederlyk omhelsde, hem zynen waarden Vriend noemende.
Zoo driftig was by op roem gefteld, dat nooit zyne ziel zich
in een to^ttand bevondt, bedaard genoeg, om hem waaren
lot van vleiery en bedrog te doen onderfcheiden. Zeker

Geestlyke, die in 't eerst aan dusdanige berigteri geen geloof
kon (laan , wierdt van derzelver echtheid overtuigd , door eeten zynerVrienden, die eene zoo belachelyke Lofrede op L1N•
ruaus fchreef,dat een kind het voor een Spot- of Hekelfchrift
zou gehouden hebben. Dezelve was gefield in de groot
-fprakdeMiluw,ofnPratichely.H
noemde hem de Zon der Kruidkundigen, den JUPITER der Let.
Verkundigen , den Geheirnfchryver der Natuur, een Oceaan van
kunde, een beweegenden Berg van Geleerdheid, en meer andere foortgelyke benaamingen. LINNrzos, verre van over zul
-kebuitnfporglacheykitpgn msoe.
gen te betoonen, viel den Lofredenaar by elke zinfnede in
de rede, hem omhelzende, en zynen waardflen Vriend floemende.
Toevalligerwyze heeft in de Titulature van den Heere F. G. vMrs
INGEN fin het Afeng. van No. III.) een mistlag plaats gehad, dien wy
door zyn Ei. verzogc zyn te,beritellen; 'er that Med. Doa., moet zya
Jleelmeeater.

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, kONSTÉN ÉN WËETENW
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

PROEVE, OVER DE VOLMAAkBAA1tHEID VAN HET
MENSCHLYK - CHARACTER.

(Naar bet Engelschs)

Think nothing gained till nought remain.
JOHNSON.

et gewoone uitwerkzel van den ftryd tusfchen won.
H
derfpreukige Nieuwigheid en oude Dwaaling is, dat
men, in den zegepraal van het eene of andere uiterfte,

de waarheid, welke natuurlyk tusfchen die beiden ligt,
.verdrukt. Onder duizend voorbeelden, waarmede men
deeze waarheid voldingend zou kunnen flaaven, is 'er
mogelyk geen, 't welk meer eene eenigzins uitvoerige
befchouwing verdient, dan hetgeen men aantreft n de
thans heerfchende denkbeelden ,. betreffende de Vol.
maakbaarheid van het Chara9er der Menfchen.
Een aantal Wysgeeren is 'er opgeftaan , wier Leer
niet alleen de Volmaakbaarheid der Menschlyke Natuure beweert, maar dat dezelve zeer ras kan daar.
gefield worden; ja dat de tyd eindelyk gekomen is,
waarin de Mensch zich eensflags kan verheffen boven
alle de hindernisfen en nadoelen zyner aangeboorene
zwakheid en onkunde.
Aan den anderen kant wordt, met eenen ernst en
aandrang , alsof niets meer te fchuwen ware, dan het
vooruitzigt van der Menschlyke Natuure eene hoogere
volkomenheid by te zetten, door veelen beweerd dat
het Menschlyk Charater, door alle Eeuwen een,
barkans op dezelfde hoogte moet blyven; en dat, in.
dien de Menfchen , in het algemeen befchouwd , met
her verloop der Eeuwen niet minder in vertnogens en.
Q
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bedorvener in zeden worden , voorzeker de Naak.
mëlingen nooit wyzer of beter zyn dan hunne Voor
-Vadefs.
Geen deezer zo zeer tegen elkander over geftelde
Partyen mangelt het aan een overvloed van fchynbaare
bewyzen, ten voordeele van elks meening.
Aan den eenen kant zal - de verbetering in Kunften, de
uitbreiding van den kring der Befchaafdheid, de ver
Kundigheden , de voortzetting der Wees-xnerdigva
tenfchappen , de opklaarmg in Regeerkunde, de beteugeling van zekere Ondeugden ,voorheen zeer in zwang,
de geheele verdryving van eenige der trengile Geesfels
des leevens, een allerbeflisfendst bewys fchynen te bevatten van de Volmaakbaarheid der menschlyke Zamen
welke die der Menfchen, hoofd voor hoofd,-leving,
eenigermaate insluit. -=- Doch, aan den anderen kant,
hoe zelden is de Zoon wyzer, om dat zyn Vader in
wysheid uitsteekt? Eindigt ouderdom van kloeke verfranden niet doorgaans in de beuzelaryen der kindschheid?
De overblyfzels van Egyptifche , Hetrurifche of Griekfehe kunst zyn misfchien, in veele opzigten, boven- de
mededinging van de uiterfte poogingen der hedendaagfche verheeven. Volgende Eeuwen hebben geene Heldendichten voortgebragt, boven die van HUMERUS te
fchatten. Geen hedendaagsch zamenfiel van Wetten
gaat, in alle deelen, de burgerlyke Wet der Romeinen,
gelyk men die by JUSTINIAAty aantreft , te boven.
Republikeinfche Vaderlandsliefde is, in de, laatere tyden, geen hap nader gekomen tot eene gel'ykheid met
de Romeinfche, in die dagen, wanneer de Rep ublikein
dat Volk , in vollen bloei-fcheStasglni,by
was. Waare Godsdienftigheid blonk onder het Menschdom alleen uit in de eeríle dagen der Nieuwe Wereld,
en in de vroegfie tyden der Christen -Kerk.
Dan, fchoon twyfelary en bygelbof treffende en f}er•
ke waarfchynlykheden aan beide zyden des gefchils mogen vinden, zal opregte en onderfcheidende naf'peuring
Naare moeite beloond vinden met de ontdekking, dat
deeze waarfchynlykheden "zodanig niet zyn, dat men
ten deezen opzigte altoos in twyfel moet blyven han
daad, een Weezen, tot-gen.DMschi,d
volmaaking gefchikt , fchoon niet volmaakbaar juist
op die wyze, als zommige hedendaagfche Wysgeeren
stellen.
Waar.
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Waarlyk, de Volmaakbaarheid der Menfchen zou men
mogen beweeren, en boven allen twyfel verheffen, door
de volgende bedenking alleen, fchoon wy niets anders
(laarvoór konden bybrengen. In elk opeenvolgend Ge.
slacht zyn, ten mintien, eenige weinige Perfoonen ,
die, geduurende hun leeven , eenige nuttige kundigheid
opdoen, door perfoonlyke ondervinding en waarneeming, welke hun niet werd medegedeeld door anderen,
die zy niet met zich ter wereld bragten, en die niet
te vinden was in eenige boeken, hun te leezen gegee.
ven. Ten anderen; lieden, die, onder hunne tydge,nooten, uitfteeken, door eene ongemeene fchranderheid
in het leevensbeleid , misfen nooit de aandagt te trekken, waardoor ten minalen een gedeelte van hunne by'
zondere ondervinding bewaard blyft ten nutte van anderen. Laat deeze verkryging van nieuwe ondervin.
ding, en deeze mededeeling van iemands ondervinding
aan zyne kinderen en nabuuren , door eene lange opeénvolging van Geflachten herhaald worden, en 'er zal
door die mededeeling meer nuttige kennis verfpreid zyn
ban het einde van die Ge(lachtreeks , dan in den betnne. Kundigheid, nu , wordt nimmer, als zodanig,
oor het verttand begreepen, zonder meer of min invloeds op het gedrag te hebben. Met de natuurlyke
vermogens ; der, menschlyke natuure verleend , is liet
oiimogelyk, dat geflachten by geflachten elkander op.
volgen, zonder eene trapswyze vermeerdering van Wysheid; en kan de Wysheid der menfchen niet toenee.
men, zonder eene daaraan geëvenredigde vermeerdering
v`an Deugd , by de zodanigen, die waarlyk wys zyn.
• Daarenboven is het eene ftelling , welke geenzins
doorgaat, dat de vermogens van 's Menfchen Geest natuurlyk alleen in kragt van werking zyn tot op zekere hoogte van leevensjaaren ; naa welke bereikt te hebben,
die vermogens onvermydelyk afnemen , en de mensch
tot de kindschheid wederkeert. Wanneer het Lichaam
,verzwakt is door ziekte , en de gebreken des ouder
bovenal in die deelen , welke meer onmiddelijk-toms,
tnt de zielswerkzaamheden behooren , of wanneer de
ziel verflaafd is aan hebbelykhedeb , die den wil bederven, of de kragt des verftands knakken, dan, 't is
*aar , zullen , wanneer de jaaren' hoog klimmen, de
Ouden veelligt dat gering •gedeelte van Wysheid verliep
yen , 't welk zy uit vroegere leering en ervaarenisfe
hele
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hebben opgedaan. Doch , 'wanneer de aandoenlytdreid
der lichaamlyke Zintuigen onverzwakt blyft, uirgeno.
men die afneeming , welke het verloop der jaaren na.
tuurlyk medebrengt, en onvermydbaar is; wanneer de
ziel, ten zelfden tyde, niet verzwakt wordt, door eenige hebbelyke verkeerdheden, daarin huisvestende, — zal
de, Mensch in den ouderdom wyzer en beter zyn dan
in de jeugd en vroegste manbaarheid; en hoe ouder
by worde , hoe meer zyne zielskragten zullen uit
-ftekn.
Laaten wy dit door eenige voorbeelden ophelderen.
Uit den aart zyner werken, die zo veel per foonlyke
waarneeming en lange ervaarenheid aan den dag leggen,
en volgens de overleveringen, hem betreffende, dat
HÓMERUS zyne Verzen zong, toen hy oud en blind
was, mogen wy opmaaken, dat zyne Dichtwerken de
vrugten waren van een vernuft , in ouderdoth ryp en
vrugtbaar. -- MILTON fcbreef zyn beste Dichtstuk,
toen hy oud en blind was; en het is niet waarfchynlyk, dat hy 't zelve zo goed zou hebben kunnen vervaardigen in zyne jeugd , toen by die twistfchriften
vervaardigde, ten diende van het Lange Parlement en
van CROMWELL, welke geagt worden hem veel min tot
eere te ilrekken. -- SEPTIMIUS sEVERus, . misfchien
de bekwaamfte van alle de Romeinjche Keizeren, was.,
zo ik meen, vry verre boven de zeventig jaaren. geklommen, toen hy de Keizerlyke Waardigheid, verkreeg.
Hy bereikte omtrent negentig jasren ; wanneer, hy, te
midden eens aanvals van jichtpynen, zich voor zyn leger
liet brengen en op den krygsthroon zetten, verklaarende aldaar, dat de menfchen befluurd worden, niet door
de voeten, maar door het hoofd; door welke woorden,
en de kloekberaadenheid zyns befluits, by alleen een
opftand dempte, die zyn leeven gedreigd hadt, en zy.
ne Soldaaten noodzaakte , op 't eigen oogenbhk , de
doodftraf te volvoeren aan eene menigte hunner fpitsbroederen , in wier misdryf zy meest allen , weinig
oogenblikken vroeger, gedeeld hadden. -- DANDOLO,
Doge van Venetia, trok, meer dan negentig jaaren tellétide , uit , als hel hoofd eener Krygsonderneeming,
die, door zynen raad., en door het voorbeeld zyner perfoonlyke onverfchrokkenheid, de bemagtiging van Confuntinopole ten gevolge hadt. --- MoxoNé, Canfelier
van lklilaan , naderde de vervulling van enen eeuwkring,
;
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kring, ten 't de als by den Marquis . van: PESC4RA
en den Contta le BOURBON, twee der -bekwaamfte Man-.
nen van dien tyd, elk op zyne beurt, tot den fpeelbal
maakte van zyne Staatsftreeken. FONTENELLE bereikte bykans honderd jaaren; en in de laatste veertig
jaaren diens langen leeftyds fchitterde zyn vernuft het
helderst, en waren , volgens zyn eigen berigt , zyne
perfoonlyke genietingen het grootst. By horden
van onbefchaafde Volken beftuuren zomtyds de oude
Mannen of oude Vrouwen, maar altoos de Oudten,
de algemeene belangen en verrigtingen. Vol(tandigheid en onbezweeken voortzetten , de ziel van 't welgelukken i-n alle groote onderneemingen , is byzonder
den hoogbejaarden eigen. Niets, met één woord, kan
blykbaarder veezen, zo uit het getuigenis der Gefchiedkunde, als uit de eigene waarnem ing van elk verffandig en oplettend mensch , dan dat;, met het groeien
der jaaren, wysheid en beleid toeneemen, en. dat de Ouden, alle andere dingen ge 'k ftaande , wyzer en beter
zyn dan de Jongen.
Uit deeze Volmaakbaarheid van eenige byzondere Perfoonen zou men verkeerdlyk befluiten tot Bene alge
Volmaakbaarheid van het Menschdom in alle-men
omtlandigheden. Planten groei jen op tot rypheid, en ver
maar volgende planten trekken zeldzaam eenig-welkn;
voordeel van de verbetering der geenen , die het zaad
verfchaften. Een jong Paard wordt weinig onderwee.
zen door het voorbeeld van een oud. Ja, het gebeurt
menigvoud, even als in het voorbeeld van SEPTIMIUs
SEVERUS en CARACALLA plaats hadt, dat , onder
de Menfchen, de Zoon, uit hoofde van 's Vaders voor beeld, niet beter is. Het gebeurt, dat één Kind van
waardige Ouderen hunne Wysheid aanneemt., en hun
voorbeeld van Deugd volgt, terwyl de overigen zich
daarvan verre. verwyderen. Maar, zelfs ondanks deeze
nadeelen, kan kennis en wysheid van Geflacht tot Geilacht, en van Eeuw tot Eeuw, medegedeeld worden.
-- Lieden van allerlei ouderdom leeven te gader ;
niemand is, by uitsluiting, bepaald tot het gezelfchap
der zodanigen, die by met geene mogelykheid door zyne
lesfen kan bevoordeelen. De Tydgenooten, die van denzelfden ouderdom zyn met een verstandig en braaf Man ,
heften misfchien diepgewortelde begrippen en gevestigde
hebbelykheden, die hun wederhouden, om na hein te hooQ3
ren,
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ren, of zyn-• voorbeeld te volgen. Zv, die veel jonge
zyn, mogen de ernsthaftigheid zyner jaaren veragten, en
zich laaten wegfleepen, om het pad van onervaarene jeugdige drift te volgen. Zelfs zy, die, fchoon jonger dan
by, jaaren genoeg bereikt hebben, om een juister waars
deering - te maaken over de beginzelen van gedrag, mo
gen liever verkiezen hunne eigene zinnelykheid te volgen, dan hem ten leerryken voorbeeld te neemen;
Vreemdelingen en ver af zynde Volken weeten niets
van hem; zyne Bloedverwanten en Nabuuren zien hem
al te gemeenzaam, om hem op den regten prys te fchatMaar, fchoon dit des waarlyk voorbeeldigen
ten.
Mans toeftand moge weezen, ten aanzien van meest allen, die hem omringen, kan het egter niet misfen, of
'er zal de een of ander gevonden worden onder de op.
gemelde foorten , die de vooroordeelen overwint en de
driften beteugelt , welke de rest wendig maaken van
zyne lesfen te hooren , zyne voetftappen te drukken. 'Er leefde nimmer een wys en braaf Man ,
of by hadt,'te midden vnu eene menigte verfmaaders
en vyanden , eenige bewonderaars , naavolgers en
vrienden.
Nuttig onderwys en uitfteekende voorbeelden, fchoon
deeze nimmer alle de heilzaame gevolgen baarden, wel
daarvan mogt verhoopen , zyn nooit geheel-kemn
mislukt of vrugtloos geweest. 'Er bevinden zich rondsom zulke voorbeelden meer of minder perfoonen, in
eenen toeftand, gelukkig genoeg , om de item der
Wysheid te hooren, en liet uitlokkende van een deugd.
zaam Voorbeeld te zien. Een Vader ondervindt zom.
wylen , dat een jonge onbekende zynen raad vraagt
en zyn voorbeeld volgt , terwyl zyn eigen Zoon beide
verfmaadt.
Het is, in de daad, ontwyfelbaar zeker, dat, in fpyt
van de veelvuldige mislukkingen, zo van les als voorbeeld, noch de een, noch de ander , in eenig treffend
geval, geheel. voor de wereld verlooren gaat. Indien
Benig mensch ooit iets in leering of eenige voortreflykheid der menschlyke natuure toeneemt, in zynen gehee=
len leevensloop, van de wieg tot het graf, zal, in de
voordeelen dier vorderinge, de rest des menschdoms altoos deden. Anderen zullen 'er meer door verlicht
worden, en minder fnood weezen , om dat by wys en
deugdzaam geweest is.
De
°
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De geheele Gefchiedenis des Maatfchaplyken Lee.
vens (temt overeen met deeze inzi g ten van de Volmaakbaarheid des Menschdoms, zo hoofd voor hoofd als in 't
algemeen befchouwd. Welke vorderingen zyn 'er, zints
de vroegfte Eeuwen, niet gemaakt in de Dieren te temmen en in nuttige Huisdieren te herfcheprpen ! Indien he
geluk beftaat in de menigte, de kràgt, de verfcheidenheid en volduuring onzer aangenaams gewaarwordingen;
hoe oneindig gelukkiger is dan de wyze en goede niet,,
wanneer by alle de aangenaamheden deezes leevens geniet, in zodanig eene zamenwooning als het befchaafd
Europa den Inwoonderen aanbiedt, dan de Wilde, die,
uitgenomen de weinige oogenblikken dat by met ver
graagte eet , of op de jagt is om zich dien-fcheurnd
voorraad te bezorgen, zo veel mogelyk de ongemakken
des leevens ontvliedt in de armen van den flaap, en in
gene lustlooze ongevoeligheid
In deezer voege de maate vsrr geluk te vergrooten,
is 'cie Volmaakin g onzer Natuure bevorderen. Wanneer
wy, by nieuwe Land- en Volk-ontdekkingen, bevinden,
dat de Menfchen in eene geordende maatfchappy lee.
ven; wanneer wy bebouwde akkers aantreffen, kun -

ften en weetenfchappen in een gevorderden fland vin-

den, — maaken wy terl}ond het befluit, dat zodanig een
Land of Eiland langen tyd moet bewoond geweest zyn.
Het is openbaar, dat deeze allerblykbaarfte tekens des
gezelligen leevens niet op eenmaal kunnen daargef'teld
weezen, maar allengskens ontftaan zyn, en tot die hoog
gevolge van het beginzel der Volmaak-tegbra,in
aan 's Menfchen Natuur eigen.
-barheid,
Vergelykt de Zedelyke Beginzels, als grondwaanc^r
den onder de Vilden aangenomen , met die , welke
even zeer als groote Waarheden erkend , doch niet altoos naar eisch gevolgd worden onder befchaafde en ver
Volken, hoe oneindig meer beftaanbaar ook met-lichte
Zedelyke Schoonheid en Nutheid -- hoe groot is het
verfchil! — Een Wilde beeft geen kragt, dan die zyna
Iichaams , over 't geen hem omringt. Zelfs in de ver
oudheid waren de vermogens der-lichteydnr
menfchen door uitvinding en kunstmaatige zamenftelling, hoe verre ook boven die der Wilden uittteekende, nogthans niet meer daar boven verheeven, dan zy
moeten onderdoen voor die wy aanfchouwen in het
Kompas, in de Gezigtkundige werktuigen, in Scheidkunde,
Q4
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de, in Stoommachines, en de Spin- en Weefgetouwen
door water aan den gang gehouden. Een weinig gevorderd
i^ nftenaar onder ons weet zeer veele dingen, van het
hoogfte aanbelang ten dienfte en veraangenaaming des
leevens , welke de fchranderfie Mannen der Oudheid
geheel niet kenden.
Doch het is in kennis en vermogen, dat de Vol.
}maakbaarheid der Menschlyke Natuurehp venal als be
geerlyk mag worden aangemerkt; en, naakdemaal hierin
e Hledendaagfcherr de Ouden zo , wyd G verre overtreffen , kan die algemeen Volmaakbaarheid daaruit,
met voldingende kragt, beweezen worden. Wa;
is deugd, dan de flrekking van oogmerken en daaden,
om, naar gelange der omftandigheden, de hoogst moge
geluk daar te Hellen? In onze kun.-lykematvn
lien, in onze inrichtingen , in onze zeden, in onzen
handel, in de onderlinge, betrekkingen , waardoor het
Bene volk amn het andere verbonden is, in de middelen
zelfs, waardoor de flordigile eigenbaat alleen die vol.
doeningen:, welke dezelve zoekt , kan bekomen , is
thans oneindig meer van die. heilzaame Eirekking , en
by gevolge meer. deugds , dan 'er, in die eigenfile dingen, in ouden tyde, plaats vond t. Een Mensch, he,
den ten dage , van dezelfde goede gefchiktheid, en
met dezelfde voordeelen van vermogen en onderwys,
kan door de kunstverbeteringen , behulpzaam aan de
zedelyke en natuurlyke vermogens der menschlyke natuure, en door het mfpannen dier kragten, waardoor
byzonder heil zich overal verfpreidt, meer goeds lichten, dan het mogelyk was voor een der Ouden, van
die voordeelen verftooken,
Daarenboven is het menschdom in aantal zeer veel
toegenomen ; en 'er is niet een éénige onder de ment
fchen , hoe liegt, wiens. aandoeningen, denkwyze, be
fluiten en daaden , over 't geheel genomen, niet meer
goed dan kwaad zyn : en in zekere evenredig -mals
vermeerdering van het getal der menfchen,-heidto
moet, by gevolge, de. geheele fom hunner deugden
grooter worden. -- Men voege hierby, dat een grooter getal der Gehoorenen nu tot rype of zelfs hooge jaaren komen, langer het geluk des leevens genieten , langer
de pligten van 't zelve vervullen , dan in ouden tyde.
Waar men in Europa Sterflysten houdt, blykt het, dat
tiet getal der Dooden , binnen de laatlle tweehonderd
.
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jaaren, veel kleinder geworden is, in vergelyking niet
de Geboorenen.
Nogthans, fchoon de algemeene Volmaakbaarheid des
1`Vlenschdoms,' dus, aan den eenen kant, bewysbaar is
door eene menigte van onl etwistbaare daadzaaken, gaat
het, aan den anderen kant, vast, dat de kragt deezer
Volmaakbaarheid zeer traaglyk over 't algemeen werkt.
De tegenwoordige laat en het chara&er des Menschdoms munt zeker zeer verre uit boven dien der vroeg
Eeuwen des menschlyken Geflachts. Maar, in het-ile
verloop van bykans zesduizend jaaren , is her ge
zo verre niet gekomen, in-helmnscykGfaht
den voortgang tot eene geheéle Volmaaking , als eenige harsfenfchimmige Wysgeeren zich zelven en anderen beloofden , dat heden ten dage zou plaats grypen.
De Eik , die Eeuwen noodig heeft tot zynen vollen
groei -- niet het fchielyk opwasfend Mostaardzaad
-- is een gevoegelyke zinfchets van den langzaamen
voortgang der menschlyke Volmaaking.
Het verminderen der Pyramiden , die fcandhoudende
gedenktekens van den bewonderenswaardigen arbeid der
oude Egyptcnaaren , gaat niet langzaamer toe, dan de
werkipg van het beginzel der Volmaakbaarheid van liet
Menscbdom. Millioenen van Eeuwen zullen 'er mis•
fchien moeten verloopen , eer Wysheid en Deugd de
algemeene Wetten aan 's menfchen gedrag met volle
uitwerkende krap voorfchryven. Toevallen van eenen
natuurlyken aart, en de veelvuldige omkeeringen van
de beste beginzels , zo veril:andlyke als zedelyke ,
werpen fieeds hinderpaalen op tegen den voortgang
der n„enschlyke Maatfchappye tot Volmaaktheid — hind
derpaalen, niet gemaklyk uit den weg te ruimen.
Het is alleen uit de verbetering van 't geen men her
algemeen begrip van het gros eens Volks noemt, dat
men kan oordeelen over de algemeene vordering in nuttige Kennis en weezenlyke Deugd. De heffe des Volks
3s in groote Steden nog heden ten dage weinig anders
dan in oud Rome.
Te midden. van dit alles blyft het eene aangenaame
gedagte, dat de voor Volmaaking vatbaare vermogens
aer Menschlyke Natuure feeds meer kragts ontleenen
uit eiken flap, die tot Volmaaktheid gedaan wordt.
De lonpbaane van algemeens Verbetering werd met
rasfer tred betreeden in het laatfte dan in het eerfle
geQ5
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gedeelte der Agttiende Eeuw. In de Negentiende mo•
gen wy verhoopen en verwagten, dat die vorderingen
met eenen nog iheller fpoed zullen voortgaan.
slaar wat betekent alles, 't geen wy hier gezegd en
aangevoerd hebben, by den traagen, den laaghartigen,
den wellusteling, de vrolyk dartelende Jeugd.?
Hoe! juist dit : dat zy van hunne verkeerdheden moe=
ten aflaaten , na de Volmaaktheid ftreeven ; want dezelve is niet onbereikbaar : dat zy aflaaten zich boven
mate te verheffen op hunne bekwaamheden, op hunne
vorderingen; want deeze zyn van geene weezenlyke bei
1uidenis: dat zy opitaan uit hunne traagheid , en het
beuzelagtige verwerpen; aan deeze gehegt, op het andere geteld, te blyven, verzwakt de beste fpringveeren
der Menschlyke Natuure.

EENVOUDIG, DOCH ZEKER MIDDEL, OM ROTTEN
EN MUIZEN TE DOODEN.

voor OLtober i 3oi , bl. 423 en 424,
n de
IRotten
las ik, in een der Uittrekfelen , Middelen om de
en Muizen te verdelgen en te vangën; als met
Boekzaad

het Rottenkruid, Kraanoogen (Nu, yomica), Spons in
Boter gebraaden , met turkfche of .witte Boonen , in
Oly gebraaden, met Schotels met water op de Pakzolders der Boekverkopers te plaatfen , en eindelyk
niet een byzonder zoort van Vallen , dezelve in een
ketel met water te doen verdrinken , enz. enz. — aldaar breeder te leezen. Ik beken en geloof, dat alle
deze dingen goed en nuttig zyn om dit fchadelyk on'
gedierte te verdryven ; egter heb ik by ondervinding,
dat dezelve met Slaapmiddelen fpoedig te verdelgen
zyn. Eens geplaagd zynde met Muizen, nam ik een
theéfchoteltje, deed het half vol met Syroop van witte Maankoppen (Syropus papaveris albi) , gemeenlyk
Syroop van Heulbollen genoemd, en in de Apotheeken
aldus gevraagd, om Kinderen te doen rusten; ik plaat ite hetzelve op myne Kamer , alwaar ik dat ongedierte
ontdekt had, en vond des anderen daags dat fchoteltje
byna ledig , en vyf doode Muizen niet verre van hetz-ive liggen ; ik vernam daarna niets meer. Op
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Op eenen anderen tyd, in myn Pakhuis Rotten ontdekt
hebbende , ftelde ik het zelfde middel wederom in 't
werk, doch vond het fchoteltje wel geheel ledig, maar
geene doode Rotten. Veronderstellende d.;t dit middel te
zwak was , en het lokaas door den Reuk willende be•
proeven, nam ik circa een agtfte pond oude commyndg
Kass , en een half lood Opium, met een weinig gemeene Suiker, (tampte en mengde dit ondereen, zette
liet op een fchotel, en bevond des anderen daags , dat
daarvan ruim de ' helft geconfumeerd was, en in -eert
boek van het Pakhuis vond ik twee doode Rotten
iggen.

PROEVE, OVER DE BEOEFENING DER NATUURE.

(Vervolg en Slot van bl. iiS.)
Dezelfde
fdeevenredigheid , welke wy in het DierenDezel waarnamen, doet zich op itr het Plantenryk.
Naauwlyks is 'er eene Plant, die niet door zommige
Dieren ten voedzel verworpen , door andere greetig
gezogt wordt. Planten , die aan zommige Dieren een
eigenaarrig voedzel verfclhaffen, fchuwen andere , als
voor hun vergiftig. Vergift is een -alzins betrekkelyk
woord. Gewasfen, allerfchadelykst voor den Mensch,
eeten eenige Infecien met greetigheid. Langs deezen
weg krygt elk fehepzel zyn befcheiden deel; en dit alles is derwyze befchikt tot de wyste einden. Hadde de
Schepper der Natuure alle Planten even aangenaam ge
voor alle foorten van Dieren, dan moesten nood -r#taák
toegenomen, ter--wendig fortvbazendy
wyl andere doór gebrek aan voedzel omkwamen. Maar
nu elke foert i genoodzaakt is eenige Planten voor zekere Dieren over te lasten, vinden< wy dat ze alle in
ftaat zyn om hun befcheiden deel van voedzel te ver
-krysen.
Alle Dieren zyn, in alle opzigten, op de best mogelyke
wyze, gefchikt naar de lugtitreeken, in welke zy zich
onthouden, en de byzondere wyze van leeven, die zy leiden, In de droeve noordfiche gewesten worden donkerkleurige Dieren wit, ten einde de gelykheid met de daar
heer-
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lieerfchende kleur des lands hun dekke voor liet oog
hunner belaagende vyanden. Derzelver dekzel wordt,'
geduurende den -Winter , bykans de helft dikker dan
in den Zomer. Onder de verzengde Lugtil:reeken ver
liet Schaap zyne wol, en wordt overdekt met hair.-liest,
die Kameel , die de brandende Zandwoestynen door..
kruist, heeft zagte pooten, die door de hitte niet fplyaen; by heeft verzamel- en bergplaatzen voor water,
waardoor by verfcheide dagen lang den dorst weder-'
íland kan bieden , in een gewest, waar het water fchaars
te komen is ; daarenboven houdt dit Dier zich te
vrede met het kauwen des fchraalen voedzels, 't geen_
het op zynen weg aantreft.
In het Plantenryk ontdekken wy dezelfde merktekens
van Oppertoevoorzigt. Eenige Planten kunnen alleen
leeven op hooge bergtoppen ; zommige grocijen in moe
andere op zandige vlakten. De Planten der-rasfen,
woestyne zyn alle van dien aart, dat ze, voor een langen tyd , het ontbeeren van vogt kunnen verdraagen.
Die men op den zeeoever ontmoet , zouden , in veele
gevallen, zich in dien 1 and niet kunnen houden, indien
derzelver wortels niet als in het zand waren ingewee-.
ven, of zo diep gefchooten, dat ze onheweeglyk vast
slaan, te midden van alle fchokken, welke zy van wind
en water moeten verduuren. Het is desgelyks eene opmerkenswaardige omfiandigheid, dat altyd- groene plan.
ten voornaamlyk in de heetste gewesten tieren, waarmen dezelve meest aantreft in woeste wouden, en zy,
dus een natuurlyk befchutzel opleveren aan verfcheide
Dieren, tegen de fteekende hitte, waaraan zy anderzins
zouden zyn blootgetteid.
Indien wy letten op de befchikkingen der Natuure tot
behoudenis der Dieren , die anderzins , in de koudere
37.rgtitreeken, van voedzel, geduurende den Winter, zouden verflooken weezen, vinden wy daarin eene bykomende bron van bewondering. De meeste der Infe&eetende Geílachten verhuizen na andere landen, of leeven in een (laat van flaap, geduurende dit treng fai.
foen. De Infe&en zelve, niet in Iaat om geweldige
koude te verduuren , verfdruilen zich zelven in holen;'
waaruit zy in de Lente vliegende voor den dag komen.
Eenige Dieren , als de Bever, en andere , die uit het
groeiend ryk fpyze veemen, welke den Winter door kan
be-

g
bekomen of bewaard worden, faapen geen Winterflaap,
maar leeven in hunne wooningen van den voorraad, dien
de Natuur hun geleerd heeft in den Zomer op te leggen,
De zorg voor de Jongen aller Dieren is niet min.
wonderbaar. Hoe wild ook de natuurlyke, geaartheid
der Dieren moge weezen, zyn dezelve zeer genegen tot
hunne _Jongen, en verzorgen hun al het nodige, met
de uiterste tederheid. Hoe magtig hunne vyanden ook
mogen weezen , de Moeder staat tot verdeediging der
Jongen op, en fterft dikwyls veel liever, dan ze onverdeedigd ten prooije te laaten. By niet meer dan
drie foorten , van alle, die onze Dierbefchryvers vermelden, kunnen wy eenig gebrek van die toegenegenheid
ontdekken by de Wyfjes, op welke de bezorging der
Jongen grootendeels berust ; en zelfs die voorbeelden
zyn misfchien toe te fchryven aan de misvatting der-waarneemeren : want de Natuur fchynt zo eenpaarig in deeze zo noodwendige als aangenaame werkzaamheid, dat
wy 'er geene uitzonderingen op kunnen toelaaten, zonder voldingende bewyzen. De Viervoetige Dieren ,
Jongen gebaard hebbende, zyn voorzien van Melk tot
derzelver voeding. Met dit vogt worden zy gefpysd,
tot dat de tanden hun in ftaat stellen om vaster voed
te neemen. — Vogels zyn hiervan verftooken ; dan-zel
de Jongen vinden zich in ftaat, zo ras zy gekipt zyn,
het voedzel, door de Ouden voor hun gefchikt, te gebruiken. —De Infehen komen doorgaans ter wereld in
nesten, waar zy bet voor hun gefchikt voedzel vinden.
Zo trekt deeze eenpaarig fchoone en hoogstnoodige .fchikking der Natuure, om elke foort der dierlyke fchepping
in Itand te houden.
Zeer opmerkelyk is het , dat Vogels van dezelfde
foort altoos nesten van denzelfden aart maaken, en van
dezelfde bouwItofen, gefchikt in dezelfde orde, en van
eenerlei gedaante; zodanig, dat, wanneer men het nest
ziet, daaruit de Vogel, die 't zelve vervaardigde, gekend wordt. Deeze byzonderheid is onveranderlyk by
alle Vogels, in alle landen:; zo wel by de zodanige, die
even gekipt uit het nest genomen en in een kooi opge.
voed worden , als die hurl ganfche leeven in den iaat
der natuure doorbragten.
Alle Schepzels weeten, hoe de wapens, hun gefchonken,. te gebruiken, door Intin&. Het Kalf en het Lam
itooten met den kop , lang voor dat de hoorens zyn te
voorOVER DE BEOEFENING CER NATUURE. t
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voorfchyn gekomen. Het jonge ZwyM weet zyne ilag4
tanden te gebruiken, een Kat zyne klaauwen, een Hond
zyne tanden, een Paard zyne hoeven, en een Haan zy-

ne fpooren. Het Kalf, hoe jong, poogt nooit den aan
te byten; het Veulen stoot niet met den kop; de-valer
Hond en Kat maaleen van hunne agterpooten ter verdeediging geen gebruik.

Nogmaal het oog van het Dieren- tot het Plantenryk
gewend, en het beleid der Natuurti in 't zelve nagegaan. Indien wy rondsom ons zien, valt het bezwaar
een geheel van _ gewas ontbloote plek te ontdek-lyk,
'er door vernieling zodanig een ontttaan, niet-ken.Is
lang blyft dezelve onbezet. Zaaden worden 'er weld
-

ras over verfpreid: de finer pluis voorziene der Distelen

vatten doorgaans eerst wortel; naa deeze komen 'er andere, en de ledige plaats wordt opgevuld. Indien een
Rots .geheel bar gelaaten is door mangel aan water, de
kleine omkorftende Planten dekken dezelve, binnen weinig jaargin, geheelenal.. Deeze stervende, veranderen in

aarde; en de eerst gegroeide planten hebben eene bed.

ding, om 'er dieper wortel in te fchieten. Deeze iterven desgelyks , en verfcheide Poorten van Mosch vol.
gen ; en, wanneer, naa eenigen tyd, eene genoegzaam
hoeveelheid gronds gevormd is, vestigen 'er zich groos:
ter plan!en; zelfs kreupelhout wortelt 'er en . geeft.
• De fchielykheid van den groei in heete n koude
Gewesten is zo verwonderbaar, dat dezelve geheel onoplosbaar zou weezen, riepen wy geene Godlyke Wys.
leid in. Men ilaa het oog op deeze fchets van een
,Siberisch of Laplandsch jaar:
1

Juny 23
. De+hneeuw fnielt.
July i
. De Sneeuw is gefmolten:
--- 9
. De Velden staan geheel groen.
— 17
. De Planten in vollen groei.
---- 2c
De Planten in bloei.
Augustus n . De Vrugten ryp.
— --- i®. De Planten in 't zaad.
-- i8 . Sneeuw.
Van t8-Augustus tot 23 Juny Sneeuw en Vorst.
Hieruit blykt., dat de Planten, van het eerfie uitfpruiten uit den grond tot het rypen der zaaden, llegts
é ne maand noudig hebben. Lente, Zomer en Herfst

zyn
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zyn in den tydkring van niet meer dan zes-en- vyftig
dagen begreepen.
In de brandende of verzengde lugtftreeken, waar eed
fchroeiende hitte,. verwoes tend voor den groei, door het
grootte gedeelte van het jaar heerscht, ontdekken wy
eene dergelyke wonderbaare fchikking. Wanneer in Indie het natte faifoen begint, !lort de regen in zulk een
overvloed neder, dat het water de geheele oppervlakte der
aarde, als met een kleed, overdekt; zo dat, in het ver
weinig uuren, waterverzamelingen van eene ver-lopvan
diepte gevormd worden in plaatzen, waar men,-bazend
verfcheide maanden lang , geen water befpeurd hadt,
zelfs zo veel niet als tot voedzel der planten noodig
was. Nogthans, zo ras deeze regenvlaagen nederftorten, . begint de groei in de velden, die, naar oogenfchyn, zo ontbloot waren van groei als sterk bereeden
ftraatwegen , en in minder dan vier-en-twintig uurera
kan men allerwegen de beginzels van den wederkeeren lets
groei. aanfchouwen. Doch de meest verbaazende
omltandigheid is , dat, bykans zo fchielyk als deeze
groei zich vertoont, deeze nieuwlings gevormde waterverzamelingen vervuld zyn met Visfchen, van zulk
Gene grootte, dat ze met netten kunnen gevangen worden, en voedzel aan de menfchen verfchaffen : deeze
warden voor een groote lekkerny gehouden. Dr. ANDERSON verhaalt dit op het getuigenis van een agtbaar
man in Bombay; en men (telde het niet als aanneemenc.waardig vast , eer men de vólkomenfle naspeuring gedaan, en de voldoendfte getuigenisfen bekomen hadt.
In deezer voege roept de hem der Natuure eenpas,"
rig ons toe: „ GOD is liefde ! De Heere heeft zyne
;, wondetbaare werken zo gemaakt, dat zy verdienen
vermeld te worden." Het geheele Stelzel in hemel
en op aarde vertoont een tooneel vol veranderingen ,
Veelvuldig in gebruik, ryk in fchoonheid; waar niets
verlooren gaat, en alle fchepzels, de geringfie niet uit
hunne heflemming en aangelegenheid hebben.-gezondr,
Geen van alle deeze bef}aanlykheden werd te ver
geefs gefchapen; en 't geen zo mag fchynen voor onze
bepaalde en onvolmaakte bevatting, is nogthans het
werk van oneindige wysheid. Het voegt ons niet, vermetel in de oogmerken der Godheid in te dringen; de
klei mag niet ftoutlyk na bet oogmerk des pottebakkers vraagen. Wy,, wier leeven v- als 't ware, fegts
een
OVER I)E BEOEFENING: DER NATUURE.
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een handbreed gef'celd is, zyn onbevoegd onm te oot
deelen over den Raad dier Voorzienigheid, welke zich
niet bepaalt tot zaaktin, die enkel onze zinnen treffen,
maar het geheele iteizel der Natuure omvangt. Wy
kunnen niet doordringen in de werken GODS , noch, met
al onze, dikwyls hooggeroemde, wysheid, de grootes
verbintenisfen ontdekken , tusfchen voorvallen , die in
tyd op eenen grooten afttand van elkander verwyderd
zyn, en alleen bekend aan een vermogen, het onze oneindig overtreffende. De Schepper ontwierp de orde
der Natuure niet volgens onze bekrompene telzels van
berekening. Het verbaazend werkstuk der Godheid is
door het gansch Heelal één; en indien de Voorzienig
niet altoos te werke gaat volgens onze wyze van-heid
berekening, voegt het ons, in onzen laageren kring, in
1lede van na onvolmaaktheden te zoeken , te ifellen, dat deeze alleen bettaan in onze vereerde beoordeeling. Wy doen wel , indien wy, in (lede van op
eigen belang alleen in de werken , der Scheppinge te
zien, volgens de aanmerking van zekeren Schryver,
deeze dingen in 't zelfde licht befchouwen , als wanneer onderfcheide Zeelieden in dezelfde haven liggende,
om een goeden wind af te wagten, elk dien wind ver
welke hem ter gewenschte haven zou voeren -langt,;
wanneer het duidlyk blykt , dat zy allen, welk een
wind 'er ook waaije, niet voldaan kunnen weezen.
In Lapland, en in eenige. andere Noordfche Gewesten, heeft de Voorzienigheid het gunftig befchikt, dat,
hetgeen een kwaad fcbynt, en, in zommige opzigten,
een groot ongemak aan de Ingezetenen toebrengt, tot
een der middelen van hun behoud strekt. Zy worden
geplaagd door eene ontelbaare menigte Vliegen , die
dermaate fteeken , dat zy , om 'er zich tegen te wapenen, hunne aangezigten beimeeren, en heeds in hunne
hutten een dikken rook aan den gang houden. Deeze
Infeé}en leggen hunne eitjes op het water; zulks lokt
eene ontelbaare menigte Watervogels derwaards, welke
'er op aazen, en het voornaamfte voedzel der Inwoonderen opleveren : dus zyn die zelfde menfchen ongelukkig in die eigentte byzonderheid , welke hun leevensonderhoud bezorgt. Vraagt men : waarom is het
noodig , dat zy ongelukkig zouden weezen •om te kunnen leeven ? -- wy antwoorden, dat wy, .één flap ontdekt hebbende, ons zo zeer met duisterpis omgeeven
vin,

\
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Vif den, als zy wier kortzigtigheid dus verre niet is
doorgedrongen ; doch wy leeren hieruit s met niet te
OVER DE BEOEFENING DER NATUURE.

veel zelfvertrouwen te berusten op ons eigen oordeel,
('t welk dikwerf niet op een goeden en hegten grond!Jag rust) wanneer wy de werkttukken van een hoogex
verfland berispen ; en te veronderflellen, dat, wanneer
een stap meer, dan wy vermoedden, ontdekt was, het
overige ons even klaar, zou voorkomen, hadden wy
Ilegts het vermogen oh het te bevatten.
Om een voorbeeld, by ons voorhanden, by te brengen: de Vogels worden, in .'t algemeen, aangezien als
nadeelig voor den Landman ; zy worden befchuldigd
met het vertinden van hunne veld- en boomgewasfen,
en. de helft van hunnen arbeid te vernielen.. Weinig
bedenken de Landlieden, dat, waren zy verlost van deed
ze by hun zo zeer gehaate fchepzels , maar een zeer
klein gedeelte van 't geen zy thans inoogtten . tot rypheid zou komep Om niet te gewaagen, hoe veel zy
toebrengen aan lle bemesting, leeft eene groote menigte,
alleen van Infe&en, en leeft dus ten Landmans baate,
Zelfs de graaiieetende Vogels verdelgen oneindig meer
fchadelyke Idfeaen , dan noodig is , om de fchade4
welke.. zy toebrengen, te vergoeden, Men heeft met
Benige naauwkeurigheid berekend , dat een paar deezer
Vogelen, terwyl zy de Jongen in het nest hebben, meer
dan drieduizend van het Rupfen-gefacht elke week ver
Overwoog de Landman zulks, zou by dan no -delgn.
om een bevelfchrïft te hunner uitdelging wenfchen
De menfchen misfen , over 't algemeen, eene genoegzaame maate van vertrouwen .op dat Weezen,: dat niets
te ,vergeefs fchiep : enkel op hun eigen verttand ver
welk zy alle oogenblikken bevinden dat-trouwend,'
voor dwaaling blootstaat , berispen en bedillen zy, 't
geen zy, niet verftaan.
Uit de voorgaande' waarneemin eft blykt, dat de Natuurl ke Historie eene veel uitgeftrekter Zedeleere verifehaft, dan men in 't algemeen veronderttelt. En de.
loutere nieuwsgierigheid, welke voorheen de groote
dryfveer was, om verzamelingen van natuurlyke voorwerpen te maakes, is thans hervormd, om den weg te;
baanen tot edeler en verheevener denkbeelden; en hoe
veel zyn 'nog in het groote Leerboek der Natuure de,
bladen, welke. geen fterveling geleezen heeft!
Het is bl kbaar, dat de algemeen (trekking van het
7IJNG. 1B03. NO. 6.
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befchouwen der Natuurt is, om ons van de bewondering haarer werken op te leiden tot cie kennis van
baaren Maaker; ons te loeren, om, door de Natuur op
te klimmen tot den God der Natuure., Het is eene
oefèning, welke uitloopt in de overtuiging van het beftaar, en in de aanbidding van dat \'Veezen,. aan 't welk
wy alles verfchuldi gd zyn, wat wy genieten.
Toen MuNGO PARK, in de wildernisfen van flfrica,
uitgefchud was door roovers , en bykans beroofd van
alles, wat by bezat, ontdekken wy, van welk een weezenlyk nut voor hem de bef'piegelingen waren eens onderwerps , 't welk veelen zo onbeduidend voorkomt.
,., Werwaards ik my wendde," fchryft hy, „ bevond
ic my in het midden van eene groove wildernis, te midden van den regentyd, meest naakt, en alleen, omringd
door wilde dieren, en van menf'chen, nog wilder. 1k
was op een afftand van nicer dan vyfhonderd mylen
van Benige Europifche Vastigheid. Alle deeze omfl:andigheden drongen op eens in myne get ten in, en ik
moet bekennen dat my de moed geheel begon te ont2inken.. Ik befchouwde myn lot als beflist, en dat niy
niets te doen Rondt, dan te gaan nederleggen om te
sterven.. De invloed van den Godsdienst, nogthans, hielp
rny; en beurde my op. ' Ik merkte op, dat geen mensch1yk beleid of voorzigtigheid myn tegenwoordig ongeluk
hadt kunnen voorkomen. Ik was cen vreemdeling in
een verafgelegen Gewest; nogthans bevond ik my heeds
ander het hefchuttend oog van die Voorzienigheid , die
zich te meermaalen een Vriend der Vreemdelingen betoonde. Op dit oogenblik, hoe moedbeneemend myne
omfandigheden ook waren, trok de uit(leekende fchoonheld van een kleine Moschplant, in volle rypheid, myn
oog. Ik vermeld dit , om te toonen , uit welk eene
geringe omftandigheid de ziel zomtyds vertroosting kan
ontleenen: want, fchoon de geheele plant niet ;rooter
was dan het bovent}e van een inyner vingeren, kon ik
niet nalaaten , de keurige vorming van derzelver wortels , bladen , enz. met bewondering te befchouwcn.
Kan dat Weezcn (dagt ik) 't welk, in doezen afgelege.
nen hoek der wereld, deeze plant deedt worden, groeijen en tot volmaaktheid komen, — Bene plant, die zo
weinig opmerkings fchynt te verdienen, ' —: met onverfchilligherd nederzien op den toetland en het lyden van
(diepzelen , naar zynen beelde gevormd? Zeker neen
Be-
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Bedenkingen an deezen aart lieten my niet toe te wanhoppen. Ik rees op, en, zonder honger of vermoeienis itt
aanmerking te neemen, trok ik voorwaards, verzekerd,
dat 'er uitkomst te wagten was -- en ik vond my, in
die verwagting, niet te leur gefield. ---- Het is onmogelyk, alle deeze gewigtige voorwerpen, naar eisch, te
betchouwen, en dan nog, met Bene koelheid, aan vol
grenzende, te vraagen: van welk-firektonvchlgd
nut is de Natuurkunde?
De Natuurlyke Historie is een stuk, 't welk zeer
wel berekend is voor de Vrouwen. Zy heeft dit voordeel boven meest alle betragtingen, dat, niet he veel
naeer ernsts men zich daarop toelegge, dezelve te belang.
ryker worde. Zy verbetert liet hart, terwyl zy liet
verftand bezig houdt. Elke tak derzelve gaat met verd
maak en leering vergezeld. De Plantkunde zelfs, welke
de onkunde beflempeld heeft met den tytel van een bloot
Naamregister, is, wel ingericht en naar eisch voortgezet, leerzaam en inneemend.
Het zou geen onbelangryke verbetering zyn voor het
opkomend geflacht, indien de Natuurlyke Historie, in
zekere maate , onder deszelfs aandagt kon gebragt wor-

den, en de voorkeuze verwerven boven laffe vertellino
gen, der jeugd te meernlaalen in handen ge veeven ; indien dezelve zich daartoe kon vervoegen als een bron
van redelyk vermaak, liever dan tot Boeken, die de
verbeelding verwilderen en het hart bederven. Vroeg
menigmaal zulk een merkteken-tydigenrukzlsv
op liet Chara&er, dat eene gefchikte wyze, om dezelve
te doen gebooren worden, eene zaak is van de uiterfie
aangelegenheid. --- Die bedagtlooze wreedheid, welke
wy thans zo menigmaal zien pleegen aan de laagere
rangen van gefchaapene weezens, zou naauwlyks bekend

zyn, kon men flegts de menfchen leergin, dat dezelfde
GOD, die de vleugels van de Infe^ten met zo veel luis
opsiert, aan deeze zo wel, als aan ons, het regt-ters
tot leeven en geluk gefchonkcn heeft, en dat uit darteiheid of wreedheid de fchepzels daarvan te berooven,
ceue fchennis is der werkftukken van Hem , die niets te
vergeefs fchiep.

Eene aandagtige Natuurbefchouwing , van de vroege
kindschheid af, zou desgelyks zeer veel toebrengen tot
het geluk des menschdonts in 't algemeen, en van het
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Vrouwlyk geflacht in 't byzonder, door haar in ftaat
te (tellen om alle die vooroordeelen en bevreesdheden
te overwinnen, welke doorgaans plaats grypen ten opzigte van de kleindere Viervoetige en Kruipende Dieren , of die tot het geflacht der Infe&ei behooren.
Zy zouden dan geen grouter wederzin hebben, om een
Spin, een Haagedis te behandelen, dan zy nu beton.
nen in het aanvatten van een Vogeltje of Bloem."
Nogthans is het hoog noodzaaklyk, de jeugd te on.
derrigten, dat zy zich niet . moet te vrede houden met
enkel leezen; he groot oogmerk daarvan is, hun op
te leiden tot de befchouwing van de voorwerpen zelve, en hun een fmaak in te boezeroen tot eene meer
byzondere nafpeuring. Het is door die nafpeuring
alleen , dat zy zich in ftaat getteld zullen vinden om
alle voordeelen van. deeze weetenfchap in te oogiten ;
voordeelen, welke Boeken alleen net geen mogelykheid
kunnen fchenken.
BERIGT VAN EEN MUMMI, TE AUVERGNE, IN PRANKRYK, TEN JAAREMDCCLVI, GEVONDEN, IN EEN
STAAT VAN BEWAARING t VERRE DIE VAN
DL MUMMIS IN EGYPTE OVERTREF -PENDE. Door Mr. LE GRAND.

p den vierden February des Jaars 1756 waren twee

O Boeren, uit het Dorp Martrts d°.flrtier, te. zamen
bezig met in het veld te werken en te fpitten, wan-

neer een hunner, zyne fpaade ter diepte van een voet
in den grond brengende, bevondt , dat dezelve tegen
een fteen tlootte. In eenig ander gedeelte van Auvergne zou zulks zo weinig zeldzaam geweest zyn, dat
de Boer , zonder zich over, den fteen te bekommeren ,
met zynen arbeid zou hebben voortgevaaren., Dan, in
de°.ommeftreeken van Martres zyn fteenen in ,dell grond
tets hoogfles zeldzaam. De Landman begeerde: deezen
enkel voorkomenden fieen uit den grond te ligten, om
'er vervolgens gebruik van te maa en. Naa het wegneemen van een gedeelte der aarde, ontdekte hy, dat
bet een Steen was met twee fchuinfche zyden, vlak
van boven, en aldaar agt duimen breed. By cn zyn
makker , veronderi{ ellende dat zy een febat gevonden
had.
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Badden, begonnen met allen yver te arbeiden, om ht
geheel te ontdekken. Door zwaar twee dagen en een
nagt te werken, bereikten zy hun oogmerk. De fileenen
Kist was zeven voeten lang, drie voeten en drie duimen
hooi, en twee-en- dertig duimen breed. Met eenige
moeite kreegen zy eene opening in de eene zyde. Binten deeze fileenen Kist Rondt een looden. Zy veronderftelden, dat daarin een fchat zou zitten, en bragten
dit dierbaar tcuk, 's nagts, na het huis van een hunner.
Naa dat dezelve daar twee-en-twintig uuren geweest
was, bragten zy dit weggenomen gedeelte weder ter
plaatze, waar zy het gevonden hadden, en gaven berigt van hunne ontdekking. De nieuwsgierigen kwawen welhaast uit een omtrek van verfcheide mylen in
't rond toefchieten.
Aan de fteenen Kist was niets merkwaardigs te zien.
Dezelve beftondt uit graauwen Reen, van eenen poreufen aart, zeer ruw gehouwen , zonder eenige figuuren
van beeldwerk of cieraad. De looden Kist beftondt ,
gelyk die, waarin dezelve gezet was, uit twee onder
waren twee ope-fcheidzamngvo le.'Er.
Hingen, een aan den mond, en de andere tegen over
den buik van het daar in liggend lichaam.
't Was liet Lichaam eens Jongelings an tien of
twaalf jaaren. 't Zelve was in eene volkomene frisheid
bewaard gebleeven, en de volkomenheid van alle deelen
•was verbaazend groot, en verwekte elks verwondering.
Door alle Eeuwen heen, en by alle Volken, heeft
de zugt voor de overledenen de Menfchen opgewekt
om verfcheide middelen. uit te vinden tot het bewaa.
ren van de Overblyfzelen der Afgeltorvenen. De Egyp_
tienaars , de Peruviaanen, de Guanches en de 7ooden
ftaan bekend, als 'de zodanigen, die, ten deezen einde,
de kunst van de Lyken te balzemen in 't werk Itelden. `fe Memphis, waar deeze kunst tot eene vry groote maate van volkomenheid was opgevoerd, bleef dezelve nog verre van die te bereiken. Dezelve beftondt
daar in de vogtige deelen des lichaams op te droogen
met een fchroeiend vogt. De balzemers maakten eene
infnyding in de zyde des lichaams , en namen 'er eerst
de ingewanden uit. Zy doorboorden de harsfenpan , en
trokken het brein uit de neusgaten. Vervolgens vulden
zy met balzemagtige en lymagtige ftoffe de holligheden
van de borst, het hoofd, en den buik. Alsdan wiefchen
R3
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zy het lichaam, en lagen het in natrum. Dit zout uit
eigen aart gefchikt zynde om zich met vet te verenen.
gen, werden de olyagtige en andere vogten ontbonden
en in eene fcheidkundige vereeniging gebragt, en werk
dit op het vleesch juist even eens als de kunstbe--te
werking van het looijen op de huiden. Maar dewyl
}iet ,,stram de eigenfc ap heeft om het vogt des dampkrings it te florpen , strekte het daardoor , om , naa
eenigen tyd , de verrotting, welke het moest voorkomen, te bevorderen. Om dit voor te komen, werd
het 'er afgewasfchen, en het lichaam in de open lugt
gedroogd, met windzelen onizwagteld, en overdekt met
eene balzemende ftoffe, welke 't zelve bewaarde voor
alle wedring des dampkrings. Men lag dan de armen
kruislings over elkander op de borst , de beenera werden zamengedrukt .,, en het. geheel op nieuw omzwagteid. Zo ging men in Egypte te werk. Maar oen Mummi was, dus bereid, getyk gemaklyk valt naa. te gaan,
niets rueer dan een Geraamte, onder het dekzet van
een zwart geraande huid. Zodanige overblyfzels leve
een fcha iklyk beeld op, riet afzigtigst beeld van den-ren
dood elven,
Maar de Mummi van 4uver,ne was bewaard gebleeven , door eene veel beter wyze van balzemen. Dezelve Erheen in een diepen slaap te liggen, veeleer met
alle de bevalligheden des leevens begaafd, dan of zy
daarvan beroofd geworden was door de hand des doods.
De waare natuur der holle, tot . het . balzemen ge.
bruikt, heb ik niet kunnen te weeten komen; maar je zelve hadt niets bitters , niets fcherps : het was een
mengzel van reukwerken , zo volkomen, dat, geen der
betlanddeelen daarin van de overige konden onderfcheiden worden : dit mengtel was zo fterk en doordringe nde, dat de handen, 't zelve eens aangeraakt heb bende, den reuk daarvan verfcheide dagen lang behielden, fchgon men heet water en azyn , ter afwasfehinge, gebruikt hadt. De iteenen Kist, naa meer dan een
maand oren en in ,de lugt gedaan te hebben, toolc
#^o íterk,
in oenige opzigtfn fchynt de kunstbewerking , by
deeze Mummi gebruikt, eene overeenkomst met de
., gypf,Jhhd gehad te hebben, l::ene kaag van balzemen de i}ofe was verfpreid over de gebeele oppervlakte
des lichaams, waar an dezelve eerie geelagtige kleur ge>

gee-

VAN EEN ?UMMT.

a55

geeven balt. Daar boven was een zeer bekleed.
zei van touw. - Over dit waren de zwagtelhanden ge.
bonden. De, voeten en handen faken in kleine zak
hoofd was een dekzel,-ken,mtfpcry.Oh
't welk men :hieldt Ívoor de •huid van eens Dier, to
dat einde gefcl^ikt. In deezen Raat vertoonde zich de
Mummi juist als een gezwagteld kind. Ten uiterly r
ken dekzel dienden twee omgeflaagen doeken; de eene
zeer fyn, de andere grof. Alle deeze bedekzels waren vol van de fpeceryagtige zelfftandiglheden , waar.
fchynlyk daar in gebragt door de twee gaten, naa dat
het lichaam in de kist gelegd was.
Geen teken van befnydenis altoos was aan het Kind
te ontdekken; weshalvee het noch van oodfche, noch
van Afahometaanfche herkomst was. De voeten (trekten zich na bet Westen uit, en de handerf Iagen langs
het lichaam heenen. Her hoofd was groot, het voorhoofd geheel kaal, het hair kastah ebriain van kleur,
,en omtrent twee duimen lang. Op de kruin des hoofds
was eerre inliiyding in de huid ; doch niet doorgaande
tot de harsfenpan. De tanden, ooren , tong, en alle
de deelen des aangezigts , waren geheel onveranderd.
De lippen zelfs waren roodkleurig., De handen vcr;
-toonden zich Witagtig en dik. De oogen, 't geen het
%vonderbaarfte van alles was , en die men zeggen zou
dat met geene . mogelykheid konden; bewaard blyven ,
tonden leevendig in 't hoofd. De leden waren alle
buigzaam , en fchikten zich naar de rigtingen , welke
men daaraan gaf. De vingers omgeboogen zynde, her(telden zich weder in den voorigen stand. Dau de ge.
iedingen var, de voeten waren vertkyfd. De dyenbeenderen en die van den rechter arm waren za g ten ligt
verbuigbaar geworden; maar de andere beenderen (les
liehaams, en de hoofdfchedel inzonderheid, hadden de
natuurlyke hardheid behouden. Een Chirurgyn deeds
eene infnyding, en bragt 'er zyn vinger in, om den
ftaat van het middelrif , alsmede - dien van de laagere
to gewanden, te onderzoeken. Het middelrif was uit
voor de drukking van de hand: de-gebrid,nwk
andere deelen waren veerkragtig en volkomen , als in
-

-

eenen eerst getorvenen. De borst, door deeze opening

opgeheeven, liet zich beweegen, en keerde, riet uit
ouden (tand weder. Aller.-latingvwd,oe
opmerklykst was het , dat men de ingewanden van deeR 4
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ze Mutnmi zo geheel bewaard hadt. Dezelve wa$
niet, gelyk de Egyptifche Mummis, opgedroogd,
maar met alle de vogten , daar aan eigen, bewaard,
De ingewanden hieldt men voor van beide zyden om=
kleed, met eene floffe, die ze doorfchynend maakte ,
en verfchilde van de ttoife, gebezigd om het overige
des lichaams te balzemen. Dewyl.'er geene infnyding
in de huid te zien was, veronderf'elde men; dat het
vogt, tot bewaaring der ingewanden dienende , van agteren was ingefpooten.
De Boeren van Martres hielden het daarvoor, dat
een Lichaam in dien f'{aat bewaard gebleeven was door
een Wonderwerk. Zy bragten de Mummi in hunne
Kerk, onder klokkengelui, en met andere plegtigheden.
Zy namen 'er de met fpeceryen doortrokken windzels
en doeken af, alsmede het hoofddekzel, en haalden 'er
de voortanden uit , om dezelve als zo veele dierbaare
heiligdommen te bewaarera. — De Bisfchop van Clermont, onderrigt van deeze bedryven des bygeloofs ,
oordeelde het zyn pligt, 'er een einde aan te maaken,
en gaf last , dat de vermeende Heilige weder zou be,
graaven worden; 't geen vervolgens gefchiedde.
Zonder tusfchenkomst der Regeeringe van Riom zou
een overblyfzel van zo zeldzaam eene kunstbewerking
geheel verlooren geraakt weezen. Dan zy gaf last tot
het weder opdelven. Men bragt de Mummi daarop na
Riom, en plaatfte dezelve in liet Stads Hospitaal, Om
dezelve voor de lugt te bewaaren , werd 'er een glazen
kast om gemaakt. Het oogmerk der Magiftraat was,
om 'er giften voor het Hospitaal door te verzamelen
van de " Vreemdelingen , die de Mummi kwamen zien.
--- Dan intusfchen kwam 'er last van Verfailles ,
om dezelve te plaatzen in het Kabinet der Natuurly.
ke Historie te Parys, Aldaar bevindt zy zich tegen,
woordig; doch wankleurig, opgedroogd, meengekrompen; en zy; die dit zo kunftig bewaard Kind eerst
zagen, kunnen 'er nu naauwlyks het zelfde voorwerp
in ontwaaren,
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HET JAGTVEttMAAK DitR ENGELSCHEN IN
BENGALE.

„e Colonel G. IRONSIDE heeft de volgende breed„ voerige Befchryving van het Jagtvermaak -der
„ Engelfchen in Bengale gegeeven, welke op zich zei,, ve , en om het toelichtende in de kennis der Die.
ren , ons der Vertaalinge en plaatzinge overwaar„ dig fcheen."

* * #

Weinig Vermaakpartyen kunnen aangenaamer zyn dan

de Jagtpartyen, die Heeren en Dames in Bengale nee.

men, byzonder op eenigen affland van Fort William,
waar de landtireek aangenaamer en het Wild van allerlei
:foort veelvuldiger is. Een zekere tyd tusfchen het begin
van November en het einde van February wordt tot dec.
zen uittocht gekoozen ; vermids , geduurende dat faifoen, de lugtsgefieltenis eene aangenaame gemaatigdbeid
heeft, de hemel volmaakt helder, en dikwyls zonder
eenig wolkje is,
Om de tenten en andere benoodigdheden , tot het
huisvesten des gezelfchaps, na een groene plek gronds,
naby een boschje en water, te vooren uitgekoozen, te
voeren, dienen Olyphanten en Kameeleu : kleine Landwagentjes , Osfen en Draaiers worden tot geen zeer
hoo;en prys gehuurd: de prys an alle foort van voorraad en de verdere kosten zyn zeer draaglyk. De bevelvoerende Officier der troepen in die ttreeke weigert
zelden een wags van Scpoys , om het gezelfchap te be.
''chutten tegen het gevaar van wilde Dieren (want deeze vervoegen zich te meermaalen op de , jagtplaatzen)
of de rooveryen van de nog wilder Bandits, nu en dan
door het land zwervende.
De grootfle tenten worden allen in een vierkant, of
in 't ronde, geplaatst , terwyl die voor de Wagten en
Bedienden doorgaans de buitenzyde beflaan. Elke tent,
voor Bene Dame bedeind, is verdeeld in twee of drie
vertrekken, een flaapplaats, een kleedkamer, en een tot
verblyf, en met matten of tapyten belegd. Over alles
is een zeil gefpannen , om den regen uit te fluiten
en de hitte af te weeren: de logt , Ipeelende tusfcben
R5
de

25

HET JAGTVER C,MAAK DER ENGELSCHEN

de ruimte van de tent en het overdekzel, is in eene ge..
iiaage beweeging. De deuren of gordynen van de tent,
waarby men welriekend gras geplaatst heeft, worden,
by heet weer, aan de. buitenzyde fteeds met water befprengd; voorts zyn alle tenten tot gemak gefchikt.
Is 'er naby de verkoozene plaats geen Vlek , om de
dagelykfche benoodigdheden van daar te haalen, kleine
winkeliers en kraamers vervoegen zich na de Jagtplaats,
blyde, zulk eene gelegenheid , om winst te doen, te
mogen aantreffen. . Sterke dranken en allerlei foort
van Europifche behoeften neemt de Jagtparty zelve
mede.
De Heeren ryden 'er te paard heenen; de Dames en
deezer Dienstmaagden zitten in draagstoelen, of bedien zich, als de weg zulks toelaat, van digte of opene
Engelfcke rydtuigen.
Een gedeelte van de morgen-vermaaken der Heeren,
een aanvang neemende met den dageraad, beftaat in het
opwekken en jaagen van wilde Zwynen, Wolven, An.
telopes of Gazellen, wikde Geiten, Muskusdieren, Herten, Naazen , Vosfen en Jakhalzen: van kortborftelige
Dieren zyn 'er veele foorten. Wilde Zwynen treft men
doorgaans aan in de onbebouwde fireeken, ook in de
plantadien van Zuikerriet, welk voedzel aan het vleesch
deezer dieren den fynften fmaak geeft, welken men zich
kan verbeelden. Wolven en Jakhalzen ziet men zwerven en zoeken, by het aanbreeken van den dag, in den
omtrek van bewoonde plaatzen, of van daar wederkeerende na hunne holen. Haazen verbergen zich op dezelfde wyze als in Europa. Het Zwyn, de wilde Geit
en 'het' Muskusdier verfchuilen zich in het digtfte van
het kreupelhout en de boogttaande gewasfen; de Ante lope en ' andere Hertenfoorten zwerven over de velden.
Alle deeze Dieren vervoegen zich niet zelden in de
5tungdes (een zeer hoogttaand en digt ineen gevlogte
Gras), op de vlakten van Hindo/lan veelvuldig voorkomende , zo om 'er te graazen, als om 'er de jonge
planten af te knaagen en prooi te zoeken.
Een Landífreek in Bfia, vol van dusdanig Wild, is,
ingevolge. daarvan , niet onvoorzien van Roofdieren: de
v©ornaamife zyn, de Tyger, de Luipaard, de Panther,
de Tyger-kat, het wilde Zwyh, de Wolf, de Jakhals;
le Vos, de Hyaena en Rhinoceros. Luipaarden vindt
men ter 'er in drie of vier foorten.
De
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De Heeren Vermaaken zich met jagt te maaken op
het Gevpgelte, 't geen te land en te water in grooten
overvloed wordt aangetroffen. BehaIven veele foorten,in
Engeland desgelyks voorkomende , vindt men 'er veel
roan eene vreemde gedaante en allerfchoonfte pluimactie.
Het Watergevogelte is 'er in zulk een overvloed, dat
het, zwemmende, het water als bedekt, en, 'er uit opvliegende, ais een wolk het licht verdonkert. - De Vosfen zyn klein, dun van pooten, fraai gedekt
met een ligt bruinen vagt, en geenzins ílinkende : zy
voeden zich meest met graan, veldvrugten, en fruit. Zy
zyn by uithek vlug, doch niet Perk. Loopende, maa
wendingen, om de Jaagers te ontkomen,-ienzyvl
en fchenken dus een groot Jagtvermaak. Zy woones
in holen , -niet in de bosfchen, maar op hoogten, op
een effen groenen grond, waar men ze 's morgens en
's avonds met hunne jongen ziet fpeelen. Koorn voeden zy zith meest mede, en veelvuldig treft men ze aan
in de velden met Mostaard- of Lynzaad, als het hoog
genoeg is opgefchooten te hunner bedekking.
. Een Letterzifter van de geringI e foort lachte, by
het leezen der Fabelen van EsoPUS, of liever van rii.PAY, als by las van Vosfen, die druiven. aten; maar
hadt hy de A/iiati'che Natuurlyke Historie geraadpleegd,
by zou geleerd hebben, dat de Vosfen graan, moeskruiden, vrugten, en bovenal druiven aten, alsmede pynappelen, wanneer zy dezelve kunnen bekomen, en 'er
meer op gefield zyn dan op vleesch en gevogelte. Of
laadt by alleen den Bybel ingezien , hy zou daar gevonden hebben: „ Vangt gylieden ons de Vosten, de
„ kleine : Vosfen, die de Wyngaarden bederven; want
„ onze Wymgaarden hebben jonge druifkens."
De Jakhalzen zyn grooter dan de Lngelfche Vosfen;
donkerder van kleur en logger van geftalte, en niet zo
fcherp van neus. In aart hebben zy meer van den
Wolf dan van den Hond of Vos. De eigen Afiatifche
naam is Shu-aul, door de Enge fche Matroozen,
Levant vaarende , (waar dezelve op de kusten van
, yrie en, Klein flfie veelvuldig zyn) in lakhals ver
-ander,
Patryzen vindt men 'er van verfcheide Poorten ; eene
met aieï .witten buik, en eene andere met meer kleur
Pluiren zyn 'er van veifcheidener--metigln.:vdr
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lei foort; en by warm weêr loopen de Ortolan, by
geheele troepen, over de velden.
'Er zyn geen Phaifanten in de wouden van Bengale
of Bahar, voor dat men op de grenzen komt van As/am, Chittagong, en de bergreeks, die Hindo/lan van
Thibet en Napaul fcheidt. Doch daar , byzonder om
IVlorung en in Betiach, zyn ze groot en fchoon,-itreks
byzonder de gouden, de bruine, de gevlekte, de blaauwe en de bruine Argus Phaifant.
Pauwen worden overal in groote menigte gevonden,
en men treft 'er twee of drie foorten aan. Een landíireek in Orisfa wordt Morje-bunje, of het Pauwen.
land, geheeten. Van de Kraanvogels zyn 'er drie
foorten, alle trekkende na bet hemelsblaauw. Eerre zeer
uitmuntende, met een roodera kop , Sarus geheeten:
de kleinfte , Curcurrh genaamd , (de Demoifelle van
LINN)EUS en BUFFON) is ongemeen fchoon en fraai ;
diens fneeuwwitte pluim , boven de fcharlaken-roode
gloeiende oogera, firekt ten cieraad van 's Keizers Tul
alleen: die van eerre middelbaare grootte, met een-band
zwarten kop, is de gewoone Kraanvogel. Zy keerera,
omtrent de herfstnagtevening., na het noordlyk. Gebergte, naa het ophouden van den regentyd, met hunne
jongen, by groote vlugten. Zomtyds, wanneer de wind
vry fierk is, ftygen zy, in eerie verbaazende menigte,
zeer hoog in de lugt, maaken' wendingen in regelmaatige kringen, zo 't fchynt met geen gering vermaak , ten
zelfden tyde een hard en onaangenaam gefchreeuw maakende, 't welk op een grooten aftl:and gehoord wordt.
In de Wildernisfen van Hindojlan hebben de gewoo.
ne Huisvogels zeker hunnen oorfprong: want men - ont.
dekt ze in ieder woud. Zy behooren tot het Hoender
zonder vederen aan de pooten; de Haanen zyn-geflaht,
alle van dezelfde kleur; zy hebben op den iftuit een
fchoon bos witte donsagtige veeren, zyn wonder ftaatig in hunne houding , en vegten woedend. De Hennen , zyn alle bruin. Het is ongemeen vermaaklyk, in
den vroegen morgen door deeze wiidernisfen te trekken, de Haanen te hooren kraaijen, de Hennen en Kiekens tusfchen de takken te zien weercelen. Tot - voed
zel zyn ze zo fmaaklyk niet als de tamme Hoenders.
De Vogels, Florekins geheeten, behooren, zo ik ge.
loof, onder de niet befchreevene in de Boeken der Vogel-
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gelkunde. Een welgekieurde tekening kan alleen- een
volledig denkbeeld van deezen fchoonen Vogel geeven.
Dezelve huisvest in de velden onder het lange gras,
aan den kant c er meiren, en van vogtige gronden,
tusfchen •moerasfa e en hooge landen gelegen. Van
fplaats fchynt het vleesch en fmaak
deeze gewoone verbly
en kleur te hebben,. zynde tusfchen dat van den Rhai'
fant en Eendvogel in; de kleur van het borst- en `vleugelvleesch is bruin , dat der pooten blank; het is by
uitnemendheid goed, van fmaak.
De Florekins hebben flegts drie vingers aan eiken
poot ; de wortels der vederen van het Wyfje zyn
van een fyne violetkleur. Wanneer het Mannetje opflaat, verheffen zich eenige fchoone zwarte fluweelagtige'
veeren, die anders doorgaans vlak op den kop neder.
liggen , en maaken een vederbos op zynen nek. Door
de Honden naagezet , gaat deeze Vogel vlak op den
grond liggen , en fl:aat bykans nooit op, voor dat de
Vogelaar bykans zo naby is , dat hy 'er als op trapt
het nest is onder 't gras gemaakt. Men leest van deeze Vogels in de befchryvingen der oude Ridderfeesten
van de NEVILES, PERCYS, MORTIMERS, BEAUCAMPS,
IN' BENGALE.
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en MOUBRAIS, onder den naam, zo ik meen, vair Flanderkins ; doch of ze in Engeland vallen, weet ik niet.
]De hoogte van het Mannetje in Bengale is , wanneer
by itaat,van den grond tot op den rug gemeeten, zeventien duimend de hoogte, van den grond tot het boven
wanneer by dien recht overeinde:-flevand
houdt-, zeven-en-twintig duimen ; even die zelfde maat
haalt de lengte, van den bek tot het einde van den
ílaart.
In geen gedeelte van het Zuiden van djia boorde ik
ooit van Houtfneppen ; maar onder het geflacht der
$neppen, hier voorkomende, is 'er een, de Gefchilderda
Snep geheetèn, grooter dan de gewoone , en die het gemis der Houtfneppen wel kan vergoeden.
Visten met boeken en allerlei foort van netten is de
bezigheid van een ander gedeelte der Jagtparty : eenigen vermaaken zich met de Valken- of Sperwer-jagt.
Nu en dan gaan de Dames mede vroeg te velde: is het
om het Valken by te woonen, dan trekken zy uit, gezeten op kleine aartige Wyfjes Olyphanten, gedekt mei
zetels, over welke fchuifgordynen hangen; anders ryden

kop,
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den zy te paard; dikmaaler laaten zy zich in draagfine,
len te veld brengen, onder w.lke , zo wel als onder
de Olyphanten en Paarden; de Vogels, wanneer:• zy
door de Jagtvogels gejaagd worden ;. en de kleine Vos -

ien, door de Honden nagezet, de toevlugt veemen en

befch^rming zoeken. In 't algemeen, egrer, taan de
Dames niet vroeg op, noch gaan= uit váór den, tyd van
andere vermaakneeming dan die der jagt.
De wapenen, waarvan men zich op de Jagtpartyen
bedient, zyn vogelroers, pittoolen, ligre lansfén of pieken, enr zwaare jagtfprieten; elk heeft daarenboven een
knegt by zich, gewapend met een zwaard, een fnaphaan
met een bajonet, om 'er zich van te bedienen, als 'er
Tygers, Hyaenas; wilde Zwynen, of Buffels de ]gage=
party ontmoeten. Eenige van de Dames trekken ter
aagt, geheel als Dinna, met ligte boogen en pylen, en
vermaaken zich met de kleine jagt. --- Aan Jagthonden
an allerlei -foort en hoedanigheid is geen. gebrek. Omireeks Cakfstta houden eenige weinigen Engelfche jagt=
hónden; doch zy verliezen ras hunnen reuk, en verbasteren fchiely-k.
• Dan het léevendi st vermaak wordt genoten, wanneer alle de Mannen te paard, de Olyphanten, de Dienste
boden, de Wagt, 'en de'•gehuurde- Dorpelingen, verzarneld zyn, en in één ry geplaatst, met kleine witte
irlaggen, op zekere afl}anden, vry hoog opgeheesfen ,
tén einde voor te komen, dat een gedeelte Van de ry
verder dan het andere voorttrekt. Op deeze wyze
voorttrekkende , is the ry als een net, en dryft voor
,

-

-

.
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zich heenen al het Wild in den omvang. Wanneer

Benig Wild verbergend houtgewas- by zodanig eene bezette vlakte flaat, is het allervermaaklykst, te zien ,
welk eene menigte en verfcheiderrheid van Dieren teffens uit de 'fchurlplaatzen 'te voorfcbyn treeden: eenige
worden 'er, tegen wil en dank, uitgedreeven ; andere komen vlugtende te voorfehyn. De Jaagers dus
voor den dag komende en zich ivertlrooid hebbende,
wordt 'er , -op allerlei wyze, eene groove flagting aan
Landvolk en de Kinderen , met-gerit;wylh
1lokken en knodfen , tong wild van allerlei abort doo.
den.
Het gebeurt nu en dan, dat de bewoonders in ' de
nabuurfchapp de a altende Heeren verzoeken, een Tyger te dooden, die in de ommeftteek het vee vernielt',
BI)
,
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en de landlieden in gefl:aage onrust houdt. Schoon dit

haehlyk en gevaarlyk bedryf is, en van zodanig
eenen aart , dat men, in bedaarder oogenblikken , zulks
van de hand zou wyzen , wordt het verzoek zelden afgeflaagen , en men onderneemt dit werk van ftoutmoedigheid. De vuurigheid om iets moeilyks te bedaan,
gepaard met mededoogen, doet de Item der voorzigtig.
heid geheel zwygen, en zy onderneemen dit werk: de
Dorpelingen ftaan van verre. Indien alles met beleid
gefchiedt, en met behulp der Sepoys, volvoeren zy het
welhaast, en het verfchriklykfte van alle wilde Dieren
wordt , te midden van de dankbaare toejuiching des
Landvolks, dood aangebragt. Maar verliezen de Jaagers de tegenwoordigheid van geest, verwylen of ver.
haasten zy het jagtbedryf, gaan zy onvoorzigtig te
werk, vallen zy op het woedend beest met verwarring
aan, dan is de uitflag menigwerf allerongelukkigst, dewyl de Tyger vat en verfcheurt , wat in zyn bereik
komt.
De Inboorelingen doen ook, nu en dan, de jaagende
Fleeren den voorfiag, om hun te bevryden van de wilde
Buffels (de grootfte van alle bekende Dieren, uitgenomen
de Olyphant) , dewyl dezelve groote verwoesting, op
hunne bezaaide gronden, aanrigten, en, op andere tyden,
om hunne poelen en meiren te zuiveren van Alligators,
die den visch opeeten en ander verderf te land veroorzaaken. Met aan deeze verzoeken te voldoen, loopt men
zo veel gevaars niet, als met het jagtmaaken op den Tyger: want, fchoon de huiden deezer Dieren beftand zyn
om het fchot van een gewoonen fnaphaan op den ande.rs treffenden afftand te wederftaan, zyn dezelve geen zins ondoordringbaar voor het fèhot uit een vuurroer van
zwaarder kaliber of met ééne kamer.
Het haan op een trommel en het uitfieeken van een
vlag op de voorraad-tent firekken tot tekens voor liet
gezelfchap om zich tot eeten te verzamelen. Het ontbyt is een allervermaalclykfte party. De Jaagers keeren
fris en hongerig terug. Het voorkomen der Dames, in
een loshangend morgengewaad van neteldoek, met wapperende linten, terwyl de hairlokken onbedwongen zwieren, verrukt de verbeelding. Het gehemelte wordt niet
min geftreeld. Vleeschgeregten, op de wyze der Er..gelfchen, Fran/chen , Italiaanen en Hol/anders toegemaakt, lokken den fmaak uit. 'Er i aat een evervioed
een

1.,

ge-
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gereed van vleesch en visch met toefpyze; chokolade
koffy, thee, verfche melk, vrugten en eigeren, -- alles
werkt mede om de Morgenvreugd te vergrooten.
Naa het ontbyt wordt alles befchikt om een verlustigende party te naaken -- niet alleen uitfpanningshalve, maar ook om het een of ander voorwerp van natuur of kunst ,te bezigtigen, -- een eenigzins vermaarde plaats , uit(leekende mosque, eerwaardige begraaf
heilig bosch, afgezonderd verblyf van Fakeers,-plats,
of een uitnemend gezigt van den top der fteile hoogten , hangende over eetre,' uitgettrektheid , van water,
zomtyds grenzende aan -een wyde laan, . wier roen
overfchaduwd wordt door flaatlyke kolommen van Palms
booroen, van vier verfchillende foorten, wier bladeren
met eene bevallige buiging nederhangen, alsmede ver
Daadels, I^okusnooten en ander geboomte. -cierdmt
• Tusfchen dit uittochtje en het niet laat genomen
middagmaal worden de uuren onbepaald .heileed, naar
het geval wil, of de fmaak voorfchryft. Eenigen fpeelen met den bal, kaatzen, zwemmen, fpringen, harddraaven , of fchieten na 't wit ; terwyl anderen de Eergen Boschbewoonders (die zich in menigte by zulk een
Jagtparty vervoegen) leeren, hoe zy het wild verfchalken, verffrikken, en visfchen vangen moeten: hiertoe
.liebben zy eene verfcheidenheid van

werktuigen

in ge-

reedheid, in 't byzonder, alles., wat, verrasfing en bedekte onderkruiping of vervaardmaaking betreft; zich ten
deezen einde bedienende .van 't geen de ondervinding geleerd heeft dat gefchikt is om verfcheurendc. Dieren en
bet Wild te misleiden. — De Dames doen, op dien tyd,
naar welgevallen , eerie wandeling , of neemen eemg
vrouwlyk vermaak, 't zy in de open lugt, 't zy in de
tent , met leezen, fpeelen , en dergelyke lichaam en

geest

vervrolykende

bezigheid.

Naa het gehouden middagmaal begeeft zich ieder, albs
het weer heet is, of vermoeienis daartoe aandryft, te
rust. -- Uit dit verkwikkend middagf aapje ontwaakt ,
liaan de rydtuigen weder klaar , of liggen de kleine
vaartuigjes op een niet verafzynd meir gereed, om het
gezelfchap een avondvermaak te bezorgen , 't welk de
bewoonders van kouder gewesten alleen in verbeelding
fmaaken , vergeleeken by het daadlyk genot alhier ; 't
is eene

verrukkende

lustiging.

en de

gezondheid bevorderende ver -
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be fcheemering onder de keerkringen kort Valtender
is het, als 't ware, avond; wanneer de zon ondergaat4
Men brengt den avond met allerlei fpel, naar welgeval'
len, door, zomtyds afgewisfeld door het aanfchouwen
van de vrolykheden der Hindoos , — van hunne dansfen :
en zo nadert ras het uur des avotidmaals, waarvan men
liet meeste werk maakt, en dan 't zelve alles byzet i
wat kan strekken om den geest op te beuren en te
vervrolykeil. Hiermede neemt de dag een einde.
Deeze JagtpartyeIi duuren gewoonlyk , niet eehigd
veranderingen in de uitfpanningen ; vyftien of twintig
dagen. Het affcheid gaat meestal gepaard met een belilag over den korten duur, en met den wensch om die
dagen te hervatten,
Aan de Heeren Schryveren der 4lgenieedè Yaderlandfchd

.Letteroefeningen.
Mynd Heerei!
nder alle de Brieven, van bncercaanen aan hunnë I/orften, heb ik 'er weinige gevonden, met zo veel rondO
borfligheid , op eersen beflrafenden toon , doch tevens met

zulk eene r rnfiige Godsvrugt, gefchreven ,, als die van Dra
C. BURL ET aan KAREL DLL it, I{onin€ van Engeland: desniet.
temin i wanneer men in aanmerking neemt 1 dat zo wel KoDingen als Onderdaanen niets meer, dan ménfchen van ge.
lyke natuur en beweegingen, zyn, boe aanftootlyk dan voor
de gezonde Reden , hoe mishaaglyk, dat de deugdzaame Onderdaan nog zulk een deemoedig voorkomen moet aannee.
men omtrent enen ondeugenden Vorst s gelyk wy dic mede'
in dien Brief zien doorftraalen; doch 't welk. svaNtr, voor
zyn behoud , of om nog eenigen toegang tot 's Konings harte te vinden, waarfchynlyk, onvermydbaar noodig- achtte.
Het voorzede nu heeft my bewogen , den ,getitelden. Brief
uit het Werk: Bibliotheque Britannique , On H; lofre des Ouvrages des Savans de la Grande-Bretagne; Tome gme, pag.
295 , in het Nederduitsch te vertaalen , en aldus . UL. aan te
bieden. Waarby ik nog voege, dat deeze _ Brief aan KAREL
n& I[ werd toegezonden des avonds vóór den dag, waarop
men in Engeland de Verjaaring viert, of pleegde te vieren,
van den Marteldood van KAREL Ds I; en dat ik, by de mededeeling van deezen Brief, geen bergt gevonden heb, maa"
S
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wi eerre.vérwizing naar een voorig gedeelte der Memorien,
waaruit dezelve getrokken was, aangaande de uitwerking, welke
die op Koning :ILAREL heeft gehad, en hoe dit fchryven van
BURNET door den Vorst Is Opgenomen geworden; offchoon
anI n , uit het, verder Leven des laatstgeme!den , mag veron.
^lertlellen • dat hens, ter dier oorzaake , in _ zyn perfoon of
waardigheid geen leed is overgekomen. Hoeveel gelukkiger , met dit alles voor eeneg SULLY, dat deeze groote
Staatsdienaar eersen braaven HENRIK na IV tot zynen Koning
had! En boe gelukkig het Land, alwaar deskundige Ingeze,

-

teuen de mislagen der Regenten, of de gebreken in het BeJiuur , met eene befclieidene veymoedigheid , ongel#oord , aan
dcii dag mogen 'leggen!
Zo Gyl. nuttig keurt, aan dit myn gefchryf eene plaats in
het Mengelwerk van uwe Letteroefeningen te geevétl, zal zulks
zegt aangenaam zyn hem, die zich met alle achting tekent

Myne Heeren I
1 8 0 3,

UL. D. V. Dienaar
J. D.
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niet
edert eenige maanden heb, ik my voor
Z
durven vertoonen ,ten einde u geen verlies toe te brengen
in.uwett kostelyken tyd. Thans vertlout ik my, u deezen Brief
uwe Majejleit

te fchryven; en ik heb dit middel des te liever verkozen ,
vermits de diepe eerbied, die ik u verfchuldigd ben, my
zoude belet hebben vrymoediglyk by u te fpreeken. Ik ver
aan uwe Maje/teit te doen, en doe-mety,radgvin
dezelve in de tegenwoordigheid van God , aan wien ik eenmaal van myne daaden zal moeten verantwoorden. Ik fineek
u, Sire, niet ten kwaade te duidetr• de getrouwheid en yver
van uwen ootmoedigen Onderdaan, welke niets beoogt dan
srw welzyn, en om zich te ontlasten van zyn geweeten.
In de eerie plaats vordert myn pligt, uwe Majejfeit te
verzekeren, dat ik onder alle die geenen, waarmede ik ver.
keere s •nooit eenigen beraamden toeleg van oproer ontdekt
hebbe; maar ik moet hier byvoegen, dat bykans het gantfrhe
Volk verbIt:terd is, zeer misnoegd op u zynde, en dat bet u
mistrouwt. Eertyds werd de fchuld der dingen , welke der
Natie mishaagden, op uwe Ministers, of op zyne Koning!.
Hoogheid, uwen )lreeder r, geworpen; maar tegenwoordig vak
die
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did op titelven, en de tyd, dle, gewoonlyk, tndere kwaa^
len geneest,' doet deeze flegts erg er worden. Uwe laafde
Aanfpraak geeft aan veelen grond om te 'geloovén , dat alle
de Steden van het Ryk zeer gemaklyk zouden over te haai'
len zyn , om u Adres/en aan te bieden , tot verbetering der
mistlagen , die 'er begaan worden. -Men heeft daartoe nog
geen volkomen befiuit genomen ; maar zoals de gémbéderenzich gefield bevinden ,' is zulks wei te vetaagten, . Indien
uwe Majefleit een nieuw Parlement byéen roept, denkt men 0
dat die geenen, welke op het inleveren van 4dresfen hebben
aangedrongen , in het algemeen zullen verkoren worden het
Volk zal, over 't geheel, zyne fiem ten voordeele van diep
zich op deeze wyze gedraagen uitbrengen. De gemaatigdf en
onder hun, Weike over uw gedrag niet voldaan zyn , Rellen
zich voor, dat 'de ftant van uwe buitenlandfiche zaaken, en
van uwe Schatkist [EchiquierJ alhier, u tot de noodzaaklykheld zal dringen, om toevlugt tot uw Parlement te veemen;
en dat men alsdan de mislagen zal herftellen: deeze hoop
beweegt hen, on gerust te blyven. Zo uwe Majefleit he
Parlement in de maand April byëen roept, om nieuwe fub/!^
dien, tot byftand van uwe Bondgenoten , te vraagen, zullen
veelen van oordeel zyn, dat de benoodigde penningen, ter
nakoming uwer Verbindtenisfen . geheid moeten worden in
handen van Commisfarisfen, in dier voege, dat dezelve daarvan' kunnen verantwoorden aan de beide kamers. Deeze
Commisfarisfen zullen, naar alle waarfchynlykheid, beftaan uit
u niet naangenaame perfoonen ; maar dewyl zy Schatbewaarers
zyn , zullen' zy eene foort van Staatsraad formeertn , om
alle uwe Raad[]agen tegen te werken. Voor zo veel de toe•,
stand van • uwe -Schatkist [Echlquier] hetteft, merk ik niet,
dat men zich bekommere to 'In verlegenheid te zien, De
gezindheden zouden kunnen veranderen , indien gy zekere
2aaken aan 'uw Volk toeftond ; maar het i geen men van u
zal eifchen, zal u, ongetwyfeld, al te hard om. te veeduwen
voorkomen, en misfchien zou het met uwé ter niet beftaan baar weezen; daarin te bewilligen: In de wanorde, derhalven, waarin de zaaken zich bevinden, Is het gemaklyk, hina
derpaalen aan te treffen; maat zeer moeïlyk , om rèdmiddelerl
uit te denken.
Alle braáve'lieden, nogthans, komen hierin overeen, dat +et
één weg voor, u open blyft, en mooglyk, de eenigie, om d
tilt de verlegenheid te redden: en deezen zult gy niet intlaan , door de verandering valt het Minifrerie , of van den
.Staatsraad; noch ook door de byéenroep'ing van een nieuw
Parlement; maar (duld, Sire, dat ik zo rbndbbrtlig tot u
tpreeke) door het veranderen van uw hart, elf van uw gedrag. Dit 'na gezegd hebbende, Sire r Vergun my, zo gy
,
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rnynen Brief niet met verontwaardiging verwerpt, dat ik 'er,
met al den ootmoed van eenen aan uwe voeten te nederga.
bogenen Onderdaan , byvoege , dat men het misnoegen, 't
welk de Natie tegen u heeft opgevat, de nood, die u dringt,
de gramfchap van God , zo blykbaar doorilraalende in de
verydeling van alle uwe ontwerpen; dat men , zeg ik, dit
alles moet toefchryven aan deeze eenige oorzaak , dat gy
geene Godvreezenheid bezit; en dat gy niets bemint , dan de
vermaaken en den wellust. Uwe Majejleit verbeeldt zich,
niooglyk , niet reden, dat veelen , die zich tegen uwe oog.
merken aankanten , zulks niet doen uit liefde voor den Godsdienst: ondertusfchen heeft uw Volk meer eerbieds voor den.
zelven, dan gy denkt. ik raade u niet, u met de uitwendige
vertooningen van Godsvrugt te bekteeden , gelyk, weleer,
15ENRIK DE III, Koning van Vrankryk, deed, om den Storm,
die hem bedreigde, af ce wenden : neen , men ontdekte,
welhaast , het bedrog ; en gy zoudt daardoor uw misdryf
flegts te grooter maaken. Uwe Godsvereering moet in de
daad beftaan, en gy behoort daarvan onverdagte bewyzen in
het licht te ftellen. Verwyder van u alle voorwerpen van
verleiclinge; bovenal de Vrouwen, die u kluisteren. Hervorm
uw Hof. Zo gy u opregtelyk tot den Godsdienst wendt,
zult gy., eerlang , eene zuiveren vreugde genieten, dan die
uit het genot der vleefchelyke vermaaken voortvloeit. God zal
alle uwe Raadflagen beftuuren en zegenen. Gy zult de harten der braafste Mannen van uw Koningryk winnen. De
kwalykgezinden zullen ongerust en bedremmeld worden. Hun
party zal verzwakken, zo niet te gronde gaan. Ik weet, op
gewisfen grond, dat 'er niets is , 't welk de gemoederen van
uw Volk zo zeer van u heeft afgetrokken ,. dan het .geen aan
hetzelve, wegens het leven, dat gy leidt, ter oore,komt; en,
dit maakt het genegen, om geloof te flaan aan alle de
fchandelyke gerugten , welke ten uwen opzigte verfpreid
worden.

Sire, de Raad, dien ik u geef, betreft uwe zaakgin , en
bet heil van uwe ziele ,op. gelyke wyze; en alhoewel gy dien
God, diep de barmhartigheid u heeft bewezen van u in den
flag van Worcester,, en geduurende uwe lange b^tllingfchap ,
te bewaaren, en die u op zulk eene wonderbaare wyze op
den Throon heeft herftefd , zwaar beledigd. hebt, is Hy ,
echter, altoos goed. Indien gy ernftig berouw hebt, en uw
gedrag verbetert, zal Hy u alle uwe zonden vergeeven, en
u wederom in zyne gunfte aanneemen. Wat zou, 'er van u
worden , zo gy , in het midden uwer ongebondenheden ,
kwaamt te fterven Y Van den Rechterfloel, waarvoor gy moet
verfchynen , zal men op de Kroon , die gy draagt, geen' den
minften pxys stellen; zy zal alleenlyk dienen, om het vonnis
te
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te verzwaaren, 't welk men tegen u uitfpreeken zal: want ik
boude my verzekerd, Sire, dat gy gelooft, dat 'er een God
is, en dat de misdaad niet ongeftraft zal blyven.
Ik ben geen Geestdryver, noch uit geiiartheid , noch naar
gronditellingen ;, desniettemin heeft myn hart my zo fterk ge•
drongen om u deeze Vermaaning toe te zenden , dat ik gee.
nerhande ruste

heb gehad

, alvoorens

dit

gefchied ware.

Ik hoop, dat uwe Majeflelt niet beledigd mag zyn door
myne floutmoedigheid. Ik í1el my hierby niets anders voor ,
dan uw welzyn; want dit is het middel niet , om myne belangen te bevorderen. Ik werp my dan aan uwe voeten, en
ik bezweer u, in den naam van God, dat gy ter harte
neemt , hetgeen ik zeg , en de geringheid van hem , die
(preekt , niet veracht. Verbind u ernftiglyk aan den Gods.
dienst , en ik durf u allerlei foorten van ligchaamelyke en
geestelyke zegeningen in dit leven , en eene eeuwige glorie

toekomende, toezeggen. Maar byaldien gy volhardt
in uwe zonden, zal het oordeel van God, van nu voortaan,
as zodanig vervolgen, dat gy tot een voorbeeld zult Eirekken
voor de toekomende Eeuwen. En ik, uw arme Onderdaan,
zal dan in den grooten Dag tegen u getuigen, dat ik u deezen
getrouwen en opregten Raad gegeven heb.
Sire, niemand is 'er, die weet wat ik u zende, en ik
heb , met voordagt , deezen avond verkozen , opdat de
Plegtigheid des dage van morgen u gefchikt maake , om myn
gefchrift rypelyk te overweegen.
in het
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f Zalig Landvermaak! d Veldvreugd , zoet en aardig!
1411cr wee/den Stoel!
U kroont verdiende lof. Cy zyt der glorie waardig.
Het dwarlend Steegewoel
Kan by u /lechts een krans bereiken of berennen, . (kennen.
Daar 't wanen 't weeten fchupt , en 't kiezen gaat voor 't
et deeze fchoone regels van onzen 4btswoudfchen Dich„
„ 1Vl ter befloot een uwer Schryveren een Stukje, Land„ vermaaken getiteld, in uw Mengelwerk van den voorleden
„ Jaare. bi.. 317. Ik plaats dezelve boven het Vertoog, naar
„ het Engelsch gevolgd, 't welk ik u twezende , als in dit
„ faifoen niet ongepast."
^^(

De maanden des Jaars keeren weder , waarin zy, die zich
53ver.
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vermoeid vinden van Stadsgewoel , van de bezigheden, de
vermaal;en , de vertooningen van kunst en vernuft, welke
daar genoten en ten toon gefpreid worden, niet uitfluicing vats
de pnbezoedelde bekoorelykheden , welke de Natuur fchenkt,
,_ gaarne de tegen elkander botzende belangen, eifchen,
grillig en dwaasheden, alsmede de misdryven , zich daarme.
de menigmaal paarende, ontvlieden, om de zagte onbedorven
koeltjes , die over de velden waai jen , in te ademen ; ow op
te merken , waar de groeiende kragt der Natuure over de
hick daar onder mengende kunst heerscht; om in Rilde,eenzaamheid genoegens te fmaaken, die in den drom der weelige Stads-bezigheden niet kunnen gevonden worden; en, in.
dien het mogelyk is, geneugtUU te erlangen uit altes, wat be.
vallig is in de gezellige verkeering; vergeetende die onaangeenaamhedep, welke wy ontwaaren, door een te lang verg
Iyf op de drukke, opgepropte tooneelen des Stadleevens.
Het is ten deezen tyde , dat zy , die onverduldig zich
uit de Stad na het Land haasten, de eertle aanzien met
á1 den wederzin, welken men kan opvatten en koesteren tegen Bene plaats van opiuiting en gevangenis, Hoe veelen ,
nogthans, zyn 'er, die, langen tyd vóór het wederkeeren des
Winters, allen fpoed maakent om weder te keeren van dat
verblyf, 't geen zy thans als een Paradys befchouwen, met
alle de aandoeningen van affchuw baarend ongenoegen , alsof
xy een oord ontvlooden , of een woest eiland verlieten,
waar geene voetflappen eener weldaadige Voorzienigheid te
vindep waren,
't Zal., overzulks, geene geheel nutlopze taak weezen, dat
wy ons zetten om Bene getrouwe Vergelyking te maaken tusfchen de voordeelen van het Stad- en Landleeven; om, in
dit geval, tegen te gaan, eenige der begogelingen , aan welke
de menfchen, door hunne hoop en vrees , hunne begeerte q
en afkeerigheden , ten deezen opzigte zich blootget e1d vin.
den, voornaamlyk in die gevallen, van welke hunne Deugd
on Geluk het meest afhangen.
Dit is, ik ftaa het toe, een onderwerp, 't geen vaak be.
handeld is; nogthans zal de Vergelyking van het Stad- en
Landleeven, ten aanziene der vergelyking van de onfchuldige
Vermaskèn , de aanfpooringen tot Deugd, en de gelegenhe•
den, welke zy verfchaffen, om den Geest met nutte 1 undlg.
breden te verryken , zo ik hoop, iets aanbieden, 't welk in
ítaat is de aandagt van iets goeds begeerende. Leezers ere
Leezeresi'eu bezig te houden,
De Mensch is gefcbaapen , om, met onvermengde vreugd
die fchuldlooze Geneugten te fmaaken , welke het vertoon
des Lands, inzonderheid wanneer de groei al haar kragt betoont, allen aanbiedt. ..--. 'r is iets in de zagte koeltjes
van
,

;
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an een Mayfchen morgenhond, ryk in eene gepaste maate
van leevenslugt, zwanger van eene ele&triciteit en ,eerie warmte , die dezelve zagt en gemaatigd doet zyn, door geen ge
als 't ware de adem fchynt van de koes -weldgfchokt,n
Natuur — iets, 't w elk, zelfs zonder dat wy 'er-ternd
bepaald op letten , onuitfpreeklyk aangenaam is voor de
Zinnen.
Wanneer de Zon onbeneveld opgaat, en nog niet tot haare
volle kragt gekomen is, wanneer zy de fchaduwen nog maar
gedeeltlyk verlicht , mengelende haare fchitterende witheid
met de andere kleuren des tooneels , elke kleur verleevendigende, op welke zy fchynt, en zelfs aan het menschlyk oog,
als 't ware, eene nieuwe krat ver!eenende, — hoe veel
boe zeer veel loopt "er dan zamen om ons te verrukken !
Op zulk een morgen vond ik my eens op een belommer.
den oever, waar een murmelende flroom, op een kleinen af.
:land, voorby liep: een laag weidland , en verder een zagt
opgaanden heuvel, had ik ter rechter hand; aan de flinker
bouwlanden, dun met houtgewas omzet, en hoogerop een
ouderwets landhuis, met geboomte omplant. In deezen fland
voelde ik zodanig een genoegen , alsof ik, op eenmaal my
verwyderd vond van alle de woelingen deezer aarde, alsof
alle bekommering verwekkende denkbeelden op eenmaal uit
mynen geest verdreeven waren , en alle , die zich wilden in.
dringen, flegts moesten aangemerkt worden als de harsfenfchimmen van een ongerusten droom.
Zotntyds zullen zich , te midden van de veranderingen der
lugtsgefi:eltenisfe, nog fterker verrukkende vertooningen opdoen. Een zeer opmerkelyke van deeze foort deedt zich aan
rnyn oog op, wanneer ik te paard reed over een dorre hei.
de., grenzende aan een welbebouwd en allerfchoonst oord ,
't geen zich verre boven dien heigrond verhief. Een donderbui hadt het omliggend tooneel verdonkerd , toen ik nader kwam tot de plaats, waar het gezigt van het vrugtbaar
en bebouwd gedeelte zich voor myn oog zou opgedaan heb.
ben. De onweersbui borst los ; een flortregen , met hagel
vermengd, viel rondsom my neder, en hieldt eenige minuu.
ten aan , met een geweld , alsof een waterval van de hoogte
nederflortte. Terwyl het nog bleef regenen , fchoon met
minder gewelds , klaarde de lugt gedeeltlyk op , en • ik
bevond my aan het einde der heide. Op eenmaal, als ware
het een lugtverfchynzel geweest , door eene toverroede verwekt, deedt zich het fchoonfte landtooneel aan myn oog op.
De lugt daar boven was helder ; de Zon arerlichtte de opper.
vlakte ; het was , onafhangelyk van dee e bykomende voordeden, een 11uk lands, ryk in ongemeene fchoonheid; de
voorgrond, over welken ik daartoe naderde, bleef nog., in
S4
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vergelvking gefproken , donker. Het was even alsof ik de
£lifeffche Velden zag, door den Tartarus vaneen gefcheiden.
Ie Jérrukking , welke ik gevoelde , laat zich met geene
woorden befchryven ; nooit fmaakce ik ergens eene vreugde,
daaraan gelyk. '
. Dan het is niet alleen, gear fmaak, verbeelding en aandoe.
Hing zich vereenigen, om deeze onbetwistbaare vermaaken
der natuurti te finaaken, dat het Land gefchikt is om waar
genoegen te verfchaffen. Wanneer ik op de firaaten van een
grootti Stad wandel , word ik gehoord door veelvuldig ge.
raas; door een ftofwolk omgeeven; en het gedrang van men•
fchen , het gewoel der rydtuigen, alles dwingt my, op my.
In het veld ontmoet ik die ftoone hoede' te weezen.
renisfen, die gevaarén, in geinen deele; ik kan zonder zorge
allerwegen heen wandelen, er myner befpiegelingen botvieren. De room, de melk , de boter, de kaas , de cijeren
des Lands (de keurigfle lekkernyen voor een onbedorven
verhimelte) kunnen in derzelver frisheid en zuiverheid in
de Stad niet gefmaakt worden ; en komen 'er de verfnaaperingen der kunst niet by in vergelyking, dan om zeer te
kort te fchieten. -- De lugt, welke wy in de Stad made.
iaen, verfchilt, van die wy op het Land fcheppen, niet min.
der, dan het bezoedeld water in een regenbak , by het zui.
vere, 't welk uit de zyde van een rots ftroomt, en loopt op
een met fieentjes bezetten grond.
De opgenoemde eenvoudige en algemeene vermaaken, of
middelen om vermaak uit te fcheppen , aan het Land eigen
kunnen, in die volkomenheid, in de Stad niet genooten worden : en welke heeft deeze, die 'er pede in vergelyking komen 1
Het hoogde, waarop de Stad kan boogen, ten aanziene
van onfchuldige en natuurlyke vermaaken, is, dat , fehoon
dezelve geen van deeze op eene wyze zo zuiver en verrukkend kan fchenken als het Land, zy deeze in een veel
grooter verfcheidenheid en overvloed oplevert; ons in geen
opzigt verlegen laatende om iets , 't welk fchuldlooze begeerte kan verlangen. Het oog kan daar zich niet verlustigen op het friste fchoon der Natuure , doch wordt onthaald
op de fchoonheden van Schilder-, Beeldhouw- en' Bouw
vol gezet met-kunde.—Htblomij,venfra
bloempotten. de vertrekken , pronkende met half verlepte
Planten en Gewasfen, kondigen ons aan, hoe elk allerwegen
verlangt en haakt na de fchoonheden der Natuur; hoe onvolkomen deeze door de Kunst kunnen worden nagemaakt, en hoe
zeer eik arbeidt, om ze eenigzins, fchoon zeer onvolkomen,
te genieten. lb ftede van ale verfrisfende koeltjes der
landlugt, fchenkt de Stad, ten besten genomen, welgelugte
kamers. Zy geit ons voor, de fpeceryen , de zulken, de
thee ,
'
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thee, de koffy, de chokolade , de wynen , en de olien van
het Zuiden, het oosten en het westen, de vrugtbaarfte en
wydáfgelegenfte landen, ter vergoeding van het onvermogen,
om ons op te disfèhen de eenvoudige gefchenken van onzen
geboortegrond , door de Natuur zelve aangeboden in at
derzelver volkomenheid. Voor peinzende eenzaamheid biedt
zy ons aan , boeken , wetten , en gemeenfchaplyke Godsdien.
Itige vereeringen. Voor het hartitreelend geruisch van f'troo•
mende waters, het verrukkend 'gezang der vogelen , en
den groei der gewasfen . onthaalt de Stad ons oog en oor
met de veelvuldige beweegingen en werkzaamheden der
kunst, bezig in alle de woelingen der nyvere rnenfchen.
• Dusveel ter vergelyking van de Stad met het Land, ten
opzigte van die eenvoudige vermaaken der zinnen en der
verbeelding, aan ieder eigen. Ten opzigte van derzelver onderfcheidene middelen om Deugd te bevorderen, zal de ver.
gelyking niet min belangryk weezen. Men zal ten mintien
toeflemmen, dat op het Land minder verzoekingen tot On.
deugd zyn. Ondeugd beftaat niet zo zeer in de natuurlyke
voldoening van onze aangeboorene begeerlykheden en driften, dan wel in de geftadige fchepping van, en botviering
aan, eigen gemaakte verlangens, en eene ontydige opwek
verlangens der natuure , wanneer de.-kingvadewr
zelve, niet door kunst opgewekt, ons in rust zouden' laaten. Het Land, nu, is, in vergelyking gefproken, verftooken van alle die voldoeningen en opwekkingen van -kunst.
begeerten. De vertnaaken bepaalen zich tot die eenvoudige
begeerten, welke de Natuur ons gefchonken heeft, om onze
verzorgeresfen te zyn van de eerfte noodwendigheden des
leevens , en de befchermengels van ons bef taan. Het lee.
vert weinig op van die dingen, welke aan zatheid en ver
grenzen , en laat dus zinnen en verbeelding in eenen-veling
ífaat, die kunst-aanprikkeling behoeft, om ze weder tot heil
arbeid op te wekken. Het Land vertoont ons de-z3amen
maatfchappy niet in die gedaante , waarin dezelve een ver
voorkomen aanneemt. Het leidt ons niet tot die-leidn
befpiegelingen, in welker diepte verftand en hart groot ge.
vaar loopen om zich van de Natuur en van GOD te verwyderen.
Maar de Deugd op het Land nag, by vergelyking , zwak
en werkloos genaamd worden. De Stad is de plaats, waar
alle de kragten van werkzaame Deugd worden opgeroepen
tot het betoon van haare kragt en vermogen. Het is, waar
de verlokzels tot ondeugd en misdryf ons in zo veele bekoo.
rende gedaanten voorkomen , en met zulK eene krngt aandringen, dat enkele onfchuld niet gehandhaafd kan worden
zonder belden-deugd. Hier mengt gy u in de drukke woeling
des
Ss
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des zamenleevens; en hoe zwaar is de taak, maar hoe edel
de deugd, om te bedwingen die kwaade neigingen, die zelf.
zoekende aandoeningen, welke, zelfs te midden van het din•
gen na waare verdienften en maatfchaplyke uittleekenheid, in
bet hart opwellen 1 Hier alleen vindt men de werkzaamheid
des vernufts en vlyts in beweeging gebragt, die den mensch,
als 't ware, in een fcheppend weezen hervormt, en waarin
by, die zich onbefinet van ondeugd bewaart, de man moet
weezen , die de uiterfie poogingen tot deugd aanwendt.
)Eiier, terwyl gy, als 't ware, omwandelt in een drom van
menschlyke elende, worden, op eiken flap, alle edelaartige
en weldaadige aandoeningen met een geweld beltormd , fterk"
genoeg om tederheid en medelyden te verwekken, zelfs in
den zelfzoekendllen boezen. Hier , in fladigen handel met
uwen medemensch , vindt gy deeds gelegenheid tot betoon,
en ook tot fchennis van Regtvaardigheid — die deugd ,
welke , om zo te fpreektn , alle andere vervangt, en die ,
íchoon in den gewoonen loop der dingen de minst in 't oog
vallende der deugden, verreweg de gewigtigite mag heeten.
Eiier worden alle de menschlyke aandoeningen in volle werking gebragt; en de mensch wordt tevens verzwakt en ver.
herkt, door zich gefield te vinden in een Raat van benoodigdheid van menschlyke hulpe, terwyl by egter tienmaal
meer magts bekomt over de natuur en de fortuin , dan wan•
neer by, van de menfchen afgefcheiden , alles moest laaten
aankomen op de vinding van eigen vernuft en de kragt van
eigen arm. Ja , laat my, indien ik my te zwak hevinde
voor de uitoefeningen van werkzaame deugd , my verfchuilen in een Landverblyf. Dan , is myne ziefskragt fterk ge•
voeg, om die Deugden uit te oefenen , die de grootfte cie
menschlyke natuure , laat ik dan my liever in-ra.detzyn
de woelingen van het Stadleeven begeeven.
Maar vergelyken wy de Stad met het Land, ten aanziene
der voordeelen om Kundigheden te bekomen , hoe ftaac dan
de vergelyking ? 'Er zyn zekere gronden onzer kundigheden .
welke wy niet kunnen verkrygen , dan door eene daadlyke
befchouwing der natuure, door veelvuldige en naauwe ver•
keering met menfcben , waar zy het hart het bevrydst vertoonen van vermomming -- dan door een aandagtig let'
ten op het geen by voorkomende gelegenheden in onzen
eigen boezem omgaat. Deeze beginzels der kundigheden zullen onggtwyfeld beter door iemand op het Land dan in de
Stad worden opgedaan. Men zou zeker zeer ontydig te
werk gaan , met een Jongeling vroeg in den maal(iroom te
werpen van drukke woeling , als by, even gelyk de Wilde
van 4veyron nog weinig of geen kennis hadt van zyn eigen hart. en zyne vermogens. Het zou, zeer verkeerd zyn,
i,
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iemand aan kunstwerken te,. zetten, die niets wist van de
ffoffe , daartoe noodig , of de modellen , naar welke by
moest werken., (Jok ia het blylrbaar ,. dai ik van, anderen
niets kan leeten , dan door middel van die 'overeenkomst,
waardoor ik , uit myne eigene aandoeningen , redeneer tot
de hunne. Het Land , derhalveti ,' verfcha t ongetwyfel 4 de
beste middelen 'tot het verkrygen van deeze eerfte beginzelen van kundigheid , zonder welke het verftand, boe zeer
ook overlaaden met kunsttermen, voor altoos `een vreemde•
ling zal blyven in gezond verftand en waare weetenfchap.
Het Land is de rechte plaats tot opvoeding der Jeugd. Hoe
ongeloofyk groot is veelal de onkunde der zodanigen, die
enkel Stads - onderwys ontvangen hebben!
Met dit alles zal de geest, eenmaal met die rechtfchaape
beginzelen doordrongen , vervolgens niet misfen, in de Stad
de beste fchool tot aankweeking van 'kennis aan te treffen.
Weetgraagte, edelaartige weetgraagte,. wordt door niets Eierker aangefpoord en geprikkeld, dan door veelvuldigen ommegang. Het is enkel in de Stad , dat men gereediyk aantreft alle die middelen van onderrigting door de leevende
Item, door de boeken , en het Bezigt - der talryke verzamelingen van voorwerpen , die het verftand een ruimen
voorraad van kundigheden fchenken; van welke men, op het
Land blyvende, zich geheel verftooken vindt, en niet is by
te haaien, door middelen, welke men zich op 't Land zou
kunnen aanfchaffen. Daarenboven zal de verkeering in de
Stad ons ter beste oefenplaats ftrekken , om Menfchen te{
leeres kennen , en Chata&ters te onderfebeiden.
Dit is dan de forlorn onzer Vergelyking van het Land- en
Stadleeven, ten opzigte van Vermaak, Deugd, en Kundig
welker volkomenheid betlaat in der.-heid.DVrmakn,
zelver eigenaartige zuiverheid , eenvoudigheid , en gefchikt•
held voor bet natuurlyk character van den Mensch , zoekt
men best op het Land. Het Land levert een leevensftand op, waarin men zich gemaklykst van de Ondeugd terug
houdt; — de Stad biedt eene oefenplaats aan voor verhe.
verte, moeilyke , en helden - deugden. ---r Grond = kundigheden worden best op het Land opgedaan ; — de Stad is het
tooneel van noeste werkzatunheid in WeetenCchap en Zede.
kunde , en van alle die poogingen , waardoor Weetenfchap
en Kunst de gelukkigile vorderingen manken.

JAN
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LAN DEN GODSDIENST.

AAN DEN GODSDIENST,
A Waardfle fchat der wislende aarde!

d El gefchenk van zo veel waarde t
U zy dit nedrig Lied gewyd,
U, zaligheid der zaligheden !
Die, boven alles hier beneden,
Het rustpunt van genoegen zyt.

Wat vreugd kan ons het aanzyn geeven,
Wat heil verfcbaft een zwoegend leven,
Zo gy ons niet ten gids wilt zyn?
Een droom ,. verfchriklyk by 't ontwaaken ,
Een drom van ydele vermaaken,
Wier loon beflaat in ydlen fchyn.
8 Sterveling! wagt hier beneden
Geen waar geluk, geen zaligheden,
Zo gy den Godsdienst niet bemint;
Een poos mag 't fchyngeluk u ftreelen,
U zyn bedwelming mededeelen,
Maar 't is een fchaduw,, die gy vindt.
Een flag van 't noodlot doet u beeven ;
't Geluk ontwykt u; en dit leven
Schynt u vervuld met bang verdriet:
Te kleen om 't noodlot tverdraagen,
Zinkt gy, wanhopend, wet in klaagen,
En kent de waare grootheid niet.
Maar hy, die Gods getuigenisfen,
Die, wat ooit wankelt, nimmer misfen,
Als zynen grootfi:en fchat befchouwt,
By is het, die, fchoon flormen loejen,
Schoon dondrende onweérswolken broejen,
Altoos zyn vasten moed behoudt.
Hy denkt --- wat my moge overkoomen,
Voor geen gevaar Nebbe ik te fchroomen,
Al wat God doet, is wèl gedaan;
Hy treft in 't allerbitterst lyden,
In 't grootst gevaar, in 't heetile firyden,
Pe goede hand eens Vaders aan,
Zich
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Zich onbewust van euveldaaden,
(Schoon 't ongeluk hem Toms moog' (chaden)
Draagt by grootmoedig ramp en fmart;
Hy wiet, dat dit kortstondig leven
Geen vreugde zonder fmart kan geeven;
Ja! 't lyden reinigt bier zyn hart.
Zo fast een rots in 't hart der baaren ,
Die fchuimend rondsom heenen waaren;
Maar zy, zy fpot met hun geweld;
Zy durft haar trotfche kruin verheffen,
Verzekerd, dat geen golf kan treffen,
Geen íiorm haar ooit ter nedervelt.
Doch niet alleen in bitter lyden ,
In bange (mart, in angaig firyden,
Is 't Godsdienst, waar zyn oog op haart
.Maar dan ook, als een milde regen
Van voorfpoed daauwt op al zyn wegen,
Is hy 't , die waar genoegen baart,
Hy leert hem voorfpoed refit gebruiken,
Een te overdreeven lust te fnuiken,
Die hem bet waar genot ontrooft; —
Hy leert hem aan die waarheid denken,
Dat de aard geen vast geluk kan fchenken;
Waardoor zyn hoogmoed wordt verdoofd.
Door zynen invloed aangedreeven,
Slyt hy vernoegd zyn vlugtig leven
Op 't ftil , van woeling vrye land,
Hier fmaakt by duizend zaligheden ,
Natuur fchynt hem een bloejend Eden,
Wyl by zyn hart der deugd verpandt.
Ziet by den morgen glansryk ryzen ,
Dan moet zyn hart Gods grootheid pryzen;
En, wen de fcheemrende avond naakt,
Dan vergt Natuur op nieuw zyn klanken,
Hy blyft zyn God, zyn Vader danken,
Tot rust zyn blyde wonen ftaakt.
Zyn grootfie zorg is wel te leeven ,
Den armen hulp en troost te geeven,
Menschllevendheid zyn grootste vreugd;
Mag by de dwalenden verlichten,
Doet by voor weldoen rampen zwichten,
01 ,Dan, dan is zyn hart verheugd.

Dus
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Dus weldoend .,flyt'by zyne dagen,
Omringd van heil, beveyd van ktdgettj
Tot dat de Dood zyne bogen Buit.,
En dan , vertrouwende op zyn Vadtr,
Treedt by de hoogte Godheid nader,
En blaast gerust den ademt uit,

o C.iodadienstl waardite fchat der aarde I
b El gefchenk van zo veel waarde 1
Met u kan ik gelukkig zyn4
Elyf gy my by in ramp en fmarted;
Met u kan ik het noodlot tarten,
En, buiten u, .is alles fchyn.

Houdt vry, gy, laag gezonken zielent
Die 't ongeloof ten prooije vielen,
Den Godsdienst ílegta -Voor iedlen tchyn,
Maar, weet ook tevens , dat, by 't herven,
Gy niets dan wroeging zult beërven,
En wanhoop dan vw deel zal ¢yn.
Welzalig 't volk, dat Gods geboden,
Zo regt gefchikt naar zyne noden,
Ver boven aardfche glorie mint !
Wat ongeluk het; nok moog' treffen,
God zal het uit den nood verheffen,
Hy is zyn Vader en zyn Vrind.
Dat Godsdienst dan op de' aarde woont !
Dat by alom zyn' invloed toone!
Dat deugd het ongeloof veneer'!
Dan zal de zon van voorfpoed fchynen t
De nev'len van verdriet verdwynen,
En 't menschdom kent geen -rampen -aleer !
2803.
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(Ontleend uit de Secret Memoirs of the Court of Peters.
burg y Vol. III.)
berigtte
11, dat haar Borstbeeld van
fraai Marmer , zorgvuldig bewaard onder een glazen
M
klok, in eefi der vertrekken van• de Hermitage, met rood
CATHARINA.DE

be.
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befchilderd gevonden was. Men wendde alles aan i om haare
gramfchap gaande te maaken ,wegens die fchenddaad, den daader op te fpeureu en te doen ítraffen. — CATHARINA ,
zonder zich des verwonderd of verfoord te betonnen, ver
genoegde zich met alleen te zeggen: „ 't Is waarfchynlyk
„ het bedryf van een der Pages , die met my wilde boer,, ten , om dat ik de gewoonte heb om in 't rood gekleed
„ te gaan. Men heeft niets te doen, dan het rood 'er af te
„ wasfchen."
De - Keizerin hadt een kleinen Jongen, door de wags ver
gevonden , onder haare befcherming geno--latenopír
men , en liet hem dagelyks fchool gaan , in de Hoogdultfelie
School. De jongen kwam , op zekeren dag , uit de School,
en bleek zeer bedroefd te zyn. CATHARINA riep hem, en
vroeg, waarom by zo bedroefd was. — „ Ach I" fprak
het Kind , „ ik heb zeer gefchreid ; onze Meester is gettor„ ven; zyne Vrouw en Kinderen weenen bitter ; elk in huis
is in den rouw gekleed ; en zy zeggen , dat deeze Vrouw
„ en Kinderen zeer ongelukkig zyn, van wegen de armoede,
„ en dat 'er niemand is om hun eeten te geeven." --.
De Keizerin vaardigde onmiddelyk iemand na de School af,
om by den Opziger te verneemen , wat 'er van de zaak
was. Hy bragt berigt, dat dien dag een der Schoolmeeste•
ren overleden was, die Vrouw en Kinderen in een zeer behoeftigen toeland agterliet. Onmiddelyk zondt zy door den
bedroefden Jongen driehonderd Roebels aan de Weduwe,
net bygevoegden last aan' den Opperfchoolmeester, om de
drie Kinderen der Weduwe op kosten der Kroone op te voeden en te onderwyzen.
In dit geval zien wy het hart
van CATHARINA: zo bragt zomtyds de eenvoudige onfehuld
de klagten der lydende menschheid aan haar over , en zy
haastte zich om dezelve byftand te verleenen.
't Is zeer bekend , 'dat eene kunstkoude kan veroorzaakt
worden door een mengzel van Sneeuw en Salpeter : lette
en vuur zelfs kan desgelyks verkreegen worden , door een
mengzel van Geest van Nitrum en Olie van Terpentyrr;
deeze twee zelfrtandigheden vatten vuur , zo ras zy vermengd worden , even gelyk verfcheide andere, gelyk men
door de Scheikundige proeven weet. Eenige jaaren ge
'er brand aan boord Van een Fregat , te-lednotf
Kroonffad liggende, en dreigde het Schip met eene geheele
Vernieling. Men deeds onderzoek , om de oorzaak van dit
ongelukkig geval te ontdekken; men fchreef'het toe aan het
'bedryf van eenige kwaadwilligen. Verfcheide matroozen werden in hegtenis genomen , en men poogde hun tot bekente•
nisfe te beweegen. -- De Keizerin , van dit voorval ver wittigd , helde den vermelder voor:
Maar, Mynheer ! my
„ dunkt,
,

•
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» drinkt, In myne jeugd, geleezen te hebben , dat eenigd
,, op zich zelve koude zelfhandigheden . vermengd worden '
„ de , zonder het bykbmen van iets anders ; vuur vatten:
,, misfchien is deete brand door een ongelukkig toeval ver
zou e ne droeve zaak weezen t de on.-,orzakt;enh
„ fchuldigen te straffen." — Zy benoemde daarop terftoni
eene Bezending, om het Fregat te onderzoeken , en de oor
te fpeuren. KRAvT, Hoogleeraar-zakenvdbrop
in de Natuur- en Schei - kunde , was een der Leden. Meis
ontdekte, dat de Brand was veroorzaakt door een oliekruik i
uitgeflort op een hoop roet in den hoek des fchoortleens:
Dit was althans de gisfing , en men deedt des verflag aan
de Keizerinne, die bevel gaf om de vastgezette Schepelingus
te flaaken. CATHARINA verhaalde dit geval te meermaa.
fen , ook aan de jonge Groot • Hertogen ; die met haar fpraken over de lesfen in de Natuurkunde; ten einde hun te
doen begrypen , hoe nuttig deeze Weetenfchap voor hun kots
Weezetl.
,
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It EN DE SCHILDER ANTONIO VERR10s

een Napolftaamch Schilder, door caizt4
I1 na Engeland genoodigd en daar gekomen, vervaardigde veele Schilderflukken. De Koning betaalde hem
ruim en ryklyk, gaf hem een eerepos[ en huisvesting. Hy
leefde zeer ryklyk, hieldt een óverdaadige tafel, en was menigwerf zyne Majetleit om Geld aan. Eens te Ilampton-court
zynde, naa dat by zeer korten tyd geleden feoo P. St. ontvangen hadt , vondt by den Koning zo zeer van Hovelingen
dmgeeven, dat by geene gelegenheid hadt om hem te naderen. Hy verhoutte zich , te roepen i „ Sire! ik wenschte
uwe Majefleit te fpreeken!" — Wat, vEREIo, zeide de
Koning, is uw verzoek? — „ Geld , Sire 1 Ik ben zo fchraal
„ by kas, dat ik myn werkvolk niet kan betaaleis; en uwe
„ Majefieit weet, dat Marskraamers en Schilders geen lang
„ crediet kunnen geeven." De Koning glimplachte, en bragt
hem onder 't oog, dat by nog zeer onlargs icoo P. St.
ontvangen hadt. Hy antwoordde: „ t Is waar, Sire! doch
„ dat was fchielyk, vervloogen , en ik heb geen fiuk
gelds meer over." Op die wyze , fprak de Koning ,
NTONIO VERRIO,
DEN

{

zoudt gy meer verteeren dan ik doe, om myne Familie te onderltouden. — „ ' t Is waar ," voegde vERRio heul te gemoete
,i maar houdt uwe Al ajeíteit open tafel, gelyk ik doe?"

MENGELWERK §
TOET FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WLETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

PROEVE, OVER DE BRONNEN VAN MEIVSCHLYK

GELUI.

(Uit de Esfays on Mi/cellaneous Subjelis, by Sir Jon
sINcLAIa , Bart.)

e voorwerpen van 's Menfchen Leeven kunnen onD
der drie algemeene Hoofden begrecpen worden.
I. Dierlyke Geneugten , die elk voor zichzelven raa-

ken. I1. Maatfchaplyke Voldoeningen. III. Vert}andh
lyke Genietingen. Met andere woorden , de Mensch
kan befchouwd worden als een Dier; of als een ichep^
zet, gevormd oin in Maatfcliappy niet zyne Medemen<
fchen te leeven; of als een Weezen, met redelyke ver
begaafd, en voor de Eeuwigheid gefchikt.
-mogens
I: DILRLYKE GENEUGTEN.

Enkel als Dier befchouwd, heeft do Mensch, I. Voed.
zei, ten 2. Kleéding, ten 3. Wooning noodij;; en niets
behoort, in eenen welgeregelden Staat, eenig arbeidzaam
mensch te beletten , om , door zyn vlyt en poogen,
deeze onvermydelyk noodigé vereischten tot een voeg
lyk beftaan te verkrygen.
I. Voedzel. De noodzaaklykheid van Voedzel 9. om het
dagelyks verlies, 't welk het lichaamsgetlel ondergaat 4
aan te vullen; vereischt niet , dat wy 'er by ftililaan.
Zonder eene geregéldé en genoegzaame toevoeging van ge
zou fpoedig-zondvel,kwythfirgel,n
geheel vervallen. Een geregelde en genoegzaame toevoeging van Voedzel is, derhalven , de eerfie en weezenlykfte behoefte van den Mensch. Hoe dat Voedzel werke in het onderhouden van 's Menfchen gefteltenisfe, hoe
zulk eene menigte van byzonderheden, van elkander
,
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onderfcheiden in uiterlyk voorkomen, in fmaak, en in
hoedanigheid, alle' kunnen zamenwerken tot het zelfde
einde, om het menschlyk lichaam , 'voor een geruimén
tyd, te voeden, en in volle fterkte te bewaaren alle de
deelen, waaruit het lichaam is zamerngeileld, zal mis
nooit ten volleis ontdekt worden,
-fchin
Dan Voedzel Iiébbë men .niet alken aan te merken
als weezenlyk behoorende tot 's Menfchen bestaan; het
vlytbetoon, noodig om zich 't zelve aan te fchaffen ,,
mag men aanmerken als een bron van gezonde bezig
vermaak ; desgelyks is de voldoening-heidnofculg
en fmaak, welke zich by dat genot paart, geenzins• onzer opmerkinge onwaardig; fchoon 'er niet te veel tyds
en bezorgdheids thehoore befteed te worden aan een ftuk,
't welk, ten hoogften genomen, alleen befehouwd kan
worden, als een louter dierlyk genoegen.
'Er is alle reden om te gelooven ti dat de Menfchen,
in den eeralen tyd , voornaamlyk leefden van de uit
zichzelven voortkomende voortbrertgzels der aarde , of
hetgeen de jacht hun bezorgde. Maar wanneer deeze
min overvloedig werden , werden veelen genoodzaakt
zich te behelpen met Infe±en , kruipende en andere
afzigtige Dieren : ja de prang des, hongers dwong nu
en dan de Menfchen tot het fchriklyk uiterfte, om het
vleesch hunner Natuurgenooten ten voedzel te nuttigen. --- Maar deeze rampzalige tyden zyn gelukkiglyk
thans meestal voorby ; en gelukkig voor het Menschdom, zyn de bronnen, waaruit zy het noodige tot hun
bestaan kunnen ontleenen, veelvuldig, en kunnen deeze,
door vlytbetoon, derwyze vermenigvuldigd worden, dat
ze verreweg 'de vereischte behoeften te boven gaan.
Voorzeker is het onder de gewigtigti•e voordeelen der
#taatkundige en geregelde Zamenleeving te tellen, dat
lieden , in dezelve leevende , zich een geregelder en
voldoender hoeveelheid van Voedzel mogen belooven,
dan de leden van een omzwervenden hoop.
2. Kleeding. Naast het Voedzel is de Kleeding eelt
der weezenlykfle behoeften voor 's Menfchen beftaan.
In eenige Landen, 't is waar, zyn de Inwoonders gewoon, naakt te gaan ; en zy rekenen de Kleeding, die
anderen draagen,'als lastig en noodloos.. Dan, welk ook
het geval moge weezen , in zonwige daartoé guntige
oorden , en in zeer byzondere omftandigb den, op het
grootste gedeelte des aardbodems wordt, uit hoofde
,
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van de koude of de veranderlykheid der lugtfl:ret'ke , de
Kleeding als iets weezenlyks befchouwd , niet alléeni
uit hoofde van de welvoeglykheid en betaamlykheid ;
maar als een b fcherm- en hehoedmiddel . zeer pasfendd
aan de tederheid en zagtheid van 's menfchen vel. Iri
de daad, hadden de Menfehen, even als de Dieren des
velds, een natuurlyk dekzel, het Menfcltengef acht zou
niet zo wel in staat geweest zyn, om te leeven onder
alle de onderfcheidene lugtftreeken , als tegenwoordig&
Bekwaam zynde om zich Kleeding te verfchafl'en, door
middel van ontelbaare fl;o$èn , daartoe dieettig, kunnen zy hunne Kleeding veranderen, naar elks byzon.
Jere gefteltenisfe en de plaats. zyner wooninge+
3,. Wooning. . Het vermaak van eene Wooning te heb+
ben, mag eigenaartig geteld worden onder de .Dierlyke
Genoegens; .dewyl 'er veele Dieren zyn van den heer,

;

fchappy voerenden Leeuw tot Let weerloos Konyn, die

zich in holen, in bosfchen, verbergen, en dus dekkerf
tegen de ruwheid der Saifoenen , tegen de gevaaren ,
waaraan zy en hunne jongen zich blootgetteld vina
den, tegen de aanvallen hunner vyanden, bovenal wanneer zy ziek zyn , of rust verlangen. — Dergelyke oorzaaken bragten de Menfchen eerst in de

fnoodzaaklykheid om eene fchuilplaats te zoeken ; ei
terwyl zulke holen en fpelonken, als de natuur vorm
de, eerst Van hun bezogt en bewoond werden, kwant
het denkbeeld welhaast op, om woon- en verblyfplaat.en te zoeken in de bosfchen:; vervolgens maakten zy

hutten van hout, van arde, of (leen; voortgaande ets
leerende, werd een voeglyk huis gebooren , verder
Bene meer opgecierde em gemaklyker landwooning, aasij
groeiende tot het heerlyk paleis , naar de kunst der
bouworde gefticht, Toen verfchafte de Wooning niet
alleen eene fchui!plaats tegen de ongeftadigheden des
we@rs, en veiligheid in dagen van ziekte en rust; maar
eene verfcheidenheid van andere gerieflykheden werd
daaruit gebooren ; wel inzonderheid het gebruik der

brandttoffe , om te verwarmen , en de l'pyze heter te
bereiden ; en alles gefcbikter tot wooning voor den

Mensch gemaakt:
IL MAATSC$APLYI{E VOtDOEI^TINGEIv.

Dat de Mensch ter gezelligheid vetordgnd is, blokt

T:
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allenthalvetl. Het vermogen der Spraake, Waarmede hy'
begaafd is, de voordeelen, welke by door den byftand
van anderen geniet, de verbaazende verrigtingén , welke kunnen volvoerd, en de voorwerpen, die verkree.
gen kunnen worden, door de byeenvoeging van kragt

en bekwaamheid, bewyzen alle de noodzaaklykheid en
de voordeelen, ontslaande uit de vereeniging van Men-

,

fchen. In de

daad,

veele van de voornaamfte geneug-

ten , tot welker genot de Mensch bekwaam is , ont
fpringen uit deeze bron. Onder deeze zyn verreweg
de voornaamfte , die, welke ontftaan, r: Uit Familie.
betrekkingen of Vriendfchap. 2. Uit het Huwelyk, of

,

de vereeniging der Sexen. 3.

Uit

het

genot

des

Eigen

doms. 4. Uit nutte Bezigheden ; en 5. Uit Staatkundige Inrichtingen.
r, Familiebetrekkingen en Vriendfchay . Het eerfle Gezel.
lige Vermaak betytelen wy met deeze benaamin gen: want

geen

'er

fchynt

eer

opgebragt

weezenlyk onderfcheid tusfchen dezel-

ve. In de vroegfte tyden werden de Banden van Vriendfchap zeer aangepreezen; dewyl de nhenfchen toen veel-

werden als

Burgers van eenen byzonde-

ren Staat , dan als Leden van een byzonder Gezin,
Maar , gelyk JOHNSON te regt heeft waargenomen,
„ Bloedverwanten worden zeer gereedlyk Vrienden; '
eene genegenheid tot Ouders , Broeders, Zusters , en
andere Bloedverwanten , kan niet te zeer worden aan
als, in veele opzigten, een onvermydelyke-geprzn,
en nood* ge pligt. Deeze, egter , is niet onbeftaanbaar
met perfoonlyke Vriendfchap jegens anderen , die ons
niet to den bloede be:Iaan, doch met welken wy, door
nabuurfchap , door vroegtydige

kennis,

door eene

ge=

zamenlyke opvoeding , door gemeenzaamen ommegang,
door gelykaartige geneigdheden enz. s een naauwe genieenfchap

vormen.

2. Het Huwelyk. De tweede bron van Maatfchaply.
ke

Voldoening ontstaat uit

de -vereeniging der

beide

Sexen door het Huwelyk, 't geen ongetwyfeld een grooter geneugte en Breelender voldoening fchenkt, dan Familieverbintenis 5 of Vriendfchap, kan opleeveren. In bei-

de

deeze

heeft niet zelden een

onderfcheid van

belangen

plaats, waaruit verwydering kan ontftaan; maar in het
Huwelyk, wanneer het op rechte gronden gevestigd is,

kan zulks geen plaats vinden, uit hoofde van den naau•
wen en onverbreeklyken band, die de Egtgenooten zamen..
hegt,.
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legt, Het is ook uit deeze Verbintenis, dat alleen die
byzondere geneugten kunnen ont(laan, welke gebooren
worden uit de tedere aandoeningen van ouderlyke toegenegenheid, Hoe genoeglyk eene taak is het, Kinderen
van de geboorte af tot manlyke jaaren op te brengen, en
in Raat te Hellen tot het volbrengen dier pligten, wel
verdere Leevenstland van hun vordert ! Zoda--kedi
nig, waarlyk, zyn de ontelbaare voordeelen, zo alge.
tneene als byzondere, welke ontstaan uit dit flag van
verbintenisfe ; en de grootfte Staatslieden hebben onveranderlyk beweerd , dat het Huwelyk op eene bygondere wyze door de Wetten moet begunftigd wor.
den, als de hegttle grondllag van de lterkte eens Staats
en van Maatfchaplyk Geluk (*),
3. ,Eigendom. De naastvolgende bron van Gezellig Genoegen ontftaat uit het genot des Eigendoms; welke een
afftammeling is, en buiten te genfpraak een der gewig,
tigite voordeelen, uit de Maatfchaplyke Vereeniging
herkomftig. Indien het vermogen om Eigendom te ver.
krygen niet op een zekeren grond fteunde, zou 'er geen
fpoorfag tot werkzaamheid, geen aandrift tot vlytbetoon
weezen (t). Want wie zou het ooit in gedagten gepompn hebben ot>} 4eti grond, tot het voortbrengen
van

(*) Zo groot was te Athene de eerbied voor den Huwlyben- Staat, dat alle Bevelhebbers , Redenaars, en Perfoo•
nen , aan welken Benige openbaare post van vertrouwen werd
aanbevoolen , verpligt waren, om gehuwd te weezen. De
Romeinfche Wetten tegen den Ongehuwden Staat waren in de
Eeuw van AUGUSTUS zeer fireng.
(f) My is niet onbekend , met welke flerke kleuren de
Dichters de Gouden Eeuw afgefehilderd hebben; die dageg
als de alleen gelukkige voor het Menschdom afbeeldende,
wanneer, volgens de by hun geliefde taal des Dichters,
Mollia fecurae peragrabant otia genta,
Nec domus ui/a fires nabuit &c.
Maar Verciering is het Eigendom der Dichteren ; en het
voegt niet , Inbreuk te maaken op datgeen , waaruit zy allen
hunne fchoonheden ontleenen. Genoeg is het, aan te merken,
dat het onregtmaatige der Dichteren ruim vergoed wordt door
de toejuiching der beste beoefenende Wysgeeren r en de goed.
keuring Oer verliFhtfte $taatsmannen,
Tg
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van voedzel, te bearbeiden ; om een voeglyk en ge.
;naklyk huis ter wooninge te bouwen; indien by,, in
(lede van een uitlluitenden Eigendom te bezitten van
't geen by in deezer voege bearbeid en gefticht hadt,
en het vermogen om daarover naar welgevallen te
befchikken, moest zien, dat een ander zich meester
maakte van 't geen by gearbeid hadt, en, zonder zyne
toeftemming, her zich toeëigende? In de daad, de invoering en vaststelling van Eigendom is liet groote
middel, waardoor het Menschlyk Geflacht veredeld en
verbeterd is. Toen het Eigendoms-regt welgevestigd
was , bevondt men welhaast; dit flegts een gedeelteder Maatfchappye noodig ware om handwerken te verriten , tot het nodig beftaan van allen ; anderen
kreegen tydPuimte en gelegenheid om hunne Zielsvermogens aan te kweeken, nuttige Kunnen uit te yingen, en de grondflagen der Weetenfehappen te leggen.
4. Nutte Bezigheden. Het vierde Maatfchaplyk Genoegen ontfpringt uit het vlytig beoefenen van eenige
INutte Bezigheid. De Mensch is uit den aart tot bedryf
genegen, en kan het niet wel verdraagen, indien zyne lichaams- of zielsvermogens geen bedryf oefenen.
Wanneer de menigte van eere Maatfchappy vermenigv uldigt, moeten 'er nieuwe bezigheden worden uitgedagt, ten einde de Leden in (laat te Rellen tot her
verkrygen van een inkomen, genoegzaam om voor zich gelvon te beftaan, en een Gezin, ten voordeele van den
Staat, op te brengen. Een gedeelte van eerie zo talryke Maatfchappye is beftemd tot de weezenlyke bezig.
beden, om Voedzel, Kleeding en Wooning te verfchaffen; een ander gedeelte neemt het bgftuur op zich, en
beoefent bet Regt , de Godgeleerdheid en de Geneeskunde; anderen verdeedigen den Staat te water en te
lande; nog anderen dryven buitenlandfchen Handel, en
houden zich onledig met het vertieren der onderfcheiBene Artykelen van binnentandfche benoodigdheden, en
ook die elders gezogt worden, Ook zyn die beroepsbezigheden, welke herkomílig zyn uit de verfyning of
de weelde eens Volks , niet als noodloos te wraakent
noch ook die, welke alleen tot vermaak des Volks Itrekken : want de mensch kan niet altoos in ernftige befpie geling en werkzaanie bezigheid onledig zyn ; by
leeft nu en dan uicfpanning en vermaak noodig. ja,
wanneer liet binnen behoorlyke paalen beflooten blyft,
is
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is eene geneigdheid tot de Muzyk , tot Tooneelvermaakén, tot de fchoone Kunnen., en tot alle bezig.
heden, daaruit herkotíafl:ig, niet als nutloos te verwer.
pen, en veel min aan te merken als fchadelyk voor eene
groote Volksmenigte : want zonder de beroepsbezig.
beden', verbonden aan de Kunf}en tot de weelde be
trekkelyk, kan geen groote Stad met mogelykheid beftaan , geen volkryke plaats de middelen des- leevens
bekomen.
5. Staatkundige Inrichtingen. De laatfle bron van
gezellige voldoening orttfpriïngt uit de Staatkundige 1n.
richtingen , en uit zekerheid voor onze Perfoonen en
Goederen, en veele andere daaraan verknogte voor.
deelent
Onder de Staatkundige Geneugten hebbe men te tellen
liet geluk, 't welk eigenaartig voortkomt uit het getrouw- waarneemen van de veelvuldige pligten, welke
den Leden van eene Staatkundige Gemeenfchap te volbrengen Itaan; als, het aandringen op het bewaaren van
gehoorzaamheid aan de Wetten; het verdeedigen des Vaderlands tegen buitenlandfche vyanden, en het bedwingen van binnenlandfche oproerigheden; het beloonen en
aanmoedigen van verdienften ; het verrigten van wel
voldoen , naar het beste hun.-daigebryvn,ht
#ier bekwaamheden , aan zulke verpligtingen, als ge
worden uit den fl:and, waarin zy zich geplaatst-boren
vinden; by voorbeeld , indien zy bekleed zyn met het
regt om hunne Overheden te kiezen, de keus te laaten
vallen op de zodanigen , die, naar alle waarfchyn1yk.
beid , de gefchiktfteri zyn dm de belangen buns Lands
te bevorderen ; of, indien zy zelven eenig aandeel - in
het Landsbeftuur hebben , dat groot oogmerk onveranderlyk te bedoelen.
Ongelukkig , eg'ter, worden de Staatkundige Geneugten, althans die op een groote fchaal kunnen worden
afgemeeten, over 't algemeen, de minst voldoende van
alle gevonden. Nogthans worden zy het meest en vuurigst gezogt door vuurige en na eer Itreevende ge
wier groote doel is, niet zo zeer om waar-moedrn,
en ongehoord genoegen te fmaaken , dan wel om den
hoogmoed te voldoen, door het bekleeden van gezag en
het bevel voeren over anderen: aan dit ftuk wordt al.
les opgeofferd. Geen Volk, egter,, kan volkomen ge
wanneer ílaatkundige ftreeken en ge--lukigwezn,
fchil.
T q.
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fcbillen over oppergezag de hoofdvoorwerpen zyn vats
aandagt en "edoeling. De vrede en eensge;indheid der.
Maatfchapp ye wordt, in dat geval, iiiet alleen getloord
door Partyfchap; maar het wordt, in zekeren voege,
het belang van het eene gedeelte der Natie , het Volk
in een geduurigen ftaat van onrust en beweeging te houden; 't zelve in partyen te verdeelera; in veele geval
gedeelte tegen het andere te wapenen,; en-lenht
misfchien , in 't einde, de
te nemen tpt he;
='mágt
ellendig middel , om eene
in te roepen,
om hun te onclerfchraagen in hunne oogmerken. , Aan
Staatkundige onderwerpen is , tot eene zekere-dagtop
rnaate, noodzaaklyk in alle Landen , en bovenal in die
vry zyn; doch wanneer zulks ontaart in een geest van,
partyfchap , zullen de geneugten, uit Staatkundige inrichtingen oorfpronglyk , grootendeels verlooren gaan,
en de gevolgen moeten voor een Volk hoogst heil-'
loos weezen,
-

.

III. VERSTANDLYKE GENIETINGEN

De laatfie en algemeene bron van 't Geluk, waarvoor de Mensch vatbaar is, ontfiaat uit het aanwenden van zyne zielsbekwaamheden, en het genot, he
komifig uit Godsdiendigee en zedelyle betragtmgen.
Wanneer men, met gepaste aandagt, overweegt, tot
welke groote vorderingen de Mepsch bekwaamheden be
zit, kan het niet wel in twyfel getrokken worden, of
de redelyke vermogens zyn hem tot edele; oogmerken
g efchonken , dan enkel om als middelen te dienen tot
het voldoening verfchaffen van dierlyke aandoeningen;
en dat de zielsvermogens , net welke by boven alle
zvne medefchepzelen Trier op aarde begiftigd is , het
w tardigfte van alle 'zyne hoedanigheden uitmaaken. -:
an Rede ontbloot , Zou de Mensch in niets anders
van de Dieren onderfcbeiden weeen, • dan alleen in ge.
daante ; en, wanteer dat redelyk vermogen onaange.
kweekt gelaaten wordt , welk een arm en gebrekkig
fchepzel is dart de mensch ! j Iy moet behoefteup gevoelen , welke by niet in Raat is te vervullen ; Ti y
-

moet zich beroofd vinden

van voprdeelen, die van el-

ders niet geboet kunnen worden: schoon by alle de
dierlyke en gezellige voordeelen , hier boven opgeteld,
renrot , iiy zou eene ledigheid ontwaaren. -- iet

be`
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behoort weezenlyk tot zyn Geluk , dat zyne Zielsver,
mogens aangekweekt worden door eene daaraan pasfende opvoeding, en dat elk, hoofd voor hoofd, overeen.
komftig met den f1 and , waarin by, naar alle waar.
fcbynlykbeid , zal geplaatst worden , zich bekwaam
maake om die Zielsgeneugten te erlangen , waartoe de
aenschlyke natuur beftemd is.
Bovenal is de Mensch niet het vermogen der Rede
begiftigd, oni de Werken des AImagtigen te befchou• .
wen, en zich tot de Eeuwigheid toe te rusten. Wat
zyn de andere voorwerpen des leevens , daarmede ver.
korte tydsbeftek, 't welk de Mensch hier-gelkn?Ht
op aarde beftaat , blootgefteld aan zo veele gevaaren,
onrust, kwelling ep, verdriet , zou geen bezitten waardig
weezen, merkte men dit leeven niet aan , als flets
eene voorbereiding tot een ander.
Ten voordeeligite genomen, bereikt het menschlyk
leeven zeventig of tachtig jaaren. De eerfte twintig
aareii van 't zelve worden gefleeten in de kindschieid , in de fchoolen dei Opvoeding, om bekwaam te
jworden
tot het verfchynen op het tooneel des openbaaren leevens ; ' de twintig haren }aast het leeveliseinde
naaken veelal een tydperk uit van ziekte en ongeflekj,.
beid, waarin men zich weinig geluks kan belooven; zq
dat 'er, in de daad, ten besten genomen, flegts veertig
jasren overfchieten , waarop een mensch ' a als het tydperk van ondermaansch geluk , kan rekenen ; en hoe
veel valt 'er nog van die veertig jaaren af te trekken?
Welk een gedeelte gaat 'er fláapende voorby, wordt in
ziekte gefleetetí;, in het zoeken van ongeoorlofde najaa.
gingen; doorgebrà t in het lyden van onheil, uit ei
kwelling en het boosáartig bedryf van anderen ge.-gen
booren !
` Zeker, Qdanig een Leeven is niet genoegzaam om te
voldoes aan de wenfchen van een redemagtig weezen.
Zulk een weezen moet een oneindig genoegen fcheppen
uit de vertrouwende hoope , welke het Geloof in de
LeerItelIingen des Chrisiendoms alleen kan verfchaffen, dat
dit Leeven zal volduuren in eene andere en betere Wereld. In de daad, dit groote doel van 's Menfchen beiaan, het genot van de zaligheden der Eeuwigheid, is
't geen al het andere fmáak byzet. Vervuld met dit
denkbeeld, geniet een mensch de geneugten deezes leevens , zonder eene finertlyke telourttejling e ontwas-'
5
ren,
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ren, wanneer by dezelve niet langer kan fmaaken; en
by verdraagt met manlyk geduld de veelvuldige on-.
gerustheden en tegenfpoeden , welke hem hier op aarde beloopen; volzeker vertrouwende, dat by eene vol.
komene vergoeding hiervoor zal. ontvangen op een ander tooneel zyns voortduurenden beftaans.
Zodanig zyn , over 't algemeen, de Geneugten, voor
welker genot de menschlyke natuur vatbaar is. Geen
Mensch kan verwagten , die alle te zullen fmaaken ;
dan by is de gelukkigfIe mensch te achten, wien 'er
het groottle gedeelte van te beurte valt; en dat Volk is
het beste befluurd , waarin het grootfile gedeelte van
die tot hetzelve behooren zulke zegeningen onder hun

bereik vinden.
$ONINGLYK PRUISSISCH REGLEMENT, VOOR HET
OP TE RICHTEN INSTITUT DER YOEPOKS-INENTING, TE BERLYN.

(Uit bet oorfprongelyk Hoegduitsch vertaald.)
i%y FREDERIK WILHELM, door Gods Genade Koning
l^v van Pruisen, Markgraaf van Brandenburg, Des
Heiligen Roomfchen Ryks llartskamerheer en Keurvorst,
er.z. enz. doen kond en laaten hier mede weeten. 1)e
gelukkige voortgangen, welke de Inenting der Koepok -

ken , overal , ten besten des gantfchen menfchelyken
gellagts, heeft gemaakt , hebben ons eene nadere aan
middelen te denken, hoe wy aan-leidngv,op
deeze weldaadige uitvinding een fnelleren en ruimeren
werkingskring, voor onze getrouwe Onderdaanen, zou
kunnen bezorgen. Hier toe heeft ons een byzon--den
der Inentings - Inititut het doelmaatigst gefcheenen; en
na dat wy hiertoe ons de gefchiktfle ontwerpen, door
den Chef van ons Medicinaal Departement, voor 00gen hadden laaten leggen , zo keuren wy genadiglyk
goed, dat 'er, in onze Refidentieftad alhier, een Inentings-inftelling, op de volgende wyze, worde gemaakt.

5I.
Het oogmerk van deeze Inftelling is , om aan een
ieder, vooral aan de Armen, de gelegenheid te verfeb af-

n9F
fchaffen , om hunne kinderen , met de Koepokken, te
kunnen doen inenten, geheel om niet , en met zekerheid
voor alle onechte (toffe ; naardien daar Reeds echte
ftofe , zo tot verzending , aan buiten de Hoofdf}ad
woonende Artzen, in onze Staaten, als tot mededeeling, aan de hier aanwezenden, door in deeze zaaken
kundige mannen , verzameld , en zorgvuldig bewaard
zal worden.
INSTITUT DER K0EP0KS- INENTING.

§ 2.

Om dit oogmerk te bereiken, zullen Reeds twee
kinderen, die met echte Koepokken zyn ingeënt, in
het gebouw des Inftituts, om niet gehouden en gevoed
worden , zodanig , dat, wanneer een kind, volgens de
bevinding der Artzen, uitgelaaten wordt , wederom een
ander in zyne plaats treedt. Kunnende Ouders, Voogden, en alle anderen, die over zulke kinderen eenig opzicht mogten hebben, verzekerd zyn, dat voor dergelyke , aan het Staats-opzicht overg geevene kinderen,
vaderlyk gezorgd zal worden.
§ 3.
Voor deeze Ingeënten , zo wel als voor zodanige
Perfoonen , wie ook hunne Ouders zyn mogen , die
om niet begeeren ingeënt te worden, is een byzonder
vertrek in ons Frederiks - Weeshuis opgeruimd, met
de volgende bevelen.

5 4•
Den Geneesheef van dit huis , onzen Hofraadjl,
Dr. BREIGIER , die zich, door het bevorderen der Koe
Inenting, ons vertrouwen ten vollen heeft waar -poks
gemaakt , ftellen wy aan , tot inentenden en diri--dig
geerenden Artz van het , in gemelde Weeshuis, opgerichte Inentings-Inftitut, en maaken het hem tot eenera
pligt :
• i° Te zorgen voor zuiverheid en orde, gelyk ook,
dat de ingeënten, volgens zyne voorfchriften, met ge
ast voedzel, en , zo het nodig is , met geneesmidde--p
len, uit onze Hof-apotheek , voorzien worden, en dat
zy behoorlyk, door eene oppaster,, ? ezorgd worden.
2 ". De te ontvangene Inentelingen, waar toe niet
liefst kinderen , beneden de drie , en boven de twaalf
jaa-
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jaarel, dienen genomen te worden, na een voorafgaand
onderzoek omtrent hunne voormaalige Gezondheidsomtlandigheden , behoedzaam te kiezen, op dat niet,
met het var} hun verzameld vogt , andere zieli tef toffen
overgedraagen worden.
6 De Inenting deezer kinderen zelf te verrichten;
po 4zelye niet eerder uit het huis te laaten gaan,
voor dat zy ten vollen herteld zyn: waartegen he
bem veygelaaten wordt , de kinderen , vóór hunne inkomst In het huis, in te enten, en dezelve dan aan te
legmen, als de Inenting gevat heeft.

§a?
De verzameling, bewaaring en verzending, der Igoe.
poktlof e maakt een aanzienlyk gedeelte uit van het
Ampt onzes inentenden Geneesheers. Hoedanig by
hieromtrent te handelen hebbe , laaten wy enkel over
aan zyne beproefde bekwaamheid en rechtfchaapenheid,
Hy blyft aan ons echter , wegens mogelyke mislagen,
verantwoordelyk.

5 6,
Onze Inentin s-artz zal, tot de Inenting der geenen,
die zich aan bet Inftitut aanmelden , weekelyks een
of` twee dagen bepaalen , e p daarvan , in de hier uit.
komende Intelligenzbladen , tiet ]Publiek, door een kort
bericht, 1çepnis gev^n,b

S7
Die geenen, die , in het huis van het Inttitut , zyn
ingeënt, moeten, agt dagen na de Inenting, zich daar
wederom naar toe begeven; op dat de loop der krankbeid beoordeeld, en beflist zal kunnen worden, of men
dep Ingeënten befchouwen kan , als beveiligd tegen
de natuurlyke pokken. Zo de Ingeënte , wegens ziekte, of andere gelykzoortige beletzels , niet in slaat
mogt zyn , aldaar ip perfoon te verfchynen , moet daar
van echter kennis aan den Inentings-artz worden gegeeven ; op dat by,, door de hem toegevoegde helpers,
de noodige ophelderingen zou kunnen doen inwinnen,
Waarom wy ook
S 8. Het
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S 8•
Het den Inentings-artz tot een pligt maakera, een
.taauwkeurig Journaal te houden, over alle de Ingeëoten; by ieder ingeënten aan te tekenen, van wien de
flof genomen is ; ook alle vierendeels jaaren een daar
uit gemaakt Extra& , verzeld met de daarby ter zaake
dienende aanmerkingen, aan ons Opperst Cellegié van
Geneeskunde en Gezondheid over te reiken.
§9
Daar intusfchen de belangrykheid van dit Intlitut
een beftendig.opzicht vordert, zo draagen wy zulks
op, aan ons Opperst Collegie van Geneeskunde en Ge,
zondheid, en aan ons Armen - Bestuur ; zodanig, dat
deeze Heeds, uit hun midden , daar toe, , aanblyvende Diredeureh zullen benoemen. Ook keuren wy
by deezeii goed , dat, ten dien einde, van wegen heli
Geneeskundig Lichaam, onze Geheime Raad en Lyftnedicus FORMEI, en van wegen het Armen•Beftuur 3
onze Geheime Raad en Lyfinedicus HusELAND is aaugefteld,
§ Id
,

Deèze Gedeputeerden bekleeden de plaats ban zaakkundige Confulenten dgs inentenden Geneesheers , in
dringende en bedenkelyke gevallen , in welke by dan
verpligt is, hun raad te volgen. Verder zyn zy Vërbonden, om, zo zy, in hunne plaatzelyké bezoeken,
eenige wanorde of gebrek mogten waarneemen , daarvan , aan hunne Committenten , ten fpoedigften , tot
het bekomen van verbetering, kennis te geven. Ten
welken einde de Geneesheer van het Huis, fchoón wy
hem niet als een ondergefchikten aan de Deputatie
aangezien willen hebben, toch verpligt zal zyn, voor
hun het Journaal over de Ingeënten , zo wel als de
Correspondentie over de verzending der Poktlof, die
volgens de orde des tyds verzameld en Atenmaatig
gefchikt moet worden, zo dikwyls zy daar uit onderrichting begeeren, open te leggen,
,

S II.
De Geneesheeren , die Koepokfioffe van den Inenting's-
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tings-artz begeeren , moeten zich voorts in postvrye
brieven tot denzelven wenden, of voor goed neemen, dat de port vervolgens, door den Post, weder
hun words ingevorderd.
-omvan

S 12.
Bepaaldelyk willen WY het Inf itut met den i 1 e.
eenfiber deezes Jaars openen, en ter zyner tyd het Publiek doen onderrichteh van de voortgangen , die
daar mede worden gemaakt. Ten oirkonde hier van
]rebben wy dit Reglement hoogst - eigenhandig getekend, en met ons Koninglyk Zegel laaten bevestigen. Aldus gedaan en gegeven te Berlyn den Iq Otto'
ber i8o^..
(L. S.)

FRIEDRICH WILHELM.

Graf v. d.
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WAARNEEMING OVER DE NUTTIGHEID VAN HET
UITWENDIG GEBRUIK VAN BRANDNETELEN,
IN EEN TERUGGEDREEVEN HUID-UITSLAG. Door A. SCHWARTZ, Med. Doc-

tor te flarden.

et ilryken en taan met Brandnetelen was, van
ouds, een beroemd middel tegen verfcheidene fleegende kwaalen , inzonderheid tegen Verlammingen ,
hardnekkige Zinkingen enz., waar door men dikwyls
nog hulp aanbragt, wanneer alle andere middelen te
vergeefs gebruikt waren. In het zo leerzaam • Chi'
xucgiscb linisch Intlitut van den Hoogleeraar ARNE'
IAN, te Gottingen, in het welk alle mogelyke middelen, zo oude als- nieuwe , Heeds, ten naauwkeuriga
ílen ,beproefd worden, heb ik meermaalen de heerlyktte uitwerkingen, door 't gebruik der Urticatie, gezien, vooral in Verlammingen; tegen welke alle andere vermogende middelen te vergeefs gebruikt waren.
Dan of men voorheen ook ooit van dezelve gebruik
heeft gemaakt, by teruggeweekene Huid-uitílagen, zulks
is my onbekend. Voor eenigen tyd ben ik reeds op
den ' inval gekomen, om- zulks, by eerre gunflige gelegen .
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grnhid, te beproeven, die door het volgend Geval eer,
lang, tot myn groot genoegen, aanwezig was.
Een twee-en-twintig - jaarig zwakkelyk meisje., de
Dochter van; een bier woonenden Heelmeester, dat
reeds een half jaar lang ziekelyk geweest was, wierd,
op den d December z8oi, aangevallen door eene hevige Koorts,. met halspynen, gtoote vermoeidheid en
zwaarte in de leden , flaauwten enz. Alle tekenen
gaven eene Scharlaken-koorts te- kennen , die., toen
ter: tyd, algemeen.heerschte. Ik fchreef eene Mixtuur
voor, uit de Infufio rad. Valerian., met fpir. Minde•
reri en het Extr. Hyofcyami; teffens met een Lin. lbo•
latil. Camphor. c. Opio, om . den pynelyken hals mede
te wryven. Zy bevond zich, hier door, ras merkelyk
verligt , terwyl ,. twee dagen daarna, de Scharlakenuitlag zich openbaarde. Met het Geneesmiddel wierd
intusfcben aangehouden: wordende teffens, van wegen
de vermeerderde Keelpyn, een fpaanfche vlieg in den
nek gelegd, en het vlytig gorgelen, benevens het fpuiten in de keel,' aanbevoolen., Ten volgenden dage
was de uittag nog meerder voor den dag gekomen ,
zo dat het geheele lichaam daar mede bedekt was. De
Keelpyn en de Koorts waren thans merkelyk afgenomen, en de kragten vermeerderden :.zo, dat de Lyderesfe
thans, zonder bezwaar, in het bed kon opzitten.
Op den tienden had zy meer koorts ,en meer vermoeide
beid, terwyl zich, onder den fcharlaken - uitflag, kleine
blaasjes vertoonden, die met een melkagtig vocht gevuld waren. Tegen den avond van dien dag, nadat
de Lyderes eene koude gevat had , floep de uitbatting
naar binnen , ' t welk ik, door de onachtzaamheid der
ouders, eerst op den volgenden morgen, ten elf uuren,
gewaar wierd. Thans was haar pols zeer klein en ras,
de handen en voeten waren koud, het gezicht miskleurig en met koud zweet bedekt. De dooriikking was
zeer bezwaarlyk. Ook was zy ylhoofdig, doofachtig, en zeer woelig, zo dat zy zich befendig van derf
eenen kant van het bed naar den anderen wierp. Aap
ieder been liet ik eene fpaanfche vlieg leggen, met be.
Vel, om, zo ras de huid behoorlyk rood was geworden, dezelve te verplaatzen : waar by ik beval, aanhoudend wryven en borflelen der huid, kramp[lillettde
klyfleeren , inwendig eene Mixtuur uit Infuf. Con-

rentr. Valcr. cum Naphtha vitriol. Camp/i, ct Opio, en,
van
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vats tijd tot tyd i een glas kragtigen warn. Des avonds
waren de toevallen alle verergerd. De angst was tot den
hoogítén trap gefteegen; hevige ylingen wisfelden af met
flaauwten ; de pols was naauwelyks voelbaar , dé
koorts nog heviger; het flikken geheel onmogelyk, de
tong zeer gezwollen en vol fpruw, enz. In 't kort, de
Zieke was zo erg gefield , dat 'er weinig hoop van geneezing oveiblee c
Onder deeze omítándigheden ; geduurédde welke zy
noch kon; noch wilde innemen, terwyl 'er, tot liet
aanwenden van een warm bad; geene gelegenheid was
geloofde ik maar alleenlyk, door .middel der Urticatie,
nulpe aan te kunnen brengen. Ten dien einde liet ik
bogenblikkelyk een bundel Brandnetelen, die gelukkig
wegen het zachte weder, nog te bekomen wa--lyk,van
ren, Naalen, en liet haar daar mede, door haarera Vader, niet'zo zeer (laan, dan Wel, over het geheele li
beginne voelde zy daar niets-cham,tryken.Id
van, doch, na dat zulks, geduurende den tyd van twee
huren ; vier maaien, herhaald was; gaf zy eenige tekens van. gevoel. Dit hield ik voor een goed teken;
waarom ik met de Urticatie ; eenmaal in het uur ; zo
lang aanhield , tot dat 'er eerre zichtbaare uitbotting,
bvér het geheele lichaam, was voor den dag gekomen.
Op den morgen vari den ra vond ik haar merkelyk
beter : de koorts was veel geringer, zy zelve was ge.
rustei en minder afgemat, de ylhoofdigheden kwamen
zeldzaamer en waren zagter. Zy klaagde ook, dat haare fpaanfche vliegen zeer pynelyk waren; waarom ik
dezelve, met eene verzachtende en heelende zalf; very
binden liet. De Urticatie wierd nu, geduurende dee•
zen geheelen dag, alle twee uuren hervat. Des avonds
vond ik haar nog beter, fchoon 'er geene wezendlyke
Scharlaken - uitbotting weder verfcheenen was. Het ge=
bruik der Brandnetelen wierd nu nog, alle drie uuren,
herhaald.
Geduurende den volgenden nacht had de Lyderes re=
delyk geflaapen , en fprak , op den morgen van den
dertienden , vry verttandig. Zy wist niets van betgeen met haar gebeurd was, doch verzekerde, dat zy
thans als in den Hemel was. Haare angst was nu
geheel verdweeren, doch zy was ten hoogftén afgemat.
De koorts kwam nu eerst tegen den avond; het lijkken was vry goed, en de, pynen in den hal$ waren dráa,
ge'
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gelyk. Zy bekwam Bene Mixtuur uit de Infirf. Conc.
Rad. Valerian. cum Liq, anod. min. Hofm. et xlix.

Stomach. Whytt. met nu en dan een glas wyn, vleeschfoupen, en 's avonds eerre doffs Opium. Daarby wierd
de Urticatie nog, geduurende eenige dagen , viermaal her.
haald. Vervolgens bekwam zy een Decoct. Gort. Salic.
cum Es/ent. QuasJiae &c. maakte gebruik van eene voedende Dieet, en genas, hoewel langzaam, toch volkomen, nadat het geheel lichaam was afgeíchilferd.

BYZONDERHEDEN WEGENS DANTE.

an deezen ongemeenen en oorfpronklyken Italiaan..
V
fchen Dichter , die in den Jaare 1265 gebooren
wierdt, wordt verhaald , dat by eerre vuurige liefde

hadt .opgevat voor eerie jonkvrouwe , onder den naam
van BEATRIX j op den vroegen leeftyd van negentien
jaaren door hem bezongen. Zyile Minnaresfe Benige
jaaren daarnaa overleeden zynde , raadden hem zyne
Vrienden , ter verdryvinge van zyne zwaargeestigheid,
zich in 't huwelyk te begeeven. Hy volgde dien raad,
doch hadt 'er welhaast berouw van : want ongelukkig.
lyk viel zyne keuze op eerre Juffer, die vry veel overeenkom st hadt met de befaamde XANTIPPE van Vr egere dagen. En dewyl onze Dichter de lydzaamheid
van SOKRATES niet bezat, i^heidde by zich van baar,

met uitdrukkinge en blyken van veragtinge , zoo geweldig en hevig, dat by vervolgens haar nooit weder.
om in zyne tegenwoordigheid liet verfchynen.
Dus ongelukkig in zyne minnaryen, leende DANtE
het oor aan de flemme der eerzucht, en begaf zich in
den draaikolk der Staatkunde. Ongelukkig slaagde by
hier ook wederom , en f ondt aan menigerhande gevaa•
ren ten doel , tot dat by eene fchuilplaats v©ndt aati
het Hof van Verona, by Prins CAREL DE LA SCALA r
Doch DANTE's hooghartigheid was voor h )ofiche afhanklykheid weinig berekend , en de doorgetlaane onaange.
naamheden hadden zynen Geest tot zwaarmoedigheid ge
Dit (lelde hem voor kwaade behandeling cu-ftemd.
veronagtzaaminge bloot, aan een Hof, alwaar alles vroJykheid en gedruis was, en van den Hofnar neer werk s
wierdt gemaakt dan van den Dichter. De Vorst merkte
V
dit
NMENG. 1803. NO. 7
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dit op, en vraagde hem : „ Welke de red-n ware,
„ dat een onwaardige Knaap , zoo als de Nar was ,
„ wierdt bewonderd, terwyl hy, een Man, die in ge.
„ leerdheid, vernuft en opregtheid geenen wcergaê hadt,
„ algemeen verfnaad wierdt?" „ Waarom ver
wondert gy u daar over? " was DANTE'S ant--„
-woord : „ Weet gy niet, dat gelykheid van Zeden de
„ Eierkoe band van verknogtheid is?" Dit , en veele
andere even fcherpe antwoorden, mishaagden zynen Patroon , en noodzaakten DANTE , heroha te verlaaten.
De verheffing van HENRIK, Graave van Luxemburg, ten
Keizerlyken throon deedt in 't eerst hem eenige hoop opvatten, aan zyn Vaderland te zullen terug gegeeven worden; doch 's Vortl:en dood, kort daarnaa voorgevallen,
ontzette hem van allen uitzigt op herftelling. Einde
een gerust vertil yf te Ravenna, alwaar-lycvondtb
liy, in dienst van den Heere dier Stad , in den Jaare
1321 , overleedt.

AANMERKINGEN OVER DE BEZWAARLYKHEID VAN
ST. DOMINGO TE ONDER TE BRENGEN, EN
1ET BELANG VAN ENGELAND EN FRANKRYK IN DE ZUIKER-EII.ANDEN.

(Ontle-nd uit The Crifss of the Sugar Colonies. In Four
Letters to the Right lion. HENRY ADDINGTON, Chancellor of the Exchequer.

í6o2.)

„ ?en mag, het opfchrift , hier boven geplaatst ,
„ leezende, by zich zelven zeggen: De bezwaar„ lykheid van de te onderbrenging deezes Eilands heeft
„ geen bewys van vooren noodig; de langduurige Kryg,
„ door de Franfchen aldaar, tot nog toe zonder bereiking des oogmerks, ten koste van zoo veel fchats
„ en bloeds, gevoerd, en nog aanhoudende, ftaaft het
;, van agteren ten voldingendite. Met dit alles kwa;, men ons de Aanmerkingen des ongenoemden Engel;, ft/zen Schrycers voor, van dien aart te zyn, dat ze
,, de vertaaling, en eene plaats in ons Mengelwerk, ven
dienden. De Schryver heeft zich veele jaaren in de-„
West-Indïën onthouden; en de Aanmerkingen, welke
wy hier mededeelen , zyn gefchreeven en gedrukt ,
,,vuór
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,, vóór dat neen iets wist van de laatst aangewende
„ en nog aanhoudende poogingen der Fran /èhen : ter,, wyl de bygevoegde Staatkundige Bedenkingen ook de
„ aandagt onzer Landgenooten verdienen."
Het ]Eiland St. Domingo is ten minften 4.5,000 vierkante mylen groot (*), en misfchien moet 'er een half
IVlillioen volks te ondergebragt worden. De tyd, doorgaans befteed in eene West-Indifclze vermeestering, zou
niet genoegzaam weezen voor een geen tegenstand ontinoetenden doormarsch van het begaanbaarst gedeelte
des lands Het heeft een overvloed vn natuurlyke
vastigheden, van engten, fchriklyk voor den aanvaller;
van bosfchen, naauwlyks door te dringen, van bergen,
voor een Europeaan, fchoon met geene wapenen be.
lemmerd, onbeklimbaar. Een Oorlog , hier gevoerd ,
staat niet fpoedig te eindigen. De Krygsverrigtingen
zullen veelvuldig, uitgeftrekt, werkzaam, afmattend en
van langen duur zyn.
Het volflaagen te onderbrengen van het geheele binnenlands gedeelte zal zo wel een verdrietig als hachlyk werk weezen ; de te onderbrenging op den duur
daar te (tellen, is nog bezwaarlyker; by de. onberekénbaare zwaarigheden en moeilykheden van eenen Oorlog
tusfchen de Keerkringen komt de uitgeftrektheid van de
Europijche bezittingen.
Doch, wanneer wy in opmerking nemen den nieuwen
Vyand, die beftreeden moet worden, zwellen deeze bin.
derpaalen , hoe groot en vervaarlyk zy in zichzelveri
naogen weezen , tot eene veel grootel en min overkomelyke geduchtheid.
De zieklyke ontfcheepte Krygsmagt , ter te onder4
brenging aangevoerd , ontmoet wederstand van ManSchappen, geheel bevryd van den verzwakkenden in.
vloed
(*)'De Aardryks-befchryvers verfchillen grootlyks in de
opgave van de uitgeftrektheid van St. Domingo. GUTIíRIz
befchryft het Eiland als 45cí mylen lang en 150 breed. Mr.
1DWARDS geeft 'er, in zyne Historie vaa dit Eiland, Liegt! de
lengte aan van 390 mylen en r4o in de breedte. Ik heb
de laatfte begrooting gevolgd; maar met veel aftarring, wegens de groote onregelmaatigheid van de breedte.
Va
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vloed der lugtftreeke; van menfchen , by welken de
Geele Koorts onbekend is, die gewoon zyn den zwaar
arbeid te verrigten onder de op hun kruin bran--ften
dende zon , die niet ziek worden door zwaare hitte
of de afwisfelende vogtigheid des dampkrings.
Terwyl de Franfche Krygsknegt door vermoeienis bezwykt, en misfchien een doodlyke ziekte fcbeept door
een gewoonen Europifehen marsch, zal de Neger, veeleer vervrolykt dan neergeflaagen door de heete lugt ,
die zyn tegenftander uitput, ten minoen even clerk als
hy, en veel vlugger door gefteltenis en hebbelykheid,
den zelfden afftand voort of terug trekken, als eene ver
veeleer van uitfpanning dan van arbeid, en met-rigtn
Bene vaardigheid , waartoe de ander , onder die lugtítreeke, geheel onbekwaam is.
Daar de blanke Soldaat het leeven moet onderfchraagen door aangebragten leeftogt , welke hem niet dan
met veel moeite en groote kosten kan toegevoerd worden ver van de Zeekust, vindt de Neer, in de binnenfte gedeelten des Eilands, en zelfs op de toppen
der bergen, in het groeiend ryk voedzel genoeg, om
zyne hardvogtige natuur te onderhouden , en zich
boven alle de wisfelkansfen des oorlogs te verheffen.
De grond zelve is zyn onuitputbaar magazyn, daar dezelve, door de fpoedigtle en gemaklykfe aankweeking,
en zelfs door voortbrengzelen, uit eigen aart, de voed
planten en vrugten verfchaft, waarvan by zeer-zamfte
wel weet te beftaan, inzonderheid nu, daar de vrugtbaare Zuikerlanden , voor geen gering gedeelte , tot
voorraadlanden aangelegd zyn.
Gewoon op eene fchraale wyze te leeven, en naaktbeid zo wel als honger te verduuren , is liet zeer bezwaarlyk mogelyk, den Neger te onder te brengen ,
door hem den voorraad af te fnyden; hy kan, derhalven, in de behoeftigfte omtlandigheden vegten , en in
wyken en uitdellen de zekerde middelen vinden om
den magtigflen inval te verduuren en te verydelen.
De oppervlakte des lands verfchaft hem onfeilbaare
middelen, om een invallende Legermagt, door een wy
kend oorlogvoeren , te kwellen en te vernietigen.
Door de verbaazend flerke waterbeeken, die, in den
regentyd, van het gebergte na zee ftroomen, zyn de
Test-Indifche Eilanden vol diepe fpleeten, of, gelyk ze
door de Engelfche Creoolen genoemd worden, Guts, zoda-
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danig, dat het naauwlyks mogelyk is, ééne myl ver
te gaan, zonder een deezer aan te treffen. De zyden
zyn dikwyls te Iteil om 'er met gemak af te daalen,
en daarenboven doorgaans bezet met boomen of kreupelhout; de wegen, derhalven, over deeze moeilyk begaanbaare plaatzen, zyn voorzien van bruggen, onmogelyk voor Ruiters, en zelfs bezwaarlyk goor voetgangers , aan dit land ongewoon, over te trekken.
Het is blykbaar, hoe zeer van deeze landsgef'eltenisfe party getrokken kan worden, niet alleen om hinderlaagen te leggen , maar ook door het gereede middel
van de bruggen en overgangen af te breeken , en dus
des vyands voortgang te fluiten.: in de daad, het valt
veel bezwaarlyker, deeze wegen te behouden dan te
verwoesten ; dikwyls worden dezelve, in den regen
vernield, en niet-tyd,oreafnlwtome
herfteld dan met veel arbeids en groote kosten.
Zelfs daar, waar geene zwaarigheden van evengemelden aart zich opdoen, als in de vlakkere deelen
des Eilands, of waar de bergen zich niet zo Reil ver -heffen, doen zich hinderpaalen van eenen zeer belemmerenden aart op, tegen den voorttoeht van een inrukkend Leger. In de onbebouwde ftreeken is het kreupelhout zo digt en doornagtig , dat het zeer bezwaar.
lyk ,It 'er door te dringen , dan voor Negers, wier
behenàigheid , om zich met' behulp van hunne bylen
eenen weg te baanen, verwónderlyk groot is: en zelfs
op bebouwde gronden zou een Leger, door het hooggegroeide Zuikerriet, KolFy, en meest alle andere daar
landeigene voortbrengzelen , niet dan bezwaarlyk kun.
nen voortkomen, langs de gewoond wegen, zonder hulp
van Pioniers op bykans eiken voetflap , en zonder
blootgelteld te zyn aan veelvuldige hinderlaagen.
Ruitery in een land van die geteltenisfe te gebruiken, is baarblyklyk een hooploos beftaap ; naardemaal,
om reeds aangevoerde redenen, de wegen gemaklyk onbruikbaar kunnen gemaakt worden voor den doortocht
van Paardevolk. Derzelver herhelling door de Blanken zou geen gernaklyke taak weezen, en, op zommige
plaatzen, zou misfchien de arbeid eens Legers van eenun dag niet in (laat weezen , de vernieling van één
enkel uur te herftellen. Daarenboven zou dit Krygsvolk, deeze wegen doortrekkende, zich tteeds blootgetteld vinden aan hinderlaagen, daar zy, te paard geze..
Vj
ten,
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ten, aan. den begluurenden -vpand zich té meer boo*

geeven; terwyl zy deezen ontdekt en verjaagd hebben,
de, met geen voordeel zouden kunnen nazetten. Het
lot van een gedeelte Vrywilligers op St. Vincent, die
te paard uitwogen , om de Charibben, in den laatflen
oorlog, aan te vallen , dient ter genoegzaame bekragti,
ging van 't geen ik hier bybragt.
De wykplaatzen der Negers, wanneer zy de neder
bekomen, zouden de bosfchen eri bergen zyn ; wer--lage
waards het niet alleen voor Ruitery,, maar ook voor
Europeaansëh' Voetvolk, ten uiterften moeilyk zou weezen, hun te vervolgen.
De meerderheid van-den Neger, onder die lugtftreeIce, is in geen ftuk aanmerkelyker,, dan in de fnelheid
en gemaklykheid, waarmede hy de :leilfte zyden der
bergen op en af klimt, zonder vallen, of buiten adem
te geraaken; een vermogen, 't welk hy ongetwyfeld
voornaamlyk verfchuldigd is aan eene vroeg verkreegene en langduurige gewoonte, in het bewoonen en be,
arbeiders van die hooge en fleile plaatzen , zo veelvul
-dig op de Zuiker-eilanden. Door deeze zelfde hebbeiykheid, grootlyks geholpen door niet gewoon te zyn
aan het bedwang van fchoenen, en daar uit volgende
vlugge beweegbaarheid der fpieren van voeten en teenen , vindt de Neger geen ongemak of hinder by de
glibberigheid van de oppervlakte der bergsteilten ,
schoon nat door genadig vallenden regen: op plaatzen,
waar een Blanke het zeer moeilyk zou vinden met een
vasten tred te wandelen, zal de Neger, tot verbaazing
der vreemdelingen , afdaalen met een (nellen voort
een bundel gras of hout op zyn hoofd,-gan,met
zonder éens mis te etappen , of de vragt , welke by
draagt, te verliezen.
Het is op het gebergte , dat de weggeloopene Nefiers, in menigte, op de Eilanden der Engelfchen, het
nazetten hunner Meesteren verydelen ; het was op het
gebergte , dat de Maroon- Negers van -Yamaica, door
zich te bedienen van de gepielde voordeelen , hunne
onafhangelykheid vestigden en langen tyd staande hielden; en het was voornaamlyk door de ontoeganglykheid
van zodanige wykplaatzen, dat een handvol Charibben,
op St. Vincent, zo lang de poogingen der Enge//dien
wederftand booden.
Het mag overtollig gerekend worden, breeder flil te
slaan
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taan op de algemeene voordeelen , voortvloeijende uit
deeze bronnen van eigenaartige verdeediging ; want hoe
veele voorbeelden heeft men niet aangetroffen, zelfs in,
de Gefchiedenis van Europa , dat een ruw .en in den
kryg onopgetoogen Volk, niet voorzien van krygsvoorraad, den fluitboom van een bergagtig land Relde tegen
de langduurig voortgezette poogingen van magtige en
krygshaftige Volken , te hunner te onderbrenging ver.
eenigd?
Dan, om de reeds aangevoerde redenen, is deeze lijn.
derpaal veel groóter en geduchter tusfchen de Keerkringen, dan onder de gemaatigde lugtftreek van Europa;
en hadden de Zwitzerfche en Corficaanfche Bergbewoonders dezelfde land- eigene meerderheid niet boven hunne
aanvallers, die de Negers der Zuiker- eilanden, in hunne
eigene gebergten , bezitten boven den Europifchen Soldaat.
Wanneer ik, over 't geheel, alleen in aanmerking
neem de phyfike ongelykheid tusfchen de terke Kinderen van de Zon in hunne eigen land(treeke . en de
Krygslieden uit gemaatigder lugtftreeken tegen hun opdaagende , vergelyk ik dien ftryd omtrent by het ge
een Matroos en een Haai in 't water, of-vegtusfchn
van een Lugtreiziger tegen een Arend in de lugt.
Wy moeten niet vergeeten hier mede in rekening te
brengen de bezwaarlykheid, om de zodanigen, die eens
uit den beker der Vryheid gedronken hebben, te doen
wederkeeren tot de wreedfle Slaaverny, en den rug te
bieden aan de zweep van den Slaavendryver.
Uït alle deeze oorzaaken meent de Schryver van het
Stukje, waaruit wy het bovengemelde ontleenden, reden te hebben om te gelooven , dat St. Domingo de
wieg zal worden van de Vryheid der 1lfricaanfche Negers, gelyk dit Eiland voorheen die was van hunne Slaa•
,.eriZy in het Westlyk Werelddeel ; en de gevolgen van
de Vryheid eens zo grooten aantals Negeren, voor den
f}aat der Slaaverny op de Engelfche Eilatiden , laaten
zich, zyns oordeels, gemaklyk gisfen.
En , voegt by 'er nevens , zelfs eens veronderfleld
zynde, dat het den Franfchen in 't einde gelukke, om
de Zwarten het voorige juk om den hals te klemmen,
of wanneer zy de zaak met hun vinden, zal 'er een zo
fterke Krygsmagt op St. Domingo moeten onderhouden
worden , dat fauiaica en de overige Engel/die VolkV4
plan.
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plantingen onophoudelyk bloot liggen voor eenen inval ; en zouden dezelve, by het ontdaan van eenen
oorlog, wel ras in de handen der Franfchcn overgaan.
De Schryver, (opdat wy, verkort, dit nog uit hem
ontleenen) de gevaaren van der Engelfch,-;a Bezittingen
in de West-Indië ontvouwd hebbende, voegt 'er de
middelen by, welke by oordeelt, dat verftandige Staat
moet aanwen -kunde,izhaclyktoend,
-den.Nahtbvlne1•iptouzydgh,
door de Erage1Jchrn in agt te neemen in het tegrenwooz
dig gefchil tusfehen de Franfcheh en hunne Voikplantingen, en het aantoonen van de bekrompene Staatkunde der Planteren, ten opzigte van de Neger -flaaverny,

Snerkt by op, dat de eenige volvoerbaare grondlag, op

welken de toekomende veiligheid der En.;elfrhe Zuiker..
volkpiantingen kan gebouwd worden, beftaat in het

verbeteren van het lot eens zo grooten aantals men-

fchen , en hun van gevaarlyke vyanden in verdeedigers
te veranderen ; 't welk alleen kan gefchieden door uit
In--oefnigvadwt emgsParlnt.

dien, door verkeerd begreepene beginzels van Staatj^unde , of uit infi hiklykheid voor eene werkzaame en
veel vermogende party , dat regt , en , laat ik het zo
noemen, die pligt , fteeds verzuimd blyft , zal het
fielzel van Slaaverny een bron blyven' van inwendige
zwakheid en gevaar,, tot dat opfland, of eene vermeestering van eene vreemde magt , de welverdiende uitfiag
woede,
En elfchen en Franfchen heiden hebben de droeve

ondervinding gehad van de fchielyke en ontzettend groo-

te sterfte der Ezuropi/èhe Krygslieden in de West Indrfche Eilanden; en, indien uoodzaaklykheid de Republiek
dringe om de Vriendschap met de Negers aan te kweeken, en Staatkunde dezelve beweege om de Negerkrygsbenden voor dat gedeelte haarer heerfchappye te
organrfeeren, moeten de Eugelfchen denzelfden wei in
!laan; naardemaal met de Republiek tusichen de Keer-

1 inpen te firyden, zonder daar te lande een groot aan -

tal van die zelfde daar gevormde Krygslieden te hebben, even 't zelfde zou weezen als het aanwerven van
manfchap tegen CADMUS, die, op één oogenblik, Le-

vers uit den grond kon doen opkomen.
By het wraaken van het Stelzel der Slaavernye, op
1taat- en zedekundige gronden, brengt de Schryver de
flerk-
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fierkíte waarfchuwingen by tegen het aanleggen van eene
nieuwe. Slaaven-volkplanting op het, door de Enge/fr hers
nieuwlings verkreegen Eiland Trinidada. Hy raadt in
tegendeel, dat een gedeelte van den ryken en nog niet
ontgonnen grond deezes Eilands, voor een laagen prys ,
of om niet, zal uitgegeeven worden aan allen, dieP zich
daar als Volkplantelingen willen nederzetten, om alles
te laaten bewerken door vrye Negers. De handelge•
fchiktheid des Eilands Trinida'!a wordt door den Schryver hoogst aangepreezen. De hevige Stormen en Or.
kaanen merkt hy op dat zich nimmer zo verre zuid
als dit Eiland; terwyl hy de diepe-wardsuitfekn
en ruime Baai van Paria befchryft als eene veilige
Haven voor de Schepen : ook zal de ligging van dit
Eiland, zyns oordeels, eene nutte en allerbelangrykfte
ha.ndelplaats opleeveren voor de Manufa&uriers van
Groot-Britts je en de handelaars van Spaansch 4merica.

NARIGTEN WEGENS DE INWOONDEREN VAN HET
GEBERGTE CAUCASUS, EN BYZONDER WEGENS
DE CIRGA3SIERS. Volgens P. S. DALLAS.

Veelerlei berigten loopen 'er , wegens de onder.
,, V fcheidene Stammen, in de bergagtige flreeken van
„ den Caucafus zich onthoudende; de beste hier aan te
„ treffee , twyfelen wy niet of zal onzen Leezeren
,, behaagen, Wy hebben ze ontleend uit de Bemerkun„ gen &c. van den Hoogleeraar PALLAS, op zyne
„ Reize door de ZuidlykLLe Gedeelten van het Rusf„ fche Ryk , gedaan in de Jaaren 1793 en 1794. Het
eerste Deel deezes Werks, in qxo, metekleurde Plaa„ ten, zag te Leipzig het licht in den Jaare 1 799 "
x
I. PALLAS gewaagt , in de eerfile plaats, van de Zes
Stammen of de Inwoonders van Klein Ibasfa. Deezen
waren voorheen Christenen; doch hunne Edelen omhelzen tegenwoordig den Mahomethaanfchen Godsdienst.
Hunne Zeden , Kleeding en Leevenswyze gelyken op
die der Circasfiërs , (waarover wy uitvoeriger zullen
fp reeken) ; ook is 'er Benige gelykheid in hunne taal.
De Landbouw wordt by hun gehanteerd; doch de Vee
hun voornaamile bedaan. Beroemd is hun-hoedryis
Vc
Ras
,
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Ras van groote en fchoone Paarden. Zy zouden, naar
hunne eigene gedagten ; ryk weezen , indien zy geen
geduurigen overlast leeden door de invallen der Circasfifche Jrinfen,
II. De Inwoonders van Groot 4basfa. Aan deeze
zyde zyn de Natufchaki de magtigflen. Zy leeven in
het gebergte, doorgaans met kreupelhout bezet. In ge}
nis hiervan is hunne Landbouw van weinig beduidevolge
; doch zy moesten , ter oorzaake van de fchoone
weidlanden , hier voorkomende , de heerlykfte kudden
hebben. Dán hunne onophoudel yke vyandfchappen, en
geneigdheid tot roof , beletten hun om aan eeneg ge =•egeld plan van huishoudkunde te denken. Zy leeven
in twist met alle hunne nabuuren , de Saninzi alleen
uitgezonderd. Zy gaan liegt gekleed , en leeven op
,eene jammerhartige wyze. Zy teelen eenigen voorraad
van rogge, en houden zomtyds zwynen, 't welk het geval. niet is der andere Stammen in deeze Gewesten. In
hunne fmalle aangezigten, in hunne ter zyde plat gedrukte hoofden, in de kortheid van het onderfte gedeelte des
gclaats, en in het uititeekende der neuzen , vertoonen
alle de libasfiërs 'een byzonder Nationaal Character.
Hun hair is donker bruin. Het blykt, dat zy de zeer
oude Bewoonders geweest zyn der Noordwestzyde van
den Caucafus, dat zy zich verder verfpreidden, tot dat
zy door de Circasfiërs in het Gebergte gedreeven, en
door by aanhoudenheid gevoerde oorlogen tot een klei
Stam gebragt zyn. Hunne taal heeft geene ver.-ne
wantfchap met eenige bekende Europifche of .d[ iiatifëhe
taal. Het blykt, dat zy ook voorheen van roof leefden. Zy zyn waarfchynlyk het zelfde Volk, 't welk,
volgens STRABO, in deezen oord Zeefchuimers waren.
III. Het krygshaftig Volk , de Circasf ërs , bewoont
de hoogere gedeelten van het Gebergte Caucafus. Dit
Volk

breidt zich uit in de aangrenzende fchoone vlak -

ten , waar het de voorige Bewoonders verdreeven of
te ondergebragt heeft. — De Circasfiers zyn eene
foort van Ridders , die onderling een volkomen leen
jegens hunne Onderhoori--roeigftlzankv,
gen uitoefenen; een ffelzel, hoedanig de Duitfche Ridtiers, voortyds, met eene grooter maatc van ontmenschtheid , in Pruis/cu en Lyfland invoerden. Uit dit oog
dat de-puntbefchowd, vrneflig,
lloof
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fibdfdeh en Edelen alleen 'de Natie uitmaaken; dat hunfie Onderdaanen meest allen flaaven zyn, afkomftig van
te ondergebragte Volken , die de taal hunner vermeesteraaren hebben aangenomen, en als de zodanigen zagt
behandeld worden; alsmede dat een vrye, moedige Ridderfchap geen vreemd juk, dan met den groottien wederzin, kan draagen — zouden wy meer toegeevenhéids gebruiken, ten aanziene van hunne Ariftocratifche
Regeeriugsgefleltenisfe , hunne beflendige Oorlogen ,
voortyds tegen den Khan van de Crirn, en tegenwoordig. tegen Rusland. Het is gelukkig , dat hunne onder
-lingevyadfchp, erlingvamt
dit heldhaftig volk onder een aantal kleine Opperhoof.
den, hun min yreeslyk maaken. Het ware te wenfchen,
dat zy, zonder dat hunne dapperheid daarby leedt, tot
goede Onderdaanen konden gevormd, en eenigzins 'aan
geregeldheid gewend worden; in zulk een geval zouden
de Circasfiërs Bene zo moedige ligte Ruitery uittnaaken
als immer te velde trok.
Het gedeelte van dit Volk , waarmede Rusland te
maaken heeft , is dat , 't welk woont op en naby de
Caucafiaanfche Grensfcheiding. Zints het daarftellen
van die Grensfcheiding, heeft het nu eens op eenen
vriendlyken voet met Rusland geleefd , dan eens bloedige oorlogen met dat Ryk gevoerd: dan tegenwoordig
wordt het, volgens het laattte Verdrag met de Porte,
aan de Keizerlyke Kroon onderhoorig gerekend. Dit
gedeelte der Circasfsërs is bekend onder den tytel van
de groote en kleine Kabarda,
De Kabardiaanen agten zich van 4rabifchen oor
-fpronge.MischzydoverblfsanLgers, in vroegeren tyde door de Kalifs na het Gebergte
Caucafus gezonden. Anderen doen hun van de Mainelukken afdammen. De algemeene overlevering, onder
naamen, toont, dat zy-ileundorgvben
voorheen de Grim bewoonden.
De Edelen zyn verdeeld in - oude edele Ridders en
Edelen van Edelen. De Circasfiërs in 't algemeen, en
in 't byzonder de Kabardiaanen, leeven in Dorpen ,
welke zy van tyd tot tyd verlaaten, uit hoofde van de
opeenhooping der vuiligheid, de onveiligheid der plaatze , of andere ongelegenheden. Zy voeren flegts het
beste en zwaarfte houtwerk van de huizen mede, en
verbranden de rest. Zy zoeken Bene plaats, die hun
best
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best gefchikt fchynt, pp, en fawn 'er zich neder. Bouwen zy op eenigen afstand van het water., dan maaken
zy een kanaal tot het naast by gelegen meir, door dyken op te werpen, waarin zy zich zo behendig toonen
als de Crirnfche Tartaaren. Zy bouwen hunne huizen
digt by elkander, in een of meer kringen, of ook wel
in langwerpige vierkanten, derwyze , dat het plein in
't midden eene ruime plaats voor het Vee open laate;
deeze plaats heeft flegts ééne opening, is omringd en
in zekervoege befchermd door de huizen.
Doorgaans woonen de Mannen in een afgezonderd gedeelte dier wooningen. Zy vertoonen zich niet gaarne
roet hunne Vrouwen in tegenwoordigheid van vreemdelingen. De Circasfiërs zyn, over het algemeen gefpro-,
ken , een fchoon Volk. De Mannen, inzonderheid de
Opperhoofden, zyn doorgaans groot, vlug, vry dun
boven de . heupen , klein van voeten , fterk van handen.
liet meerdergedeelte heeft een Romeinsch en krygshaftig voorkomen ; in zommigen zyn de overblyfzels
van het Nogai -Bloed zigtbaar. De Vrouwen zyn alle
geen Circasfrfche Schoonheden , doch over 't algemeen
welgemaakt, fraai van kleur, zwarthairig, geregeld van
gelaatstrekken ; en men ontmoet onder de Sexe hier
meer Schoonheden, dan by eertig ander onbefchaafd
Volk.
De Cixcasfsérs neemen eene groote zindelykheid in
agt in hunne Dorpen en in hunne Huizen, alsmede in
hunne Kleeding en Keten. Het is bekend, dat een bekleedzel of breede riem van onbereid leder van onder
de borst tot de heupen by de Jonge -dogters gedraagen wordt ; by de aanzienlyke is dezelve met zilveren
gespen vastgemaakt. Deeze gordel mag niet afgelegd
worden vóór den Huwelyksnagt, wanneer de Bruidegom dezelve wegneemt met een fcherp zwaard; een bedryf, 't welk niet volvoerd wordt zonder groot gevaar
voor de Bruid. Om der lyfsgeftalte wille, worden de
Dogters fchraal gevoed. Melk en Gebak maaken haare
fpys uit. Volgens de Circasfifche , alsmede de Turkfche denkbeelden van fchoonheid , moet eene Vrouw
zeer final op de heupen zyn, en de buik nederwaards
uit{leeken. --- De Mannen tragten ook hunnen middel
zeer dun te maaken , door den gordel, aan welken hun
fabel hangt. Zy hebben zeer kleine voeten, en fluiten
dezelve zo naauty mogelylz in laarzen van Marocco-Leder;
;
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der; dit geeft hun het voorkomen van dansfers; zy ny -.
gen ook daarmede te paard.
Geene andere bezigheid hebben de Hoofden en Rid.
ders, dan de oorlog, de roof, en de jagt. Zy leeven
vrolyk, buiten de gemelde hoofdbedryven. De Ridders
houden het volk in °orde, en zyn aan de Hoofden of
Pririfen niet verbonden, dan in Krygsdienst, De
Boeren of Onderdaanen, die eene blinde gehoorzaamheid aan de Prinfen en Ridders bewyzen , wier leeven
en bezittingen van deezen afhangen, gaan by erfenis van
den eenen tot den anderen over; maar ik weet geen
voorbeeld van derzelver verkoop. Deeze lieden, en de
flaaven in den oorlog gevangen genomen, die vervolgens een gemeen goed worden, ploegen het land met
zwaare ploegen, voeden het vee, draagen hout, bouwen de huizen, oogílen, zamelen hooi in, en verzamelen alles tot den wintervoorraad. In den Oogsttyd
worden zy geholpen door de Vrouwen en volwasfene
Dogters, die hier zo afgezonderd niet gehouden worden als by de Crisnfche Tartaaren.
Onder de Boeren moet ieder Man oogsten e hooi
werken , drie dagen lang, voor den Edelman of Prins,
drie dagen hout hakken en t'huis brengen , en zeven
zakken gerst leeveren voor iederen Os; welken by bezit. Een Bruidegom van deezen rang moet ook twee
Koeijen en twee Osfen aan zynen Heer opbrengen. De
bewoonden van het Gebergte , door de Circarfifche
Printen cysbaar gemaakt, geeven voor ieder Huisgezin een Schaap, of de waarde daarvan. Elk een , die
Vee heeft, 't zy veel of weinig, moet in den Zomer
een Schaap fchenken aan den Prins , ten tyde der te
veldtrekking : dan hiervoor houdt de Prins alsdan open
tafel.
Over 't algemeen moet een Prins, fchoon door geene
wetten verbonden , zich bevlytigen om de liefde zyner
Onderdaanen te winnen, en hunne verknogtheid in den
oorlog te verwerven door ryklykheid , gastvryheid en
minzaamheid. Hy kan een verdienstlyk Onderdaan tot
den Adelftand verheffen. By gelegenheid van groote
onderneemingen verzamelt by de Edelen , en door bun
worden de befluiten der Vergaderinge den Volke bekend gemaakt. -- Het valt zeer bezwaarlyk, het getal
der Circasfiërs te bepaalen. De Stammen rondsom de
Cuban gerekend, maalzen zy een groote magt uit, die,
der-
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derzelver dapperheid en krygsgeest in aanmerking gei
nomen zynde , gevaarlyk zou weezeti ,, was dit aanta}
niet verdeeld onder zo veele niet met elkander zamenftemrnende Prinfen.
Twee tegen elkander over slaande gebruiken, die van
Gastvryheid . en van de Lex talionis , worden by dd
Circasfifche Ridders heilig onderhouden, .alsmede by de
meeste andere Volken van het Gebergte Caucafus. De
Gastvryheid is tot vaste regelen gebragt ; en een ie4
der,. die zich onder de befcherming der Gastvryheid
bevindt, is volkomen veilig tegen allen overlast. D@
Gastheer beveiligt hem , al zou by 'er zyn eigen en
zyns volks leeven voor waagen ; by geeft geleide, en
is 'er voor 'verantwoordlyk aan de Bloedverwanten;
een moord of belediging, eenen Gast aangedaan, wordt
even zwaar geílraft als die eens Bloedverwants. Een
Vreemdeling , die zich onder de befcherming van eene
Vrouwe begeeft, of de borst van eene Vrouw met zy=
non mond kan aaínraaken , wordt, fchoon by een vyw
and of een moordenaar van ,een bloedverwant ware,
gefpaard en befchermd , alsof by een lid des Gezins ware.
De Lex talionis wordt by de Circasfiërs even heilig
gehouden. De naaste Erfgenaam , of de naaste in den
bloede , zelfs fchoon hy op dien tyd een kind ware,
moet, 't zy openbaar , 't zy door list , wraak neemen
wegens den moord eens Bloedverwants, of hy wordt
uit de maatfchappy. verbannen. De Bloedprys draagt
den naam van Thil - Uefa. Prinfen , nogthans , en Edelen, neemen geen prys aan, maar vorderen bloed voor
bloed.
De opvoeding van de kinderen der Prinfen is , vats
de vroegste kindsheid af , ingerigt om alle bloedvers
wantfchaplyke genegenheid uit te: dooven. Zoons en
Dogters worden terflond aan eengen Edelman gegee=
ven, en dikwyls niet aan de vermogendílen. De Our
ders, inzonderheid de Vader ziet den Zoon niet, voor
dat by in that is om de wapenen te draagen , en de
boeter niet, dan wanneer zy getrouwd is.
Landbouw en Veehoedery bovenal is gemeen by de
+Cirsasfiërs. Inzonderheid zaaijeu zy Gerst , van welk
gewas zy niet alleen verfcheidenerlei Spyzen, maar ook
een Drank maaken, Hanthups genaamd. Zy teelen ook
VIais, of Turksch.Koorn, welke han op reis en by krygstoch -
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tochten des noods ten voedzel dient. Zy planten ver
Vrouwen vervaardigen-fcheidnrlmosku.De
vry clerk gaaren van wilde Hennip ; doch verftaan de
kunst niet , om linnen te weeven.
Onder een Volk, 't welk zo veel gebruik van Paarden maakt , moet de Paardenftoetery een gewigtig bedryf des leevens zyn. En, in de daad , de Circas/iërs
behoeven, in bezorgdheid en yver,, ten dien aanziene ,
voor de Arabieren niet te wyken. Zy zoeken in de
Paarden niet alleen fraaiheid , maar ook tierkte, en bekwaamheid, om honger, lang en fnel loopen te ver
gelukkige uitflag hunner Krygstoch--duren;wyl
ten zo zeer van de hoedanigheid hunner Paarden afhangt. Bykans elke Prinslyke of Edele Familie boogt
op een byzonder Ras van Paarden; en branden zy hun
merk op de heupen van de egte Veulens. In dit op•zigt zyn zy zo naauwkeurig , dat by, die het merk
van een edel Paarden - gedacht op een gemeen Veulen
drukte, zulks met zyn leeven zou moeten betaalen.
IV. De Nogai of Cuban Tartaaren , de overblyfzels
van het ontzaglyk Ras der Mongulen, maaken een enkel herderlyken ftam uit, woonende digt by of onder
de Circasfiërs. Zy zyn dermaate te ondergebragt, dat
zy naauwlyks den naam van een Volk verdienen. Alle
de Nogais draagen , min of meer , de kenmerken van
hunne Mongulfche afkomst. Eenigen zien 'er volmaakt
uit als de eerfle afftammelingen van een mengzel Van
Mongulsch of Kalmucksch met Tartaarsch of Rusfisch bloed.
Ingevolge van hunne ongevestigde leevenswyze, zyn de
Nogais verknogt gebleeven aan plunderziekte ; fchoon
2y deswegen zwaare, doch welverdiende ttrafl'en ondergaan hebben.
Een byzonder foort van Volk, dat zich genoodzaakt
gevonden heeft in de bergen de wyk te neemen , zyn
de Osseten of Irones. Onder deezen zyn de Dugenous
de magtigtten. Zy hebben eenen langen tyd afgefcheiden geleefd, deels onderworpen aan de Badiletters, een
getlacht van wakkere Paardenryders , zich in het gebergte onthoudende, en deels onafhangelyk. -- Digt
by hunne Ysbeddingen , waar de Chamois weiden, zegt
men dat een groote Vogel van het Geflacht der P`iaifanten gevonden wordt , zeer fcboon van' Pluimadie
ge-
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gewoon de Chamois te waar(chuwen, wanneer zy men.
fchen zien op de eenzaame be: gtoppen,
Een andere Stam, geheel in taal, gehalte en gelaatstrekken onderfcheiden van de overige Inwoonderen van
het Gebergte Caucafus, maaken de Galgur of de Ga
uit, of de Bergbewoonders, gelyk zy zichzelven-mur
noemen. Zy ípreeken alsof zy den mond vol tteenen
hadden. Men befchryft deezen als een opregt en dapper Volk, 't welk zyne onafhangelykheid heeft wee ten
te handhaaven , alleen onderworpen zynde aan de Oudten uit hun eigen Stam , die tevens het Priesterampt
bekleeden. Zy zyn bykans de eenigen onder de Bewoonderen van het Gebergte Caricafus, die het fchild
onder hunne wapenrusting behouden hebben.
De Suani maaken een ander, 'dit Gebergte bewoonend Volk uit; doch valt van deezen, gelyk van eenige
andere, weinig byzonders te vermelden.
PHILARIO

EN

CLARINDA.

EENS WAARSCHUWING AAN DE JEUGD, TEGRN TWYTELAAR',
ONGELOOF EN ZEDELOOSHEID.

(Naar het Engelsch van wylen den Eerw.
JOHN THOROWGOOD.)

verwierf, nog zeer jong zynde , de agting eis
vriendfchap eens deftiger. en Godsdienftfgen Gezins ,
waarin zich de fchoone en beminnenswaardige cLaRIND& bevondt , die welhaast een diepen indruk op PHILARIO's hart
maakte. De eerfle ontdekking dier genegenheid ontmoette
afwyzing, en herhaalde aanzoeken kreegen geen hem vol.
doening fchenkend antwoord.
PHILARIO kreeg de weete, dat by, om zich tot een gezet.
ten Ieevensftand te bekwaamen, na Londen moest vertrekken.
Zyne ziel was met angflige bekommerdheid vervuld, op het
denkbeeld, dat de plaats, welke by in CLARINDA'S hart bekleedde, zo onzeker was, en de betrekking tot haar zo ge.
heel onvast. Op het punt ftaande om de reis na Londen te aanvaarden, vernieuwde by zyne verklaaringen van de
opregtheid zyner Liefde, en drong ten fterkften aan om ver
gevoelens hemwaards. Naa-zekringvahwde
Ot CLARINDA veele pooginge.a gedaan hadt om haar harts.
HILARIO

ge-
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geheim bedekt te houden, dwong hy haar,. ten laatlren,,als
't ware, de bekentenis af, dat wederkeerige Liefde haare ziel
beheerschte.
Dan laaten wy PHILARIO meest zelve hooren , als. by zy.
ne. toefland en val te Londen vermeldt. „ Ik zag de on.
deugd, of althans het openlyk bedryf daarvan , met afschrik
aan. Het gezelfchap en de vermaakneemingen der losbandigen
waren de voorwerpen van myne veragting en afkeer. Dewyl
ik niet kon zien, waarin het vermaak van wyn en overdaad,
van fchitterende vertooning en opfchik bellondt , voelde ik
geen de minste neiging om my onder de volgelingen der wel.
lust te begeeven. — Myn geluk beflondt in het vermeerderen myner kundigheden. Boeken, en leerzaame veeleer dan
zich verlustigende gezelfchappen, maakten myn vermaak uit.
Ik was onbedreeven , en wenschte niet ervaaren te
worden , in de kunst van veinzen en galanterie. Opregtheid
en openhartigheid maakten myne aangeboorene geaartheid uit,
en firaalden in myne geheele verkeering door."
Vódr dat het bederf in zyne ziel huisvestte, bleef zyne geneigdheid tot CL.ARINLA zuiver en vuurig; doch naa dat zyn
geest befmet werd door de beginzels van Ongeloof, greep
het tegendeel plaats..
PHILARIo's begingels werden bedorven door een jong Heer.
Zoon van een waardig Man. Deeze prees zich aan y door
de fynheid zyns vernufts, door de kloekheid zyns verttands .
en zyn berninnelyk gedrag. De ongemeene bekwaamheden dee.
zes Jongelings deden PHILAR10 wenfchen, gemeenzaam met
hem te verkeeren : want fchoon by , in het gezelfchap zynee
losbandige medemakkeren, zich aan alles wat ongeregeld was
overgave, gedroeg by zich, in het byzyn van anders gezin
zo veel omzigtigheid , list en veinzery , dat zy-den,mt
daadlyk geloofden, dat by zodanig was, als zy wenscluen.
PHILARUO geeft zelf de maatregels, welke deeze Verleider
volgde, in deezer voege op. „Myn verkoozen boezemvriend,
wel weetende, dat, inden by het masker afligtte, en zich op
eenmaal vertoonde in zyne eigene gedaante, ik met affchu•
wen en fchrik zou weggevlooden hebben, deedt zyne nade.
ringen langzaam , maar zeker. Zomcyds (0 met hoe veel bel eids l) weidde hy breed uit over de waardigheid en voor
nam by-treflykhidMnsceNatur;—zomyds
voor het onderhoud de eigenaartige fchoonheid en verheevenheid der Deugd, de haatlykhetd en afzigtigheid der On.
deugd, en , gevolglyk , hoe weinig noodig het ware , dat
deeze aangepreezen, en geene verboden werd door Benige
Wet ; zy waren zodanig in haaren eigen aart, dat 'er geene
verpligting tot de deugdsbetragting behoefde gevoegd te
worden by het natuurlyk gevoel vat) elk onbevooroordeeld.
AJENG, 1803. NO. 7.
hart;
X
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hart; — zomtyds voer hy flerk tilt tegen de bygeloovighe•
den en vooroordeelen des Menschdoms t de ongerymdhe.
den der Geestdryveren, de vastverkleefdheid aan begrippen
der Leerftellige Godgeleerden , de bekrompene denkbeelden
der Seatarisfen ; ten flot van alles met toejuichende goedkeuring fpreekende van de tegenwoordige Wysgeerige Eeuw,
waarin de Menfchen het hadden durven beflaan, den onedelen eisch des gezags te verfmaaden, en hun aangebooren regt
van vry onderzoek te handhaaven.
„ Over deeze en dergelyke onderwerpen waren- zyne redeneeringen voor my nieuw; en ik was niet In Raat om de
fchadelyke Eirekking zyner leeringen te bevroeden. Zyne ge
fprekken waren vernuftig , hadden bet voorkomen van iet ver.
heevens, en ademden veyheid van denkwyze. Hy wagtte zich
zorgvuldig van eenigen openlyken aanval te doen op de aan.
genomene Godsdienftige leerbegrippen ; by liet het op gevolg.
trekkingen aankomen. Kan het, derhalven, verwondering baaren , dat ik ,, een onbedreeven jongeling , onfchuldig , niets
kwaads vermoedende het flagto er wierd van zyne meerderheid en kunflig ingerigte vertoogen?
„ Om te kragtdaadiger myne beginzeis te bederven , wees
by any tot veelen dier Schryveren, die de by hem geliefde
begrippen voorftonden, en wier Werken berekend waren om
het zelfde einde te bewerken. Ik begon met de fraaije
en inneemende Werken van sa&rTasEusx, en eindigde met de
Schriften van rioBRRS en spatoss te leezen.
„ Ten einde al zyne hoop om in de verleiding te flaagen
niet mogt afhangen van myn gebrek aan doorzigt, nam by
zyne toevlugt tot verítrooijing en vermaak , en poogde te
eenemaal myne beginzels te ontwortelen en myne zeden te
bederven, Om dit plan te volvoeren, hadt hy medehelpers
noodig; by bragt my by zyne medegenoten, prees my dezelven aan. Zy hadden vooraf onderrigting ontvangen, hoe
zich, in myn byweezen, te gedraagen. Deeze allen veree.
nigden zich om my in te wyden tot de ver:naakpartyen, die
Londen aanbiedt. Alles was ingerigt om my in derzelver ge.
not als te bedwelmen, en te gewennen aan de dwaasheid der
ongebondenheid. Gezelfchap, goed gezelfchap, hielden
zy my voor, was volftrekt noodig voor iemand, die de we.
reld wilde leeren kennen ; het Heeds bywoonen der Schouw
een onontbeerelyk vereischte voor ieder, die juistheid-burgen
van uitfpraake , fmaak voor fraaije fchriften , zuiverheid van
taal , en schoonheid van dichtwerken , wenschte te ver
-krygen.
„ Met veel fchynende voorgeevens, en aanneemelyk bygebragte redenen , haalden zy my over om hun 'te vergezellen
na alle plaatzen van openbaar vermaak; langs veele, langs
als
,
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sis ontli'erkbaare trappen , bereidden zy my ten vollen tot allerlei ondeugd. — Terwyl zy dus bezig waren om my
l engs alle met bloemen beftrooide paden van vermaak om te
leiden, gaven zy my geen tyd tot nadenken; maar putten hun.
vernuft uit, om my in een geftaagen kring van verlustigingen
om te voeren. Zy bragten my van de Asfemblée na den
Schouwburg, van den Schouwburg na de Opera, en van daar
na elke plaats, die eenig vooruitzigt opende van verlustigend
onderhoud, Wanneer ik in de Asfemblée kwam, of in de
Opera ging zitten , Welk eene pen kan de aandoeningen , die
ik gevoelde, befchryven? De lachende en lonkende Schoone,
de fchitterende kleeding , alles heerlyk verlicht, de verruk.
kende muzyk , de bekoorelyke dansfen, alles verzwakte de
Ëenuwen der deugd, en deedt my wegzinken in eene zagte
verwyfde onbekwaamheid om de edeler vermogens van mynen
geest te laaten werken. Op den toon der harmonie 'getlemd,
voelde myne ziel de kragt der muzyk, en werd geheel ge.
hoorzaam aan derzelver zagtile en fineltendlle toonen: geheel
magtloos, lydelyk en zonder wederland, zeeg ik , als 't ware, neder, en gaf my over aan den invloed van elke out.
waakte drift. Ach ! kon ik hier luide genoeg fpre,-ken ,
Ik zou der Jeugd allerwegen toeroepen: Talie , vlie voor al-

toos deeze gevaarlyke oevers! Luister, luister sdmmer na den
Syreenen-zang!
,, Dan, om niet' te langwylig te worden, ik, vond my on.
losmaaklyk verbonden aan myneMedegenooten des Vermaaks,
die in 't einde allen bedwang aflagen, en my en anderen met
fpot en lachernyr onderhielden (hun gevaarlykst wapentuig)
op het fiuk van den Godsdienst, dien zy afmaalden als eene
dwaaze bygeloovigheid, alleen gefchikt om invloed te hebben
op de zwakken, de ligtgeloovigen, de laagzieligen. Ik bemindè hun gezelfchap. ik werd tot nadenken onbekwaam;
en, door eene get adige opeenvolging van 't geen vertirooijing en dwaasheid baarde, werd ik, ten laattien, even bui
als zy zelven, en gaf my over aan-tenfporigv d
allen befpiegelend en daadlyk misdryf.
„ Het leedt , 't is waar , een geruimen tyd, eer ik de be.
fchuldigingen van het geweeten kon ;tillen : maar ik nam de
kragtigst werkende middelen by de hand, om door dien lastigen vermaaner niet ontrust te worden. Myne rust en op-geruimdheid bettonden in t'huis een'vreemdeling te weezen ,
in nimmer ledig te zyn : zo dat Ik de tusfchenruimte van
woelige vermaakneemingen aanvulde met het leezen van Romans en `l ooneelfpelen. Door eene geilaage toevlugtneeming
tot deeze hulpmiddelen, en eene beftendige voorzorg om alle
gelegenheden tot denken te ontvlieden, werd ik eindelyk verhard in de ondeugd, en roemde op de verheevenheid, welke
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ik beklommen had : heen ziende over alle gevoelens van
menschlykheid en de vooroordèelen der opvoeding, naderde
ik met groote fchreeden tot de ontaartite Ongebondenheid.
„ De zodanigen myner voorige Vrienden , wier kennishou.
ding ik dagt dat my eenig voordeel kon aanbrengen , bezogt
ikf nu en dan: doch ik had altoos eerie verfchooning in gereedheid, om myne bezoeken kort te naaken. Nogg
thans had ik zo veel geleerd uit de lesten en het voorbeeld
myner Medegenooten, dat ik, ter gelegenheid van zodanige
bezoeken , geene zwaarigheid maakte , om de taal te voeren
en de houding aan te neemen der "I)eugdzaamen, en de ge.
beele verandering, welke in myne gevoelens en gedrag was
voorgevallen , te bedekken.
„ I3y gemelden ging ik met dit masker; doch, in andere
gezelfchappen , was ik voorflander des Ongeloofs, en belach.
te, met de uiterile fchaamtloosheid , alles, wat -ernflig was.
't Is waar, ik ontdeed my niet zonder de grootíte moeite
geheelenal van de my eigene zedigheid, welke my langen tyd
niet toeliet , my op een onbetaamelyken en heiligfchendendea
trant uit te drukken; doch daar ik zulks eerlang begon aan te
zien als eene onvoegiyke befchaamdheid cn onmanlyke be.
fchroomdheid, nam ik een beluit, het daar over heen te
zetten, en, met den hyftand van een flerken dronk wyns ,
bragt ik het zo verre, dat 'er naauwlyks iets zo fnood en
fchendig was, of ik kon het, zonder bloozen, uitbrengen.
Maar, in slede van het papier te bezoedelen niet het
verhaal en de optelling myner fchandlykheden en misdryven,
zal ik alleen zeggen , dat ik een overgegeeven liegt mensch
werd, en, zonder knaaging, botvierde aan elke misdaadige
voldoening."
Naar gelange by PIIILARIO de invloed van Godsdienflige be.
ginzelen overmeesterd werd door de verleidende kunftenaryen
zyner Medemakkeren , verminderde zyne genegenheid voor
CLARINDA. Zyne brieven aan haar droegen de blykbaarfle
kenmerken van koelheid en onverfchilligheid. CLARINDA
vaardigde, in gevolge daarvan , deezen Brief aan rI3ILABclo•af:
„ Myn Heer 1
„ Het bleek ten eenigen ,tyde, dat Gy my van de rest myter Sexe onderfcheidde , en met uwe genegenheid vereerde.
— Ik. was toen (gelyk. nu) bewust, dat 'er niets in nay
was, 't geen zulk eene maate van onderfcheiding verdiende,
als ik my verwonderde te ontdekken in uwe aanhoudende
verklaaringen; doch in 't einde bewoogen door die betuigingen, onderfteund door myne - eigene wenfchen, geloofde ik,
dat
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,dat Gy opregt waart, en verbeeldde my gereedlyk, dat 'er
iets iin my huisvestte, in Raat om uwe Liefde op te" wekken.
„Misleid door deeze verbeelding, gat ik in 't einde (fchoon
niet zonder grooten en zigtbaaren ffryd) myn hart aan U, en
vleide my, dat ik nimmer reden Zou hebber; om des berouw
te gevoelen, -- zo groot was myn vertrouwen op uwe
braafneid ; -- maar helaas! ik flreelde my met een ydelen
droom, en daarom vind ik my bedroogen. Nogthans,
zelfs ten , tyde dat ik het groot(le vertrouwen f}elde op uwe
Jeugd, was ik niet zonder eenig voorgevoel, zonder Benige
vrees voor den uitflag, welken ik nu ondervind. Gy weet,
met welk een ernst, met hoe veele traanen, ik U menigmaa.
ten bad, zonder eenige agterhoudenheid my te onderrigten
wegens de daadtyke get}eltenis van uw hart, en niet roekloos te fpeelen met betuigingen, die in een zo naauw ver.
band Ronden met myn aanftaande geluk of ongeluk. — Gy
,gyt bewust van myne poogingen , om U te overtuigen , dat
Gy U ten mynen opzigte misnomen hadt. Egter, Gy
volhardde; —•r seeds verklaarde Cr y uwe Liefde met nog
íterkel betuigingen. ik haal dit niet cep om U verwyt
dan te doen; neen, ik moet U liet regt laaten wedervaaren
van te gelóoven , dat Gy toen waarheid gef'proken hebt,
fchoon Gy vervolgens uwe . genegenheid van my hebt afge.
}vend.. ja, PIIILARIO! Gy bemint my niet meer! „ Myn eigen toegene,,en hart beklaagt uwe onftandvastig.
held, om uws zelfs wil; doch myne geheele ziel Ilort klagen
uit uwenthálven,, omdat Gy, zo veele heilige verbintenisfen
gefchonden, zo veele plegtig gedaane beloften verbroken, en
Uzelven zo diep, in zo veel misdryfs, gedompeld hebt. Daar uw rust en geluk my zo zeer ter harte gaan, hoe zal
ik juichen, indien Gy , op eenigerlei wyze, uw inisdryf kunt
yerfclhoonen , althans verzagten I.
„ Wat my betreft, alles, at ik kan zeggen, is, dat ik
my geheel heb overgegeeven aan . bitter nadenken en hoop.
looze ftner.te. Ik heb geen oogmerk , U vervolgens lastig te
vallen; maar ht' 11aa my vey, U te onderhouden over uw
tegenwoordig gedrag. Ik gaa op geen gistingen of een on.
zeker berigt af, wanneer ik fehryf. Ik weét, dat Gy uw
gedrag niet kunt goedtnaaken voor uw eigen geweeteu.: hoe
runt Gy dan ftrydig handelen met de vermaaningen en waar.
fchuwingert van dier; befchermer uwer deugd? Eens hebt Gy
met vermaak de paden van Godsdienst bewandeld ; en zeker
heeft niets dan eerie allerheillooste begoogeling U bewoogen
dezelve te verlaaten. Ik behoef U niet te vermelden,
dat geluk onaffebeidelyk aan onfchuld verbonden is, en dat ,
indien Gy deeze "laatfie verzaakt, Gy niet hoopen kunt bet
eerste te bezitten, voortwandelende op de glibhérgládde paX3
den
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Ach! ftaa my toe , U te vermannen,
den van wellust.
om te bedenken , waarvan Gy uitgevallen zyt , en U te b'ékeeren 1
„ Misfchien zal ik U nooit wederzien, — misfehien nooit
weder het ininíle blyk ontvangen van uwe hoogagting ; nog•
thans zal ik altoos uw geluk my aantrekken; nogthàns zullen
myne wenfchen zich vuuriger daarvoor uitflorten dan voor
myn eigen. Aangefpoord door deeze belangneeming', moet ik
U nogmaals vermaanen — op het ernfligst vermaanen —
acht te geeven op de onvermydelyke gevolgen van uw tegen.
woordig gedrag. -- Vaarwel I"
,

PnILARIo beantwoordde

dit fchryven op deezen trant;

,, Mejuffrouw I
ik ben overtuigd, dat Gy geheel met my in één begrip
flaat, niet te denken, dat eene gelykaartigheid van gevoe.
lens , zo wet als van neigingen, den weg moet baanen tot
elke Huwelyksverbintenisfe : en daar, derhalven, Gy en IIk,
ten deezen opzigte, wyd van elkander verfchiilen, kan het U
niet bevreemden, dat ik aflaate-, die betuigingen te vernieuwen , waarmede ik U te voorbaarig ontrust heb. '
„ ik beken openhartig, dat 'er een tyd geweest is, op wel.
ken Gy my niet onverfchillig 'waart,' maar op dien tyd waren
myne vermogens gering, myne -denkbeélden weinig, onvoikomen, en naauw bfperkt, overeenkoln[tig met den engén kring,
waarin ik rondliep om kundigheden op te doen.
Geleid
door de vooroordeelen der Opvoeding, en onder den invloed
ílaande van het geen Mintnè én- Priester leerde, betrad ik dat
eigenfle naauwe pad met' weinig of nit onderrigt Gemeen,
en oordeelde het ongeoo;lofti één flap bezyden het betreeden fpoor te doen.
„ Terwyl dit myne gevbélens en gedrag waren, was het
niet vreemd, dat ik U met' eerie fbort van bewondering befchouwde; en het is, nu- ik de dingen in een 'geheel, ander
licht zie, dat ik my verwonder over myne zwakheid' in zo te
handelen. Ik beken, dat ik my fchaam , te herdenken,
dat ik zo laag gezonken bleef liggen in de diepte van bygeloof; fchoon ik, ten zelfden tyde, niet kan nalaaten inyne
voldoening te verklaaren , dat ik my als in eene nieuwe wereld geplaatst vinde, en in flaat om de voorwerpen in een
ander licht te befchouwen; — Ik verheug .iny, in slaat te
weezen, om klaar te zien, dat de verfchrikkingen van een hier
namaals , de Acheron en de- Styx der Richteren, het Paradys
van MAROMETHH, en de Toekomende Staat der Christencn, alle
even zeer de kinderen der verbeelding zyn, en de bedrieglyke
„

'
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be liarsfenfchimmen van een ongeteld hoofd, en dat, ze alle
hervoortkomen uit geestdryvery, of de werktuigen zyn van
Priesterlist, om de wereld in toom te houden.
„ Naardemaal myne denkbeelden van zaalzen dus zeer van
de uwe verfc1 illen , is het geenzins te bevreemden , dat 'er
tusfchen ons geene naauwe verbintenis konne plaats hebben ;
en dit houd ik voor een volkomen antwoord op uwe klagten.
Doch ik moet in waarheid zeggen, dat geene betuigingen, ooit door my gedaan, U eenen regtmaatigen grond
geeveu voor de veyheid, welke Gy neemt, om V te vermeeten , myn tegenwoordig gedrag te berispen, en myn toekomend
te willen regelen. Zodanige veyheden, moet ik beken.
nen, zyn onverantwoordelyk, en voegen U zo luttel als zy my
weinig aangenaam zyn ; want ik berigt U tegenwoordig, dat
ik nu $een Toeziender op myo gedrag noodig heb, maar my
te over in fftaat reken om myzelven te beftuuren. ik blyf,,
wet dat al,
uw Welwenfcher
-

FHILARIO."
PHILARIO bleef

op denzelfden verkeerden leevensweg voortgaan, omtrent zes maanden naa het fchryven deezes Briefs;
„ wanneer ik," om de eigene woorden , waarmeJe by deeze
gebeurtenis befchryft, te gebruiken, „ aangetast werd door
een geweldige koorts, naa een zeer ongebonden nagt. Deeze
bragt my, binnen weinig dagen, voor de poorten des doods,
en vertoonde aan myn oog , vol ontzetting, de fchriklykheid
van een gehoond Opperweezen, en de straffen, zodanige
zondaars als ury boven 't hoofd hangende. Het ontwaakt
geweeten stelde alle myne overtreedingen in het licht, en
doorfrak myne ziel met de knaagendfle wroegingen. --- In
één oogenbllk verdweenen alle de drogredenen , en alle de
fchoonfchynende bewyzen tegen de Onflerliykheid der Ziele,
tegen het heftaan eens regtvaardigen0pperweezens, door my,
in dagen van gezondheid en verwildering , za vaak aangevoerd. — Al te diep waren die Leerftellingen in myn hart
gedrukt; al te fterk was de blykbaarheid, outltaande uit mynen toenmaaligen ttaat, om my een oogenblik aan derzelver
waarheid te laaten twyfeleu. Ach! met welke beuaauwdheden verfcheurden zy mynen boezem t koe dikwyls wenschte
ik, dat ze geen grond mogten hebben; maar helaas lik wensch,•
te zulks te vergeefs. kk durfde het my niet onderwinden ,
bet oog tot den Allerhooglten op te heffen;geen gebed uit.
Borten ; maar wentelde wanhoopig in myn ziekbedde om.
By tusfchenpoozen werd myne ziet gefchokt door het denkbeeld van myne ontrouw aan CLARINDA, en myne fchennis
van zo veele betuigingen en liefdesverklaaringen , met rede
geflaafd. Dan weder kwamen , met het bitterst zelfverwyt,
X4
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boven, myn afval van Godsdienflige beginzelen, myn (legt
en. ílordig gedrag. Dan weder befloratde my de herinnering
van het geluk , eenmaal door nay genooten , en 't welk ik
onge(loord zou hebben kunnen blyven bezitten. Te meer
kwam in my het denkbeeld op , om door, eenig ge--malen
welddaadig middel een einde aan myn leeven te manken ; doch
de vrees voor de , firaffe der verdoemden wederhieldt myne
hand,
in deezen verlooren toeftand,alsof de maat myns lydens nog
niet was volgemeeten, en 'er nog iets ontbrak om inyn ziek bedde tot het akeligst tooneel te maaken , werd my een Brief
ter hand geileld. 1k Ploeg het oog.op het opfcbrift. Ik her•
kende de hand van CLARMNDA. Vol fchroows het zegel los•
maakende, las ik, by het openen, deeze woorden: , Om U
, te verzekeren , dat geene beweegredenen , van belang ont.
]eend , de Schryfiler van deezen Brief aanzetten om U te
ontrusten , zo weet, dat, op bet oogenblik wanneer Gy deezen leest , de Schryfiler niet langer Bene Bewooneresfe deeZy heeft zodanige maatregels genomen,
zer Aarde is.
dat dezelve U niet in handen zal komen, vóór dat zy, door
ue on£rtrouwheid, en afwyking van 'de padrn der deugd,
in de dille verblyfplaats der 'doodpn is nedergedaald.'
„ Wanneer ik deeze regels geleezen had, kon ik, het ge r
wigt myner opeengeflapelde rampen niet langer verdraagen;
myn Lezef begaf tay geheel; ik viel in zwym; en her leedt
een geruimen tyd , eer ik, door den byfland myner Vrienden, weder bekwam, en als, uit den arum des doods gerukt
werd. Door hunne oppaslende zorg herkwam ik, als 't ware,
weder in bet loeven ; doch erne ylhoofdigheid, eenige dagen
aanhoudende, greep my aan. In 't ew $ nateen deeze vlaaien
af, en ik herkreeg het gebruik myns verflands; doch aileen
om my een te dieper gevoel van mynen jaa,merftaat te geeven.
,

Lotwisf 1, hoe gedacht van ramp in ramp gedompeld!

„ My toen herinnerende wat-.'er. gebeurd was , verzogc ik ,
met allen aandrang , het overige des Briefs te leezen, welks
aanvang eene zo flake uitwerking op my baarde. Ivlyne
Vrienden Hemden 'er , fchoon niet zonder weerzin, in toe.
De verdere inhoud was:
Ja, PHnLARJ0 I van den -rand des grafs vervoeg ik my
, thans tot UI en zeker, die ernilige toefland, mag its my
, belooven, zal gewigt aan myne vermaanint;en byzetten. Wanneer Gy deeze letteren leest, (indien Gy ze uwer lezing
waardig keurt) zal ik geheel ontilaagen zyn van al die zorg
en kommer, welke nu inyn hap vervullen — myn hart
drukken, en voor altoos ontheeven theezen van alles, wat
, he,
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hemelfiche vreugde zou kunnen flooren. Niet langer zal angftige
bekommerdheid , niet langer diepgaande boezemfmerte myne
rust flooren, maar onvermengde vreugd en voldoening, voor
altoos, in mynen geest heerfchen. Nogthans , terwyl ik nog eene
,bewooneresfe van Meezen aardbol ben, k ii ik niet nalaaten
eene pooging tot UWè beter(chap te doen, of althans myne
vólernftige wenfchen tot uw herftel uii te boezemen. Ik
weet, dat de grootfie en laatste belangflelling, welke thyn
tot vertrek gereeden geest zal bezig houden, uwe tegenwoordige naare en hoogst beklaaglyke toef an;i zal weezen.
, Acht waar is die beminnenswaardige Jongeling, wiens uit•
fteekende hoedanigheden, wiens fchitterende deugden, wiens
kloek verfrand , zamenwerkten om hem een voorwerp te
maakgin van algemeen genoegen , en eens myre vuurigfle genegenheid gaande maakten? Ach! u aar is I y, wiens vermaak, wiens roem, wiens voornaamfe najaaging Deugd was,
en in wiens boezem de Gezellinnen der Deugd, vrede, gerustheid en genoegen, beflendig huisvestten ? — Indien
, Gy die Jongeling zyt, ach hoe diep gevallen! -- Staa my
, toe, te vraagent is het U mogelyk, op dat tydperk van onfchuld, van vrede, zonder berouw terug te zien? .Of
vervult de jammerzalige vergelyking van het voorledene met
het tegenwoordige uwen geest niet met verlegenheid en
Ach! welk Bene begoogeling heeft U bevanfinerte?
gen? welk • eene dwaasheid U vermeesterd? — Schielyk ,
zeer fchielyk zal het tydftip opdaagen, wanneer Gy zult weeten , dat Deugd en Godsdienst meer dan ydele klanken
zyn: met rasfe fchreeden haast het oogenbiik , wanneer ,'er
geene bewyzen zullen noodig weezen , om U te over(uigen
van derzelver weezenlykheid en ontzettend aanbelang.
-- Wat zeg ik, dat het nadert! het is reeds daar: want
ik houd my verzekerd, dat G,y thans uw hart niet kunt onderzoeken — met onpartydigheid onderzoeken -- zonder
de reetmaatigheid deezer vermaaningen te erkennen. — En
zult Gy U niet tot dit onderzoek zetten ? Of zult Gy
voortvaaren , uwe oogen te fluiten voor het licht, 't geen
U omflraalt, tot het te laat is?
, Ach, PrILLARto! myn waarde PHILARIOI ontwaak. De traa.
nen, welke thans In;ne wangen befproeijen , zouden tot een
vloed aanwasfen , kon ik my belooven , dat myne traanen ,
of myne betuigingen , U zouden overhaalen om van uwen
dwaalweg terug te keeren. --- Ik beken (en ik mag het
thans zonder agterhoudenheid erkennen) dat ik U allertederst btminde. — Myne toegenegene.•belangneeming in
uw lot heeft my op den oever des grafs gebragt, en zal my,
waa, fehynlyk , binnen weinig weeken , in het 4of des
doods doen nederdaalen. — Kan ik dan veronderfteld wor-
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den U een ongepasten raad te geeven ? Of verdient myne
genegenheid dit fiegte loon 2
, Alleen , (en dit is alles wat ik verzoek) bedeed een uur
aan ernftig nadenken. Laat uw hart hier op antwoorden,
en het aal zeggen: ik durf nier! Floe zult Gy U dan durven
vervoegen voor den Regteriloel des Hemels, bezoedeld, als
Gy zyt, met misdryven, te bekend, te (nood, om de min, fte vergoelyking te gedongen ? Myn hart bloedt, op het
vooruitzigt van de zielpynigende finerten, die Gy, binnen
kort, zult moeten gevoelen, of in deeze wereld, wanneer uw
geweeten wakker wordt, ofonvermydelyk in de toekornende,
wanneer uwe pogen niet langer zullen geblinddoekt worden,
en wanneer eens volkomene overtuiging des misdryfs U zal
doen wegzinken in den poel der wanhoope. Ach ! mogt het
eerfte fpoedig uwe harde, maar heilzame, uwe fmertlyke,
maar gelukkige ondervinding weezenl
, Ik heb medelyden met U; ik fchrei over U; ik bid voor U;
en,blyft myn verfland my tot myn einde by, dan zal de laat.
, fie zugt van myne stervende lippen eene ernftlgq uitboezeming
weezen voor de behoudenis van den verlooren pnttaaio!
f •Met heete traanen beween ik , dat Gy my immer kende;
naardemaal onze kennis zulke elendige gevolgen gebaard
heeft, en de fchennis van uwe betuigingen en verklaaringen,
aan my gedaan, de lyst uwer misdryven niet weinig vergroot, en eenmaal uwe ziel met veele fmerten zal doorfreeken: egter bemin ik U zo zeer, dat ik vuiernftig wensch,
dat een finertlyk nadenken hiervan uwen boezem aangrype.
, Acht mogt ik, vóbr myn fterven, die genoeglyke , die
gelukkige kundfchap bekomen, dat Gy uwen verkeerden weg
verlaaten hadt — dan zou ik gerust ten grave daalen. Dee.
zen Benen raad wil ik U geeven , dit enkel woord uw,p
overweeginge aanbieden. — Wanneer de herinnering van
alle uwe misdryven uwe ziel overweldigt, geef U dan niet
over aan wanhoope : want 'er is genade voor den fnoodlten
en flegtiten Zoudaar, -- Op dit oogenblik zyt Gy mogelyk
niet in ftaat ow de reden en de gepastheid deezer vermaa.
ninge te zien; maar, indien Gy dit Papier bewaart, tot he;
con behaage U uit den flaap der zonde te doen opwaaken,
zult Gy ontdekken, dat ik niet zonder oorzaake U waarfchuw
tegen zulk eene uitkomst, en U niet zonder reden dit gevaar onder 't oog breng.
, Dan, om te befuiren : fehoon ik weet, dat een Brief, en
inzonderheid een Brief als deeze, gefchreeven door iemand
zo weinig gerekend als ik ben, verveelend en wanfmaaklyk
moet weeztn, zult Gy my der zendinge wel willen verfchoonen, als ik U tevens de wette doe, (misfchien de welgevallige weete) dat ik U niet meer zal fcooren op uwe toonvelen
. van
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van vrolykheid — dat ik U niet meer in uwe vermaaknee.
mingen zal lastint vallen -- dat ik niet meer de ongevallige
vryheid zal neemen om U over uw gedrag te onderhouden.
---•- Maar bedenk , egter, dat, indien deeze Brief mist
eenige heilzaame uitwerking te basren, en indien Gy den.
zelven zonder eenige ontroering kunt leezen, deeze eigende
Brief uwe fchuld ,zat vergrooten ,uw gedrag onverfchoonlyker
maaken, en op den grooten Oordeeldag tegen U g<^tuigen.
; De enige hoop, met welke ik myn le'even eindig ;'(en
daarmede zal ik deezen Brief besluiten) is, dat de Godlyke
Genade U in deeze wereld zo moge bezoeken, dat, wanngr Gy 'ei van moet fcheiden , het my vergund zal wee.
zen, U de eerde. te verwelkomen in de 'eeuwige wdonfle,
de: want ik ílerf, bezield met de leevendigfte hoope, dat ik
door mynen Verlosfer zal toegelaaten worden in de tegen, woordigheid van mynen GOD, waar tyke -ftroomen van zegen
voor eeuwig vfoéijen: en zeker zal het een toevoegzel zyn
tot de hemelvreugde , wanneer het my vergund zal worden
te zweeven over -het hoofdkusfen van uw fterfbedde --om de ontflooping tian uw lichaam ,by te woonen — U by
dit affcheiden troost en moed te fchenken — en vol ver.
rukking U te ' vergezellen in uwen overgang tot zaliger Ge.
westen. —~ Tot dien gezegenden dag , Vaarwel ! '
,, Was deeze Brief my eenige dagen vroeger ter hand ge
ik zou denzelven aangemerkt hebben als niets behel--komen,
zende dan uitboezemingen ener verhitte geestdryverye; maar
myne tegenwoordige omftandigheden deeden my de betekenis
en de volle kragt gevoelen van elke uitdrukking. — Ach !
riep ik uit , zy is henen gegaan! Welke 'gebeden boezemde
die flervende Heilige voor my uit t En kon zy in de daad
vergeeven de ouftandvastigheid, de ondankbaarheid , de meineedigheid van den Snoodaart,die haar ontydig ten grave deedt
daalen 1 — niet alleen vergeeven — kon zy voor hem bidden, pleiten , en over hem traanen (torten ! — Aeminnelyke
goedheid! — Hasre gebeden zyn niet vrugtloos hemelwaards
gezonden. Ik waak op uit mynen droom. Maar helaas ! het
zal haar nimmer vergund worden , my in da woonílede der
Zaligen te ontmoeten. Myn fchuld is `te zeer opeengehoopt ,
myne misdryven zyn te fnood! Dit was de alleenfpraak,
dit waren de aanmerkingen, die zich in myne ziel opdeeden,
by het aanbreeken van den dageraad des berouws."
Men oordeelde het voor PHILARIO noodig, dat hy, tot her:
ftelling zyner kragten , zich na liet Land zou begeeven. Al.
lerotíverwagtst ontmoette hy CLARINDA . Eene Vriendin ,
aan welke zy den opgemelden Brief ter hand ílelde , hadt
denzelven, In hoope van daardoor beider geluk, ware het
inogelyk , aan deeze zyde des grafs nog te bewerken, onmid,
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middelyk. aan PHILAttto doen toekomen. Eene volkomene
verzoening greep plaats. Dan CLARINDA' s hart was te diep
ewond om te herféllen. Zy ftierf den zagtflen dood. —^
WILAAIO onttrok zich aan de wereld, en gaf zich geheel
over aan mymerende zwaargeestigheid.
ONTMOETING TUSSCHEN Dr . JOHN COARLIT LETTSOM EN

E1tN STItAATItOOVEXt,

(Uit Hints defigned to promote Beneficence Temperan*O
Rngi Medial Science. By JOHN C.QAI LBY LETTSOM.
1W. & L. L. D.)
enige jaaren geleeden werd ik op den weg aangevallen
E
door een Perfoon te paard, die 'er wel uitzag; by vorderde my myn Geld af, en zette het pitlool op myn

borst.
Ik verzogt hem, het piftool te wijlen wegneemep. H,y deedt
sulks terltond. Ik bemerkte zyne ontroering; waaruit, ik opmaakte, dat hy niet lang . dit hachlyk en boos werk by de
band gehad hadt. Ik voegde 'er nevens , dat ik goud en
zilver by my bad , 't geen ik hem geregdlylc zou overgeeven ; maar dat het my leed deeds, te zien, daS sen jong
lieer zyn feeven op eene zo ongepaste wyze in gevaar Relde;
dat by groote kans (landt om het aan de galg, te eindigen ;
dat, ten besten genothen , de toevallige, verrykin$en ,op deeze
wyze verkreegen, hem een zeer onwis en kortilóndig onder
maar dat , indien ik hem door een heim--houdverfcatn;
jyken onderftan,d dienst kon doen , meer overeenkomende
met zyn uiterlyk aanzien, hy verder over myne beurs kon
befchikl^én : tefFens verzogt ik hem , een kaartje te' willen
aanneemen, rnyn Adres behelzende; voorts, dat h y gp myn
woord mogt vertrouwen voor zyne vryheid en zyn leeven.
Hy nam myn Adres aan; maar ik hoorde, dat_ zyn fien in
't fpreeken haaperde. 't Was laat in den avond; doch genoegzaarn ítarrelicht , om my te doen o q tdekken , daar ik
voorw*ards uit het portier overleunde , dat zyn boezem vol
was van ftrydende aandoeningen ; in 't einde kreeg by het ver.
mogen , van te kunnen fpreeken weder, en,. zich tot my ver.
voegende ,..was zyn antwoord vol ontroering : „ Ik dank u
voor uw aanbod. -- De dmericoanfche zaaken hebben my
bedorven.
Ilk zal , myn Heer ! inyne opwagting by it
„ komen maaken.''
Twee weeken daarnaa kwam 'er een Perfoon ten mynen
huize, dien ik terstond voor deezen eigenften herkende. „ ik

„ kom ," was zyn woord, „ u eene zaak mededeelen, die

„ my
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,, mij teer na. betreft ; ik vertrouw , dat gy uw woord heilig,

, zult houden." Ik gaf hem te verflaan , dat ik my'
zyn Perfoon herinnerde, en verzogt hem, zyn geval in alle
opregtheid aan my te verhaalen, als het beste middel om my
ten zynen behoeve werkzaam te doen zyn. Het verhaal zyns
gevals was zodanig , dat het elk hart tot medelyden moest
opwekken. Zyne middelen hadt by in America verlooren ,
en naa eene langduurige gevangenis was by dezelve ontkomen., en herwaards gevlugt ; doch geene middelen van be•
laan hebbende, en te grootsch om te bedelen, hadt by onbezonnen befooten , door ftraatroovery beftaan te vinden, en
in zyne tweede pooging van dien aart my ontmoet.
Ik bevond zyn verhaal volkomen waarheid, 't welk my
bewoog om verfcheide wegen in te flaan tot te gemoetkoming in zyne verlegenheid. Vrugtioos vervoegde by zich tot
de Commisfarisfen , aangesteld om verlegene Americaanen te
helpen. In 't einde vervoegde by zich na Wind/or, en gaf
der Koningin een gefchrift over, een kort verhaal behelzende van zyn wedervaaren , van zyn lyden, en de oorzaaken
van dit alles. De Koningin , getroffen door zyn voorkomen,
bewoogen door zyn vertoog , beloofde hem haare befcherming , indien zyne verzoeken bevonden werden op ooden.
grond te fteunen. De uitflag was, dat zy, binnen kort, hem
gene plaats in het Leger fchonk; en , door zyn wel oppasfen , heb ik reeds twee maaien zynen Naam onder de bevor•
derden in den Krygsdienct geleezen.
i

OVERAL LUCHTBOLLEN!

Aan den Uitgeever van de Vaderland/the Letteroefeningen.
Myn Heer 1
uchtbollen waren, zints etlyke jaaren, aan de orde van
den dag. Geen gewest bykans is 'er in Europa, waarin
geene poogingen gedaan zyn, om in het gewest der gevleugelde geflagten door te dringen , met den Arend omhoog te
itygen , of, met cie Leeuwrik in de lucht te zwemmen.
Over deeze drift, om Luchtbollen te zien opgaan, of eene
Luchtreize• te doen , hebben zommigen hunne verwondering betuigd. Doch , naar myn oordeel, kan 'er niets natuurlyker zyn.
Wat is de Alensch zelf dan een Luchtbol? Zyn lichaam,
zoo rank, zoo buigzaam, zoo ligt fcheurende -- wat is het
anders dan een overtrekzel van gegomde , Taft Zyne ziel,
zwanger van kanswisfelingen , van ongeneugten , vreeze ,
hoop , gereed om weg te vliegen , wanneer 'er in haar overtrek-

L

3*d

OVPRAt. LUCHTBOLLEN!

trekzel een breuk ontftaat i* vuur vattende by het a2nblikkett
van gevaar , door eerre of andere drift. — Gewisfelyk, dit
mag wel in geen ander licht , dan dat van een weinig ontvlambaate Gas, worden aangemerkt.
De meeste onderneemingen der menfchen zyn niets anders,
dan het opgaan van een Luchtbol. Wat anders is de Opvoeding, dan het vullen van een Luchtbol, en om op te gaan
denzelven toe te bereiden t Dikmaals mislukt zy ; zelf wan,.
neer zy met de meeste moeite, en het omflagtigst vertoon van
befpiegelend vernuft, beftuurd wordt. Verfcheiden hedendaag•
fche Stigtingen kunnen daar van ten bewyze dienen.
Wat anders zyn de angíten eens Minnaars, dan de bezorgde
heden van iemart, die zynen Luchtbol wenscht te vullen, en
zich aan denzelven in een fchuitje vast te maaken, waarin by
met denzelven kan ryzen eh daalen y
De Held , die moordt, brandt, en verwoest , -met oogmerk
om een naam te maakeb , heeft, zo als de Dichter het eigens
aartig uitdrukt , geen ander doel dan

— virrim volitare per ors'
„ over de hoofden der menfchen, en voor hunne oogera , te
vliegen." En dit, indedaad, is niets anders, dan een Luchtbol maaken, en in denzelven omhoog te ilygen. Eens Krygshelds Luchtreize is gewisfelyk de gevaarlykfte, en van alten
de minst lofwaardige.
Welfpreekendheid is niets anders, dan de kunst om Lucht
te maaken. Des Redenaars opzettelyk oogmerk is, „ te-bolen
„ zwellen , op te blaazen, om hoog te doen flygen. " Doch
deeze zyn de werkzaamheden , aan het werktuiglyke van
Luchtbollen eigen. Hy gebruikt llegts woorden , die wy allerr' veeeten , dat ze niers anders dan wind, adem of lucht zyn;
en deeze is ook de floffe, van welke de Luchtbolmaaker zich
bedient. Des Redenaars welfpreekendheid wordt algemeen erkend, haar hocglte toppunt te hebber, beklommen , wanneer
zy zuivere ontviambaare floffe, dat wil zeggen , lucht is, of,
zoo als een Dichter zich uitdrukt, „ ademende gedagten, en
„ brandende woorden." En 't is alleenlyk zuiver ontvlam.
baar Gas , 't welk tot des Luchtbolmaakers oogmerk meest
kan bevorderlyk zyn.
Aldus, Mynheer,, alle de leevensftanden door loopende, zou
het blykbaar kunnen gemaakt worden , dat niets zo algemeen
is als Luchtbollen , en ontwerpen van Luchtreizen ; dat 'er,
gevolglyk , niets natuurlyker zyn kan , dan de nieuwsgierig.
heid en de toeloop omtrent het bereiden en doen opgaan van
Luchtbollen. ik ben, enz.
liu ACULUS.
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TWEE ZONDERLINGE GEVALLEN, TOT D8 GESCHIEDENIS DER
HONDEN BEIiOORENDE.

(Getrokken uit Mr. DIBBIN'S Obfervations ,on a leur through

almost the Whole of England. and d cenfiderable Part
of Scotland.)

den laatstvoorleden Zomer
k nam (fchryft de Heer
met my een dier gevlekte Honden, welke uien Deen/die
IHonden
noemt; maar het is een Dalmatisch Ras. Men kan
DIBBIW)

zich geen Dier verbeelden, leevendiger, aartiger en onbeledi•
gender dan deeze Hond. In het bergagtig gedeelte van Cum.
Berland en Schotland fchiep by zyn vermaak in de Schaapen
te jaagen; hy volgde deeze Beesten, met de groottle vaardig•
heid, tot op de fchroomlykfte ileiltent wanneer hy dezelve
bevreesd gemaakt en gejaagd hadt tot zyne voldoening (want
Dimmer deedt hy eenig leed) kwam hy terftond terug, kwispelftaartende, en wel voldaan over ons itreelen, 't geen wy,
>nisfchien , in dit geval, te onpas deeden.
Omtrent zeven mylen aan deeze zyde van Kinros, op dell
weg van Sterling, hadt by zich vermaakt met die potzen te
fpeelen ; de Schaapen waren in allerlei rigtingen weggevlugt ;
wanneer een zwart Lam zich na den Hond wendde , en hem
fterk aankeek. De Hond fcheen voor een oogenblik ver(leld;
doch ,eer hy befloot iets te doen , begon het Lam met hem te
fpeelen. Dit maakte een zonderlingen indruk op het Beest;
hy hieldt den (taart tusfchen de beerven , fcheen zeer be'
vreesd, en (loop vol verlegenheid weg. Dan deeze nieuwe
kennis poogde door allerlei fprongen hem uit te noodigen om
goede vrienden met hem te zyn. Welk een oogenblik voor
PYTHAGORAS of LAVATER 1 De Hond , allengskens van de vreeze
bekomende, nam de aanbieding van vriendlyk fpel aan. Zy
liepen te gader weg, en rolden over elkander heen.
Hun fpel baarde verlegenheid. De Herdersjongen kwam,
om zyn Lam weder te haalen ; doch het hadt geen aandagt
dan op den Hond; en zy waren op een vry grooten af(land
verwyderd. Wy gingen langzaamer, om den wil van den
herdersknaap; doch het betekende niets; wy konden met ons
roepen den Hond zo min tot ons doen komen, als by het
Schaap beweegen om tot hem te naderen. Zy bleeven een
groot end wegs met elkander fpeelen. Eindelyk, eenen omweg
genomen hebbende , waren zy agter ons; en , naa het overgaan van eene kleine brug, kreeg de Herdersknaap met zyn
iiaf het Lam, zo dat het hem niet kon ontkomen. Uit vrees
voor den Herder , en uit gehoorzaamheid aan ,ons roepen ,

volg-
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volgde de Hond, maar met ongewillige fchreden. Het Schaap
deedt alle moei!e om den Herder te ontkomen, en zou, los
eer in het water gefprongen , dan zyn Spet--gelatnzyd,
wakker verlaaten hebben. Dit worftelen des Lams duurde zo
lang wy het zien konden. Het zonderlingst van alles was,
dat onze Hond, naa dit voorval i nooit Weder jagt op de
Schaapen maakte.
Het andere Geval doet ons de fchranderheid eens Honds
kennen. By een Klooster in Frankryk werden , alle dagen ,
op een bepaald uur, twintig Armen van Spys verzorgd. Een
hond, tot het Klooster behoorende, miste nimmer, die fpysuitdeeling by te woonen ; dewyl 'er nu en dan voor hem
wat afviel. De Spyshaalders allen hongerig, en dus geenzins
mild zynde, moest de Hond zich te meermaalen met den enkelen reuk vergenoegen ; terwyl by gaarne wat beters hadt.
De Portien werden een voor een uitgedeeld , op het teken
van het trekken aan een fchel. Die de Portiep kwamen haalen , zetten hun pot op een werktuig , dat hinnenwaards ge
gevuld na buiten gebragt werd , zonder dat men-drai,en
den perfoon , die de beweeging maakte, zien kon. --- De
Hond wagtte, op zekeren dag, tot dat alle de Armen ver
waren, nam het touw in den bek, en haalde de-troken
fchel over. Zyne list gelukte : de Kok , geen pot vin
voorzag , uit medelyden , ook in dat gebrek.-den,
De Hond herhaalde het den volgenden dag , met even
gelukkige uitkomst. De Kok , eindelyk bemerkende , dat
by een - en - twintig in ftede van twintig Portien hadt
weggegeeven , belloot het bedrog uit te vinden. Dit viel
hem niet moeilyk. By tekende, op een- verhoolen plaats
zich vervoegd hebbende , de Armen op, die geregeld om
hunne Portien kwamen , en telde 'er niet meer dan twintig ;
dat 'er dus geen zich ingedrongen hadt • dan alleen de ,florid..
Hy begon vermoeden op te vatten , en dit vermoeden werd
volkomen bewaarheid. De Hond wagtte • met alle bedaardheid, tot dat de Armen bedeeld en heen gegaan waren,
waarop by de Echel trok. De Kok bleef niet in gebreke,
deeze list des Honds te melden; men hefloot dezelve te
beloonen , en men ftondt den Hond toe , alle dagen de
fchel te trekken, tot het bekomen van het voor hem ge.

fchikte eetes.
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HET MIDDEL4ARSCH4P PAIN CHRISI*US,

(Uit herEngelsch van JAMES POSTER.)
Daar is ook, een Middelaar Gons en der Menfchen j
f s Mensch JESUS CHRISTUS.
PAt7Lu5r 12moth. 11: $:

k heb, in deeze (ledenvoering, ten ; oogmerke , he k
Charaer en de Bediening van CHRISTUS , als Middelaar, . te ontvouwen, 't welk zulk eenti ,ruimte en
verbreeding geeft aan onze denkbeelden van de huishouding en orde van. GODS zedelyk beftugr, als de ongéholpe Rede niet kon bereiken. De onderlcheidene tak.
ken van dit Middelàarfchaplyk ftelzel zyn; in de daad,
de voornaamfle Rukken, waardoor de Euangelieleer zich
onderfeheidt van deli enkel Natuurlyken Godsdienst, -den eerften ën onveranderlyken Godsdienst des geheelen Mënschdoms. En nogthans zal het elk bedaard etï
bedagtzaam onderzoeker blyl en s da rt, fchoon deeze, als
't ware s de byzondere gefteltenis en groote kenmerkendé
eigenfchappen zyn van de Christlyke teere , ze niet
beftemd waren om een geheel nieuw ftelzel te vormen;
maar alle naauw verbonden zyn aan, en naauw vcrknogt
met de weezenlyke takken van den Godsdienst der Natuure, om welken op te helderen en aan te dringen zy
oorfpronglyk beftemd zyn.
b y voorbeeld , at GOD de Wereld, met votDus, ^ ^
maakte Wysheid en Regtheid, regeert, is het duidelylt
en onbedorven begrip der Natuure, ,,. welke zich moet
5, t4
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te vrede houden met deze algemeene kundigheid, en
geen eisch'ktn maaken otmnaai wkeuy'ig te bepalen, op
welk - eene byzondere wyze die Rëgeering ik Inge=
,, richt." -----• Hier dan komt het Euanaelie eigenlyk
de Rede te hulpe, en leert ons.,. slat dieRgeering bediend wordt door JESUS CHRISTUS, met het gezag van
GOD bekleed.' lie l egeering is 'onlóc1retbaar den en dezelfde, of zy onmiddelyk , dan door eene aangeftelde
magt, worde uitgeoefend,;_ -zo dat in de algemeene waarbeid de tem der Rede en der Christenheid overeenkomen. En hoéwèl de Rede, door haar eige kragt en
fchranderheid , nimmer zou hebben kunnen ontdekken ,
dat dit beheer toevertrouwd . was aan eenen Afgezant,
genoegzaam gevolmagtigd en in slaat gefield tot de vol.
voering van een zo wydftrekkend oogmerk, is .het.nog.
thans even zeker, dat zulks geene beJlisfende tegenwer.
ping kan opleeveren tegen dit denkbeeld vain een Middelaarfchaplyk Koning en Heer van alien; of men moest
its ptt zyn om klaar te betoogen, „ dat. 'de opperftc
,, en oórfpronglyke Regeerder der Wereld onder eene
onveranderlyke verpligting ligt om altoos zelf alleen
,, te regeeres ; en, dat Foote en ivyze oogmerken niet
„ kunnen bereikt worden door eene ondergefch4kte magt.','
Maar dit te beweeren, in gevallen, waar wy geene toe'.
reikende denkbeelden, en naauwlyks eenige bevatting in
't geheel van het onderwerp hebben, „en in een byzonder
geval, waarin wy volftrekt 'onbevoegd zyn om met
„ zekerheid te óordèelen , ten ware wy daadlyk voor
„ oogen hadden alle de mogelyke redenen, die het in
eene byzondere huishouding voeglyk en gefchikt maa, ken, in het oneindig beftuur des Almagtigen,"
is eene hoogte van vermetelheid en waan, zo ongerymd
als godloos.
Wederom, dat G&D in zyne natuur volmaakt Goed,
en genegen is om Barmhartigheid te bétoclnen, is een
der eérfte beginzelen, welke de onbedorve Rede leert.
Maar , dan , fchoón de Rede, wanneer dezelve door
Bygeloof niet verfchrikt of verfaafd is , zulks moet
aanzien als eene weéxenly ke volmaaktheid in 'ObDE, en
als het heerlykit en : teffens beminnenswaardigst -gedeelte
van GODS zedelyke natuure, moet zy ook veronderitelle1, dat de verleeningen en ten toonfpreidirtgen zyner Geriade, zo wel als die zyner Magt , in alle gevallen,
bestuurd en geregeld worden door lf'ysbeld. „ En wat
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,, de gefehiktfle en eigenlykfle weg is, rim of zyne Ge•
,, nade te betoonen aan het geheel, of ten aanzien valt
,, Benig= byzonder zoort van fchepzelen , vordert veel
,, uitgebreider vermogens dan d Mensch gefchonkeri
zyn , om te bepaalen." — In het algemeen beginzet,
dat GOD genadig is, Jlemmen de Natuurlyke en Ge
Godsdienst ten vollen overeen; maar ten aan•-openbard
zien van der. bepaalden weg, om zyne gunst bet ghninqen
te verleenen, op zodanig eene wyze , als kra g tdaadigst
nrekke om het einde van zyn zedelyk befluur te bereiken,
is eene buitengewoone O^enbaaring alleen in staat om
ons klaaie en uitmaakende voldoening te fchenken,
„ Hier, derhalven , (en bet was niet onredelyk, te
„ veronderilellen, dat het zo zyn zou) heeft het Euan;, ' gelie daadlyk voor ons eene nieuwe regeling ge
ogenbaard, in de Leer van CHRISTUS, den Mid+-„
,, dlaar."
Het algemeen begrip . van een Middelaar. is, het geed
de zodanigen, die, in !lede van hunne Rede zedi glyk
te gebruiken en aan te kweeken , daarvan een afgod
maaken, gereed zyn, op -het eerfte voordellen; en zon•
der te weeten of te ,onderzoeken wat het weezenlyk be
teen, te verfmaaden en te befchimpen, En , in de
daad , de redenen voor het Middelaarf hap zyn vaak
zo deerlyk misvormd, dat men aan oppervlakkige denkers maar al te 'eel oorzaak gegeven hebbe om hete
GOD, op
zelve met fmaadredenen te overlaaden.
eeven als eelt
zichzelven -aangemerkt , heeft men befhr
Voorwerp van Schrik, en volftrekt ontoeganglyk voor
zyne zwakke en zondigende fchepzelen, -- Een onnatuurlyk ver4vyt, en ongsrymd gedslasterlyk! — Want
waar kan toegang gevonden worden , indien niet by
oneindige Barmhartigheid? Tot wien kan de ellendige,
tot wien kunnen boetvaardige zondaars, zich zo vey:
lyk vervoegen om redding en fchuldvergifenis , als
tot het éénig Veezen in het Heelal , welks Goedheid
ónbegrensd en vol ttrekt onveranderlyk is? Kan. medegedeelde Genade edelaartiger., ontfermvoller en medelydender weezen, dan oorfpronglyke en eeuwige Genade?
Of indien het Opperweezen , in byzondere gevallen,
een afkeer hebbe van alle ontferming, durft dan eex
minder Weezen het zich vermeetert, om als Middelaar
tusfchen beiden te treeden? om Genadebetoon voóp ti
fchryven aan Hem, die geheel volmaakt - is? bet Onder'
-
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haan, om Hem buigzaamer te -maaken, te verzagtest.
tot grooter goedertierenheid en toegeevenheid te beweegen ? Indien GOD, in zichzelven, een onveranderlyk en
nimmer dwaalend -Voorbeeld is van al wat recht en
gepast mag heeten , zou dan zulk een Middelaar geene
onvoeglyke, la zedelooze rol fpeelen, —zou Hy zich niet
gedraagen op eerie wyze , een verflandig Weezen onwaardig, ._ indien By om-genadebetoon aanhield, eenigzins vePder dan GOD uit zyne eigene natuur genadig
is? -- In tegendeel, indien men omftandigheden Icon
veronderílellen, waarin het hoogtte Voorbeeld van alles , wat waardig en edel is , geagt kon werden, op
zichzelven befchouwd , ongenadig err ontoeganglyk te
weezen; gaat- het dan niet onlochenbaar vast, dat de
Middelaar ook ontoeganglyk moet zyn? Of kan de Godheid vernederd worden door het betoon van mededoogen,
in het eigende "geval, waarin de Middelaar verhoogd en
vereerd'wordt door het pleiten om mededoogen? En, om
hier niet meer by te voegen , moeten niet onze nederige fineekingen , zelfs wanneer zy opgedraagen worden
door Genen Middelaar, in 't einde voor de Godlyke
Genade komen? — Is het zo, dan volgt het onvermydelyk , dat de waare grond , op welken het Itelzel
van eenen Middelaar gebouwd is, niet kan zyn, „ dat
GOD in zichzelven of te fchriklyk of te wraakzugtig,
of . te onverbiddelyk was , om rechtttreeks aangeroepen te worden;" maar deeze , en deeze alleen, dat
'er eenige groote en weldaadige oogmerken door kon
bereikt worden, ten aanziene van de zedelyke We--den
reld, meer in 't groot befchouwd, doch byzonder met
opzigt tot het Menschdom , tot het welk dit plan zelve
bly.kt eerie byzondere betrekking te hebben. En de waare Christlyke Leer van eersen Middelaar, welke hoofd
hier op neder komt, „ dat onze gezegende-zakly
„ Zalignaaker,, door het Hoogst Gezag in hemel en
„ op aarde, betlemd was, om afvallige en wederfpan„ nige Menfchén te bevredigen met hunnen beledigden
„ Maaker en Opperheer, en om de Uitdeeler te wee„ zen van GODS gunst aan het Menschdom;" ik zeg,
deeze oorfpronglyke en onbedorve Leer van het Euangelie, wegens édnen Middelaar , heeft niets, wat het
algemeen begrip betreft , 't welk de minfte fchaduw
draagt van eene /Irydighcid met eene van de waarheden, , welke de Natuur leert ; en het zal, zo ik vertrouw,
.
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trouw , blyken , dat, by de onderfcheide ontleedink
van de byzondere deelen, ze alle zich daarmede vereenigen en zamen/lemnmen.
Of het Character van CHRISTUS als Middelaar eerst
eigenlyk gezegd mag worden eenen aanvang genomen
te hebben naa zyne Verryzenisfe , wanneer Hem alle
magt was opgedraagen, en By gefield was tot den de'nen
lieer, door wien alle dingen zyn , zal ik thans niet in
't byzonder onderzoeken. Zo veel, dunkt my, mag egter vrylyk beweerd worden, dat 'er verfcheide waar
zich opdoen, die ons overhaaien om te-fchyulkedn
gelooven, dat dit het f}elzel is, in de Schriften des Nieuwez Verbonds geopenbaard; en, in 't byzonder, dat de
Tytel van Middelaar door CHRISTUS zelven nooit uitdruklyk werd aangenomen, ftaande den tyd van zyne
eigen óp enbaare bediening op aarde; en Hem nooit werd
toegefchreeven, dan naa zyne verheffing tot de Koning
waardigheid en magt. Maar indien wy zyne be--lyke
dien ng als Middelaar, naar het algemeen beg rip, (tellen,
als een aanvang nemende met zyne zending als Propheet, en insluitende alles, wat Hy deedt of leedt, als de
getrouwe Gezant en Dienaar des Allerhoogfen; zal dezelve, in elk gedeelte, aan de onbevooroordeelde en recht
rede des menschdoms zich aanpryzen. — Want-fohape
dat GOD een byzonder Perfoon zou zenden, en begiftigen met echte geloofsbrieven, om den waaren Godsdienst te doen herleeven , wanneer dezelve bykaus geheel gettorven was., en begraaven onder een hoop van
barbaarfche en fchadelyke bygeloovigheden . en dat
Hy zelfs ten dien einde , en om de eeuwige behoudenis des Men sclidoms uit te werken, een Weezen, van
den eeroen rang en waardigheid in de zedelyke fchepping, beflernde -- geen van deeze zaaken, zeg ik, kan
.ons vreemd dunken, wanneer wy in aanmerking nee.
men, dat GODS genadebetooningen oneindi g zyn , en
niet afgenieeten moeten worden volgens den bekrompen
maatflaf van menschlyke aandoeningen en genegenheden; en dat de oorfpronglyke waardy, en vroegere overheerlyke glorie, van het /Verktuig , tot dit edelaartig
oogmerk gebezigd , eene natuurlyke^firekking hadt om
aan zyne Leer eene grooter maate van aandagt en hoogere eerbiedenisfe by te zetten; welk laatfte ons recht
wordt, als her onmiddelyk oogmerk-ílreksangwz
der Voorzienigheid, in dit verbaazend blyk van Gena—
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de en .Gunstbetoon (*
En wanneer die zelfde uit.
muntende Perfoonadie , ter oorzaake dat Hy zich aankantte tegen de vooroordeelen, de bygeloovigheden en
ondeugden der wereld, naa een lange wyle voorloopige
verongelykingen ondergaan te hebben, mishandeld, en
tot de fchandvolfle doodtlraffe verweezen werd, ílrydig met alle beginzelen van regtvaardigheid en dankbaarheid; en dat zyn beíluit en onbefinette braafheid,
betoond in het ondergaan van zulke onverdiende wreed.
heden, zonder eens te wankelen in de geheiligde zaak
der waarheid , hoogst vereerd . en uitfteekend beloond
werd door den Opperbeftuurder en Regter des Menschdoms, — is een denkbeeld, volkomen overeenftemmende met onze natuurlyke begrippen van GODS Wysheid,
Billykheid en Goedheid.
Maar de Dood van CHRISTUS wordt in het Euangelie
nog in een ander licht voorgefteld. Wy vinden 'er
niet alleen in vermeld, dat GOD in of door CHRISTUS
de wereld met zichzelven was verzoenende (t) ; maar
flat wy met Hem verzoend zyn door den Dood zyns
Zoons (4); dat wy de k erlosfing' hebben door zyn Bloed,
de vergeeving der misdaadgin (§), en dat Hy de zon
heeft te niet gedaan door zyn zelfs oferánde (**). -de
Men zal buiten twyfel vraagen, welke is de waarè
,zin deezer Leere? en hoe kan dezelve overeengebragt
worden met de eeuwige beginzelen der Rede, en de
begrippen , welke de Natuur ons leert van GOD
vormen?
Ik - antwoord bier op, dat het de onlochenbaare Leer
van het Nieuwe Verbond is , dat de Dood van CHRIsTus niet beftemd was „ om de Godheid vergeeflyk te
„ maaken, dat is, genegen , om, op gefchikte en ge„ paste voorwaarden , met zyne Schepzelen bevredigd
„ te worden;" dewyl die Dood door GOD zelven voorgetl:eld , en alle kragt deezes Doods ontleend wordt
uit de bestemming en verklaaring van GOD zelven, dat
deeze Hem eerre aangenaame Offerande was, Weshalbalven men noodwendig GOD zich moet voordellen , als
vooraf ter zondvergiffenisfe genegen. De waarheid der
is, „ dat die Dood een middel was, oorfprong„ lyk
() MATTU. XXI: 37.

(4) Rom. V. Ia.

(t) 2 Corinth. V. i9.

O Eth. j: 7. .(**) Hekr, IX: 44.
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uit
„-lyk berkomfl:ig
de Genade van GOD, en geen be„ weegrert„en om Hem genadig te doen zyn." Wat konhet , derhalven ; met niogelykheid weezen, dan de voeg.
zaaanfte en wyste weg, langs welken Hy oordeelde zyne
Genade te kunnen betoonen ? -- Maar hoe de wyste ?
Niet, zeker,.. ten aanziene van eenigen invloed op Hemzelven, wiens Genade volmaakt was en onveranderlyk :
het kon., derhalven, alleen weezen uit hoofde van de
Zedelyke gebruiAenn daarvan, of om de gew gtige eindex
van GODS Zedelyke Regeering te bevorderen. De greote oogmerken, welke blykbaar bereikt worden, door het
uitdruklyk bevel. van • GoD, om den Dood van CHRISTUS onder het denkbeeld van eene Oferande te befchouwen, zyn de volgende:
Vooreerst. Dat die Dood een fiandhoudend gedenkteken zou zyn vain GODS Vergeeffykheid en gereedheid
om der menfchen zonden kwyt te fchelden ; en een
aandrang van dat grondbeginzel van allen Godsdienst, dat Hy een Belooner is der geenen, die Henn
,zoeken. — ,, Een Gedenkteken, zameníiemmende met
„ het bykans algemeen heerjehend begrip en de handel,, wyze der Wereld, (die de Oferanden voor een wee,, zenlyk deel an den Godsdienst hield) en. uit dien
„ hoofde gefchikt om een zekerder en kragtdaadiger
„ invloed te hebben."
Ten anderen. Om desgelyks tot een jlandhoridend
Gedenkteken te firekken van de jnoodheid en wan verdien/len der Zonde , en , gevolglyk , een fteeds werkende
aanfpooring tot szederigheid en bekeering des leevens.
Wyders. Schynt die Dood wyslyk beft
temd te zyn,
om alle Oferanden, in het vervolg, te doen ophouden
Oferanden, die zich tot Menjchen- offer hadden
uitgefirekt, de fnoodtle en bedorvenfie tak des Heidenfehen Bygeloofs. Ten einde dezelve 'te beter die uit,ver king mogt baaren, welke oneindige Wysheid en
Goedheid waardig was, worden wy uitdruklyk geleerd,
dat JESUS CHRISTUS door éene Oferánde in eeuwig
volmaakt heeft de geenen, die geheiligd worden (*).-heid
Eindelyk. Is door deeze inrichting „ eene fchoone
„ overeenkomst daargefteld, in een allerbelangrykst tluk,
„ tusfchen de bepaalde handelwyze van Gos natuurly„ ke Voorzienigheid, en de buitenge voorai werkingen zy„ tier
(*) Hcbr. X. 14.
Y4
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„ ner Genade; welke misfchien met regt als een der
„ voornaam/ic redenen daarvan mag worden aange.
„ merkt." -- Door overtree{1ing van ADAM in het
eetera van de verboode vrugt , leert ons de Christlyka
Openbaaring , was de Dood in de wereld gekomen , en
van heng tot diens geheek naakameling/chap doorgegaan.
Zo behaagde het den Almagtigen Maaker der Wereld,
de orde en loop der natuure vast to fellen ten ,aanziene
van het Menschdom, En de zaak uit dit oogpunt befchouwd , moet de dood van ADAMS geheele haakome'
lingfehap enkel befchouwd worden als een on Pluk ,
hun beloópende, door het mtdryf van oenen anderen,
(iets, 't welk in ontelbaare andere gevallen ebeurt)
en niet als eene eigenlyke fraffe eens misdryfs, door
haan alven gepleegd, Maar dit kwaad, voor zo verre
het alle menfchen trof , door eene vastgeftelde en on
veranderlyke wet der Natours, en het gevolg niet was
van hunne eigene vrywillige overtreeding, is opgewooLen,(dit woord is misfchien beter dan her/leld j door
hdom in de mogelykheid der verkryging des
het Mensc
Eeuw/gen Leevens door Jesus CHRISTUS te brengen; —
eene befchikking, niet meer de belooning van hunne ei-

gene

deugd

en regtvaardigheid ,

dan

de oorfpronglyke

en algemeens wet des Doods, volgens het Schriftuuriyk
berigt , daarvan gegeeven , eene Jiraffe was van hunne
perfot nlyke misdryven. Hier, derhalven , doet zich
eens overeenkomst op in bet oogmerk; alsmede eene
wonderbaare overeen/lertaming in de Godlyke handelwyze.
]let geheel is allerwyst en allerbitlykst aan elkander ge
zien wy de Genade van GOD-evnrdig.H
een rodmiddcl beramen, even uitgebreid als het onge^.uk, 't welk , door GODS regtmaatige befiemming , de
Zonde hadt veroorzaakt, En even als de eerfle beltemining , ten aanziens van de raagt des Doods , niet ge;Lgt moet , worden enkel naar grillige willekeur plaats
egreepen te hebben , maar diende tot een ontzagwekend ..getuigenis van GODS mishangen tegen de zonde;
en dap, met oogmerk om dit einde te bereiken , de
menschlyke natuur zodanig gevormd was, dat de voort
rzg d s Lblenschdo ns tevens de voortplanting der-lanti
terflykheid was, razz dat dezelve eenmaal hadt plaats
gegrepen: zo . mag de hettlelling ten Leeven , door
en Dood van CHRISTUS, aangemerkt worden als een
ootfaand blyk van goedheid en medelyden , van on ver-
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etlyke braafheid, en pligtmaatige onderwerping aan het
Opperweezen ; en (trekt dus tot een fchitterend en be
moedigend blyk van' GODS welgevallen in uitfteekende
Deugd , en van , de hooge . eere , welke Hy genegen is
daaraan te fchenken; 't geen by gevolge een fcherpe
prikkel is tot de verhevenfte daaden van Godsvrugt en
Goeddaadtgheid : „ weshalven dezelfde algemeene rede
„ in beide de deelen plaats hebbe , en het geheel won.,
„ der ge_chikt is om de einden des Zedelyken Bethuurs
te bereiken."
Het geen ik bier aanvoerde, houd ik voor de gepas.
te verkiaaring deezer plaatzen uit den Brief van Apostel PAULUS aan de Romeinen : Want indien door de
misdaad van Benen veelen geflorven zyn, zo is veel meer
de Genade GODS, en de gaave door de Genade, die daar
is eens lllen%chen JESUS CHRISTUS, .overvloedig geweest
over- voelen . Zo dan gelyk door eene misdaad de
tat verdaemenisfe,
Schuld gekomen is over alle men
alzo ok door Bene regtvaardigheid komt de Genade over
alle men/dien ta; regtvaardigmaakinge des leevens. -Op dat gelyk dc Zonde gehcerscht heeft tot den Dood, al.
zo ook de Genade zou heerfchen door regtvaardigheid tot
het Eeuwig Legven, door CHRISTUS onzen Heere (*). -.
En indien de mogelykheid voor allen, om het eeuwig leeven te verkrygeh , en de daadlyke erlanging daarvan
door GODS getrouwe Dienaaren , het vastgefleld gevolg
is var CHRISTUS opoffering in den dood -- ziet elk
gereedlyk , dat de .Dood van CHRISTUS meer eigenlyk
als eene Qferonde mogt befchreeven worden, dan eenige Offeranden van Dieren , welke geen zodanige kragt
badden; en zullen dan ook de uitdrukkingen, (fchoon
met dat al ten grooten deele zinnebeeldig) dat ivy verlost zyn door zyn Bloed, en met GOD verzoend door
den Dood zyns Zoons , (met veele andere foortgelyke
fpreekwyzen) eene dwidelyke en zeer tnadruklyke betekenis hebben.
Dan , om hierover niet breeder te handelen. De
Euangelieleer heeft ons verder verklaard, hoe , om dat
onze Gezegende Zaligmaaker zich zelven vernederd heeft,
en (overeenkomftig met het bevel des Allerhoogtfen con
en Vader van allen) gehoorzaam geworden ir tot deren
dood, zelfs den dood des kruites, GOD Hem uitermaate

(*) ROM. V. ry. 18. ar.

ver-
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-verhoogd, alle mogt in hemel en op aarde gcgeeven , eis
Hem tot een hoofd boven alle dingen, onder Hein, ge
heeft, ten weiftand Tyner Kerke (*). WeshaIvea-teld
bet Beftuur van GOD thans door ,eenera Middelaar gefchiedt, en Hy zyne gunst door eenera Mid4elaar betoont. Ten Plot van dit geheele plan zal CHRISTUS in
zyn Koninglyk Chara&er verfchynen , om de wereld ta
oordeelen, overeenkomftig met die wyze inrichting, vol
welke de Vader niemand oordeelt, maar allen oor--gens
deel den loon heeft overgo eeven (t). Dit is een kort
begrip van het Middelaarfch
aplyk ftelzel , van den beginne af tot den eindlyken afloop toe ; wanneer het lot
van alle menfcben regterlyk zal bepaald worden , en
gevolglyk de einden van het Middelaarfchap geheel bereikt zyn ; dan ook zal het Koningryk overgegeeven worden aan GOD den Vader ze/ven.; dan zal de Zoon zelve onderworpen worden aan Hem, die Hem alle dingen onderworpen heeft; opdat GOD zy alles in al
jen

,

(4.).

Volgens dit groot en wyduitgeftrekt Plan , zyn de
^vyste en beste Weezens in het Heelal werkzaam in bedryven , voegende aan hunne waardigheid , verheeven
rang en chara&er. Go» zelve komt ons voor als de
oorfpron glyke Beraanier en Bewerker, handelende naar
de voorfchriften zyner onfaalbaare Wysheid , en ge-

dreeven door" zyne. onbegrensde Goedheid.
Het
bougfte Weezen naa Hem (wiens volmaaktheden van
natuure geene vergelyking toelaaten) is de Perfoon, ten
Middelaar beftemd. — De Heilige Geest, als de
naaste in rang en eere , werkt als de eerjte Minister
in dit Middelaarfchaplyk beftuur,, en heeft tot zyne
Medehelpers de Enge/en ; deeze alien vereenigen zich
tot het heerlyk oogmerk om het Menschdom op de oor
paden van Deugd, Waarheid en Gelukzalig-fpronglyke
te brengen, -- om. de Erfgenaamen der Zaligheid-heid
—

te verfferken, op te beuren en te vertroosten. Zo dat
bierdaor, als 't ware, een fchakel van goeddaadigheid

van de eerfte Oorzaak alles goeds loopt door de on•
derfeheidene rangen van de verheevenite Weezens, to

op de Menfchen, die door deeze voorbeelden geleerd,

en sterk aangefpoord worden, ani medelyden, belangloo..
(*) MATTII . XXVIII: 18.

(f) JOAN. V: 22.

Philipp. II: 8. A. EAh. I: 22.

(1) 1 Cor. XV. 24-28.
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boze goedwilligheid , en tedere bezorgdheid voor elkander te betonnen , en zelfs zagtaartigheid tot dieren
uit te (trekken ; ten einde een kragtdaadig werkende
geest van goedheid en meewaarigheid zich uitftrekke
door het wyd bevang van de geheele redelyke fchepping GODS.
En is 'er in het ftelzel van Middelaarfchap in 't alg emeen niets, dan 't geen volkomen eenfl:emmig 9s met
et bepaalde ftelzel , zo der Natuure als der Voorzie gheid. De wereld wordt , volgens het eerfte plan,
vormd en vastgefteld door den Almagtigen Opperer , grootendeels middelaarfcháplyk beltuurd, en zal
zo altoos betl:uurd worden. Vaders, Opzienders, BurSerlyke Regeerders, hriendcn , Menfchen jegens Menfchen, zyn, in de noodzaaklyke uitoefening der pligten
deezes leevens, in de meeste gevallen , tusfchen beide
komende werktuigen van dat heil, 't welk oorfpronglyk
uit de Godlyke Goedheid voortvloeit. Het ftelzel der
Natuure zigtbaar een ftelzel van MiddelaarfcJiap zynde, kan het denkbeeld van een Middelaar in zichzelvert
niet ongerymd weezen, of het Stelzel der Natuure moet
verkeerd zyn; en , in gevolge daarvan, zal volftrekte
Godverzaakery de plaats van het Christendom moeten
bekleeden.
Ik zal befluiten met een zeer kort verflag van 't
geen, myns oordeels , het waare Euangelie van CHRISTETS is, waarvan de Leer des Middelacrfcháps een weezenlyk en gewigtig gedeelte uitmaakt. -- De algemeene inhoud deezer Godlyke Leere is : De herHelling van derf Natuurlyken Godsdienst en Deugd ,
wanneer beider kennis , als 't ware , door ondeugd
en fpoorlooze geestdryvery,, uit de zielen der men-

,

é

fchen

-

verbannen

was; met de byvoeging van twee

of drie Stellige Plegtigheden , op de iterktte wyze tegen bygeloovige misbruiken befchut, en ftrekkende am
de eeuwige wetten van Zedelykheid aan te dringen,
alsmede Bene naauwkeurige inagtneeming aller taken
van weezenlyke braafheid te bevorderen. — Dan meer
byzonder zyn de Begiiizels, daarin voorgehouden: Dat
'er één GOD is, de Vader en Opperheer van allen , die
alle dingen fchiep en bef uurt , door 3 Esus CHRISTUS
-- Dat de NIenfchen, by dit oneindig Weezen, vxny
't welk hun geluk yolttr'^kt afhangt, aangenomen worden, door de Re&tva4rdigin des Geloofs , in de eindbe-
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bedoeling zamenftemmende met de algemeene Wet van
Opregtheid, die, ten zelfden tyde dat zy alle opzettelyke
ondeugd veroordeelt , toegeevenheid gebruikt omtrent
de onwillige zwakheden der menschlyke natuure --Dat de. gunst van GOD zich tot het geheele Menschdom
uit(irekt, en zyne vergeevende Genade tot alle waare
Boetvaardigen; maar verleend op zulk eene wyze, dat
de Rede die niet kon ontdekken , noch met regtmaatlgheid wraaken; eene fchil king,wyslyk beraamd, om de
Bekeering aan te moedigen door de hoop op Genade,
en zondige menfchen , de Godlyke gunst niet verdienende, met beftendige gevoelens van Nederigheid te
vervullen, en Bygeloof uit te rooijen -- Dat de
Vader des Menschdoms altoos gereed is om hun by/land
te verleenen in het najaagen van zedelyke regtheid er
lieu; dat Hy namaals de wereld (aan zyn beftuur
onderworpen en verantwoordelyk wegens haar gedrag)
in regtvaardi heid zal oordeelen, door JESUS CHRISTus --- En dat , daar Hy alle onboetvaardige Zon
naar gelange hunner overtreedingen , zal ftraf--daren,
fen, Hy zyne getrouwe en gehoorzaame Dienaars met
oneindig geluk en heerlykheid zal bekroonen, ingevolge van het onveranderlyk genoegen, 't welk By fchept
In de Deugd, en om dezelve eindelyk over boosheid en
ondeugd te doen zegepraalen. -- Een Stelzel als dit,
't welk ieder bedagtzaam, ieder godsdien/lig, ieder wee'
zenlyk zedelyk goed mensch moet hoogagten en eerbiedigen , zal allen , die het van harte gelooven , en
toelaaten dat het den natuurlyken en regtmaatigen invloed hebbe, hier waarfchynlyk geluk , en vrede der
ziele, en zeker, hier namaals, de eeuwige gunst van
COD doen deelagtig worden.
-

BERICHT, AANGAANDE EENf ZEER VOORDEELIGE
MANIER, OM HET Rood Precipitaat van Kwik
TE ]BEREIDEN. Door j. w. C. FISQHER ,

van Berlyn.

dit middel doorgaans, in het groot, in de Fabrieken , bereid wordt, zou een Apotheker, zo
Sdoorchoon
omfl andigheden, als tot zyn eigen vermaak , toch

ook bewoogen kunnen worden, om de bereiding daar van
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van zelve te onderneemen. Den zodanigen dal het
voorzeker aangenaam zyn, eene manier van werken te
keren, die meerder voordeel aanbrengt , dan de ge.
woone.
In het twaalfde Stuk van het Algemeen Journaal der
Scheikunde., p. 242,,vestigde de Heer VAN Morns de aandacht der Scheikundigen op deeze waarheid, dat'er,geduurende de bereiding van den rooden geprecipiteerden Kwik,
door middel van het Salpeterzuur, eene grootere menig'
te van Kwikzilver geoxydeerd kan worden , dan tot
hier toe plaats heeft gehad. Ja by geloofde , men zou
het 'er toe kunnen brengen , om, door twintig deelen
maatig geconcentreerd Salpeterzuur, eene genoegzaame
hoeveelheid Zuurftof daar te 'lellen, tot oxydatie van
vyftig deelen Kwik.
De Heer SCHMIDT, Apotheker te Sonderburg, zogt
het door den Heer VAN MONS voorgeflagene door proe.
ven te onderzoeken, en ondernam , zo tot dit, als tot
andere einden, eene bewerkin , die in het agtentwintigile Stak van 't Algemeen Journaal voor de Schei
medegedeeld. De-kunde,vap.3S5to6is
Proeven des gemelden Scheikonftenaars waren voornaamelyk ingericht , om eene grootere hoeveelheid van
Kwik , dan gewoonlyk plaats heeft, met het Salpeter
te vereenigen, en daardoor eene grootere menigte-zur
van Rood Precipitaat, zonder eene merkelyke verfpil•
ling van Salpeterzuur, te bekomen. Intusfchen mislukte deeze onderneeming.
De lieer j. W. C. FiscHER was gelukkiger in de uitvoering van de denkbeelden, door den Heer VAN MONS
daargefleld, door , met eene bepaalde hoeveelheid van
Salpeterzuur, eene grootere hoeveelheid van Kwik ,
dan tot hier toe had plaats gehad, te oxydeeren. Vol.
gens hetgeen , ten opzichte zyner ontdekking, is medegedeeld , in het drieënveertigfte Stuk van 't Algemeen
Journaal, p. 55 57, heeft by het volgende waarge.
nomen. Hy ontbond vierhonderd deelen Kwikzilver,
in een gefchikt glas , met eene kookende hitte
door zo veel, van tyd tot tyd , bygevoegd Salpeterzuur, tot dat by eene volkomen verzadigde vereeniging, tusfchen het Kwikzilver en het Salpeterzuur,
bekwam. De daardoor bekomene ontbinding dampte by, in eene glazen fchaal , af , tot droogwordens
toe; waarna by, al wryvende, daar nog onder mengde
-

-
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de vierhondërd deelen loopende Kwik 't geen, met
,

elkander, een zwartachtig poeder daarfi:elde. Tot het
verkrygen eener volkomene vereeniging , tusfchen het
Kwikzilver-oxyde en de bygevoegde Kwik, wierd het
poeder, door byvoeging van water, tot de zelfftandigheid van een pillendeeg gebragt, waardoor het mengzel
eene graauwachtige kleur aannam, en 'er nu vervolgens
maar vyf minuten tyds noodig waren, om het nog niet
ten vollen verbonden Kwikzilver, door wryven, verder
geheel onzichtbaar te maaken. Vervolgens wierd het
vogtig deeg, op de kagebel maatig gedroogd, in Bene
Retort gedaan, en aan eene plotzelyke hitte blootgefteld. Reeds , na verloop van drie minuten, openbaarde
zich het , uit de herbeide materiaalen opftygend ,
Zuurflofgaz, ten teken van het eindigen der bewerking;
hebbende ' thans het mengzel zyne witgraauwe kleur in
eene donkere, zwartroode verwisfeld. Wanneer hierop
de arbeid wierd geëindigd, en alles was koud geworden, zo bevond men, dat liet mengzel van eene fchoo•
ne gelykformige mode kleur was , volkomen overeen
gewoon Precipitaat, 't geen,-ftemndivaht
door wryving, tot zyn grootf1en trap van fynheid is ge
bewerking, die aan het, op deeze nieuwe-bragt;en
wyze bereid Precipitaat, niet in het werk behoeft ge
te worden, omdat hetzelve, uit eigen aard, een-iteld
aIlerfynst poeder is. Hier kon insgeiyks het voortgebragt middel, zonder eenige moeite, uit de Retort worden gefchud , zonder derzelver verbreeking noodig te
maaken. In den aangelegden ontvanger bevond zich
geen loopend Kwikzilver , ten bewyze , dat alles in
Oxyde veranderd was geworden.
Zeer in he oog loopend zyn de voordeelen, welke door
deeze manier van werken bekomen worden, en wel;
i°. De befpaaring van meer dan de helft Salpeterzuur, en de mogelykheid, om dezelfde Retort nogmaals,
tot denzelfden arbeid, te gebruiken.
2 °. De befpaaring 'des tyds en der moeite, om het
Precipitaat tot een fyn poeder te brengen ; dewyl hetzelve, volgens deeze bewerking, zo fyn, als mogelyk
is, gebooren wordt.
g°. De befpanring des tyds en der brandsloffen, ander.
zins, tot het maaken van rood Precipitaat, vry aanmerkelyk. Door, immers, volgens deeze manier te werken,
is men in Itaat, binnen, den tyd van een half uur, ette:

ly.
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tyke ponden wit Kwikzilverdeeg in een rood Oxyde te
veranderen: dewy!. by de hoeveelheden , waarmede de
proeven genomen zyn , maar eene plotzelyke hitte van
drie tot vyf minuten noodig was, om de bewerking ten

einde te brengen.

Deeze voordeelen,.geloove ik, zouden nog voor ver
vatbaar zyn, zo men, . daar 'er toch bevog--tnerdig
tiging noodig . is . tot het vereenigen des Kwikzilvers met
bet Salpeterzuur Kwikzilver-oxyde, de afdamping der
Kwikzilver-ontbinding maar deed gaan tot de dikte
van eene bry, en niet tot die van een poeder: naar
daardoor , by de bewerkingen in het groot, eene-dien
aanmerkelyke befpaaring, zo van tyd , als van brandSigfrén, plaats zou vinden.
Aan de Heeren Schryvers en Uitgeevers der Vader.
landfche Letteroefeningen.

Myne Heeren!

aar my geene dan eene oude en zeer gebrekkige
Befchryving van de drie volgende Konst-UurwerD
ken in het Nederduitsch bekend is, zoo twyffele niet,

of veelen Uwer Lezeren zullen in de volgende Befchryving genóegen

vinden. —

Hierom gebruike de

veyheid , UEd. dezelve aan te bieden. Wordt zy ter
plaatzang waardi g gekeurd, dan zal ik UEd., in een
volgende, eerre 'Befchryving van nieuwe, nog weinig
bekende, en zeer zeldzaame Mechanifche Konstwerken
doen toekoomen.
T. T.

Leeuwarden,

den

i Juny 1803.

L. OLIN G .

BESCHRYVING VAN DE DRIE KONSTIGE, ASTRONOMISCHE, MECHANISCHE, OPENBAAR&
UURWERKEN , TE STRAATSBURG,
LYON EN PRAAG.

uitvindingen van

de verwonderingswaardigfte
biet mmenfchelyk vernuft, kan men vooxnamentlyk,
0 nder
en
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en ook te recht, tellen , de 4/lronomifche Uurwerken;
te weeten j dezulken, welke de beweeging der hemel
fche lígchaamen ; derzelver veranderingen enz. voorflel=
len; en die dus wel onderfcheiden moeten worden van
die, welke enkel als naauwkeurige Tydmeeters,. tot het
doen van Sterrekundige waarneemingen , worden gebruikt. Reeds was de Sphar van ARCFIIMEDES
zulk een kondig Attronomisch Uurwerk , gelyk 'er in
volgende tyden meerdere zyn te famen geteld, welke
allen gewoonlyk door het Water in beweeging wierden
gebragt. Daartoe behoorde, b voorbeeld, het Uur.
Werk van den Pr€efet CHROMATIUS te Romen, dat van
SOETIUS, van PACIIRIKUS, van. den Chalif AARON, het
welk naderhand Keizer KAa.0 de Groote verkreeg, en
meer anderen,
Zulke koftftige Uurwerken , zoo van de Romeinen,
als van andere Volkeren, die Waereldttelzels, Zons- en
Mans-verduisteringen enz. voorttelden, vindt men in
Recueil des Machines avant 1669, par Mr. Perrdult y
No. 22-24, befchreeven. Derzelver uiterlyke gedaante was meestal kostbaar, en zy rusteden op zeer fraai
te famen gellelde voetftukken. Zoortgelyke Uurwerken bevinden zig nog thans op de Nationaale Bibliotheek te Parys, gelyk by hoorbeeld het Planifpherium
Van CAssINi, (,yotrrnal des SCavans, 1682, p. 22.) Ook
BEGiOMONTANUS vervaardigde een Uutc zerk, het, welk
de beweegingen der hemelfehe ligchaamen voorftelde
(Pet. Gastendi in vitis Iflroiiomorum p. 364. de vita
Regiomontani) , en dit wierd ontwyffelbaar niet door
Water, maar door Gewigten in beweeging gebragt,
Maar onder alle konftige Aftronomifche Uurwerken
is 'er geen, het welk meer de verwondering ifs vroegere tyden' heeft weggedraagen, dan dat van Straatsburg,
in de Dom -kerk aldaar; by hetzelve vindt men in de
daad dok alles vereenigd , wat de Werktuig- en Uur
werkmakerskonst in flaat zyn wonderbaars voor te ilellen. Het is te bejammeren, dat dit Konstwerk reeds
meet en meer een prooi van den alles vernielenden tyd
wordt.
Het was in 't jaar 157ó, wanneer den toen ten tyde beroemden Wiskonaenaar COENRAAD DASYPODIUS
door den Magiftraat der Stad Straatsbbrg wierd opgedragen, om , in plaats van het oude gebrekkige Uurwerk;-in de Kathedraal-kerk, welk in het Jaar 1371 vervaar-4
,

,
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waardigd was, een plan tot een geheel nieuw te ontwer•

pen, welk alles, wat men zoortgelyks nog ooit gezien
had, in konst en. pracht zou overtreffen; en daarmedé
aanftonds een begin te maken. Dit wierd. ook 5 onder
deszelfs opzicht door drie bekwaame Konftenaars ,
ISAAK3 ABaAHAM en JOSIAS HABRECHI, in het jaar
'571 begonnen, en in íg74 reeds gelukkig voleindigde
--- Men zegt, dat het gevolgd is naar een Uurwerk
te Pavia, door WILHELM ZELANDIN vervaardigd, en
onder BAREL DEN V door JANELLUS TURRIANU3
Verbeterd; het welk toenmaals, wegens deszelfs konfiis
ge en fraaje inrichting, zeer vermaard was.
Het gelaeele Straatsburger Konstwerk is in drie bykondere àfdeelingen gebragt , en met een fraai tralie
omringd. Aan den voet van hetzelve ziet men-werk
een Pellikaati, torfchende een Globe van 3 voeten midi
dellyns, wegende over de ioo ponden. Hetzelve is uit
een coinpofitie van leem , kryt en papier te famen ge•
werkt, en bezit in de daad een buitengelheehhe vastheid,
--- q,$ Sterrebeelden zyn op hetzelve getekend; en
door middel van konsttuigen, in den Pellikaan verborten; volbrengen de Zon, Maan en Planeeten daar oin
haares omloop , eveneens geiyk zulks aan den, hemel
gefchiedt Tegen over deeze Globe ziet men drie ra.
den of fchyveu , waarvan de grootfte . een Almanak
voortlelt. Apollo en Diana fl:aan aan we@rzyden, doende de dagen en nachten voortgaan : dit rad koorrit dus
jaarlyks tiaauwkeurig eenmaal rond. --- Het middelfts
rad toont het Gulden getal ,. den Zondags- letter % de
beweeglyke Feesten en de Schrikke jaaren, Dit beeft ioó
jaaren nodig om eenmaal rond te kopmen, — Het
derde en kleinfie rad is onbeweeglyk: behalves de Kaart
van Duitschland en de Platte Grond van Straatsburg,
bevat hetzelve de naamen der geenen , die dit werk
vervaardigd, hebben. — De vier Mónarchyeri zyn op
de vier hoeken van deeze fchyf befchreeven; en op de
twee andere zyden zyn, op twee groots tafels; de Zonn Maan-eclipfen van i575 tot 16o5 voórge(ield. Op
de Globe Haat volgende 'inícriptie :
Omnia inetitur tempàs, fed metior ipfum;
,

Aritifieis fragili Machina fata manu.

Onniiddelyk boven deeze werktuigen liet tien
Z
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ven Planreten. Dezelve zyn in Figuuren, ieder áp een
Wagen zittende, voorgefteld; welke Wagen door de
aan hun, toegewyde Dieren getrokken wordt. Deeze
Figuuren verfchynen agtervolgends, de eene naa de an.
dere, iederop dien dag, welke naar hun genaamd is. Zy
heeten Apollo 1 Lund, Mars, Mercurius, Jupiter, Ve.
nus en Saturnus, en naar dezelve vindt men de naamtin
der dagen in de volgende orde gefchreeven:
DIES SOLIS
DEES LUNIS
DIES MAi1TIS
DIES MERCUIUZ
DIES 30VIS
DIES VENERIS
DIES SABBATI

Zondag, Apollo, of de Zon
Maandag, de Maan.
Dingsdag, Mars.
Woensdag, Mercurius.
Donderdag, Jupiter.
T7rydag, Venus.
Saturdag, Saturnus.

Slaat men de oogen eenigzints opwaarts, dan ziet
men een fchyf, welke de Minuuten en Vierendeels-uu..
ten aantoont. Op iedere zyde staat een Engel, waarvan de eene , op eiken flag van het uur, zyn fcepter,
welken by in zyne hand houdt, opligt, terwyl de ander
re een zandlooper omdraait.
Gaat men tot de tweede 'kfdeeling, dan wordt men
een groot Aftrolabium, of Hemelsplein, ontwaar, op
welk zich onderfcheidene wyzers ronddraaien.
grootfte koomt in het etmaal eens rond, en wyst de
7EJuren; de overigen tonen de beweeging der Planeten
in den Dieren-riem aan. In het middenpunt bevindt
Zich een "Aardglobe, op welker vier zyden de Jaarge.
tyden gefchilderd zyn. Twee Leeuwen houden aan we.
derzyden de Wapens van de Stad en Voorflattders der
Kerk. Onder het Aftrolabium is een klein Quadrant
aangebragt , het welk den loop en den tyd der Maan
aantoont , en teWens derzelver verfchillende gedaanten
of Phafen voorfielt:
In de derde afdeeling zyn de metaalen Klokken, wel
ieder vierendeels-uur, door vier gewapende mannen,-ké
die de onderscheidene trappen des menfchélykett ouder.
doms voorttelIen, in beweeging gebragt, een zeer welluidend Klokkenfpel veroorzaaken. Een weinig hier beven is de kleine Uurklok geplaatst. Mn derzelVer eene
zyde ftaat een figuur, welke Christus beduidt; en aan
de
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.e andere zyde de Dood, welke by leder quartier tot
iie klok nadert, om het uur te slaan, maar daarin tot
zoo, lange verhinderd *ordt , dat de laatiie der gewa.
pende mannen het laatfte quartier (laat ; dan gaat de
Christus-figuur terugge, en de Dood faas het uur4
Op de klok vindt men deeze infcriptie : 0 Rex Elor1
Christe, vena cum páee. I35. g Non, lugustf, inwen-

dig hangen

nog onderfebeidene

kleine klokken, welke„

door derzelver fraaje harmonie, een aangenaam klokken 4
fpel

doen hoorent

In de kleine Toren ter; 1ikerhand hangen de gewjg.
ten tot dit uurwerk. Hetze'Ive is met fraaje fchilder.
Bukken van Tos1AS STIMMER verfierd. Boven op het
zelve ziet men een Haan, welke, tiaa het eindigen van
het klokkenfpel, ieder maal met de vleugels klapt, eu
ttveemaalen zeer luide roept. Een weinig lager f'taat Ura,
,ie, als de Godin der Wiskunde, en onder haar een
Colosfus met de vier Monarchyeit, waarvan by Daniels
Cap, 1, gefproken wordt, Digt daarby ziet men het
afbeeldzel van den beroemden Sterrekundi g e NICOLAUS
COI^ERNICUS, het welk DASYPODIUS uit Dantzig heeft
,

-

ontvangen. De drie Schikgodinnen van het menfchelyke

leeven wordt' men op de linkerzyde gewaar: Lachen,
houdt de fpinrok, Clotho fpint, en Mropos fnydt den
draad af. De Trap, welke op de rechterzyde naar het
Uurwerk gaat,, is een der kon ftigf en, welke misfchien
ooit gemaakt is.
Tegenwoordig staat dit prachtig Uurwerk byna ge.
heel stil, en is, niettegenf aande de van tyd tot tyd ge
zodanig vervallen, dat bet zeer be.-danerpti,
kwaarIyk ooit weder in orde zal kunnen gebragt worm
den. Desniettemin zal hetzelve altoos in de .gefchiedehis der Mechanifche konften een merkwaardig'overblyf
zei zyn,
Menigeen gal wel liet algemeen gerugt ter. ooren
zyn gekomen , dat het Straatsburger., Uurwerk door
COPEAtJICtJS vervaardigd zy, welken naderhand. de Magifraat de oo gen liet uitfteeken, opdat by niet elders
een zoortgelyk zou kunnen vervaardigen. Dit ver=
digtzel is belachelyk , en door ANGELUS ROCCA Uit
gedacht (in Oper. Rom; 1719. fol. T. I. p. i7o: )
Waaruit het wederom anderen, by voorb, ru-ioirr. oota.
N£ILr.7s (Diáionn, ocaprnph,ar/ic. Strasborcrgj' ove±ge.'
7,2

n0^
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nomen hebben (*) . COPERNICUS is nooit in Strait%.
burg geweest , offchoon by wel naar Italien reisde.
Zyn afbeeldzel , het welk men, gelyk wy reeds verhaald hebben, onder het Uurwerk ziet, heeft misfchieN
aanleiding tot dit valseh gerucht gegeeven.
-

Gelyk dit Straatsburger Uurwerk met recht voor het
wonderbaarfte In Europa wordt gehouden, zoo is ook
dat van Lyon het fraaifte in Frankryk. Dit laatfte wierd
in het jaar 1598 door NICOLAUS LIPPIUB, uit Bafel ,
vervaardigd, en in het jaagit66o door WILHELM NOU
een bekwaam Uurwerkmaker te Lyon verbe--RlsoN,
e 'ftaat
terd, en met nieuwe Hukken voorzien. Hetzelv
in de Kathedraal-kerk, of die van Sr. Joannes; en niemand heeft hetzelve nog, dan met de grooffie verwon
Hetzelve vertoont insgelyks den-dering,bfchouw.
loop der Sterren , en derzelver periodifche beweeging.
Men ziet daaraan een altoos duurenden Tydwyzer, welke
het Jaar, de Maand, den Dag, het Uur en de Minuuten aantoont; verder een Kerkelyke Almanak, welke
de feestdaden en de verrigtingen van iederen dag met
de kerkely^e ceremonien enz. aanwyst. Aan een Afirolabium, het welk de vlakte des hemels vertoont, ziet
men de byzondere plaatzen der geffernten, de phatén
van de Maan, den Rand der Planeeten en Sterren tegen
elkander, derzelver Conjun&ien en Oppofitien. Iedere
dag koomt van buiten, in een zoort van Nis, een ze•
kere gedaante of beeld ten voorfchyn. Op Zondag ver
een beeld , het welk de Opflanding voorfielt;-fcbynt
treedt de Dood voor den dag; op Dings.
Maandag
op
dag de H. Stephanus , als eerde Befchermheilige van
deeze Kerk ; op Woensdag de H. Joannes Bapt. als de
tweede Befchermheilige. ; op Donderdag het beeld van
de inlelling van her H. Sacrament ; op Yrydag de
Pasfie, of het ^1 pden van Christus; en op Saturdag het
beeld van de H. Jongvrouw, met de woorden: Dies
Dominica Feria n , - 3 enz.
Deem
-

,

(*) De Heer I. z. VAN SWINDEt fchryft dit Uurwerk, in
deszelfs Befchryving van . een beweeg!. Hemels-ge/fel, p. 3. noot
(c), ook aan coPERNicas toe; doch het tegendeel zoude men
gemakkelyk uit de fchriften van DASYPODY, LAGUILGB, FRIScH
-

LIND , SCHWEIGHAUSEA , SLUMHOF , L STIIER

ren, kunnen bewyzen.

, en meer ands
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teeze figuuren verwisfelen onderling derzelver plaat
iedere middernacht maakt de eene voor een vol -zen;
ruimte, en gaat terug. Een Haan verkondigt-gend
het uur, door het (laan met zyne vleugels en door zyn
gefchreeuw,, het welk hy tweemaalen herhaalt. Ver
een Engel verfchynen, welke een deur-volgensziétm
opent, om de Maagd Maria te begroeten; de H. Geest
daalt, onder de gedaante van een Duif, nederwaarts
op haar; en de eeuwige Godheid, beeldelyk voorggiteld, zegent haar. Leeuwen ontmoeten elkander, beweegen derzelver tongen en oogen ; terwyl . zich een
harmonieus KIokkenfpel laat hooren, het welk den lofzang van den H. Yoannes Baptista fpeelt: Ut queant
laxis. Eindelyk worden de uuren op een cyfferplaat
aangeweezen , en de Minuuten faan op groote ovaale
lynen, op welken een wyzer rondgaat.
Dit Uurwerk , het welk zeer oud is, was eindelyk
geheel onbruikbaar geworden , en genoegzaam als een
gchaam zonder ziel en beweeging ; het welk door de
nalatigheid der geenen, die daarover het opzicht hadden, veroorzaakt wierd. De Bisfchop MESSIRE CLAUDE DE ST. GEORG , naderhand Graaf en Cantor der
Kerk van Lyon, liet hetzelve wederom herdellen. Hy
zelf was in mechanifche konften. niet minder ervaaren,
als by een grondig Leeraar der Theologie was; waardoor
by in ftaat was om onder zyn eigen be(lier den beroemden Uurwerkmaker NOURISSON de verbeteringen op te
dragen , en hem daartoe de nuttigde voorfchriften te
geeven; terwyl by zelf veele zinryke uitvindingen maakte , welke hy den Konftenaar mededeelde , en daardoor
het Werktuig tot eerre grootere volmaaktheid verhief. In
liet jaar 166o wierd deeze groote • reparatie, of .liever
byna geheel nieuwe vervaardiging, voleindt.
In de Hi/leire civile ou confulaire de lat/ijle de Lyon,
Par le P. Claude Francois Menefrier, de la Compagnie
de Yefus. Lyon ' 1696 fol. is p. 200 dit konftig Uurwerk op een fraaje koperen Plaat afgebeeld. Men ziet
met den eerften opslag , welk een flout en grootsch
voorkomen dit Konstwerktuig heeft. De Wyzerplaaten en de beweegbaare Figuuren, als b. v. de beelden
van de Dagen, de Haan, de Engel, de Moedermaagd,
de H. Geest enz. alles vindt men aldaar uitgedrukt.
De Kas is insgelyks in een zeer goeden fmaak ; door
Z -q
vier

li
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vier Statuen wordt hetzelve in de gedaante van éen
Toren of Kasteel gedragen op hunne. fchouders. Onder
leest men deeze Latynfche woorden; Opsra oa fudi4

lrulllelmi Nourisfon Lugduni,

Niet minder merkwaardig in de gefchiedenis der kon.
ilige Uurwerken is ook het. beroemde Uurwerk te
?raag op het Raadhuis in de Oude Stad, waarvan
men een voortreífelyke belchryving .vindt, onder anderen iii een belángryk Manufcript , bet . welk OHANN
+PAaORSKY VAN AtiORNBERG heeft opgefteld. Dit, aan
den toenmáali;en Magiftraat tnégeéigende werk, is een
van de fraaifte Boheemfche liandfchriften uit de ióde
Eeuw, --- Hetzelve hefhaat hechts uit r4 befchreevene perkamentbladen in groot quarto; en uit de Voor
ziet men , dat het boek in het jaar 157o ..geëin--red
digd is, Wy zullen hieruit het een en ander overpeemen
Bet is ontwyffelbaar, dat dit Uurwerk alle verwondering en achting verdient, en dat het toenmaals bykans eeneg in zyn zoort was. Geen kinderfpellen of
beuzelaryen zyn aan dit werk te zien; maar de Wyseer of Wiskónftenaar, die hetzelve met oplettendheid
efchouwt , vindt hier voor .zynen geest een tyke ftof
tot nadenken en onderzoek. FOURNIER (in Notities
urbis Prag Lib, IV, c.- 6,) getuigt, dat het. Uurwerk
'te Praag naauwlyks zyns gelyken in de wereld vindt;
,en by heeft, in de daad, geen ongelyk, Niet .enkel de
uuren van den dag en nacht ziet men op dit Uurwerk
vertoond, maar ook den datum, de maand, het jaar,
den op- en ondergang van - Zon en Maan, het Gulden.
etal, den Zon. en Maancirkel, en de voornaámfte Feestdagen van het jaar. En" zo men bet misfchien fpeelwerk wil noemen, dat de . Dood op een zekere plaats
haat, en, bevoorens het :uur haat, een klokje Beidt,
In deszelfs linkerhand een zàndlóoper houdt ; .. welken
by ieder uur omkeert; dat tegen den Dood over een
l dderende Grysaard is voorgetleld, die an geen wel
kripnerd wordt weg te , gaan, . maar die met , hoofdfchuddmg te • kennen -geeft, dat het voor hem nog te
vroeg is, om zich aan dè algemeen wet der natuur
te onderwerpen; wanneer men dit alles , zeg ik, kin.
oer1j el wil noemen, dan overweege men, dat ook aan
Qed-
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deeze fluklten veel koest is bedeed , en tefl'ens , dat
hetzelve ook niet tot •het wezendlyke van het werk
behoort , maar flechts tot verfiering daarvan dient.
Men vindt hier dus alle de voornaamste Feestdagen
van den Almanak , het Guldengetal , de Schrikkeljaaren , de Boheemfche en de gewoone Uuren, welke met
op eens , maar agtervolgens , ieder op zich zelven,
door het flaan op een klok -worden aangetoond; verder
de Zon- en Maanklooten (in het vuur verguld) even
eens gelyk dezelve aan den hemel op- en ondergaan.
voorgetleld ; vervolgens ook de afwisfelingen der
Maan , de verduisteringen , den loop der Planeeten ,
met één woord, het waare afbeeIdzel van ons gehgeie Waereldflelzel, met alle deszelfs veranderingen.
Naa dat bovengenoemde TABORSKY de opgetelde
merkwaardigheden. in zyn gefchrift verhaald heeft ,
gaat. hy over tot het onderzoek der oudheid van dit
beroemde Uurwerk. Nooit - heeft hy kunnen ontdek
zegt hy, noch uit mondelinge berichten , noch-ken,
uit eenigerhande handfchriften , van wien en op wel
dit Uurwerk gemaakt zy: flechts zoo veel-kentyd
heeft hy kunnen nafpooren , dat de eerfte ,. tweede en
vierde afdeeling , niet de daartoe behoorende hemelspleinen, door een zeker Magister HANUSCH, omtrent
het jaar 1490, vervaardigd is, en dat dezelve tot aan
zynen dood het opper - toezicht daarover heeft gehad.
BALBIK (Mifcell. B. 3.: C. 12. § i, a, 3.) heeft in een
oud Manufcript aangemerkt gevonden , dat het bovenmelde bericht gegrond is.;. dat J ACOB , een leerling
van bovengemelden HANUS^cF. , naderhand het -werk in
een goeden iaat- heeft onderhouden , tot dat het ver
onkunde en ongefchikte handen van-volgensdr
ZWUONEK in

wanorde. geraakte, en dat TABORSKY,' in

't jaar..'z5 5 Z ,:bet van nieuws herftelde.
In. het bovent'ce. gedeelte van het Uurwerk, aan den
muur, - frond een -opfcbrift van het jaar 1629, wanneer
hetzelve gerepareerd. wierd., Dit is ook naa de laattle
reparatie', welke de Uur werkmaker LANDESPERGE,R,
in het jaar 1 787, onder de dire ie van den Heer
5TRNADT, ondernam, flechts met een veranderd jaar.
getal zodanig ftaan gebleeven : .4nno domini Mille,
Jimo.. feptifgentefimo ot ogefinso feptimo , Senatus populusque Pragetifis horologium hoc renovatum eterni.$ati
(posteritati ..maxedim). dicat, Onder deeze infcriptie beZ 4
vindt
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vindt zig 'de Tabula horarum in^equalium five Plantak
rum (de Tafel van de ongelyke of Planeeten - uuren) ,
waardoor men, volgens het Aftrologisch Jaar, kan vinden, welke Planeet in ieder uur regeert. Men verliaat,
namentlyk , door Planeet - uuren het twaalfde gedeelte
-van een natuurlyken dag, en het twaalfde gedeelte van
een natuurlyken nacht; is de dag lang, gelyk b.v. in den
Zomer., dan zyn ook de uuren lang, maar is dezelve.
kort , als dan zyn de uuren -ook kort, Doch tegen•
woordig is deeze verdeeling niet meer in gebruik. Onder deeze Tafel van de Planeet-uren ziet men den beaveegbaaren Uur -ring, met groote vergulde cyffer-letteren van I tot XXIV, waarop de Boheemfche Uuren
aangeweezen worden. Voorheen íloeg de Boheemfche
klok altoos, zo ras de zon ondergin g -24; maar thans
spiet meer ; alleen toont nog een Zonnewyzer deeze
verdeeling van den dag aan. Neffens deezen beweegt
lyken Uur -ring is op de grondplaat de gewoone Duit,
fche verdeeling aangebragt , en in tweemaal in uuren
verdeeld ; waarby de. woordeg Haan: numerus medii
iorodagii.
Vat drie op deeze plaat getrokkene concentrlfche
kringen, betekent de eedre den keerkring van den Kreeft
(?'ropicus Catscri) , de tweede den Equator (Circulus
4equindoii'), en de derde den keerkring van den Steenbok (Tropicus Capricorni), Op alle deeze werkt het
Uurwerk zodanig, dat men daaraan even dezelfde veranderingen, gelyk wezendlyk aan den hemel, kan befcbou'wen. Driemaal verandert de grondplaat van kleur,
-zoo, dat het donkere of zwarte gedeelte , het welk ter
rechter en linkerzyde by de romeinfche cyfferletteren
IX en III eindigt, den nacht , en de iets helderder de
mmorgen- en ' "avond - fehemering beduidt. Hierom flaat
ook om de laatfle het woord Crepusculum op: de eene,
-

,

-

-

,

en

4urora

op de andere zyde gef"chreeven. Het geheel

lichte of bovènfte halve gedeelte. toont den dag, of lie,
ver den tyd van deszelfs duuring, aan.
Ook vindt men op deeze grondplaat den Dierenriem
met de Zon- en Maanwyzers. De Zodiak is heweeglyk
-pn tamelyk breed ; op dezelve vindt men de 12 hemel,
tekenen , ieder gelyk gewoonlyk in So graaden verdeeld; welke zodanig verdeelde ring van 5 tot graadeli met wit en rood afwisfelt, Hierop wordt de waaTg en fchynbaare beweeging der Zon , en dus de mid,
dFl
-
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delbaare en wanre tyd , aangetoond ;- desgelyks oolc de
•fynodifche en periodi#che omloopstyd der Maan.
Onder dit Ilemelspleiu is een nog grootere plaat ,
welke tot den Almanak behoort, en veele in dien tyd
nuttige en bruikbaare zaken bevat ; namentlyk alle de
dagen van iedere maand , met die der hoofd feestdagen en liet guldengetal, het welk dus ftandvastig den
tyd der nieuwe Maan zal aantoonen, alsmede in welk
jaar de Iade Maanemaand moet bygevoegd worden.
Tan den a I Maart tot den 18 April is het Gulden -getal dubbeld ; waardoor men gemakkelyk den dag kan
bepaalen, op welken het Paaschfeest moet invallen. Verder vindt men hierop ia zinnebeelden voor de ia
Maanden , welke op den arbeid en het in iedere Maand
door den Landman te verrichtene betrekkelyk zyn , by
zonder ten opzichte van de luchtsgefteldheid en voort
Dit geheele Konstwerk doet-brengzliBohm.
den vervaardiger uitnemende ecre, inzonderheid dewyl
alles zeer eenvoudig is , en het Aeheele mechanismus
maar uit een klein aantal raderen bettaat.
Een uitvoerige befchryving van dit Konstwerk vindt
enen in ANTON STRNADT , Befchreibung der beriihrnten
Uhr-uard Kunstwvcrke am JIlt,q iilter Iiathhauj and auf
der kóni 1. Ster maarte za Prczg. 1791. q.. Een kor
Raat in IIAEFTENI monaj'ic. disqui/it.-terbcihyvng
fol. P. ii. Tract. IX. p. 775. en in SIMONIS MAJOLI
diebus canicallar. ed, l foguntiwc , 1614. fol. colloq..3.
p. 42o. Ook fpreekt LAURENTIUS BAYERLINK in Theatro vita human. voc. Horol. e llMfachan. van dit en andere konflige Uurwerken,

-

WAARNEEMINGEN OVER HET VERPLANTEN DER
KRUIDNAGEL-, KANEEL- EN NOOTMUSKAAT
BOOMEN OP DE FRANSCH$ EILANDEN,
-

(Ontleend Uit L. AE GRANDPRéS V Óya e c a 1s l'Irtde of au

Beng'ale.)

„ rre meermaalen hebben wy, by voorkoanende gele,
„ genheden, in ons lblengelv'erk gcwa,.gd van der
„ Franfchen Foogingen, om ons, t )cn wy nog in 't be
9, zit van de Moluccas waren, te ontLetten van den Spe.

Z

S
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„ cery.handel, of althans te wege te brengen, dat wy
„ denzelven;giet alleen dreeven. Een berigt van den uit„ flag dier pooging , vollediger dan ons vooráaat elders
„ te hebben aangetroffen, vonden wy in de op g emel.
„ de Reis van Dr. GRANDPRé ; het is van deezen
,. inhoud.
PIanten der Speceryboomen, den Hollanderen , .onBanks .hunne waakzaamheid en toevoorzigt, ontnomen ,
werden na Isle de France overgevoerd, en aldaar in den
Koninglyken tuin zorgvuldig opgepast. Eenige guntl:ige
}aaren van eene welaangelegde en kostbaare opkweekin g
gaven hoope , dat ze aldaar landeigen aan den grori d
zouden worden. Men deelde jonge Planten aan de Inwoonderen uit , met de nodige onderrigtingen wegens
het opkweeken; doch deeze fchoone vooruitzigten werden eerlang verydeld door deeze Planten verdel gendè
normen en onweeren. • De Inwoonders waren moede om
veel zorgs en gelds te betteeden aan een voorwerp van
onzeker, en, ten besten genomen, no g wydafgelegen
voordeel. De voortgang , zelfs in de Koninglyke tuinen, was onvoldoende. De Kaneelboomen gaven flegts
een dunnen bast , weinig fappig , en veel min prikkelend op den fmaak dan die der Moluccas. De Kruid
niet; fchoon dezelve tierig icon•-nagelbomvd
deny, beantwoordde de vrugt_geenzins aan de verwag.
ling. Met één woord , die Speceryboomen kon men
daar niet hooger aanmerken dan als voorwerpen van
aa r^t igheid.
let liet toen het oog vallen op de Is4s
de Sechelles, die, meer overeenkomsts met de Lugts geiteldh id der Moluccas hebbende, een gunftiger uitdag
beloofden. Met zeer veel voorzorge om het geheim te
houden; voerde men Planten derwaards over. • Dewyl
de Schepen doorgaans het Eiland Mahe aandoen, om
water in te veemen en fchildpadden te vangen, werden
de Planten na de andere zyde des Eilands, tegenover de
gewooi e Waterplaáts, gevoerd, om ze dus te meer voor
liet o g te verbergen. Men beval ze aan den grond te
P4nfe .Royal, en liet het geplante aan de zorg der natuure over.
Dit• !laagde boven verwagting, De Kaneelboomen,
inzon4erheid, teelden voort met zulk een fpoed , dat,
binnen korten tyd , die geheele ftreek 'er mede bedekot
was,
-

-
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•was , uitgenomen de plaatzen , daar ander Houtgewas
'den groei verhinderde. De Kruidnagel- en Nootmus.
laat- booroen Raagden desgelyks, doch • teelden zo ifierk

tiet voort.

In deezen ftaat bevonden zich die Boomen , toen de
Oorlog tusfchen Frankryk en Engeland, in den Jaare
177 8 , verklaard werd. M. LE VICOMTE DE SOUILAC,
•Gouverneur van Isle de France, • Bourbon en de onder.
hoorige Eilanden , door Vaderlandsliefde gedreeven ,
droeg de noodige voorzorgen, om te. beletten , dat de
Vyand in bezit zou geraaken dier kostbaare Plantfoeiaen , waaraan zo veel arbeids, zorgs en gelds bedeed
was; maar de Man, met de volvoering van diens
elen belast, bezat geen itunde genoeg tot het volvoeten van denzelven. — Men hieldi doorgaans op dit
]Eiland Benig KrygsvoIk ; doch 't zelve Was van daar
genomen, by den aanvang des Oorlogs , uit vreeze dat
het in de handen der vyanden zou vallen. Men hadt 'er
alleen een Opzigter met eenige Zwarten gèlaaten. • 'Er
was last- gegeevem om alles beften -in gereedheid te
houden om de Booroen in brand te fteeken, zo ras de
vyand eenige pooging deedt om het--Eiland te vermeesteren. Ongelukkig zette een groot:.Fransch •Schip van
Madagascar koers 'na Muhd , om versch water in te
Heeroen. De Opzigter hieldt het voor een vyandlyk
Séhip; by logt zich reeds 'aairgevalIerr; 'en, geen -tyd
willende verzuimen•; om den hem opgelegder last uit
te voeren, flak by liet vuur in de Speceryboomen, en
ver'delgdè, door dien brand , alles.
- In deezer voege' verdween .de .hoop der Fran rchen t
)e Vogels, mogt'bàns, doorgaans zeer greeti op de bes'
•fen der Speceryboomen, hadden een goed dee
l daarvan
weggenomen, en laaten vallen in de dieper landwaards in
gelegene flreeken.; en men bevondt , by den Vrede des
Jaars 1783,•dat' 'daaruit nieuwe 'Planten waren voortge.
l moten, Men kweekte ze zorgvuldig aan; . en ten tyde dat ik deéze".' Eilanden bezogt (i79 o), waren de Kaneel-`, Rruldnàgel- en Nootmuskaat -boomen, fchoon in
geehe' groote-' hoeveelheid, in een tierigen !laat. Het
lydt geep 'twyfel, of Frankryk zal alle' deeze Speceryboomen, op de Sechelles - Eilanden, met eenen gelukkigen
uitdag, kunnen' aankweeken; :en, niettegenflaande derzel'
'iel Kleine uit'Ei}rek;theid, zyn ze in ftaat om eense ge.
.
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noegzaame hoeveelheid ten gebruike der Republiek
voort te brengen : maar, zints de proeven te Cayenne
genomen, fchynt het ontwerp, om op .deeze Eilanden
die teelt voort te zetten , door het Gouvernement uit
het oog verlooren (*).
P (*) Het grootfie vas de Isles de Sechelles (in de Taart van
M. oENZER best opgegeeven) is, volgens de befchryving van
M. ne GRA?DrRé , Mand , zo genaamd naar M. MAué bz Ls
BOURDONNAIE ; dit geheele island is een enkele Berg, waarop
veele toppen zyn, doch geene valeijen van eenig melden swaardig aanbelang. Het befiaat uit graniet; op zommige
,plaatzen vertoonen de bloote zyden der berghoogten, rechthandig opryzende , kaaien Reen. Voorts rusten de Sechelles
op eene zandbedding, waarmede zy alle omgeeven zyn. Men
merkt op, dat een Groep van kleine Eilanden, deezerwyze
in het midden van den Oceaan gelegen, geregelde diepten tot
op eenen grooten afltand hebbende, eene niet weinig be.
vreemdendè byzonderheid is.

BYZONDERHEDEN, ONTLEEND UIT MEJUFFROUW
GUTHRIE'S Tour through the Taurida, or Cr1-

mca, the Ancient Kingdom of Bosphorus.

DE HEILIGE HONDENDANS.
ANECDOTE VAN
EENE GRIEKSCHE DAME.

ZYIy bezogten deezen morgen Bene TartaarfJhe Mos.
W qué (in de taal des Lands Metcher geheeten); dezelve hadt niets byzonder merkwaardigs, noch in grootte, noch in fraaiheid ; doch het geen onze teleurflelling ten vollen vergoedde, was eene foort van Heiligen Rondeudaps , beftaande uit ronddraaijende .Geest
een kring rondzweefden, meer elyken--dryVes,in
de na vereerders van BACCHUS, dan na Belyders
MAHOMETH, die zeker het gebruik des Wyns ver-

van

boodt, maar vergat, desgelyks dat van Opium te ver-

bieden, het, bedervendst en dronkeinnaakendst van bei den. Ik geloof vast , dat , onder den invloed van dit
bedwelmend vogt, deeze Tartaarfche Groep die beweegingen maakte, MAHOMETH verzuimde desgelyks, fier.
ke Dranken te verbieden : zo dat de Turken, Tartaa.
rest ,

BYZONDERHEDIEN UIT GUTI1RIE'S REIZE.

357

ten, enz. geen zwaarigheid maak en, 'Brandewyn te drin..
ken; het is, zeggen zy, geen Wyn.
Een oude Dervis draaide als een tol rond in het
midden van. deezen kring, zingende al den tyd, nevens
den heiligen ommekring, den vertandigen grondregel
uit den Koran: „ Dit leevcn is kort en onzeker;
maar 't is hier (wyzende op den grond) dat wy.. ons
verblyf zullen moeten neemen." -- Eene Waarheid,
die zeker een min belachlyke wyze van aankondiging
verdient.
Het middenpunt van deezen kring is deeds een plaats
van eer, doch ook tevens van gevaar ; dewyl de eer.
waardige Vader , die hetzelve beflaat uit hoofde van
zyne jaaren en wysheid, met ronddraaijen volhoudt, tot
in 't einde zyn hoofd begint te draaijen; indien by op
de plaats niet dood blyft, geTyk zomtyds het geval is
wanneer by een Martelaar of Heilige der Mahometaanfche Kerk wordt , en het voorwerp van benyding zyner fterkhoofdiger mededansfers.
By dit voorbeeld van Tartaarfche kleinverílandig- of
liever dwaasheid , is het regtmaatig, dat ik een ander
voege , ' t geen . meerder eers aan hunne menschlievende
aandoeningen geeft; fchoon ik vermoede , dat MA HOMETH even zeer op beiden invloed Nebbe. Eene
zeer bevallige Griekfche Dame , oorfpronglyk uit Confantinopole afkomftig, fchoon tegenwoordig de Gravin
van W----- , Egtgenoote eens RusJifchen Generaals „
bevondt zich onlangs te Upatoria, op een Reisje gelyk
het onze; de Tartaaren waren dermaate ingenomen met
de fchoonheid van haar Perfoon, en met haare gefprek.
ken in de. Turkfche taal , dat zy, onkundig van naaren
rang en ftaat , in het denkbeeld kwamen , dat zy eene
fchoone Mahometaanfche Dogter was, door het regt des:
Uorlogs in flaverny onder de Christenen gekomen. Zy
openden heimiyk eene infchryving , om Naare Vryheid
te koopen; ja zy booden daadlyk eene geenzins ver
Rusjfehen Bevelhebber al•-fmadlykego n
daar, ten lospryze, aan. Men heeft my verzekerd, dat
een zeer aanzienlyk Tartaar , voor zyn aandeel, duizend Dukaaten infchreef,, om de deur van het Paradys
weder te openen voor deeze beminnelyke Hourie, waar.
fehynlyk om zich haarer gunfte aan te beveelen in eenera
anderen Staat. En het zou my niet zeer verwonderen,
indien deeze Tartaaren baar daadlyk Voor een boogei.
.
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weezen , voor eene hemelfche Vrouw namen ;
nig aardsch hadt zy aan zich!

Zo wei,

DE OESCHIEDENIS VAN CHAG:N GiRREY , LAATSTE
CHAN VAN DE CRIM.
CnAGn GIRREY, de laattle Chan of Souverain vazi
Crims- Tartarye, halt, in zyne jeugd, een Gezantfchap
van den toen regeerenden Chan na het Hof van CAT} ARINA DE II vergezeld. Hy werd door die ftaatkundige Vorstinne overgehaald , om als Capitein van
Naare Lyfwagt te Petersburg te blyven; zy rekende het
zich ongetwyfeld een geluk, een van de Keizerlyke Ot•
tomannifchc Familie in haaren dienst te hebben , die ,
by eenige volgende gelegenheid , haar van nut kon
weezen. Het leedt niet rang , of 'er boodt zich eene
gunttige gelegenheid aan, om hem voor Rusland by uit
stek dienttig te doen zyn ; toen , naa den Turkfchen
Oorlog , met zo veel beleids gevoerd door den Veldsnarfcbalk ROMANZOFF , en geëindigd by den Vrede
van Kainardgi, ten Jaare 1774, Crims-Tartaryc te ondergebragt door de wapenen der Keizerinne, én de Onafhangelykheid daarvan, als een der voornaamfte Artikelen, door den Sultan was erkend. Dit helde CATHARIHA in flaat om haar Capitein der Lyfwagt te doen
kiezen tot Chan van het Schier -,eiland ; het regt om
een Souverain te kiezen, door het Ottomannifche Hof,
aan de Tartaaren overgelaaten zynde.
CsAGIN GIRREY bekleedde die waardigheid, tot dat
Prins POTEMKIN hem wist over te Naalen, om, in den
Jaare 1783, zyne Oppermagt af te ftaan aan de Keizer
Kroon van Rusland, en na Nloronetz te vertrek -lyke
begiftigd met eene Jaarwedde van 100,000 Roubels.-ken,
Te deezer stede en te Kalouga onthieldt by zich om
wanneer by, een tegenzin op.-trenwja g,
vattende in een verblyf onder menfchen , van hem
in Godsdienst, gewoonten en zeden verfchillende, CATHAIiINA verzogt, zyne Bloedverwanten te Con/lanlanepole te mogen gaan zien.
De Keizerin (temde in dit verzoek, en de Chan werd
als een Souverain , en een Afftammeling van MAloMETH , ontvangen door den Basfa van Cotchim , die
hem met een aanzienlyk gevolg te gemoete ging. Naa
den boord zyns mantels gekuscht te hebben, gaf by hem
een
,

,
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ten Bief over van zynen Bloedverwant den Sultan,,
hem met de vriendlykile bewoordingen uitnodigende
om in de Hoofdftad te komen, met verzekering van
zyne gereed- en bereidvaaidigheid om een ongelukkigen
te ontvangen en te helpen.
Op deeze vleiende uitnoodiging trok CHAGIN GIRREY
na Confantinopole, waar by, in den aanvange , een
zeer gunftig onthaal ontmoette ; doch het leedt niet
lang, of hy kreeg bevel om zich na het Eiland Rhodes
te begeeven. Hy begreep zo duidelyk , dat dit eene
foort van ballingtehap, en tevens de voorboode van zynen dood was , dat by de befcherming zogt van den
Franfchen Conful, die gezegd wordt daadlyk een klein
Vaartuig in gereedheid gebragt te hebben tot 's Mans
ontkoming. Maar de wind fteeds tegen zynde, kwam
de Basfa hem opzoeken; en door het onderrigt van
een uit 's Chans gevolg, die ter pynbank gebragt werd,
ontdekte men, dat hy ergens onder den vloer des Confuls verborgen was.
De Basfa belrafte den ontdekten , wegens zyn ont.
vlugten van eenen , door den Sultan gezonden om hem
op te wagten en eere aan te doen. Een kop Kofy,,
hem kort daarnaa aangebooden , maakte een einde aan
zyn leeven vol ongelukken. Zyn hoofd werd aan zyn
vriendlyken Bloedverwant gewonden, naar den gewonnen
flyl van Turkfche barbaarschheid en. despotisme.
De Heer, van wien ik het boven gegeeven Verhaal,
zo weinig in Europa bekend, ontving, had in CHA
GIN GIRItEY zeer gemeenzaam verkeerd, zo lang deeze
zich in Woronetz onthieldt, en hem nu en dan in Kalouga bezogt. Deeze fchonk my teffens de volgende
Anecdotes van 's Chans leevenswyze in eerstgemelde
Stad, waar by gelegenheid hadt, hem meest alle dagen
te zien.
De Chan, zeide by, was een Man van eene goede
gehalte, met een allerfcherpstziend oog; hy bezat een
fchoon verffarad, en 't zelve was niet weinig geoefend,
het land zyner afkomst in aanmerking genomen zynde.
Zyn gelaat was zeer bleek , en droeg de duidelykfte
kenmerken , dat inwendig leed zynen boezem knaagde:
een vermoeden , niet weinig verderkt door zyn gewaad,
daar hy, naa zynen gedaanen afftand, íleeds in t zwart
ging; deeds droeg hy een zwarten zyden halsdoek op
't hoofd, te wederzyde onder_ de. kin vastgeknoopt, en
over
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over ioynen tulband getrokken. . Zyne angstvalligheiJ
ontdekte men , door de kleine kringen op zyn hemd ,
veroorzaakt door een gemaliden kolder, dien hy onder
zyne kleederen droeg, waarfchynlyk om daardoor af te
keeren een onverwagten flag , dien eenig geestdryven4
Mahonietaan hem mogt zoeken toe te brengen: omtrent
tweehonderd Mahoinetaanen hadt hy op deeze plaats zyner
afzondering in zyn gevolg; zy maakten eene kleine hof
-houding
uit:
Hoe zeer hy zich dus tegen heimlyk hem misfchien
gelegde laagets zogt te beveiligen, was by een man van
grooten nioed in het veld e en in alle hachlyke oin andigheden. Hiervan gaf hy een zonderling blyk , toen
hy zich eens genoodzaakt vondt eene Eehuilptaats te
zoeken. onder de Rusfs the Troepen, ter gelegenheid
van eenen opftand zyner onderdaanen , door de !`urkfche
party tegen hein verwekt, tlaande den korten tyd zyner regeerrage. De Optiandelingen tegen zyne verdeedigers aanrukkende met een leger , niet minder dan
go,000 man iferk, trok de Chan , in den nagt , ifil uit
het klein Rusjisch Leger, om, indien het mogelyk wa
ze, de bloedfl orting van den volgenden dag te voorkomen ; hy reedt rechttbreeks in t midden zyner te.
gen hem opgeftaane Onderdaanen, alleen, ongewapend,
vroeg na de oorzaak huns misnoegens, en waarmede
zyhem befchuldigden. Deeze ttoute maatregel verbaasde
en ontkragtte de vyandlyke bende zodanig, dat de Soldaaten betuigden , geen perfoonlyke vyandfchap tegen
hunnen Chan te hebben ; doch dat zy herwaards geleid waren door eenige Murfas of Opperhoofden, zonder te weeten wie. --- Hierop beval CHAGIN GIRREY,
dat de Murfas voor hem zouden gebragt worden , om
hunne bezwaarep in te brengen; dan zy, even zeer verte
field als de hun gevolgde manfchap, konden niets, het
geen iets in 't minst betekende , aanvoeren, Hy gaf
daarop den Soldaaten onmiddelyk bevel om die Verraad
ders op te hangen ; het werd op 't oogenblik vol
voerd. Onverwyld reedt hy alleen na het Rusfiscl,
Leger terug , 't welk wegens zyne afwezigheid zeer
ongerust was,
Niets kon eenvoudiger weezen dan zyne leevenswyze,
Nooit hadt hy meer dan ééne fchotel op tafel,.betlaande altoos uit gekookte ryst en .fchaapenvleesch, op de
Tarsaar/che wyze toegemaakt; zyn drank was wa,

,
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ter : naa het eeten dronk hy een kleinen kop koffy , en
rookte zeldzaam dan wanneer by alleen was; Zyn voor=
naame of ftaatskamer was met blaauw laken behangen,
zonder eenig huisraad dan een laage _T'urkfche . Sopha,
waarop by zat. 's Nagts itondt 'er een hooge zilveren
Kandelaar in 't midden van zyn flaapvertrek op den
vloer, met een 'waschkaars. Doorgaans hadt by handfchoenen aan; daar by de zonderlinge gewoonte hadt,
om een zesponder kanonskogel van de eene hand in de
andere te werpen, terwyl hy met iemand fprak.
Het grootte vermaak íchiep hy in zyne Havikken en
Paarden. Van deezen hadt by een groot getal uit de Criria
medegenomen; doch daar hy het vermaak van de Jagt
niet zo goed kon, genieten , terwyl by in de Stad
woonde, fchonk de Aartsbisfchop van Woronetz hem
een Landverblyf; — eene beleefdheid, welke by edel
beloonde, door hem een Kruis, ryklyk met dia-moedig
omzet, te vereeren, in den i}naak gemaakt als-mante
de Rus/ifche Aartsbisfchoppen gewoon zyn op de borst
te draagen aan een blaauw lint, om den hals hangende.
De Chan deedt op dit Landgoed verfcheide kleine Chineefehe huizen bouwen , waarin by de daaromftreeks
woonende Heeren onthaalde; en by was zo milddaadig, dat weinigen hem bezogten, zonder by hun vertrek
eenig gefchenk te ontvangen.
De Heer, die my' deeze byzonderheden mededeelde„
vertoonde my een gouden geëmailleerde Snuifdoos en
een gouden Zakhorlogie , welke CHAGIN hem verzogt
hadt feeds te draagen, om telkens s wanneer hy een
fnuifje nam, of keek hoe laat het was , zyns te gea
denken.
CHAGIN zondt eens een Diamantentering, 2d,Qoo roubels waardig, aan een zeer aanzienlyk Minister te Petersburg: doch het' Hof belette de overgave, en verzogt
den brenger, aan CHAGIN te melden, dat een Gefchenk
aan een Rusfisch Minister te geeven onvoegelyk was ;
fchoon de Chan dit gefchenk vergezeld hadt doen gaan
met een klein gefchrift, vermeldende, dat het de ge•
woonte der Oosterlingen was, kentekens van hoogagting te zenden aan Perfoonen, welken neen liefde toedroeg. Deezen Ring terug ontvangende met dit berigt.y
gaf hy alleen ten antwoord , dat de Rus/en niet in dit
denkbeeld Ronden, toen by Ministers hadt. -- CRS
THARINA zondt hem de Ridderorde van St, 4rzdries, met
11E^IG . 1803. tvoé 8, A a een
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een Diamanten Halve-maan daaraan hangende, in 1lcedb
van het Kruis en den Heilig. CHAGIN merkte daarop
aan , dat, indien 'er de gewoone tekens aan gehangen
hadden , zyn Godsdienst hem het draagen daarvan zou
verboden hebben , en dat het zonder zulks llegts een
fluk Lint was met fnuisteryen behangen, 't welk by
weigerde aan te neemen.
(Het Vervolg en Slot hiernaar)

EENIGE AANMERKINGEN OVER HET CHARACTER

EN DE GEWOONTEN DER SPANJAARDEN IN
'T ALGEMEEN.
(Getrokken uit JENS WOLFF'S Sketches and Obferrations

on a Tour through a Part, of the South of Europe.)

y het befchouwen van liet Character en de GewoonB
ten der Spanjaarden in 't algemeen , kan niet uit blyven , dat wy terftond het oog laaten vallen op de

fcl^oone gettalte der Vrouwen , de byzondere zagtheid
én het fchitterende teflëns van haare oogen : het is egter de invloed deezer bekoorelykheden niet , welke de
Spaanfche Vrouwen zo onwederflandlyk voor de Mannen maakt , en de Spanjaarden doet zeggen: „ In
Spanje maaken wy ons niet aan Zelfmoord fchuldigY
maar wy herven van Liefde ! " — het is bovenal
de toon der itemme , die zo zagt en betooverend is ,
dat ik eens hoorde aanmerken, „ dat 'er meer melodie
,; in de item eenex Spaanfche Vrouwe was, dan in den
„ zang van een Italiaan."
Uit de toevallige en kortt'ondige verkeerin g eens Rei
eens hem vreemden Lands,-zigersmtdInbol
is het misfchien te veorbaarig , een uitfpraak te doen
over het Volks -chara &er. Het Character der Spanjaar
wordt doorgaans befchreeven als oploopend en wraak -den
indien ik, vooroordeel aan een zyde gezet, de-zugti:
trekken vermeldde , welke my het meest troffen , als
waardig om voor een Nationaalen Charaertrek te
worden opgegeeven, dan zou het Eerlykheid en Braafh ei l weezen.
Elk Werk, 't geen in Spanje uitkomt, en na ongods
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gódsdienftigheid, onbetaamelykheid, of dartelenden weld
lijst fmaakt, wordt ter"ftond versrand; — dit maakt ze•
ker die verboden Boeken fchaarfcher, doch doet ze des
te meer gezogt worden.
Ontelbaar veele zyn de Koftyhuizen in Spanre. Dc
Spanjaarden zyn boven maate ge told op Kuffy en Chocolade: zy maaken ze beter to, dan in eenig ander•.
land. De Chocolade is in de daad uitmuntend, en als
Zodanig de wereld door vermaard : de armfile Boer in
Spanje zou zeer te onvrede weezen , als hy zyn kop
Chocolade moest misfen. Hoe veel beter drank dan
onze Thee!
Gemeene tafels kent men 'er niet; — des te filmhner.' Een Vreemdeling wordt aan dezelve gemeenzaa ni
niet het Volks-cheraéer en de Volks-zeden; bedwang
houdt 'er op, ' en gezetheid wordt 'er verbannen. De
Franfchen en Duitfehers rekenen de genleene tafels voor
het halve vermaak huns leevens.
Het gebruik van Schoorfleenen is in Madrid bykans
onbekend. Men geeft 'er de voorkeus aan Vuurkomvooren, op welker kdolen men van tyd tot tyd eenig reuk4
werk ftrooit, 't welk een aangenaamen geur verfpreidt.
Eenigen tyd geleden klaagde eene zeer fchoonc
Actrice, by den tegenwoordigen .Hertog van. ALBA, dat
ke arm was, in een koude kamer woonde, en bykans
ftierf van koude. De Hertog zondt haar een Vuur.
komvoor, gevuld met Piasters. Zodanige trekken
van Galanterie en Menschliefde zyn niet ongewoon in
Spanje; en hoe ook zou een Spanjaard een Vuurkomvoor, of iets anders, kunnen weigeren aan eene fchoone A&rice , die geen Geld hadt en over koude klaagde? De Marquis o. LANGLE verhaalde my dit
gevalletje.
Vrydag wordt voor een ongelukkigen Dag in Spanje
gehouden. Een Schip zou op denzelven bezwaarlyk uit
de haven vertrekken , of een Capitein op dien onge.
Iukkigen Dag der weeke in zee fteeken. Alle ongelukken gebeuren op Vrydag, of worden althans aan dien
ongelukkigen Dag toegefchreeven. — En nogthans wordt
noor anderen de Vrydag voor een Dag des Geluks gehouden. Koning FIENDRIK DE IV gaf aan dien Dag
den voorrang boven alle andere. Het was op Vrydag;
dat hy voor de eerfte keer de fchoone Markgravinne
Van VERNEUIL zag, van alle zyne Zieisvoogdesfen
Aa2
de
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de eenige, die hy naast of boven GABRIELLE D'E9+
TRéES zette, die hy nimmer kon vergeeten, van welke
by (volgens het berigt van ST. EvREM©ND) honderd
maaien op eenen dag (prak , wier Pourtrait hy tteeds
opvatte, en, zo men verhaalt, aan zyne lip p en drukte,
toen hy onder den poinjaardfteek van den Moordenaar
AAVILLAC nederfortte.

In uitbundigheid van pligtpleegingen , en fterke betuigingen, fteeken de Spanjaarden boven alle andere
Volken uit. Een Spanjaard voegt u íleeds toe : Dios
guarde a Ujied ! „ God bewaare U!" -.- of: Besfn
las manos. „ Ik kusch uwe handen." — Viva UJled
muchos winos; Mil annos! „Dat gy duizend jaaren moogt
„ leeven !” — Men vertelt van een Spanjaard, die
eene ryke erfenis beurde van zynen Oom , en, onder het
hooren leezen van den Uiterften Wil, met oogen vol
traanen uitriep: Mio Tio, viva (1/led mil annos! „ Myth
„ Oom, dat gy duizend jaaren moogt leeven!" ---,.
Dan by was den dag te vooren hegraaven.
Schoon ik verfcheide Voorfchryvingsbrieven te Madrid had, van welke eenige my zeer te pasfe kwamen,
kan ik niet nalaaten de ontmoeting te vermelden, welke ik had ten huize van een Bankier. Terwyl ik in
een kamer fond te wagten , eer ik myne papieren kon
overgeeven, viel myn oog op eene fpreuk, met gouden
letteren op den wand gefchreeven, op deezen zin loopende : Niets kan verveelender veezen voor een Man,
die zaaken te doen heeft, dan de Bezoeken der zodanigen, die weinig te doen hebben. Deeze wenk was
voor my te zigtbaar om niet begreepen te worden; ik
wierp myn Brief en Kaartje op tafel neder , en ver
toen Don PEDRO ter kamer intradt.
-trok,
'Er zyn misfchien weinig Landen, waar de TyteIs
zo weinig eers geeven als in Spanje: derzelver veelvuldigheid neemt de belangflelling weg. Lenen onbekenden aanfpreekende, tast men zelden mis, met hem Mar.
quis, Graaf of Ridder te noemen. De grootte onderfcheiding van den Ouden Adel is gelegen in het aantal
Doopnaamen: dan deeze worden zomtyds vermenigvuldigd door Lieden van een laager afkomst. Ik ontmoeten
te 'er een van dit flag, wiens naam enkel VELASQUEZ
was;, doch zyn Vader, een braaf Zydeftofweever in
.Murcia, liet hem eene goede geldfomme na; waarop de
Zoon den Tytel van Don aannam, en zyne Naamtekening
.
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rt9UEZ BRAMEDA GOMES DE VELASQUEZ, CAVALLERO
DE ORDE p'ALCANTARA.

De wyze, waarop de Spanjaarden na iemand luisteren, is met open mond: hieruit zou men veelligt opmaaken, dat Doofheid hier een algemeen gebrek was,
als men zich herinnert de -waarneming van een Hoog.
duitsch Geneesheer , die beweerde , dat doove lieden
met open mond luisteren , om de lugtgolving rondsom
hunne tanden te ontvangen. Wanneer men egter het
oog haat op de ooren der Spanjaarden, fchynen zy,
althans wat het uitwendig gedeelte des gehoors betreft,
daarvan ryklyk voorzien: verbaazend groote heb ik vry
algemeen waargenomen,
OVER 'T HUISSEGXK GELUK.

V oe weinig men zich ook Huisfelyk Geluk als het voor-

I1 naamfte doel der menfchelyke bemoeijingen hier bene.
den gewoon is voor te flellen , zoo zeer fchynt hetzelve dit
nogthans In alle opzigten te zyn, en daarenboven elk ander
geluk in Benen zoo hoogen graad te overtreffen, dat men
byna op het vermoeden zou geraken, als of men die menfchen flegts gelukkig zou mogen rekenen, die zulks door Huis
Geluk zyn.
-felyt
De waereld is te groot, de menfchen zyn door hunne oog•
snerken, wenfchen, neigingen en begeerten te zeer van elkan.
der verwyderd', of foms wel zyn hunne belangen te zeer tegen elkander inloopende, dan dat de niensch zyn waar geluk
In de liefde tot alle menfchen zou kunnen vinden. Men be.
mint in zekeren zin zich zelven , zyne naasten , zyne mede'
burgers, zyn vaderland — ja de gantfehe waereld ; dit is het
rechte waereld- burgerfchap . wiens, vuur aan alles leven ,
warmte inblaast, en gelukkig maakt. Immers het grootte,
het eenigst waare geluk des menfchen is: beminnen, en bemind te worden. Doch hoe dikwyls worden onze poogingen
ter uitoefening van werkdaadige liefde *jegens onze natuurgenooten niet miskend, ja foms geheel gedwarsboomd 1 Hoe
dikwyls wordt de menfchenvriend niet moedeloos gemaakt,
by het zien mislukken zyner beste plans, zyner onbaatzugtigfte oogmerken , ten beste zyner medeburgeren 1 --- En
waartoe moet dan de treurige ondervinding daarvan ons aan.
fpooren ?
VoorAa3
,
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Vooreerst, moet zy ons bevestigen in het geloof aan dia
onveranderlyke waarheid : dat Huisfelyk Geluk alle andere ge.
noegens in wezenlykheid en duurzaamheid overtreft.
Ten tweeden, moet zy ons alle onze poogingen doen infpannen ter Verkryging en vestiging van dien onwaardeerbaren
fchat , ten einde wy in den kring onzer huisfelyke gelukzaligheid Bene baak vinden , die ons telken reize in de woeste
en onfluinrige zee van wezenlyke en gewaande verdrietelyk•
beden én misnoegens' in eené veilige haven van bedáardé
gemoedsrust en fttlle tevredenheid behouden doet aanlanden.
Ik zeide zoo even: het grootfte, het eenigst'waare geluk
des menfchen is : beminnen, en bemind te worden. Wel
pu ? Waar kan de mensch heiden met meerder zuiverheid,
meerder warmte vinden , dan onder zyn eigen dak? -De liefde des mans jegens zyne vrouw, der ouders jegens
hunne kinderen, en weder omgekeerd, heeft iets zoo aantrek
dat de koelbloedigfie zoodanige too•-Ielyks,zobi;r!t
neelen niet ongeroerd kan aanfchouwen.
Wat is ook de man, die op Gods wyden aardbodem geheel alleen en op zich zelven rlaat? Hoe levenloos is niet
de gantfche • fchepping rondom heul ! Net wien zal by zyn
gevoel deelen ? Wie zal zyne aandoeningen zoo regt har
willen deelen ? Zal by , die flegts luisterdg-telykmh
naar de uitgalming zyner vreugde ; ook een open oor heb
voor zyne klagten ? --- Zal by dit alles echter niet vin--ben
den in den fchoot eener getrouwe gade, die by bemint, en
die hem weder mint? Zal by niet in elk tydvak zyns levens
zyn hart voor haar kunnen uitforten , en eene warme deel.
neeuiíler in alles, wat hem bejegene, in baar aantreffen? - '
'Er is geen lyden zoo hard , dat op deeze wyze niet te ver
vreugde zoo groot , die niet dubbgld te-dragenw;
gevoelen zou zyn.
De zagtaartige vrouw weet het harde , het onbuigzame des
xnannelyketi charafters te verzagten , te befchaaven ; even .ge
zwakte door hem verminderd , haar ver•-lykharentu
ítand opgeklaard wordt. De liefde maakt de vrouw tot eene
heldin; den man maakt ay zagt. Het zou my niet aan floffe
ontbreeken , wanneer ik eene Iange verhandeling over de
vxouwelyke heldhaftigheid fchryven wilde ; de gefchiedenis
biedt ons daartoe eerre menigte van daadzaken aan ; doch het
is tot myn tegenwoordig , oogmerk niet nuodzakelyk:; ook komen de gevallen, waarin vrouw4d1yke heldhaftigheid vereischt
wordt, niet zoo menigwerf voor; maar de zagte , lydzame
verknogtheid van de vrouw , maakt den. man gelukkig.
Hoe geheel moet zyne ziel niet gehegc zyn aan die vrouw,
die zyne luimen -eet te verdragen , zynen toorn te verzagten,
Lyne drift te matigen; die hens met eene zagte, liefderyk©
hand
,
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,band het voorhoofd droogt , wanneer by in het zweet zyns
aanfchyns voor haar geirbeid heeft! hoe ligt moet hem niet
elke arbeid worden, als by bedenkt , dat ze niet flegts voor
zich zelven , 'n)aar ook voor zyne wederhelft ; voor zyne ge
vriendin, zyne verzorgfter, zyne troosteres — voor-trouwfe
de moeder, de opvoediter zyner kinderen gefchiedc!
En .nogthans kan de man , indien hy van veele groote genoegens in - dit leven aftland wil doen , zonder byzonder
groote ongemakken alleen en op zich zelven ftaan ---Maar de vrouw, de zwakkere , zagtere, fyner bewerktuigde
vrouw, wie de natuur tot huwelyks- liefde heflemde, en die
voor gezellige huisfelyke genoegens gefchaapen is — hoe verdrietig en walgelyk zelfs zal voor haar de waereld worden,
wanneer haare fcboonheid en aantrekkelykhede3h hebben uit
haar tot hiertoe-gebloid,nfcharvlejs,di
altoos o nringd„n , tot op den laatgen toe vervloogen is !
Het vrolyke, fchertzende meisje wordt knorrig, zwaarmoe.
dig, met de waereld en zich zelve te onvreden — haar gantt
fche chara&er verandert — zy wordt dweepagtig , zucht over
de vermaken der jeugd , welke zy in haar hart om de.
zelven benydt. En wie zal voor het ouderlooze meisje
zorgen? wie haar 'raaden , haar behoeden voor misflap.
pen ? -- wie zal de dunne wynrank Rutten , indiema
deeze geen' vriendfchappelyken olm heeft , waarom zy zich
Slingeren kan?
Het is niet goed, dat de mensch alleen zy , leert ons het
Heiligde Boek: en hoezeer is dit ook riet door de natuur
in ons hart gefchreeven ! Hoezeer heeft zy in den aanleg
onzer neigingen daarvoor niet gezorgd ! Zy heeft den ouderen de vuurigfte liefde tot hunne kinderen in het hart ge.
plant; doch deeze liefde werkt niet in oo sterken graad terug
.— maar wordt het kind zelf eens vader of moeder , dan
erkent het, wat ouderlyke liefde zy , om zyne kinderen we•
der even zoo vuurig, even zoo hartelyk , ja met opoffering
van zich zelven , tebeminnen.
Ook maaken de ja en en het geflacht een groot onderfcheid
in den graad der kinderlyke liefde. Zoolan; de jongen
en het meisje nog geheelenal kinderen zyn , zyn zy flegts aan
hunne ouders alleen gehegt — zy doen hun best, om alieea
van hun gepreezen, van hun niet gelaakt te worden. Deezen
zyn het middenpunt ,waaruit alle hunne denkbeelden ontfprui•
ten , en waarin ze zich weder vereenigen.
Spoedig, echter, merkt men het onderfcheid des aefaehts •
Het opfchietend knaapje kan zich reeds met minder moeite
van zyne ouders verwyderen; kan buiten's huis gene*egens Vinden, die hy tot zynent te - vergeefs zoekt. Heeft by ein'elyk
de jongelingsjaren bereikt, zo .heeft by meer eerbied dan
lief.
A a4
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liefde voor hen; zyne liefde begint op erkentelykheld , op
dankbaarheid te tteunen ; zy fpruit alsdan reeds meer uit het
verfland , dan uit het hart, fly zal nooit ophouden, zorg
voor hen te dragen; by zal alles aanwenden , om hen werk
hulp te verfehaffen, en door zyne jeugdige krachten-daige
datgeen te vervullen, waarin de zwakkere vader in gebreke
blyft s doch by doet dit alles , zonder juist de behoefte te
'gevoelen , van in hunne tegenwoordigheid te leven. --- Echter blyft de ouderlyke grond hem heilig. De vaderlandfche
lugt , al woont by ook in de koude en ruwe lugtflreek van
Nova Zembla, is hem aangenamer en verkwikkender, dan de
fchoonfie landltreek in Italic. Aan zyn vaderland heeft by
rcyne eeríle opvoeding te danken ; daaraan wydt by ook het
liefst zyne kràchten.
Geheel anders is het gelegen met het meisje. Zy is
met nog meer liefde, met nog meer verkleefdheid aan haare
ouders gehegt ; maar zy verlaat ook ligter ouders , fpeel.
makkers, vaderland, om den echtgenoot te volgen , waarheen
by haar ook voeren mag , -- om aan de zyde haars mans,
in den kring haarer kinderen, te gevoelen , wat liefde zy. Zy
verkoelt in eengin hoogen graad jegens al het teruggelatene,
om alle liefde voor man en kinderen onverdeeld in haar hart
te vereenigen.
Wat kan ook aanlokkelyker en treffender zyn, dan zyne
kinderen rondom zich te hebben , die de onfehuld der eer
hunne naïve invallen en bedryven weder te-fletydnor
roepen; wanneer wy onder ons opzicht hunne krachten-rug
zien toeneemen , hunnen geest befchaaven , hun hart veredelen! Zy zyn het, In welken wy nog voortleeven, wanneer
wy niet meer zyn; voor hen fpannen wy onze krachten In;
door hen hoopen wy rust en gemak te vinden , als de ouder.
d•m ons vuur verdoofd , onze armen tot verderen arbeid
krachteloos gemaakt heeft. Hoe zoet klinkt de naam van
vader en moeder in de. ooren ! welke vreugde, wanneer
gy uit hunne , oppervlakkig niets betekenende, fpelen reeds
bun toekomilig character ontcyfferen kunt ; als gy in het ,
voor de kleeding van haare pop bezig zynde, meisje de zagte
huisvrouw , in den wilden jongen , die zyn houten paard
Haat , omdat het niet met hem voortfpringt, den driftigen ,
werkzamen man ontdekt ! --- als zy onderling om uwe lief.
koozingen wedyveren; als zy hunne kunftelooze kuuftenaryen
vertoonen , uwen byval meer trachten te verdienen dan zy
gelooyen te kunnen doen, en dan de een voor den ander op
uwen fchoot dringen wil , om u te ftreelen en te kusfchen !
•— hoe by 't geringíle toeval , 't welk u bejegent, alles met
u lydt -- uwe vrouw u oppast, uwe geneezing , als 't
ware, uit uwe ooggin leezen wil, den Hemel * beevepde om
UW
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uw behoud fineekt , en de kleinen in de onfchuld hunnes
harten hunne handjes vouwen , en het gebed der moeder naa•
hameten ! A! Het is boven alle befchryving, zich zoo
bemind te zien , en zoo te beminnen 1
Dan , wanneer uw veelbeloovende zoon, naa jaren-lange
afweezenheid , als fteun uwes ouderdoms terug keert
zich in uwe , in uwer vrouwe armen werpt -- niets zeggen
kan,

en gy even min

één woord uiten kunt

van

vreugde,

tee

dat het overftelpte hart zich in traanen kan ontlasten --r dan
koome de huwelyks- hater , en zegge , ot by ooit, zelfs de

fchaduw van

zulk een genoegen

, genooten

heeft

roep

alsdan de tande!ooze oude juffer , die, uit coquetterie of andere onwaardige beginzelen , in haare jeugd het huwelyk ver
thans de fyne fpeelt; en haar gloeijend gezicht-fmade,n
en de bytende touw in haar oog zullen u zeggen, dat zy
gevoelt, dat alléén Huisfelyk Geluk waare, echte gelukzalig.
heid in dit aardfche leven zy I
IET$, OVER DE ROUWBERICHTEN IN DE COURANTEN.

Aan de Schryvers der Vaderlandfche Letteroefeninijen.
Myne Hecren!
was een Uwer behendige Leezers in een gezet^! (chap,. alwaar toevallig liet discours kwam op de toeneemende gewoonte , om zo wel het overlydèn van naastbeftaanden als de voltrekking van huwelyken en de geboorte van kind

O

deren

door 'de

nieuwspapieren bekend te

maaken. De

een

maakte remarques op de zichtbaar toeneemende huwlyksliefde onder getrouwden, daar 'er geen man of vrouw derft , of
den overblyvenden treft de zwaarfle flag des levens, alfchoon
buuren en bekenden veeeten, dat de menfchen harmonieerden
als

gefcheurde

klokken;

—

een ander verwonderde zich

over

de finguliere gewoonte , om , als 't ware, in de Couranten
belydenis af te leggen van zyn Go:sdienftig geloof, en demonttreerde uit één nieuwspapier, wie Roomsch - Catholyk,
wie orthodox Gereformeerd, wie ruimer dacht; alle leden van dit gezelfehap kwamen 'er in overeen , dat dit de
plaats niet was om met zyne Godsvrucht te pronken, en dat
dit naar Pharifelsmus zweemde, als vertoonende breede ge.
denkzeduls. De optelling van tytels en de nauwkeurige be.
fchryving der ziekten kregen ook een beurt ; dan hoe zeer
dit alles wel afgekeurd wierdt , wierdt het meer belachen dan
veroordeeld, daar alle

deeze handelwyzen

geen

direët

nadeel

doen , en de Couranten alleen tot een dagelyksch memento
tnori máaken, en, door het bericht van het afsterven van den
Aa g
een

arp
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een of ander onzer bekenden, eene herinnering geeven, dat
wy hier geen blyvende plaats hebben.
Dezelfde Courant, echter , gaf , by het inzien van eene
treffende bekendmaaking van het overlyden eener Kraamvroq•
we, en van het verhaal van de treurige omftandigheden der
ontydige verlosling van eene andere , eene wending aan ons
ciiscours tot ernst , en aanleiding tot een onderzoek van de
vraag: of zulke Advertentien in waarheid niet hoogst nadee.
lig zyn, en zoxntyds de deerlyktle uitwerking kunnen hebben
op de gemoedsgefleldheid van veele jonge Vrouwen, die zich
in gezegenden toetland bevinden? Allen overtuigd , dat
de Vrouwen in het algemeen wel niet nieuwsgierig. echter
weetgierig zyn, moesten wy by ondervinding erkennen, dat
de aandacht onzer Echtgenooten meest altyd het eerst op die
Kraam -, Trouw- en Rouw - berichten valt. Een onzer verhaalde, dat zyne Beminde eens bitter naargeestig was geweest
by het verneemen van den dood van eene Kraamvrouw,
met haar gelyk van jaares , in wier getal van kinderen en
cpgegeevene omfiardigheden zy eene juiste overeenkomst met
de haare meende te vinden. Een ander wierp hierna de vraag
op: ' of dit waarlyk geen pointt was , waar op de Regeering Naare attentie mogte en moeste vestigen ? --.— De
meesten van ons flemden dit toe , vooral om dat 'er geen
(land in de maatfchappy eerwaardiger is , en meer het toezicht van het Gouvernement jvordert, dan die der zwangeie Vrouwen.
Zommigen van ons hadden op de eene of andere plaats in
ons Vaderland nog de gewoonte gekend, om , by het begraa.
ven van Kraamvrouwen , een' witten doek over het baarkleed
te doen leggen; — men had dit aldaar, om wyze redenen,,
afgefchaft ; — verflandigen hadden deeze affchaffing goedgekeurd. Dan hoe weinig was het nadeel van de vertooning
van zulk een' witten doek , by de bedoelde Rouwberichten I
— de eerfle wierdt alleen gezien in plaatzen, alwaar het
ferfgeval' bekend was de laatften worden door het geheele Land geleezen. Len .onzer meende, dat men herf el of voorkoming van dit nadeel verwachten moest van het
doorzicht en de redelykheid der berichters zelf. Dan hier
tegen wierdt aangevoerd , dat het menschkundig zeker was,
dat een ieder, die in leed gedompeld is , verligting meent te
vinden van rouw, door denzelven aan veelen mede te deelen;
en dat veelen alsdan geen meester zyn van den flroom der
aandoeningen. En hierna wierden wy het eens , dat waarlyk
deeze zaak de attentie van het Gouvernement vereischt.
Ik begreep , dat het in allen gevalle geen kwaad konde
den inhoud van ons discours aan UI. te melden. Mis
heeft het eene goede uitwerking , door een Lid van-fchien
het
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bèt Gouvernement, wiens menschlievende zucht voor de ge•
zondheid der

Ingezetenen uit de voordracht van een Regie.

ment -op het Geneeskundig Toevoorzicht is gebleeken, be•
dacht te maaken , om de plaatzing van Advertcntien van het
overlyden van Kraamvrouwen en van oniydir;e Verlosíïngen
te verbieden , of particulieren af te houden om hiervan ad.
vertentie te doen. Ik ben, enz.

ANECDOTES VAN DEN TEGENWOORDIGEN KEIZER VAN
RUSLAND, ALEXANDER DE I.

egtvaardigheid en Goedertierenheid zyn, in alle gevallen,
de fchoonfl:e en hegtile pylasren van den Throon; en
de Vorst, die, gelyk ALEXANDER DE I, eenpaarig volgens die
beginzelen te werk gaat, mag op de genegenheid zyns Volk;
!Iaat maaken. De korte tyd zyner .Regeeringe heeft zich
reeds onderfcheiden door de edelt}e bedryven. Ten bewyze
hiervan hebbe men ílegts het oog te flaan op 's Keizers uit
steekende Bevelfchriften , die zo vol zy n van menschlievenheid , gemeenzaamheid , regtvaardigheid en zagtmoedigheid ;
byzonder op zyne bevelen, welke verfpieders en verklikkers
weeren. By wenscht., dat zyn Volk onderweezen en ver•
licht worde ; en haat , ingevolge hiervan , alle foort van
dwang. By houdt zich volkomen verzekerd • dat een Opper.
bestuurder zo noodig is voor een verlicht Volk, als voor een
Volk in onkunde gedompeld en in dwaaling omzwervende.;
dan by weet, dat het eerstgemelde Volk den Souverain mec
duizendmaal meer genegenheids dan het laatst aangeduide zal
eerbiedigere. Hy weet , dat het beste Staatsbeftuur alleen kan
voortgaan in eene evenwydige richting met de beste vorderingen des gezonden verftands. Men flaa een aandagtig oog,
op den brief , door hem onlangs aan een der Ryksgrooten
gefchreeven , die als een parel aan, zyne kroon mag worden
aangemerkt. Met welk eene menschlievende en vaderlyke
taal drukt by zich daarin uit over de vernedering en flaaffcho
eletide, waaronder de Rusfsfche Boeren, voor het meeren.
deel , zugtende waren! Hy verfoeit het denkbeeld , dat
de menfcben op dezelfde wyze als het vee verkogt en ge
worden ; en houdt zich ernaig bezig om fchikkin--kogt
gen te maaken , die zodanige misbruiken , voor het toekoutende , weeren.
ALEXAND ER of I vergunt zich zelven, behalven de bezigheden des Ryk^beftuurs, zo weinig uitfpanningen en vermaaken, dae men den Keizer voor een Hear zou aanzien, die
ggen byzouderen rang bekleedde. Geen grootschbeid in zyn
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voorkomen: doorgaans gekleed in krygsgewaa3 , vertoont by
zich meest alle dagen op de parade, en ontvangt de verzoek
zelve, of geeft daartoe last aan zynen Adjudant. Met-fchriten
de groottle gemeenzaamheid, en een inneemenden glimplach,
groet hy, elk, die hem ontmoet, en geeft vaardig gehoor
aan die het verzoeken. Hy rydt te paard uit, vergezeld van
één knegt : en wanneer by iemand ontmoet, dien by voor
Hertog zynde, kende, vangt by onverwyld-ben,ogGrt
een gemeenzaam onderhoud aan, en fpreekt over de vroegere
ontmoetingen op eene inneemende wyze. Zelfs de zodanigen, die hem geheel vreemd zyn, hoe onaangenaam en zelfs
zomtyds onvoegelyk hunne voorftellen ook mogen weezen,
hoort' by veelal met alle bedaardheid. Men verneeme dit uit
de twee volgende Gevallen.
Eene jonge-dogter, van Hoogduitfche afkomst, wagtte den
Keiztr op by den trap, welken hy gewoonlyk na de parade
ging. Wanneer de Keizer te voorfchyn kwam , tradt zy hem
te gemoet met deeze woorden: „ Met verlof van uwe Maje„ fteit, ik heb u iets te zeggen.'Wrat vroeg de Kei.
„ Ik,"
zei-, met allen, die hy by zich hadt, flilftaande.
voer zy voort , „ wenschte wel te trouwen, maar ik heb
„ geen HuIelyksgoed; mogt het uwe Majelleit behaagen, my
„ iets te fchenken t" — Ach, Kind! fprak de Keizer, indien

ik hluwelyksgoed aan alle de arme 3'onge-dogters in Petersburg
gaf, die gaarne willen trouwen , waar denkt gy dat ik 'er Gekt toe
zou vinden P — Zy ontving eter, op zyn last, vyftig Roebels.

By eene andere gelegenheid, op 't eigen oogenblik dat de
Keizer het bevelwoord gegeeven hadt, en de wagt op de parade gereed flondt om hem de gewoone krygsgere te bewy.
zen, naderde hem een knaap met gefcheurde kleederen, met
het hair in wanorde, en een wildftaand gelaat, en tikte den
Keizer op den fchouder. De Monarch , die, op dat oogen.
blik, niet zyn Bezigt na het Krygsvolk géwend Mondt, keerde
zich onmiddelyk om , en den knaap, met gefcheurde kleede.
ren omhangen, befchouwende, flondt des versteld, en vroeg,
met een oog, waarin de bevreemding te leezen was, wat hy
verlangde. „ Ik heb," fprak hy in 't Rusfisch, „ iets aan u
„ te zeggen. ALEXANDER PAULOWITZ 1" — Spreek op / was
's Keizers antwoord, met een lach van aanmoediging, én de
handen op de fchouders van den ongehaavenden man leggen.
de. 'Er volgde een poos ftilzwygens; de krygswagt Rondt
fill; niemand veroorloofde zich, een woord te fpreeken , of
Benige beweeging te maaken , uit vreeze van den Keizer te
zullen hinderen in dit zonderling onderhoud. De Groot-Hertog CONSTANTYN alleen , wiens aandagt opgewekt was door
deezen ongewoonen ftilfland, kwam eenigzins nader aan zynen Broeder. - ~ De Vreemdeling brak--dit flilzwygen af,
door
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zoor het verhaal, dat by Capitein geweest was in Rusfirchen
Dienst; dat hy de Veldflagen in Italie en Zwitzerland hadt
bygewoond; doch dat by door den bevelvoerenden Officier in
zulk een licht was voorgefteld aan suwAzow, dat de laatstgemelde hem van zyn post ontzet halt. Zonder geld, zon.'
der vrienden, in een vreemd land, hadt hy vervolgens, als
gemeen Soldaat , in het Rusfssch Leger gediend; en zeer ge
by Zurich, (dit vermeldende, rukte by de-wondieflag
lappen, die hem dekten, open, en vertoonde de lidtekens van
verfcheide wonden) hadt hy zynen veldtocht beflt^oten met
by, de Franfchen krygagevangen te worden. Uit die gevangenis gefaakc, hadt by al den weg over tot Petersburg toe
gebedeld brood gegeten, en vervoegde zich thans tot den
Keizer zelven , om rest te vraagen , en hem te fineekeri
dat by onderzoek wilde doen na Bene zo fchandlyke ontzet.
ting van zyn post. De Keizer hoorde hem met het
uiterfle geduld , en vroeg , wanneer de zich beklaagende
Krygsman zweeg, op een veelbeduidenden toon: of 'er geent
vergrooting plaats hadt in het verhaal. „ Dat men my,"
hervatte de Krygsman, „ onder de Knout doe fterven, indien
„ ik eenig woord, 't welk onwaar is , gefproken heb 1 "— De
Keizer riep zynen Broeder, droeg deezen op, den Man na het
Paleis te bezorgen, terwyl hy zich tot de wagtende menigte
keerde. De bevelvoerende Officier, die zich zo liegt gedraagen hadt, fchoon van eene aanzienlyke Familie, en een Prins
in rang, werd ernftig beflraft, en de braave Krygsheld , dien
hy ten onregte afgezet hadt, werd in zyn voorgaanden rang
herheld , en ontving daarenboven een aanzienlyk gefchen1
van den Keizer.
Alles , wat naar hardheid of wreedheid fmaakt, is eene af•
fchuwlykheid by dien beminnenswaardigen Vorst. Tot een
fpreekend bewys hiervan ílrekt het geval van een armen
Rus, die in verdenking gevallen was van brand geílicht te
hebben. De Keizer halt het berigt niet ontvangen , dat
men, op enkel vermoeden, deezen Man de zwaarfte pynl.
ging

hadt aangedaan , zodanig dat hy onder dezelve den

geest gegeeven hadt, met betuiging van onfchuld tot zviz
laatften fnik , of by zondt onmiddelyk een Officier na Ca.
fan af, om die zaak in den grond te onderzoeken, en vaar.
digde tellens het hem vereerend Bevelfchrift. uit , waarby het
woord Pyniging of Pynbank voor altoos uit het Rus/itch
Wetboek gefchrapt wordt.
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erwyl de voorbeelden van fchraapzucht en onregtvaardigheid zoo menigvuldig zyn op de aarde, verheugt
T
Zich ieder Menfchenvriend , wanneer hy ptirfoonen aantreft,

wier edeler deukwyze hen boven die vernedering der
menschlyke natuure verheft. Tot die vereerende klasfe be.
hoort, onder andere, de Engelfche Kapitein GEORGE CLARxs , aangaande welken wy in het Feuilleton du ournai
des Defenfeurs de la Patrie het volgende vermeld vinden.
In het zevende jaar der Franfche Republiek bevoudt zich
de Burger DUBUE, een Opperofficier in Franfchen Zeedienst.
op Isle de France, en bezorgde aldaar in een Deensch Schip.
na Indie bettemd, de fomme van vier-en- twintig duizend
Livres, om bezorgd te worden aan zyn Gezin , 't welk,
geduurende zyne afweezighe€d , zonder beftaan was. Het
Schip wierdt ontmoet en doorzogt door den Heer CLARKE,
i apitein van een Schip in Engelfchen Dienst, die in de pa•
pieren des Deenfchen Kapiteins de onlochenbaarfte bewyzen
vondt , dat de fomme aan den Burger DunuE behoorde, en,
diensvolgers, als een wettige prys des veroveraars kon worden aangemerkt. De dappere en agtenswaardige Engelfcha
Kapitein , onderricht zynde omtrent de rampen , welke de
Oorlog aan het Gezin van den Burger DUBDE hadt berok.
kend, verzogt aan zyn fcheepsvolk de toeltemming, om de
gemelde fomme aan het ongelukkig Gezin te doen toekoo.
men. Die toefiemniing verkreegen hebbende , fchreef hy
een zeer beleefden blief aan Mevrouw DUBUE, met ver
om die penningen te willen aanneemen, als een blyk-zoek
van agtinge en dankbaarheid, aan haaren Echtgenoot verfchul•
digd , voor de uitfteekende dienften , door hem, by ver.
fcheiden gelegenheden , aan de Engelfche Krygsgevangenen
beweezen ; 'er nevens voegende , dat zy op te ,onbetwist,
baare gronden tot het geld was geregtigd , dan dat elk en een
ieder, die onder zyn bevel ftondt, zich niet zou genoopt
gevoelen , om het haar ter hand te stellen. Aan den
Franfchen Journalist was door den Burger Dusts het berigt
wegens deeze edelmoedige daad medegedeeld.
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GADELOOZE SPOTTERNY VAN DEN ATHEIST, R. TILLY.

(Uit JOHN BRITTON'S en

EDWARD WEDLAKE BRAYLEY'S

Beauties of England and [Vales.)

verhaal , in diens Obfervations on
olgens Mr.
• he Me/tern Parts of England, geeven gemelde Schry.
V
vers, te Pentilly Caflle gekomen, deeze byzonderheden van den
GLIPIN'S

Vor tIaaligen Bewooner deezes ICasteels.

Mt.. TILLY, in vroegeren tyde Eigenaar van Pentilly Hou.
fe, was de vermaardile Atheist der laatst verftreeke Eeuwe.

1(1y was een man van vernuft, en hadt in gereedheid alle
de fpot- en fmaadredenen tegen den Godsdienst en de Hei.
lige Schrift, zo gefchikt om losbandigheid en dwaasheid aan
den dag te leggen, en een ydeltuitig hart te vermeesteren;
doch die hoogst aanllootelyk zyn voor Mannen van ver
welke ook voor het overige hunne denkwyze moge-ftand,
weezen ; en die nooit het onderzoek der waarheid beoogen
en ook nimmer daartoe opleiden.
Het fchitterende van Mr. TILLY'S vernuft (mag ik het dien
naam geeven) voerde hem Benige fchreeden verder, din WY
voorbeelden vinden in de Jaarboeken der Spotteren met den
Godsdienst. Over 't algemeen vergenoegt zich de zoge.
naamde geestige Itl;eist, met zyne Tydgenoaten op zyne wyze te onderhouden; maar Mr. TILLY wilde daarin de Naakomelingfchap doen deelen. Met dit oogmerk, ' en om de
Op1landing uit den Dooden te befpotten , verpligtte by de
Volvoerders van zynen Uiterllen Wil, om zyn Lyk , in zyne
gewoone kleeding , en in zyn leuningstoel , te plaatzen op
den top van een heuvel , een tafel voor hem te zetten,
mrt , viesfen , glazen , pypen en tabak. Dus nedergezet
moest by beflooten worden in een Tooren van door heul opgegeevene afineetingen , waarin hy, naar zyn zeggen, die ge.
beurtenis gerust zou afwagten.
Dit alles werd volvoerd, en de Tooren, nog diens Lyk in•
fluitende, ítaat als een gedenkteken vats 's Mans alles over
treffende Godloosheid, en Spotzugt. Het Landvolk fchrikt
om 'er voorby te gaan.
Redlgio pavidos terrebat agrefles
Diva loci: -- fylvam faxumque tirnebant.
De Godse4ienst jaagde den beangtten boeren der plaatze
vreeze aan -- zy waren bang voor bosfchen en íleenen.
SCIi00N-
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SCHOONWEDEN VAN AUGUST LAFONTAINE.

et Hart is het voornaamíte by den Mensch het Hoofd
hebben wy ilegts noodig om te leeven, maar het Hart
H
om te flerven.
t

De fchoontte overwinningen der Deugd zyn die, ,'elke
niemand bemerken kan. Het voornemen ten goede i's, toch
niet ons doel, maar het goede zelf; en dit bereikt men .Qtgts
langzaam.
Zeg iedereen al wat ey van hem denkt, maar zeg het heul
zó alsof by op zyn flerfbed lag. Zoudt gy eenen fièrvendeii
een hard woord kunnen toevoegen? Wel nu, wy menfchen
zyn immers fi:ervende.
De Dood is voor de moede Ziel, voor het uitgeputte Hart,
wat de Slaap is voor het vermoeide Lichaam: herffel van alle
krachten, verdwyning van alle etende.
De Wellust is de verfchrikkelykf}e Ondeugd, om dat men
nooit kan zeggen: hier houdt zy op.
Jammer is het, dat de hoogíte fchoonheid, de zuiverfie
deugd, zich niet laat befchryven. 't Is, als of men ie'
mand, die nooit den hemel had gezien , eene befcliryving
wilde geeven van tiet zuiver blaauw uitfpanzel op een tchoonen zomeidag. Men kan Hechts zeggen : zie het; het kan
niet befchreeven worden, om dat het te eenvoudig is.
Men moet nimmer doen , wat wraak of toorn ons ingeeven
-- 'er kan een tyd komen , dat men watihoopig wordt over
dingen, waarover men eerst juichte.
Het gantfcbe geheim van de groote wereld Is: aan niets
van harten deel te neemen.
Menige onfchuld fchuwt niet bet kwaad, maar den kwaa.
den naam.
De Kleeding van een Meisje is de Spiegel haarer Ziele
•-- de Thermometer haarer Onfebuld.
Waar Liefde en Schoonheid de Belooning is, die de Wetten aan den Man toekennen, daar is by alles, wat de Staat
wenscht.
Rust is gif, zo dezelve niet voor Moeite gekocht is.
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MENGELWERK,
tOT }RAAIDE LË jt`TEItEI.T, PONSTEN PN WEETEN•
SCHAPPEN, BETREKKELYK+

OVERDENKINGEN, GEBOREN UIT FIST BYWOONEN
VAN EENS CAPITAALE VOORSTELLING VAN
TWEE JEUGDIGE GEVANGENEN, TE AMSfiERDAM , Ií9 JANUARY 1803.

lwie immer ieeft bygewoond ëeneit Gericbtsiian.
A
del, zó als 'er deezer dagen hier ter Stede ged
houden is, —. Gerichtshándel, by welken, tegen over-

treedèrs der burgerlyke wetten, in huflné tegenwoordigheid , de eisch des doods teï'chiedt, .— Gerichtshandel , welke door Bene beflisfing yatl het It dier
.gevangenen., en de uitfpraak vn het réchterlyk vonnis,evolgd Wordt; --- Alwie immer zulk 'èenen Gei
richtsliandel heeft bygewodnd, heeft ook, buiten twyf'fel , gedeeld in dat roerende , waardoor het hart ge
wordt by zulk eeine ftaatelyke eh aándoënelyke-trofen
plegtigheid. Wat ai werkt dan riet mede, ter opwek
gevoel, Van léevendige en buitengewooné ge-kingva
-warodinge!HtfómbrnZale,di
door haaren ruime ómvang en grootfchen aanleg,
feeds op zich zelve eerbied inboezemt, — dit fómberè
bpïettelyk vermeerderd dóor de. af luiting van de ttraa.
len der zon`ne, van eén doffer kaarslicht vervangen,
de achtbaarheid der Rechteren, — , de menigte der
Vergaderden, by welken de dfepfle ftfltè hcerscht, en
Op wier gelaat de aandoeliingen vals ernst én deelnee.
ming getekend (taan, — de Gerichtshandel, met eels
plegtig gebed tot den Rechter van Hemel en Aarde
geopend , — het deftige en ftralTe , ook door het
gemoedélyke' afgewisfeld , , in de voordragt der geenen, die in onderfèheideii betrekkingen liet woord voeten , -- het gezigt der Gevangenen , Wanneer hunne
neer11agtigheid , weedom, en geheel verbryzeld hart,
ri b
MENG. 1803. 1o: 9 ;
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waarvan gelaatstrekken, houding en gebaarden getui
innigst mededogen opwekken, -- de gedachte-gen,ht
aan de onzekerheid Van hun lot en het veege hunnes
leevens, — en 't geen hun, eindelyk, vergund wordt te
fpreeken, zo mogelyk ter ontfchuidiging , dit op eenen
onbefchryfiyk roerenden toon uitgedrukt, die de hevigfte aandoeningen gaande maakt, en niet zelden Rechteren en Toehoorderen meéwaarige traanen afperst: —
dit alles moet , als met vereende kracht , indrukken
veroorzaaken, die by nadenkenden en gevoeligen niet
fpoedig uitgewischt worden ; indrukken , die vrucht
kunnen zyn in allerheilzaamfte overleggingen.
-bar
Welk opmerkzaam én deelneemend Aanfcliouwer toch
van zulk een Toonel kan geheel ledig blyven van gepeinzen, die nu eens liet belangryke van de handhaaving der veiligheid, en het beteugelen van den moedwil,
ten onderwerpe hebben, ' dan wederom zich bepaalen
by het dwaaze, verkeerde en rampzalige, waartoe onbezonnenheid , jeugdige losbandigheid , losgelaaten drif'ten en woeste begeerlykheden den Mensch kunnen ver
ook voor den geest roepen die hoogde-voern;f
en geduchtfte aller gerichtsoef}éningen , welke , vol
verzekering der Heilige bladeren , Ilaat-gensftli
gehouden te worden in den grootteen en doorluchtigften aller dagen, waarin allen , zonder onder
voor den Rechterfo'el van Christus erfchee--fcheid,
ten , rekenfchap zullen . geeven van 't geen hier gefchied is, en eene uitfpraak hooien , welke hun lot
beflisfen zal ! -- Aan foortgelyke overleggingen
— geboren onder het bywoonen van de rechterly.
ke voorflelling des zvwwaaren misdryfs door twee Gevangenen, wier deemoedig gedrag, en jeugdige jaaren,
by allen, deelneeming en mededogen gaande maakten —
wenscht men eene uitgebreider nuttigheid te geeven,
door dezelve, ook langs deezen weg, op aanzoek der
Uitgeevers van dit Maandwerk, iets nader te ontwikkelen.
I. Vooreerst, dan, bepaalen zich, onder dé bywoo..
ning der bedoelde en kortelyk omfchrevene plegtigheid,
eigenaartig de gedachten by het noodzaaklyke en heilz:game dier verordeningen in de burgerlyke maatfchappy, waardoor de veiligheid van eigendom , eere, vey1,eid en leeven befcherind, de misdryven, zo veel ,nio.
gelyk, voorgekomen; cp de euvelmoed van de fchenders
-
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ders der vastgeflelde wetten voorbeeldig geftraft wordt.
Aan deeze gedachte verbindt zich natuurlyk Bene andere, die ons met erkentenis doet bezefl'en het geluk
van in eene zamenleeving te woonen, waarin, overeenkomftig deeze verordeningen, de Rechtvaardigheid wordt
gehandhaafd. -- Wel is waar (en wie (temt daarmede niet van harten in?) dat het niet wel uitblyven
kan, om onder deeze gedachten te vermengen de bartelykfte wenfchen, dat Bene heerfchende godvreezendheid, door.haare veelvermog ende kracht, oorzaak ware,
dat 'er nimmer de nu bedoelde Rechtshandelingen gehouden werden, — dat de naauwbezetheid in het houden
der Goddelyke geboden, op eene wyze, . welke allen
betaamt, ten gevolge hadde , dat geen Rechter onder.
de menfchen de zo gewigtige als ontzettende taak op
zich behoefde te . neemen, om over liet leeven zyner
medeburgeren te: beflisfen , — en dat de Geest der
Rechtvaardigheid en der Liefde, welken het Euangelie
ademt, in Christen-maatfchappyen alle foortgelyke ver
ordeningen en uitvoering van straffen noodeloos maakte!
— Dan helaas! hoe duidelyk leert de ervarenis van
alle tyden, dat deeze vroome wenfchen nimmer vervul.
ling erlangden, en dat in dit ondermaanfche de tyden
nimmer zullen beleefd worden, waarin eene zedelyke
volkomenheid, daartoe noodzaaklyk, het menschdom
tot eere en luister zal verftrekken! Vernederende ge.
lachte voor fchepfelen , die , onder de gewrochten
des opperoen Formeerders hier op Aarde, naar diens
beeld gefchapen , in aanleg, vermogens , verordening, zo gadeloos uitmunten ! --- Terwyl de gantfchez Natuur aan de vastgeftelde wetten gehoorzaamt ;
--- terwyl de ontzachelyke gevaarten, die, in : het Heel
als ftofkens door elkander zweeven, de hun gezet--al,
te grenspaalen nimmer overfchreeden, geduurende de
voortwèntelende Eeuwen , niet ophouden'eene eerbied.
wekkende orde te volgen, en Reeds voor fchok en val
beveiligd blyven; —. terwyl in het Ryk der gevoelige
wezens, de behoeften zonder íloornis worden vervuld,
en de vreedzaame involging van het dierlyk inflin&, met
uitfluitin ; van pyn en kwelladie, door eigen verkeerdheid
berokkend, die maate des geluks doet genieten, welke
voor deeze fchepfelen , naar hunne verfchillei de vatbaarheden , verordend is: — doet zich de Mensch, helaas ! in te veele opzichten kennen als den verwoester
van
J3 b
,
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van zyn eigen geluk, van de genoegens der gezelligheid
van het welvaaren der maatfchappye !
In deezen toefland van zaaken is 'er voorziening
noodig. En hoe zeer, te recht, de post van Uitvoerder der Wetten, om meer dan ééne reden, vooral door
zamenloop van netelige en op het menfchelyk gevoel
krachtig werkende omfl;andigheden, in het algemeen als
zwaarwigtig, ja allermoeilykst befchouwd wordt; ----fchoon , daarenboven, op meer dan éénen grond, fommigen zouden aarzelen , om aan den ltrengen eisch der
Wet ,waar zy doodltrafè vordert, te voldoen: — dit blyft
over 't geheel waarheid , dat , zonder de handhaavmg
des Rechts , de overtreeders der orde, de fchenders
der veiligheid, de beroovers der eigendommen, nu nog
zo menigvuldig , nevens de pleegers van andere nog
gruwelyker euveldaaden, tot eene tallooze menigte zouden aangroeien; ja dan ware de goede orde fpoedig
geheel onderst boven gekeerd , en de zegepraalende
boosheid zoude juichen op de puinhoopen der weerlooze onfchuld! — Gelukkig dan , in deezen onvolmaakten tand , dat 'er eene Overheid geëerbiedigd wordt,
die , terwyl zy de verachters van de vreeze Gods en
diens geboden in toom houdt en ten goede dwingt, het
flraflè haarer hand doet gevoelen, maar tevens het l.ieflyke haarer gezindheden laat uitblinken ; — gelukkig, dat
wy , te midden der onvolmaaktheden, leden zyn van
zulk eene geregelde Maatfchappy , waar de Overheid
net den goeden, maar tot vreeze is der kwaaden, -waar zy, als Gods dienaaresfe ten goede, den welgezinden lof geeft, en, als Gods dienaaresfe, die het
zwaard niet te vergeefs draagt, eene wreektter is tot
firaífe der boosheid (*).
.a. Naa dit Algemeene vestigt zich de aandacht, ge.
duurende de bywooning van de bedoelde Plegtigheid,
op Byzonderheden, welke daarmede in verband (taan,
doch meer bepaaldelyk betreffen de oorzaaken , den
aart, en de rampzalige uitwerkfels der euveldaaden,
ter beteugeling en beflraffing van welke de Rechterlyke Magt, als Gods Dienaaresfe, aangefteld en werkzaam is.
Dáár, waar de vreeze Gods heerscht, — dáár,waar
zy
w)

(

Roan. XII: 3, 4.
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zy het beginzel is der wysheid, die in het houden van
de geboden des Allerhoogtten uitblinkt, -- dáár, waar
zy de bron is van een leevendig gevoel van Gods Tegenwoordigheid; — dáár werkt zy, voorzeker, als het
krachtigfie behoediniddel tegen het verlies der onfchuld,
tegen het verlies van een gerust geweten, tegen het ver
tegen de kracht der-mogendralkftwde,
verleiding, tegen het geweld van onbeftuurde driften,
tegen den invloed eener vermetele losbandigheid , en
tegen het verpestend vergif van verderflyke gezelfèhappen, kwaade zamenfpreekingen, en voorbeelden van zedeloosheid. Dan, by talloos veelen oeffent deeze
eerbiedige vreeze weinig krachts, en wordt by anderen
in het geheel niet gevonden. — Wat heeft men
dan te wachten, wanneer, dit begintel afwezig zynde,
veelvuldige bronnen des verderfs zich openen , die
dan, in plaats van vroegtydig geflopt te worden, onzuivere wateren opwerpen, die zich eerst tot beeken
vormen , daarna . tot ftroomen aangroeien, aan welker
onweerfkaanbaaren voortgang eindelyk geene paalen zyn te
stellen! Zeer zeker wordt hy verachtelyk, by ween die
eerbiedwekkende ftemme, welke in zyn binnenfee fpreeken kan en moet, door eigen fchuld verdoofd, en uit
wiens vermetele en zedelooze buitenfpoorigheden af te
leiden is , dat geene vreeze Gods, geene achting voor
diens geboden, geen ontzag voor andere zo hoogwaar
als heilzaanie Inzettingen, den geest beheerscht.-dige
En hy, die tot zulk eene laagte zinkt, dat hy op eene
gewelddadige wyze gruwelen pleegt, en zich aan euvel
maakt, waardoor hy zich bloot[telt aan-daenfhulig
eerloosheid, of andere zwaarder ftrafen, door de burgerlyke wetten bepaald, — met welk eene rechtmatige
verfpeiling verdient hy behandeld, en, al ontduikt hy
de íirengheid der wetten, met welk eene openlyke
verachting verdient hy overladen te worden! Maar terwyl de weldenkende deeze verontwaardiging voelt opryzen, en zich te recht bedroeft, dat veelen, die, tot
fchande der maatfchappy,, en ten verderve van by-,
zondere leden , zich in misdryven verloopen , die
Beene voorwerpen zyn van burgerlyke ftraffe , doorgaands veel te weinig die openbaare verachting ondervinden; — de weldenkende , zeg ik , flaat met dat al
acht op zamenloopende omftandigheden ; en , naauwkeurig onderzoekende, eer hy veroordeelt, kan hy, in
Bb 3
zeer
-

39,2

OVERDËN1{INGEN , TEIL GELEGENHEID

zeoor veele gev.tllen , niet ontveinzen , meer tot mede.
dogen en beklag, dan tot ftrenge verachting, genoopt
te worden. Dit laatfle heeft vooral plaats, wanneer
de befchouwing zich bepaalt tot voorwerpen, die, wegens ouderdom , flard en opvoeding, met recht geagt
kunnen worden aan groot gevaar der verleidinge, te zyn
blootgefteld. Het jeugdig tydperk des leevens
hoe dikwerf, en als van zelf, wordt het, door de zwak
hevigheid der driften , als-heidsvrftan
een.tydperk van onbezonnenheid en overhaaste bejagingen gekenmerkt! Komt hierby, dat deeze leeftyd ,welke
het meest den raad der wysheid behoeft, piet alleen van
denzelven verfteken blyft, maar, door ongepaste maatregelen, in de opvoeding gebezigd, en flegte voorbeelden, als 't ware opgeleid wordt tot dwaasheid en vee
verkeerdheden: -- wat zal dan de veeltyds-leri
overfpannen verbeelding van zich zelven, het roekeloos
vertrouwen op eigen krachten , en de vermetele tl:outheid , door gefprekken, voorbeelden , of andere verhit
middelen aangevuurd, beteugelen? En voegt zich-tend
by dit alles werkeloosheid, ledigheid, en daaruit veelal geborene luiheid — hoe cigenaartig worden hieruit
de verderfelykíie gevolgen geboren ; daar werkeloos
luiheid erkend worden „ zo onbeftaanbaar-heidn
te zyn met gezondheid van lichaam en geest beiden,
„ dat het moeilyk valle te bepaalen, of zy voor groo,, tere vyandinnen van uitwendig geluk en welvaren,
dan van deugd en goede zeden te houden zyn (*)."
Smartelyk is van daar het gevoel , uit de gemengde
aandoeningen van verontwaardiging en mededogen geboren, by de bepeinzing, hoe veele oorzaaken den Men sch
van zynen edelen aanleg doen verbasteren, en tot wel
uitersten de wegen der dwaasheid , eenmaal ingefla--ke
gen, vooral de onbedachte Jeugd kunnen heenen voeren.
Maar deeze overweeging doet tevens den hartelykiten
wensch opwellen, dat niemand, by wier de vreeze Gods
werkzaam is tot loffelyke gezindheden en bedryven ,
dat goede zaad , door eigen verwaarloozing, laate uit.
fterven, — dat niemand, door te veel op zich zelven
te betrouwen, de noodige waakzaamheid verzuime, ter
voor") 2edekuné1ige Schooni eden vin H. BLAIR, pag. Io3. by
den Drunker deezes, Tnte;na, onlangs van de pers gekomen.
,
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voorkoming dat 'er onkruid in den akker geflrooid worde, 't welk tot eenera wortel der bitterheid kan opichieten, en doodelyke ,vruchten. teelen. Elk onzer fpiegele
zich aan ontzettende voorleelden. De verleiding loert
overal. Opvoeding, fhand en jaaren kunnen voorzeker,
in veele opzigten , grond van hóoge waarfchynlykheid
leveren, dat men niet derwyze in het verderf zal nederftorten , om aan eerloosheid, of der gettrengheid
van burgerlyke firaffen, ten prooje te worden ; — maar
opvoeding, Rand en jaaren flrekken daarvoor nimmer
ten onfeilbaaren waarborge. Zonder aankweeking van
de vreeze Gods, zonder geduurige waakzaamheid, zon der herhaalde vuurige gebeden, wat is de mensch vee l
tyds anders , dan eene ranke kiel, herwaarts en derwaarts gevoerd in de holle zee der waereld? Hoe fpoe.
dig zegepraalt de overheerfchende zinlykheid , in den
firyd tusfchen Vleesch en Geest! Wat baat Rede en
Godsdienst, als reeds de driften, door gebrek aan zelf.
befluur, meesters zyn? En wie zou zich verbeelden,
hier onwrikbaar vast te flaan ; daar niet alleen de we.
gen glibberig, de voeten wankel, maar ook de neigingen en begeerlykheden, op veelvoudige wyze, het hart
des tervelings , waaruit de uitgangen des leevens zyn,
tot zulk een onverklaarbaar raadfel maaken , dat wy
gedrongen worden niet den Dichter uit te boezemen:
:

Wat licht ooit rlerflyk mensch ontving,
Uw on.loordiingbaar hart blyft zyn gezigt ontweeken,
Uw hart, die wondre mengeling
Van halve c'eugden, en gebreken. —
Vry, fiaaf van hoogheid en gezag;
Bewogen -- ftraks gevoelloos weder;
Fier, kruipend; (tout, bevreesd ; mild , gierig; wreed en teder,
In 't zelfde hart, op éénen dag 1 (*)

Wie , derhalven ,• kan zich , by overwee g ingen van
zulken aart, onthouden, inzonderheid te gedenken aan
de noodzaaklykheid , dat de min-ervarene Jeugd zich ty.
dig bevlytige om het hart boven alles te bewaaren;
dat zy zich verheuge, wanneer zy, door liefderyke ouders en voorgangers , in de vreeze des Heeren wordt
op.
( ») FEITH,

Ode aar, den Men^ch.
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opgevoed; dat zy de tugt niet verfinaade, waaraan ^;y
ten haaren beste onderworpen is , en zich op die werk,
zaamheden met lust toelegge, waardoor niet alleen veel
zedelyk bederf verhoed, maar tevens de welland van
lichaam en geest bevorderd wordt? —.. Bedenkt dan,
gy allen , die nog zyt in de lente uws leevens , hoe
veelen van uwe jaaren in den draaikolk des verderfs
verzwolgen werden , om dat zy het zo even genoemde
in den wind Toegen ; — 'bedenkt, hoe veelen , door los
vervoerd , „ als op fkile rotzen klauter--bandighe
„ den, en op den rand eens afgronds zich vermetel
begaven, om fchaduwen te grypen (*);" -- bedenkt,
dat zy, die in hunne jeugd geioor gaven aan de verleiding, en van flap tot f}ap voortgingen op den weg
des kwaads, dikwerf, aan het einde van hun pad, zich
in de uiterste rampzaligheid vonden ter neder gettort; —
en wacht u dan voor zulk Bene begocheling der ondeugd.,
waardoor (naar de keurige taaie van den meermaals aan
natuur, als 't ware, een ge--gehaldiScryv)„
„ heel toonel van misleiding wordt, voor het door zin„ Tyke lusten ingenomen gemoed, -- waardoor 'er Itemmen zyn, die rondsom ons zingen, maar welker too„ nen tot het verderf lokken, -- waardoor 'er gastmaalen
s; worden aangericht , waar vergif is in elke lchotel ,
-- waardoor 'er legerfbeden zyn, welke tot rusten
„ noodigen, maar op welke te Iluimeren reeds de dood
is. — Soberheid, derhalven, behoort onvoorzi tige
drift' te maatigen ; Zedigheid haastige vermetelheid
„ te beteugelen; Wysheid liever nu het gevolg te zyn
van ernf}ig nadenken , dan te fpade de bittere
„ vrucht der ondervindinge (f)."
Maar kan Let tevens uitblyven, by het aanfchouweii
van jeugdige voorwerpen, door werkeloosheid, losbandigheid en teugellooze driften , tot euveldaaden vervoerd, aan den duuren pligt der Ouderen te gedenken,
welken zy behooren op te volgen in de opvoeding van
?Hunne kinderen? Verwaarloosde Opvoeding toch is'eene
hoofdbron van eiende ; -- en hierdoor gebeurt het me,
nigmaalen, dat zorgelooze Ouders de hoofdbewerkers
worden van den rampfpoed hunner kinderen,, Verfchrik1y1s
-

,

*) BLArs , als boven, p. 128.,
}ir„Ata, als boven, p. 15,
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lyk denkbeeld ! — Verre zy het echter, de veibasre.
ring der kinderen altyd op rekening eener verkeerde
Opvoeding te hellen. Menig voorbeeld leerde, dat
braave Ouders het bitterst hartzeer beleefden aan kinderen, wier geboorte, trapswyze ontwikkeling, en toeneemende blyken van ontluikend verf{ and, en veelbeloovende vermogens, hun eene onbefchryflyke vreugde baarden; — het bitterst hartzeer beleefden, in weerwil van alle
aangewende middelen, om hunne jeugdige harten vroeg.
tydig in te prenten de vreeze Gods, en de belangfteliing in al wat loflyk en eerlyk is. Niets is daarom
meer vermogend om het gevoel van meêwarigheid gaan•
de te maaken , dan de rouwe, welke in zulke gevallen
het ouderlyk hart moet verfcheuren; — en wie vindt
het dan vreemd , dat 'er als een ttveefnydend zwaard
door de ziele gaa, wanneer men eenen Jongeling zelven, op den rand des afgronds, waarin losbandigheid
hem' gehort heeft , met bitteren weedom en veege lippen hoort betuigen : „ Het bange des Kerkers wordt
, bovenal verfchriklyk door het ontzettend bericht ,
„ dat myn Vader reeds om mynentwille van hartzeer
„ is geftorven, en myne Moeder zich in radeloozen toe.
i , (tand bevindt (*)!" --- Beklagenswaardige Ouders,
die, op deeze of foortgelyke wyze , uwe trouwhartige
poogingen, by de opvoeding aangewend, verydeld ziet!
Maar hoe veel beklagenswaardiger is uw toeftand, zo
gy, door moedwillig verzuim, of een befinettend voor.
beeld, u zelven als oorzaaken van de verbastering der
kinderen meet hefchuldigen, en dan 'uwe onvergeèflyke,
dwaasheid, te fpade, wanhoopig vervloekt! — —
Wie, dan, is 'er onder hun, welke in deeze heilige
betrekking leeven, die onvatbaar zich zou kunnen betoo.
iaen, om deeze overweegingen-ter leering en nadruklyke
waarfchuwing toe te pasfen? -- ]Dringt dan het innerlyk welvoeglyke;' het welzyn der Maatfchappye, en
elks tydlyk heil; dringt dit reeds zo Berk, In de jeugd,
in ryper jaaren , en in de verfchillende betrekkingen,
waarin wy leeven, tot een geregeld beduur der driften, ter behartiging van 't geen uurbaar is, en ter aan
-kweingdrvzGos;eftkrnalchtig.
(*) De eigen woorden van eenen der Gevangenen, in he
opfehrlft deezer Verhandelinge aangeduid.
Bbg
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drangreden hiertoe kunnen wy nog ontleenen uit
de bewustheid, dat wy allen eenmaal voor eenen Rechtig
terftoel zullen verfchynen , en tot zulk eene verantwoording zullen opgeroepen worden, de zinnebeeldige
voorfielling van welke, van Benen gerichtsbandel onder
de menfchen ontleend, zich als van zelf aan den geest,
by de herinnering aan de ftaatelyke plegtigheid , vertegenwoordigt. — Lenige weinige oogenblikken de
aandacht te vestigen op dat verhevene en ontzachlyke,
dagen zal kenmerken, zal genoeg
't welk den dg
zyn, om, tenefluite, het hart te vervullen met diep
ontzag voor Gods rechtvaardige vergeidinge.
g. Hoe eerbiedwekkend het Tooneel geweest zy,
waarvan het ftaatelyke aanfchouwd werdt, waarvan het
hart al het roerende gevoelde, — als een flaauw afdrukfel, als eene vlugtige fchaduwe, zal dit mogen aange-nnerkt worden , van die toekomftige verfchyning van
den Zoon des Menfchen in zyne heerlykheid, wanneer
Hy, omftuwd van alle zyne heilige Engelen, zittende op zynen Throon, alle Volkeren voor Hem zal
doen vergaderen, en, door zyne uitfp raak , in den
naam des Allerhoogften , aller lot beflisfen. 8 Dag
aller dagen! Hoe zwak is de verbeelding der bewooveren van het ftof, bm te bevatten dien indruk en dat
gevoel, die bedwelming en verstomming, dat luister.
ryke en geduchte tevens, wanneer, op het gefchal der
bazuine, de dooden uit de graven opgeroepen, de gedenkboeken geopend, en ieder werk, 't geen hier verborgen was, in het gerichte zal gebragt worden!
Welke ook, hier op Aarde, de mogelykheid zy, om het
waakzaam oog der Gerechtigheid te verblinden ; he
fierk zomtyds de hoop op straffeloosheid tot misdryf
verlokke; -- het oog des opperften Rechters fluimert
nooit; en niemand,volf}rekt niemand, kan hetzelve ontwyken ! -- Is het onderzoek van aardfche Rechters,
die hunnen post waardiglyk bekleeden , zorgvuldig ,
naauwlettend in het opfpooren van de aanleiding , het
ontwerp, de omftandigheden , het begin, de volvoering,
en de gevolgen der bedryven, waarover zy vonnisfen;
de mogelykheid van dwaaling is nimmer geheel buitengefloten ; met het fcherpfte doorzigt blyven zy feilbaar;
— Onfeilbaarheid, daarentegen, kenmerkt den opperften
Rechter; zo min deeze zich befpotten laat, even min kan
Hy misleid worden ; IIy kent alle de uitwendige om f}an,
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en
handigheden, de aanleiding
gevolgen der bedryven;
geene getuigenisfen behoeven hier op trouwe en hoogere
bevestiging te worden aangenomen; en daar zyne uit
gaan zal over verborgene zo wel als openbaare-fprak
overtreedingen, over de betragting en fchennis van alle
de geboden, en over den aart, de maate en de groot.
beid der deugd en zonde, — zo dringt zyne onfeilbaare weetenfchap door tot alle de diyfveeren eu oogmerken, tot de verborgenfte fchuilhoeken des harten.
Met deelneeming verneemt men hier de pooging van
welgezinde Rechters , om, 't geen ter verfchooning
der befchuldigden kan dienen, ten hunnen voordeele aan
te voeren ; maar wy gevoelen tevens de verpligting,
hun opgelegd door de veiligheid der maatfchappye, het
eenigst oogmerk van de handhaaving der wetten , 't
welk meestal het deemoedigst berouw vruchteloos
maakt; -- de opperule Rechter, Ezus, fchoon verheven boven hartstogtlyk gevoel, t welk de achtbaare ifemme der Rèchtvaardigheid verdooft , is echter
de Liefde zelve; de aart en het doel zyner rechtspleeging gunt plaats aan berouw, zo het oprecht zy, en
niet te fpade kome ; Fly weet welk maakzel wy
zyn, en is gedachtig dat wy ftof zyn; met Bene kennis,
die • ons verftand te boven gaat , bedeeld, beoordeelt Hy alles naar de regels der billykheid ; en by
eigen bevinding weetenfchap draagende van den toe.
f and der aardbewooneren , is het licht, 't welk zy ontvingen , zyn richtfnoer, en hunne zwakheden de grond.
flag van zyn ontfermend mededogen. -- Vryfpraak of
veroo deeling , eindelyk , zal, gelyk hier , ook voor
dien hoogen rechtbank der gedaagden lot bellisfen. Wie
is 'er , die, met deeze bewustheid, veimetel voortzondigt ? Wie is 'er , die den rykdom eener onbezefbaar
groote langmoedigheid verfmaadt ; die daaruit aanleiding neemen durft van het opzetlyk volharden in de
verkeerdheden? Gaat weg van my, gy, die de onge,

-

rechtigheid werkt!

t

(' )

De krachtigfte befchryving is onvermogende om het
verfchriklyke dier uitfpraak en van den toef}and der
veroordeelden te vermelden, 't welk geen tong of teken uitdrukken kan! --- Maar even krachteloos is alle
poo(*) Marth. VII: 23.
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pongin?, om dat zalige te fchetzen, 't welk nimm'r oog„
gezien , noch oore gehoord heeft , noch in het hart des
mcnfchen is opgeklommen (*); — dat zalige, 't welk her
deel zal zyn van alle oprecht boetvaardigen en welge.
zinden, op welken de opperfee Rechter zal rnepasfen:
Gezegenden myns Vaders, beërft he Koningryk, 'z welk u
bereid is van de grondlegging der waereld; — over weinig
zyt gy getrouw geweest, over veel zal ik u wetten; gaat'
in in de vreugde uwes Hoeren (t).
Naa de verlevendiging deezer wel ontzettende, maar
tevens troostryke gedachten , hoe overtollig zou het
weezen, hier meer ter waarfchuwing en aanmoediging
by te voegen voor allen , die doordrongen zyn van de
waarheid, dat, wegens het toekomiig Oordeel , dit Leeven
allergewigtigst is; dat hetzelve veel, dat het alles voor
de Eeuwigheid zal beflisfen, en te gelyk, als kortttondig en onzeker , by eene írhaduwe , by eene bloeme
des velds , mag vergeleken worden. — Daar dan, een
alles , ' t geen hier gefchiedt , 't zy goed e 't zy-mal,
kwaad, in dat Gericht zal komen; wat moet dan het
einde zyn van alles, 't geen overwogen is? Vreesr
Cod, houdt zyne Geboden , gelyk betaamt allen Men.
fchen (4) !
(*) i Kor. I1: Q.
(t) Matth. XXV: 34, sI.
(I.) Fred. XII: 13.

WAARNEEMINGEN, BETREFFENDE DE HEILZAAMS
GENEESKRAGTEN DER CASCARILLA. Door
den Geheimraad C. w. HUFELAND.

e waardige, zo wel door Daaden, als door Gefchriften, in onze Konst verdienstvolle, bejaarde
D
Geneesheer, Dr.
te Ohrdruf, fchjeef
KRUGELSTEIN,

my onlangs het volgende. ;, Beftendig heb ik van de
Cascarilla, een der heerlyki}e middelen, op het voetfpoor van STAHL en HOFFMAN, geduurende myne veertigjaarige Praktyk , gebruik gemaakt , en haar in een
«root aantal ziekten , niet alleen heilzaam , maar zelfs
eenfa in haare zoort gevonden. By de onrustigheden
der eerstgebooren Kinderen , met groenen afgang en
buik-
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buikpynen bedien ik my van de waterige Tinctuur

van Cascarilla; met Sal Tartani bereid, tot 3b of 40

druppen, als van een waar eigendommelyk middel: laai
tende ik teffens de Moeder, of Minne, daarvan een eetlepel vol veemen. In zenuwagtige Hoofdpynen en
fcheele Hoofdpynen, vooral by Hyflerifehe Vrouwen
en Meisjes , gelyk ook tegen de daar mede gepaard
gaande lastige misfelykheid en braakzucht, is de Tinctura Spiritusfa Cascarillae, me rmaalen met I'aleria.
na vereenigd, myn gewoon hulpmiddel, In de roode
,Loop, de ontftookene en rottige uitgezonderd, bedien
ik my doorgaans, na voorheen een braakmiddel uit Ipe.
cacuanha, zo de omftandigheden het vorderen, gebruikt
te hebben, in 't geheel van geen ander middel, dan van
een Infufurn faturatum Cascarillae, met Sal Tc rtari ge
mengd, als 'er geen koorts aanwezig in. In langduuri
heeschheid, moeilyke f ymontlasting,-gevrkoudhn,
met fleepende pynlykheden der borst, is dit middel ,
voornaamelyk in Extra& , van de grootf{ e werkzaamheid. Na overwonnene koortzige ziekten , herfielt het
beter, dan alle andere , de verloorene kragten, vooral
der Maag, en der Spysverieering. Insgelyks is dit middel van het uitgebreidste nut in de Hypochondrie, en
tegen de daaruit ontftaande toevallen van bezwaarlyke Spysverteering, Winden , Krampen, Benaauwdheden, enz."
Ik verheug my over deeze Aatimaaning van mynen
hooggeachten Amptgenoot , om ons wederom opmerkzaam te maaken op een middel , 't welk voorheen zo
hoog gefchat wierd, doch 't welk thans zo weinig gekend en gebruikt wordt. Het verfchaft ons in der
daad eene der gefchiktfle en weldaadigite verbindingen
.der verfterkende zamentrekkende ftofFe, met vlugge betanddeelen. Deeze is voorzeker veel verteerbaarder,
en, in gevallen van groote zwakheid, vergezeld met
.eerre ziekelyke prikkelbaarheid van de werktuigen der
fpysverteering, veel bruikbaarder , dan de Koortsbast
en andere vastere verfterkedde middelen. Van daar doet
deeze Bast zo veel dienst in ziekten van Kinderen , in
ziekelyke belemmeringen der Spysverteering,, in Logpen
en roode Loopen, in Zenuwkwaalen , en in tusfchenpoozende Koortzen ; in alle welke gebreken dezelve
veelmaalen het eenigst dienstdoend middel is. Niet
minder voortreffelyke uitwerkingen heb ik menigmaal
van
-
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van dit Geneesmiddel gezien in langduurige Slymziekten der Borst , in fleepende Verkoudheden, in verflyngen der Longen, door gelykzoortige oorzaaken daareld ,en eindelyk in waare Slymteeringen, uit verflapping
der vezelen gebooren.
il

ia

Aanmerking van den Redacteur.
De Cascarilla is voorzeker een voortreffelyk middel, fchoon door de Stat liaanen te hoog verheven,
en aangewend in ziekten, in welke in 't geheel geene
prikkelende middelen te pas komen, by voorb. in de Longontfleekingen. De groote loftuitingen van zommigen, die
de Cascarilla , in de tusfchenpoozende Koortzen , als
met den Koortsbast gelyk ftaande, hebben aangepreezen,
verdienen insgelyks zeer beperkt te worden. Want
Ichoon deeze bast zeer te pas komt, wanneer de koorts,
door zwakheid der vaste deelen , wordt onderhouden ,
is dezelve fteeds fchadelyk , als 'er eene ontftookène
getleldheid., of iets dergelyks, aanwezig is. Eene te
groote en te winderige opvyzeling van dit middel, boagten, is denkelyk de oorzaak ,
ven deszelfs waare kr
dat hetzelve , niet aan de uitbundige loftuitingen vol
buiten algemeen gebruik is geraakt. Zeer bil -doen,
vind ik het oordeel van den grooten MURRAY, App.-lyk
„ Zo wy hier by in aanMedic. T. IV. p. 138.
„ merking veemen, dat dit middel eene maagveríler„ kende , windbreekende , : algemeen verflerkende en
zweetdryvende kragt bezit, blykt het, dat hetzelve
„ onder de voortreflèlykere Geneesmiddelen eene plaats
„ verdient. Doch fteeds moeten wy in het oog houden,
„ dat het een heet middel is, en dat, wanneer het bloed
„ reeds te veel in beweeging is , hier door nog een
„ prikkel wordt toegevoegd. Hiarom heeft ook reeds
„ de beroemde FR. HOFFMAN dit middel dienftiger ge„ oordeeld voor waterige voorwerpen en voor Vrou.
„ wen, dan voor meer gevoelige en galachtige lichaa„ men: waarby ik voege, voor volbloedige en fchraale
„ gestellen."
---

op.
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OPHELDERENDE WAARNEEMINBEN, OVER DZ
EERHEFFING DER VOORWERPEN BOVEN DEN

xoaizoNT. Door den Hoogleexaar
PALLAS.

is eene zeer bekende zaak, dat aan de oevers van
meiren, aan de kanten van groote rivieren, en op
H
!t ilrand van baaijen , zeker gezgtsbedrog dikwyls

plaats hebbe , wanneer de aanfchouwer zich op een
eenigzins verheven handpunt geplaatst vindt. De te
liggende oever wordt , in zekere omtlandighe--genovr
den, gezien als in de lugt vlottende. Men fchryft dit
verfchynzel doorgaans toe aan de Straalbreeking; doch
het ontlaat , myns oordeels , uit eenè andere oor
-zak.
Omtrent twee jaaren geleden nam ik dit verfchynzel waar by een dier uitgeftrekte . moerasfen, welke in
zo groot eene menigte voorkomen tusfchen de hoogten
van Bremerlande, waar ik toen reisde. De boomen ,
welke dit moeras naar den Gezigteinder omzoomden,
fcheenen my toe in de lugt te dryven. In 't eerst gis
ik , volgens ' de analogie , dat 'er aan het einde-te
Van dit Moeras een meir of rivier moest weezen ;
doch myn voerman verzekerde my , dat dit het geval
niet was.
Ten deezen jaare my in die eigent}e (reek bevindende, zag ik een dergelyk verfchynzel, en onder omítandigheden , welke my opwekten om het met meer
aandagts te befchouwen. Ik was op den weg tusfchen
.Bremervörde en Brederkefa, noord-oost-waards aan ry
tiende. Het was omtrent negen uuren 's voormiddags:
de lugt was eenigzins met dunne wolken bedekt; : de
zon kwam 'er nogthans door heen, een weinig agter
my ter rechter hand , en befcheen een Moeras , 't
welk zich tot den Horizont uitfirekte, en omzoomd
was met een ry booroen. Toen . het verfchynzel zich
eerst aan myn oog opdeedt , reed ik van eene hoogte
af, op een weg aan den kant van het Moeras, die 'er zich
eenigzins in uitftrekte , en dan na eene tegenover liggende hoogte liep. De veranderingen, welke ik waarnam in dit verfchynzel, onder het voortryden, langzaam van de hoogte afdaalende , bewoogeu my om af
te
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te klimmen, ten einde my, naar welgevallen, voor
of agterwaards te kunnen begeeven. Ik nam toen
het volgende waar,
Op het oogenblik toen ik gereed Rond af te dealen,
kon ik van het hoogf}e punt des heuvels een vry groote oppervlakte van het Moeras zien, 't welk zich, met
toeneemende breedte , na den gezigteinder uittirekte ;
den afftand giste ik op een Duitfche myl. Van dit vry
hooge gezigtpunt kon ik ontdekken., dat de boomen,,
aan het einde van het Moeras, niet juist in eene lyn
honden, maar eene foort van bosch vormden, 't welk
zich agterwaards aan de andere zyde uitttrekte, en aan
den kant naast my eenige uitfteekende kromten, hadt ;
doch op zodanig eene wyze, dat de booteen -ry onafgebroken fcheen,
IHet eerfie , 't welk my in 't nedergaan trof, was,
dat beneden aan deeze ry van boomen , en digt by
he uiteinde tegen over my , zich eene opening opdeed, waar geen boomen fcheenen te Haan, en waar
het my dagt dat ik den hemel kon zien, beneden een ry
boomen, welke ik aanmerkte als op een grooter aftand,
dewyl derzelver kleur zo donker niet was, en dezelve
my voorkwamen kleinder te weezen dan de boomen van
de eerfte ry, tusfchen welke ik ze zag. Dit afgefcheiden gedeelte der boomry fcheen volkomen in de lugt
te hangen. De Horizont in de tusfchenruimte der boomen van de eerfte ry werd bepaald door de oppervlak
Moeras, en ik verbeeldde my den hemel te-tevanb
zien tusfchen deeze verfle oppervlakte van het Moeras
en de ry der verst affiaande boomen.
Op dien fond fteeg ik van het rytuig af, keerde terug, en klom de hoogte eenigzins op; ik zag, dat de
boomen, die myne aandagt trokken, allengskens derzelver voormaalig voorkomen aannamen. Het geheele af
gefcheiden gedeelte zonk weder ter aarde, nam de oude
donkere kleur en ook de oude hoogte aan, zo dat
ik naauwlyks in fi:aat was om dit gedeelte van het
overige te onderfcheiden. Eenige fpooren, nogthans ,
van de voorige gedaanteverwisfeling bleeven 'er over.
Dit bewoog my, oen de geheele boomreeks, met alle
oplettenheid, na te gaan ; en, dit doende, verbeeldde
ik my, waar te neemen , dat eenige gedeelten eenigZins meer aan den agtergrond gelegen waren, en die
ik uit zekere tekens giste, dat zich op dezelLcie wyze
van
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Van gedaante veranderd zouden vertoonen-, wanneer zy
uit een eenigzins laager gezigtpunt befchouwd werden.
Ten opzigte van de laagíle grondlyn van de boomen..
ry bleek, dat dezelve , uit hoofde van den affland en
de dikheid des dampkrings , al te onbepaald was om
'er bogten in te ontwaaren. Ik kon de hammen der
booroen niet zien, welke ik alleen van de oppervlakte
van liet Moeras onderfcheidde door' de bruine kleur,
minder bleek geworden door de tusl henbeide komende
lugtbedding, -door de booroen, die een hooger ítand hadden, en doórdien ze gezien werden door een zuiverder
gedeelte des dampkrings. -- Weder na beneden daaJende, zag ik die gedeelten van de ry boomen , welke
ik aanmerkte als de verst affiaande , zich allengsken
boven de horizontaale vlakte verheffen: zo dat zy zich
affcheidden van de ry, waarin zy ífonden , en feheenen in de lugt te dryven agter de ry, die nu het voor
gebroken te weezen. Toen ik de-komenhadtv,
valei intrad, waar ik egter eenigzins verheven flond
boven het waterpas van het Moeras, begonnen die ver,:
fchynzels zich te vertoonen in de voorfte ry., waar
zich de eerf}e breeking opdeedt. Ik zag wederom, zo
my dagt, den hemel beneden de boomen aan den buitenkant van het Moeras. Deeze bitomen fcheenen ook in de
lugt te hangen ; doch zy verhieven zich niet zo verre
boven den grond, als die ik eerst waarnam. Wanneer ik
verder in de valei voorttrad, veranderde myn gezigt.
einder op geene aanmerkenswaardige wyze : fchoon myn
liand, ten opzigte van eenige gedeeltén der boomenry,
zeer veel veranderd was , baarde zulks flegts eenige
wyzigingen in het verfchynzel. De verheffing der boomen boven de horizontaale oppervlakte nam toe, naar
maate ik verder voorttrad; doch nam allengskens af in
die deelen, van welke ik my verwyderde, en waar dezelve eerst begonnen was; in 't einde verdween alles,
toen ik de tegenoverliggende hoogte beklom.
. Deeze omftandigreid van het verfchynzel bragt my
tot eene waarneeming, waaruit ik befloot, dat de Straalbreeking 'er geen aandeel altoos in hadt. De Hammen
der boomen op eenen afftand, die zich als van den
grond opbeurden, waren gelegen tusfchen de deelen van
de voorfle ry, welke voor enen geruimen tyd derzel.
ver Helling niet veranderden ; en deeze onveranderde
gedeelten gaven my vaste punten, door weike ik my
Ce
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in tlaat get el4 void om -de hoogte der. voorwerpen te
berekeilen;. en 't was die berekening, welke my brags
-

tnt de kenpis van ,den , aart dgezes verfehyn^els.

De tu,$fchei uimten, alwaar, in gevolge van myn voor,
wards treeden , de hefnel zich vertoonde onder de verst
aft bnde, hopmen , werden grooter,, hoe langer mynr
i andpijnt was op de hoogte, en hoe dieper ik de va
intrad; maar de tgppen der als, in de logt hangen-lei
reeen niet; in tegendeel felteenen dezekve-debpun
it in vergelykipg;rnet de vooraan ftaatude boomen, i ereden werden dg voorwerpen verkort; maar
aap den to hielden zy dezelfde hoogtq, Ik had ge-

trgegzaapie gelegenheid oln my van deeze om1 andiigheid
tt yergewisfen, daar ik , mynen ftand veranderende:,
nu eens an het toppunt, dan eens horizontaal, de drie
onderfclieidene voorwerpen, welke zich aanboden , .zo
geheel zag verdwynen, dat, in de tusfchenruimte, wel.
ke zy te vooren in de boomry besloegen, niets meer te
4ien wAs dan de hemel alleen. Op een geezer boom.
laoopen , op die wyze verdwynende , waaneer ik van
ppyn ftan^ipupt teruggo week, vertoonden zich eerst aan
gen hengei een ge donkere vlekken, die de hoogste boomtoppen, waren; en hoe reen_ ik agterwaards ging, hoe
neer liet fcheen als of een gnrdyn werd nedergelaaten ,
't welk een gedeelte ces, roek, te vooren zigtbaar, bedekte, Maar . met lioe yel oplettendheids ik keek, na
de plaats, waar dit gpr lytt nederviel, en de toppen der
b>oomen eindelyk verdweenen-,_niets kon ik zien dan den
zuiveren hemel. Hadde iemand, zonder iets te .vekmoe,

;

den van deeze gezigtkundige hervorming, de,ry boo-

men in den horizont 1plykbagr afgebroken uit cl& valei
gezien, en wederom an dg hoogte bekeeken, zonder
de trnpswyze verandering, , terwyl by voortging, waar
te noemen dezelfde xy bepmen aan den. horizont weeierorn geheel aanfchouvvd, zonder eenige breuke , by
;

zou zeker zyne eigene.00gen niet geloofd hebben.

•Tusfchen dit verfchy zel, en dat, waaiiii de kusten,
op gene gelyke wyz.e, in de lugt als opgeheven zich
vertonen, kan ik geen verfchil, ten aanziene van de
oorzaaken , ontdekken: en dit zelfde is toe te pasfen
op die verfchynzels, welke ik waarnam by een ander
Moeras in die zelfde ftreeken , omtrent twee jaaren te
voeren ; - alleen met dit ouderfelheid, dat de boonyen ,
welke de horizontaale grensfel?eiding maakten, daadlyk
in
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In ectie Iyh flonden ; zo dat de geheele ry boomen op
eenmaal in de lugt fcheén te hangen en niet by ge
-deltn.
Alle deeze verfchynzels zyn, derhalven, weezenlyk
Van denzelfden aart; en her volgt uit de omftandigheden, hier opgegeeven, dat ze niet Iran de Straalbreeking
afhangen. De oorzaak is alleen te zoeken in de licht
terug gekaatst, welke; In gei-ftralen,do mp
volge van deeze terugkaatzing, zo verleidend aan het
oog voorkomen, dat ze de beneden gelegene , voor
bedekken , en het zelfde vertoon als die hemel-werpn
voorflellen.
De zon, gelyk ik reeds heb 'opgemerkt, was aan die
zyde, alwaar ik het verfchynzel zag; , dezelve ftondt vry
hoog; dewyl ik de -boven gemelde verandering der voor
waarnam op den r8den ,duly,, tusfchen negen en-werpn
tien uurera. Terwyl ik uit de valei verfcheide van deed
ze afgebrokene deelen in de eerfee ry boomen waarnam,
tfondt de zoii 'er recht boven.- De verheffing der voor
boven deft grond nam in 't algemeen meer en-werpn
meer toe i naar rhaate niyn hand allengskens laager werd;,
én naar gelange ieder gedeelte der voorwerpen, om ver
te worden, nader aan een rechts andigen ftanc -afider
onder de zon kwam , in gevolge van myn voorttree=
den in eene horizontaale richting. Wanneer ik afdaal.
de, had ik tusfchen my -en de voorwerpen een bedding
van den dampkring, die alzins dikker was, en gevolg
om de ftraalen terug te kantzen. Wan--lykgefchitr
neer- ik voortging op:de horizontaale vlakte, greep deeze terugkaatzing plaats in eene meer rechte lyn ;. en als
ik in zulk een 41and kwam, dat de dampen de lichtfcraa•
len terugkaatfleti, op gelyke hoogte met de toppen der
verst af gelegene boomen, zag ik nets dan deezen lichttiaden damp, die zich in den hemel verloor, en daarsnede een voortloopend veld uitmaakte. Wanneer ik in
het laagfle gedeelte der vlakte'gekomen:was, alwaar ik
een gunfbg- gezigrpunt aantrof, konden eénige der voor.
fte boomen zich van den grond verheffen, dewyl zy
eiader by my waren; en om die grootere nab„heid goed
te maaken, moesten de lichtflraalen een veel digter bedding van den dampkring doorgegaan weezen; en.,gekomen zyn van een punt , zo veel nader aan den lood
-rechtnElad
onder de zon.
Het fchynen der .tonne is een voltlrekt verei.schte om
Cc2
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dit verfcliynzel te doen ontdaan ; zonder de werking
der, zonneflraalen zouden de dampen niet dik genoeg
weezen om de voorwerpen te bedekken ; en het is
door middel der zonnefhraalen,, dat zy van voor het
oog verdwynen. Deeze ftraalen kunnen egter alleen
onder een gegeeven hoek in 't oog komen , op dezelfde wyze als 'er een zekere hoek vereischt wordt om
den Regenboog te vormen. De bedding van lugt,
die eene genoegzaame digtheid heeft om deeze wederkaatzing der tonne te wege te brengen, beklimt
zekere hoogte; doch kan alleen voor het oog merkbaar
weezen , wanneer de dampen daadlyk een groot aantal
flraalen terug kaatzen. Zo ras men het gezigtpunt treft,
beantwoordende aan dit uitwerkzel, ziet liet oog alleen
den damp, welken Let niet van den hemel kan onder
plaats, zo-fcheidn.Dzvrwyg,etp
wel ten opzigte van de afgelegener als van de naderby zynde voorwerpen , en eerder omtrent het laager dan het hooger gedeelte des voorwerps ; dewyl,
in het eerde geval, de richting der gezigtlyn door
een grooter klomp van dampen heen gaat , en in
het tweede door een digter bedding. Het minder
digte gedeelte van den damp, 't welk de licht
niet terug kaatst , maar 't welk allengskens-ftralen
digter wordt , hoe laager myn Handpunt werd, werkende als een !luier, die nederhing tusfchen myn oog
en de booroen , die nog niet verdweenen waren, deeds
my derzelver afstand waarneemen, en wrogt mede om
de hooge boomen te doen fchynen als of zy agter de
zy hingen.
Wat de omftandigheid betreft , dat de toppen der
verder afílaande boomen zich niet boven de voorde
verhieven , fchoon derzelver laagere gedeelten boven
den grond fcheenen te ryzen, "als ik afdaalde, en dat
deeze toppen in tegendeel eenigzins nedergedrukt fcheenen , dit ontilondt uit de vermindering in de hoogte
van myn handpunt, een grooter evenredigheid hebbende tot de min afgelegene, dan tot de verst af tlaande
boomen : hierdoor werden de eerstgemelde, in dezelfde
evenredigheid, boven den horizont verheven.
Wanneer dit zelfde verfchynzel wordt waargenomen
aan den kant van groote wateren, en wanneer de voorwerpen op verfehillende aftianden zyn van het oog des
waarneemers , kan de waarheid van de hier ter neder
ge;

-
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• gefle?de beginzelen bekragtigd worden, door aan te nierken , dat het verfchynzel gewyzigd wordt, door eene
verandering van (tand; maar indien de waarneemer zich
kan beweegen in eene horizontaale richting , zal het
van grooten dienst zyn, waar te neemen, welke veranderingen het voorwerp ondergaa in de toppunts - richting, veronderfield dat by gelegenheid hebbe, om langs
eemge trapswyze afneemende fchuinte op en neder te
gaan. Indien de toppunts - afineeting der voorwerpen
als dan verandere, zo dat derzelver geheele hoogte af
naar gelange de voorwerpen uit den grond fchy--nemt,
nen op te ryzen , wanneer de waarneemer de fchuinte
afgaat, ftrekt dit ten genoegzaamen bewyze, dat het geheele beeld niet wordt opgeheven ; maar dat deszelfs
laagfte gedeelte van voor het oog verdwynt, agrer eene
verzameling van dampen, zo verdikt, dat zy niet kan
onderfcheiden worden van de lugt boven en het water
beneden.
Ik twyfel niet, of dit is de waare oorzaak van alle
verfchynzelen van deezen aart ; dewyl ik nimmer heb
kunnen begrypen , hoe zulke verfchynzels konden hervoortgebragt worden door Straalbreeking.
Wanneer de voorwerpen , die onder water gezien
worden , in onderfcheidene trappen zich opgeheven
vertoonen, begrypt men gereedlyk, dat de lichtitraalen
uit het water voortkomen, 't welk vry dipt is, in de
lugt, welke 'veel yler is. Wanneer wy de hemelfche
lichaamen boven derf horizont zien, terwyl zy zich met
de daad daar nog beneden bevinden, valt het ligt te
bevatten, dat de lichtitraalen , in Bene lchuinfche richting voortloopende, zomtyds door yler , zomtyds door
digter beddingen van den dampkring heen gaan. Maar,
in het tegenwoordige geval , is 'er geen onderfcheid in
de fpecifike digtheid of ylheid, en het daar aan beantwoordende vermogen van ftraalbreeking der midden
welke de lichtftraal in het oog valt; en,-ítofe,dr
indien eene daadlyke opheffing plaats greep door ftraal_
breeking , moest de werking van water of van een
meir, en op de voorwerpen daar tegen over, even
groot zyn; en gevolglyk moest de geheele verzameling
dier voorwerpen even hoog verheven zich voordoen ,
zonder dat men 'er eeneg onderfcheid in ontwaar werd.
ik zal hier nog byvoegen , dat ik omftreeks de gezegde moerasfen my zeer dikwyls bedroe gen vond, zo
C c -3
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dat ik my verbeeldde op een grooten af(land meiren
en rivieren te zien, waar myne voerlieden my iiellig
verzekerden dat 'er geene gevonden werden, Dit was
altoos het geval in den morgenttond, wanneer de zon,
boven de voorwerpen (taande, aanleiding gaf tot deeze
gezigtsbegocheling. Was de horizont, by zodanige
gelegenheden, niet omzoomd geweest door een ry van
kleine heuvelen; ik zou zeker geloofd hebben, dat ik
niet alleen een waterplas, maar zelfs den hemel zag,
De heuvels beletteden my om op eenmaal den hemel en
den lichtenden damp te zien ; en de damp , alleen gezien, fcheen my toe, een wyduitgefl rekt water te zyn,
verlicht door de wederkaatzing des hemels,
$ERIGTEN, WEGENS HET EILAND CEYLON,
Volgens ROBERT PERCIVAL, .£Sq.'

onaangenaani waren onzen Leezeren de By,
zonderheden , welke wy hun, eenigen tyd geleNN
„ den, mededeelden, wegens de Kaap de Goede Hoop,
iet

ontleend uit de Berigten der En&elfchen , terwyl zy
,, dien Uithoek van Africa in bezit hadden: wy mog„ ten , by derzelver opgave , ons verheugen over de
,, wedergave dier Volkplantinge aan ons Gemeenebest.
„ Schoon wy dit genoegen niet mogen fmaaken, ten
opzigte van het Eiland Ceylon, waar onze Bezittin,
„ gen in der Engelfchen hinden geraakt en gebleeven
„ zyn; zal het egter, ter zaake van de Aardrykskun„ de, niet ongepast zyn, dat wy de jong(te kundfchap„ pen, dit Eiland betreffende , ,van de Engelfche zyde
,, opgegeeven , mededeelcn , uit een zeer onlangs uit4, gegeeven Account of the Island of Ceylon , door Ro„ BERT PERCIVAL , Esq. in dienst by het Negende
Regiment Voetvolk des Konings van Groot - Brittanje,
die, in den Jaare 1797 , dit Eiland geheel doorreiscie, én tot de Officieren behoorde , die het Gezant
naar den Koning van Candia, ten. Jasre i800,-,fchap
vergezelden.. — Men moge daarmede vergelyken het
„ Iets OVea Itet biland Ce,ylun, door T. HAF,tr;it, voor
', hgen . in ons . jengelsvcrk geplaatst (*),"
Cey-

(*) Zie onze Letteroef voor 18or,, bl.^ 535. 566. 62o. en
voer i Sc2 , bl. 36.
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Ceylon, een Eiland in de Indifche Zee, aan den
Westhoek des ingangs vn de Baai van Bengalen, is
gelegen tusfchen de 5°, hoi en 9°, 50' Noorder Breed.
te, en 790, 40 en ' 8 r° ; 50' Ooster Lengte. Aan den
Noordwest-kant wordt dit Eiland van de kust van Cáro,sandel afgefcheiden door de Straat van Palk en de
Gif Van Manaar, die beide vol zyn van ondieptes;,
en voor groote Schepen onbevaarbaar. De omtrek wordt
op omtrent 90O m j'len géfchat. De lengte , van het
Punt Pedro , an den noordlykflen uithoek, tot den
zuidlyken uithoek Dondra Punt , is 2h0 mylèn. Dd
breedte is zeer ongelyk ; op eenige plaatzen Ilegts van
o tot Sa, op andere van 6o tot 120 mylen. Naar de
Zuidlyke deden is het veel breeder dan in de Nootdlyke, en het heeft in gèdahnte veel van een Hain. Het
Schiereiland Yafnapatam wordt , tè deezer dorzaake ,
door dé Plollánderr, de Hams -hiel geheeten , en het
Punt Pedro het Hainshiél-punt.
Wanneer men uit zee het Eiland nadert, vertoont
het aan 't oog eet frisfer groen , en heeft alleszins een
vrugtbaarder voorkomen , dan de meeste gedeelten van
de Malabaarfche en Coro;nandelfche Kusten. Alle de
vlakke tfreeken aan de Zeekust zyn omzet met fchoone
bosfchen van Cocoa - nooten - hOmeii ; terwyl de tusfclhen liggende vlakte bedekt is met tyke Rystvelden^
èn het gezigt doorgaans [tuit op bosfcben, die de zyden van het gebergte bedekken , en; alle jaarfaifoenert
,

dóor, het groene loof ten toon fpterden.
Het voorkbfnen van de Oostkust is kaal en rotsagfig, en eenige riffen van rotzen ftrekken zich in zee uit
ten Zuidoosten tusfchen Punt de Galle en Batacolo.
Iet diepe water aan de Oostkust laat het veilig naderen der grootte Schepen toe ; en is die zyde des Eilánds de minst vrugtbaáre, dit gebrek wordt ruim ver toed door de Havens van Trinconomale en Batacolo;
13e Noord- en Noordwest-kust van het Punt Pedro tot
Columba is vlak , en overal met zee - inhammen , niet
±ëlden van eene aanmerkelyké grootte. De,grootte dezer inhammen ftrekt zich bykans over 't geheele Eiland
uit, van Mullipatti tot 7afnapatam , aan den Noord.
west -hoek des Eilands , en vormt het Schiereiland
yaf napatdm. Verfeheide van deeze inhammen vormen
Cc4
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kleine havens; doch de kust is zo vol zandbanken en
droogten, dat het voor groote Schepen onmogelyk is,
dezelve te naderen. Kleindere vaartuigen vinnen hier
egter verblyfplaatzen , die gemaklyk en veilig ge•
noeg zyn.

Het binnengedeelte des _ Eilands is vol hooge en
ifeile bergen , met zwaar houtgewas bezet, en gevuld
met ondoordringbaare ftruikén en kreupelhout. De bos.
fchen en bergen omringen geheel en al de landen des
Konings van Condia, en fchynen door de natuur beftemd om hem te. befchutten tegen die buitenlandfche
vyanden , wier meerdere kunde en grootere magt hem
van de opene landfreeken aan den zeekant ontzet
hebben.
De boogtie bergketen verdeelt liet Eiland ten naas..
ten by in twee deelera , en fcheidt dezelve zo volkomen van elkander, dat en de lugtfreek en de faifoenen aan wederzyden weezenlyk verfehillen. Dee.
ze bergen bepaalen ook geheel en al het uitwerkzet
der Moufons, die, op gezette tyden, van derzelver te•
gen over elkander getelde zyden afkomen; zodanig,
dat niet alleen de daar tegen over liggende zeekust ,
maar het geheele binnen liggende land zeer weinig van
deeze ftormen lydt,
De Moufons op Ceylon zyn naauw verbonden met
die op de Coromandelfcl^e en Malabaarfche Kusten;
doch zy vallen veel vroeger in aan de westlyke dan aan
de oostlyke zyde des Eilands. Aan de Westzyde, waar
Columbo ligt, heerfchen de regenvlaagen in de maan.
den Mey Juny en July, — het ,taifoen , wanneer zy
mede op de Malabaarfcác kust geveeld worden. Deeze
Moufon is doorgaans zeer geweldig, vergezeld gaande
van fchriklyke donder- en blixem-buijen, zwaare ftort.
regens , en vervaarlyke fformen uit het Zuidwesten.
20 lang deeze duuren, worden de Noordlyke gedeelten
des Eilands 'er weinig door aangedaan , en zyn zelfs
in 't algemeen droog. In de maanden O&ober en November, wanneer de tegenovergettelde Moufon op de
kust van Coromandel heerscht , is het de Noordzyde
van Ceylon , welke daardoor wordt aangedaan; en
men voelt 'er , in de Zuidlyke deelen , naauwlyks
iets van.
Over het binnentle gedeelte des Eilands gaan deeze
Moufons. zagtlyk heen, en veroorzaaken 'er zeldzaar
;

ce.

WEGENS HET EILAND CEYLON.

401

menig noemenswaardig ongemak. Maar dit gedeelte des
Eilands is niet geheel bevrvd van de fchriklyke flormen, die in de lugtftreeken van den Keerkring zo veel
verwoestings aanrigten. Op gezette tyden, invallende
in de maanden Maart en April , dort de regen by
tlrootnen neder; donder en blixem valt 'er, op zo out.
zettend eene wyze, dat een Europeaan 'er zich naauwlyks een denkbeeld van kan vormen.
Door de ligging van dit Eiland, zo naby aan den
Equator, zyn de dagen en nagten altoos van eene bykans gelyke lengte: de verandering , geduurende de
twee Saifoenen, is niet meer dan vyftien minuuten.
De Saifoenen worden 'er meer geregeld door de Mourn
fons, dan door den loop der Zonne: want, fchoon het
1" iland ten Noorden van de Linie ligt, is het koelfte
Saifoen geduurende den Zomer -zonnefland , terwyl de
Westlyke Moufon heerscht. De Lente begint in Oao.
er, en het heetfte Jaargetyde valt in van Jan
uary tot het
begin van April. De hette op den dag is bykans een
geheel Jaar door dezelfde; het regen - faifoen maakt eg,
ter de nagten veel koeler , door de vogtigheid van den
grond, en de heerfchende winden, geduurende de Mon.
Eons. De lugtsgefteltenis is, over het geheel, veel ge•
inaatigder dan op het Vasteland van Indie. Zulks moet
toegeichreeven worden aan de beftendige zeekoeltjes ,
waardoor dezelve verfrischt wordt , zonder onderwor-•
pen te zyn aan de heete en vertikkende landwinden ,
die zo veelvuldig op het Vasteland waaijen. Het ie
uit deezen hoofde, dat, fchoon de zonneftraalen bykans
loodrecht nedervallen , en bygevolg zeer heet zyn, de
íchaduw en de huizen altoos een draaglyk koel verblyf
verfchaffen.
Die gemaatigdheid van Lugtsgef'eltenisfe is egter
voornaamlyk bepaald tot de kust, waar de Zeewindjes
waaijen. In het binnentte des Lands , met groote en
digte bosfchen bezet , en waar de bergen; als opeengettapeld zyn, is de hette veele graaden grooter dan aan
de Zeekust , en de lugtsgefteltenis dikwyls zeer vogtig
en ongezond.
De voornaatnile Havens des Eilands voor groote
Schepen zyn Trinconomale en Punt de Galle: zy komen ook ten anker, en onthouden zich, in zekere jaarfaifoenen, veiliger op de Reede van Columbo. 'Er zyn
verfcheid4 andere mindere Havenplaatzen rondsom het
Cc5
ge.
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geheele Eiland, die fchuil. en legplaats verfchafren aait
de kleindere Kustvaarders. Deeze zyn Batacolo in 't
oosten; Matura in 't zuiden; Barbereen, Calturá, Ne.
ornbo., Chilou, Calpeteen en llianaar in 't westen, en
tint Pedro in 't noorden. -- Op alle deeze plaatzeil
zyn Rivieren :van meerdere of mindere grootte, zich in
zee:ontlastende. Deeze Rivieren, welke, voor het meer
diep, en bevaarbaar zyn, tot op-derglt,b
zekeren aftand, voor klein vaartuig, fchenken veel gemaks en• voordeels aan ' de Inwoonders dikt by de zee=
kust; dewyl zy, op eene goedkoope en gemàklyke wy
ze, hunne voortbrengzels en koopwaaren kunnen brena
gen 0a de plaatzen , waar de Schepen uit Europa ter
inlaadinge wagten.
Maar: deeze Rivieren , fchoon doorgaans zeer effen
en vlak by de onmiddelyke uitwatering aan de zee ,
zyn zelden bevaarbaar tot op eenen aanmerklykent affcand. - Zo ras zy in het gebergte komen, die het ei
Candia bedekken , worden zy vol-genlykKoir
rotzen, en krygen een fnellen loop: zy Borten neder met zulk een friellen droom, dat de ligtfle Canoe
ze niet kan bevaaren. Dit is een der hoofdoorzaaken
van de weinige gemeenfcha tusfchen de 'Inboorelingen
gen , die onder de heer
hoog in 't Land, en de zodani
Europeaanen aan de Zeekust woonen: de-fchapyder
weg te land valt zeer moeilyk ; en de Inboorelingen
hebben zich nooit bekommerd om deeze hinderpaaien
weg te neemen.
De twee voornaamfte Rivieren zyn de Malivagonga
en de Mulivaddy. De eerstgemelde ontfpringt van onder de bergen in het Zuidoosten van Candia, ek loopt
bykans die Stad rond. Naa eene meni; te van zeer
bogtige wendingen , door het gebergte heen , ontlast
dezelve zich in zee by Trinconomale. Deeze Rivier is
by den oorfprong alleen doorwaadbaar ; maar •de rotzen, die allerwegen den loop (tremmen , beletten het
bevaaren. — De" Alirlivaddy ontfpringt aan den voet
van een hoogen berg , by de Europeaanen bekend onder den naam van Idamc Berg, of Pico do Adam, omd
trent zestig mylen ten Noordoosten van het Fort
Columbo gelegen. Deeze Rivier fort in zee met verfcheide takken: de grootfte• derzelven, de Mutwal R1vier geheeten , ontlast zich omtrent drie mylen van
Columtso , naa een groote vlakte ttreek lands bykans
om.
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omringd te hebben, waarvan zy een zeer fchoon Schier.
eiland vormt. Het land, langs de oevers van de Mutwal , is , verfcheide mylen ver , hoogst fi hilderagtig
en vermaaklyk. Ik bevond my in de gelegenheid om
de nuttigheid deezer Riviere te ondervinden ; een
Krygsgeleide vergezellende van Columbo na Sittivacca,
vyf-en - dertig mylen landwaards in gelegen : want wanneer wy langs de fchoone oevers voorttrokken , werd
onze krygs- en andere voorraad in boots de Rivier zeer
gemaklyk opgevoerd.
Behalven de Rivieren, die op Ceylon veelvuldig zyn,
treft men veele Meiren en Kanaalen aan, die 'er ge.
meenfchap mede hebben, bovenal in de nabyheid van
Columbo en Negombo. Dezelve zyn veelal van eene
zeer groote uit etlrektheid, en brengen den Inwoontieren daaromf'reeks veel nuts toe, hun •gelegenheid ver
fchaffende tot het gemaklyk vervoeren van veele Koop
ook , die aan de Steden op-waren;dzyht
de kust een ruimen voorraad van Rivtervisch be.
oorgen.
De binnenlandfche gemeenfchap te land op Ceylon
heeft naauwlyks den eertten trap van verbetering bereikt. Langs de Zeekust, 't is waar, zyn wegen en
rustplaatzen voor de reizigers ; doch deeze wegen zyrt
op veele plaatzen oneffen en ileil , daardoor niet alleen
moeilyk, maar ook gevaarlyk, uit hoofde der menigte
van Wilde Zwynen, Buffels en Olyphanten, welke men
op dezelve aantreft. Deeze Dieren ontmoet men bovenal
van Chilou tot Manaar, en van Matures tot Batacolo;
te deezer plaatzen vallen 'er uit dien hoofde niet zei..
.den onheilen voor. Zints het land in '.t bezit der
Engelfc/ien gekomen is, heeft men de wegen niet wei
verbeterd. De Gouverneur NORTH beval, dat men-nig
ze in 't algemeen zou overzien, en de afitanden bepaa'en, eer men maatregels nam om de gemeenfchap
gemaklyker te maaleen.
De grond, over 't algemeen, is zandig; doch met
een gering inmengzel van klei. In de zuidwest)!yke
gedeelten, egter, bovenal omtrent Columbo, is veel moe
grond, zeer ryk en vrugtbaar. Deeze (treek is,-iasfge
evenwel, voornaamlyk bezet met Kaneelplantadien; en
het overige des Eilands levert, in den tegenwoordigen
ouwinge, geen genoegzaamen voorraad van
fiaat der beb
1yst op tot voeding der Ingezetenen ; jaarlyks is 'er
-
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toevoer nodig van Bengalen en andere plaatzen des
Vastenlands. Dit is geheel toe te fchryven aan ver
dit verbeterd zynde, zou de noodzaak..-kerdbftu;
lykheid van invoer geheel ophouden.
Het Eiland Ceylon was oorfpronglyk verdeeld in een
groot aantal kleine Koningryken, van elkander gefcheiden door veele rivieren en bergen , over het geheele
Eiland verfpreid; elk deezer Koningryken was onder
aan zyn eigen onafhanglyken Vorst. In ver-worpen
werd geheel het Eiland ge-volgantyd,hs
onder de heerfchappy des Konings van Candia,-bragt
en door hem verdeeld in een klein aantal groote Landfchappen, van welke verícheide der veelvuldige Tytels, welke by nog voert , den oorfprong• ontleenen.
De Landfchappen waren Candia, Coitou , Matura
.Dambadar en Sittivacca, die de ryke oorden aan de
Westkust inflooten. Het voornaamfte deezer Land.
fchappen was Candia , gelegen in het midden des Eiiands, en vereerd met het voorregt des Koninglyken
verblyfs. De Koning houdt aldaar, tot deezen dag toe,
zyn verblyf ; en fchoon op alle de andere Landfchappen meer of min inbreuks gemaakt is , werd geen gedeelte van Candia ooit in beflendige onderwerping van
Bene vreemde magt gebragt. Deeze Landfchappen waren gefmaldeeld in Diftri&en , aldaar Caries geheeten.
Men heeft die onderverdeeiingen nog behouden, in de
ilreeken, door de Hollanders den Inboorelingen ontweldigd; en het Gouvernement van elk derzelven is gegeeven aan de Burger- en Krygs- officieren , die in derzelver nabuurfchap zich onthouden.
De groote verdeelingen des Eilands zyn thans twee;
de eene bevat de ftreeken onder de Britfche Heerfchappy, — de andere die, welke nog onder het gebied der
Inboorelingen ftaan. De Brit/die Heerfchappy omgeeft,
volkomen als een ring, het grondgebied des Konings van
Candia. — Columbo is aan de rykheid van den grond
daar rondsomme haare grootheid en bevolking verfchuldigd ; en is die Stad fleeds aangemerkt als de Hoofd
Europeaanen op dit Eiland; fchoon, ten aan--Iiader
ziene van alle voordeelen , van hetzelve te trekken ,
wat den Koophandel betreft, Trinconomale ongetwyfeld
voor veel gewigtiger moet gehouden worden.
Naardemaal de Britfche Bezittingen op Ceylon de
kusten volkomen in een kring beflaan, zal ik in de
be,
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befchryving die rigting volgen , van Columbo, de
Hoofd fad , beginnende, en voorts het geheele Eiland
omgaan.
(Het Vervolg hiernaa.)
VERSLAG VAN DE OVERDAAD EN WEELDE DER NIEUWLINGS
EYB GEWORDENEN TE PARYS.
A! Rough Sketch of Modern Paris, &c.
Written during the last two Months of aBoa and the
first five of cóoz. Uitgegeeven in 1803.)

(Ontleend uit

toon

gefpreid door de
lets kan de pragt overtreffen , ten
nieuwlings ryk geaordenen in Parys. liet Huissieraad,
N
de Kleeding hunner Vrouwen, hun Tafel, hunne Buitengoe-

deren, met één woord, alle de agrementen des Leevens zyn
in den hooghen flyl van Oosterfche grootheid.
Om u eenig denkbeeld te geeven van hunne leevenswyze,
zal ik u eene befchryving doen van het Huis van Madame
* * *, 't geen ik gisteren gelegenheid -had, in haar afweezen,
te bezigtigen.
Dit Huis is in een Vraat, die van de Boulevart afkomt;
men kimt 'er in dooi een fchoon en vry groot voorplein.
Het Huis ziet van agteren op een fchoonen tuin, In den
Engel/chess fmaak aangelegd. Het was voorheen de woonplaats van een Staatsdienaar.
De Kleed- en Eetzaal waren nog niet volkomen af. Het
Huissieraad was daartoe verordend. De vertrekken zelve
kwamen my niet byzonder fchoon voor; maar de Slaap. en
Bad -kamer waren voltooid, en overtroffen in weelde, wat
ik ooit zag, of immer in inyne verbeelding opkwam.
Het verhemelzel des Ledikants was van het fynfle neteldoek;
de gordynen waren van rood fatyn, het Ledikant zelve van
fchoon Mahognyhout; de pylaaren betonden uit vergulde
antique beelden. De opftappen na deeze rustplaars waren be.
legd met rood fluweel , aan wederzyden versierd met kunst
Aan de eene zyde ftóndt, op een voetftuk, een-bloemn.
marmeren Standbeeld der Stilzwygenheid, met dit opfchrift:
TUEATUR SOMNO3 ET AMORES CONSCIA LECTI (*).

Aan den anderen kant was een vry groot verguld Standbeeld,
ge.

C') De Stilzwygenheid bewaakt de Stufuerinfen en de bfmnohgexeryca
detzer Legrrftede.
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gefchikt om een kaars of lamp te houden. Een fraaije Spie.
gel vulde de Bene zyde van het Ledikant; de andere, tot
wederkaatzing, was boven geplaatst; nog hing 'er een Spiegel
aan de overzyde van het vertrek. De wanden waren van
Mahognyhout, met vergulde randen, en hier en daar met
fpiegelglas. Alles was in den heerlyk[ten fmaak.
De Badkamer daar naast was even weelderig. Het Bad,
niet gebruikt wordende, vormt een Sofa , overdekt met laken, met goud geboord: het geheel van dit Kabinetje is zo
fraai als het Slaapvertrek. Daar naast is de Slaapkamer van
Monfseur, eenvoudig, net, en niet opgepronkt; aan de andere
2yde is een klein kamertje, met groene zyde behangen, waarin diadame zit, als zy zich metTekenen vermaakt. — Ik ontdekte, dat de Miunaryen, welke de Stilzwygenheid bewaakt,
en waarvan deeze Paphiaanjc#e koets getuige is, die van
nuary en Mey zyn : want de Vrouw (een der eerde Schoonbeden van Narys) is twintig jaaren, en haar Egtgenoot telt
iets minder dan zestig.

NADERE BY20NDEBAEDEN , ETREFFENDE DEN ARI$V VAN
DOKTOR BURNET AAN KONING KAREL

(*).

Aan de Schryvers der Vaderland/the Letteroefeningen.
Myne Heeren!
Vertaler
br.
verdient de
dankzegging
eiken Vriend van den Godsdienst.
D
Zyne taal Is overredend, om aanzienlyken en 1legten de ramp.
e

van den Briev van
van

BURNET

zalige gevolgen van het leven in de zonde onder het oog
te brengen. Voor my, en myne medebroeders in het werk
der heilige 'bediening, is dat voorbeeld van belang , om ons
te leerera, hoe wy, in het beftryden van bet zedenbedery in
onze dagen, bedagtzaamheid met heiligen yver paaren moe
wereld kent, kan niet nalaten te wenfchen, dat-ten.Did
de Grooten (ier Aarde minder de taal der vleiery, en meer
het belangryk voorlel der zuivere waarheid hooren mogtene
MARMOn1'EL, in zynen Bell/anus, mogt met rede fchryven
De Vorften zyn te beklagen, om dat zy geen waare Vrien,, den hebben , die genoeg verlicht , en genoeg vrymoedig
„ zyn, om hen op den weg van hunnen pligt te leitien."
intusfchen, de achtenswaardige Vertaler betuigt : „ Ik heb
„ geen berigt gevonden, aangaande de uitwerking, welke die
.. Briev
(') Zie bier boven, bi. nó5.
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, Briev op Koning KARFL heeft gehad, en boe dit fchryvet^
,, van BURNET door den Vorst is opgenomen geworden." ...,^
ik ben in Raat om daar van aan den Vertaler een berigt te
geven, 't welk mogelyk voor zommigen van Uwe Lezers
niet onaangenaam zal zyn. Het is bekend, de Bisfchop
(wiens naam ook in ons Vaderland met lof genoemd wordt,
vooral om zyne uitlegging van de 39 Artikelen der Engelfche
Kerk) heeft ook de Gefchiedenisfeft van zynen tyd gefchreven;
dat Werk is óók in onze taal overgezet ; ik heb daarvan
Bene Uitgave in agt Deelen in kleen 8vo. Het agtfte Deel
bevat het Leven van den Schryver; en wy vinden daar, bi.
*59 , zynen Briev aan den Koning. In het derde Deel, bl.'
5499, geevt BURNET het volgende, bezigt der uitwerking van
zyn fchryven: • De Lord ASRAN waakte dien nacht by•det3
,, •Koning. Hy kwam den volgenden dag by my, en zesde,
„.dat by verzekerd was , dat de Koning een wydlopigen
„ Briev van my had ontvangen ; want dat by hem met de kaars
gelicht had, terwyl by ze las : dat by van verre onder
't lichten gezien had, dat het myn fchrivt was: dat cie Ko.
„ fling denzelven tweemaal had overgelezen, en toen in het
„ vuur geworpen: dat kort daarna de Lord ARAN gelegen.
„ held gevonden had, out my te noemen; en dat de Koning
„ met veel verbitterdheid van tpy gefproken had: zoo das
„ by daar uit begreep, dat by over mynen Briev gantsch
„ niet voldaan was." Intusfchen, wy lezen niet , dat
de Koning den Bisfchop dadelyke bewyzen van zyne ' gevoeligheid gegeven . 'heeft ; in tegendeel , by wierd niet
lang daar na door Lord HALIFAX by don Koning Inge'eid ; in dat bezoek zesde de Vorst tot hem , „ dat
;, by van hem niet langer dienst verzogt, dan zoo lang
, by volhardde aan de Kerk en aan de Wetten getrouw
„ te zyn." Ik ben niet ongenegen, om die gunttige ontmoeting te befchouwen als een bewys der Godlyke goed
eetren Man , die in treffende-keuring,ovhtbfa
gevallen bewyzen gay van zyne heerfchende zucht, óm liever
de grootíle voordelen van dit leven te laten varen , dan ontrouw te zyn aan het licht van zyn Geweten. De twee volgende Geva4len verdienen onze opmerking. KAa.Lt, ,
die over derr Raat der Natie dikwils met BURNET raadpleeg
bood hem het Bisdom van Chicester aan, indien hy vol-de,
belangen wilde overgaan; maar by antwoordde-komenizy
met eene edele veymoedigheid , „ dat by niet wist wat die
uitdrukking zeggen wilde, en dat hy niet graag zien zou,
„ dat Iemand , door het geen hy zeggen mogt , misleid
„ wierdt. Hy wist wat eeden by in die gelegenheid moest
„ afleggen; deze wilde by heilig nakomen, en hy veizogt
„ van alle verdere verbintenisfen ontllagen te zyn , of van
„ al
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„ algemeene belovten, die verfcheide uitleggingen onderwor,, pen zyn." Op eenen anderen tyd wierd hem eene
Prebende, die jaarlyks drie honderd pond Sterlings opbragt,
aangeboden, op voorwaarde dat hy beloven zou te Londen
te blyven; maar by wees dit van de hand, zeggende, „ dat,
„ ingeval bem een zorg van zielen aanbetrouwd wierd, by
„ zich zodanig verpligt zou achten op de plaats te woonen ,
„ dat 'er hem geen andere overwegingen van zouden kunnen
„ verfchoonen." Om die reden wierd her Beneficie aan een
ander gegeven. Welk een voorbeeld van navolging!
Voor het overige is -het mogelyk niet onbekend, dat wylen
D. ALBERTHOMA , Leeraar der Hervormden te Groningen,
in zynen Elia, bi. 438 , van BURNET's Briev gebruik gemaakt , en 'er zyne aanmerkingen heeft bygevoegd.
Indien UE. cie goedheid hebben , om dit berigt in Uw
Mengelwerk te plaatyen , zal het aangenaam zyn aan hem ,
die met achting en beiiwensch zich noemt
UE. Dv. Dienaar

den Bosdl,

P. J. DE FREM Rit T.

d. 19 Juny 1801.

ONTMOETING VAN DEN ABBÉ DARTHELEMY EN LEN
GELEERDEN BAlARDI.

, de groote en onvermoeide zamenbrenger van ge•
leerdheid , agtbaar wegens de hoedanigheden van zyn
B
hart, en vreeslyk, van wegen zyn geheugen, voor allen, die
ATARDT

hem hooren fpreeken , of het waagen zyne Schriften te lee.
zen , heeft zich in allerlei flag van Letterkunde geoefend,
en in zyn hoofd een verbaazenden , doch ongevormden hoop
van kundigheden verzameld , welke by zeer verward uidlalt.
Hy ving aan met eene Algemeene Lyst te zullen gee.
ven van de Overblyfzels te Port/cl gevonden , die in één
Boekdeel in Folio zou te voorfchyn . treeden ; en dewyl de
Plaaten, die dezelve zouden afbeelden, nog niet in gereedheid
waren, verwierf hy van den Koning vryheid om aan 't hoofd
van dit Werk eene Voorreden te plaatzen , beflemd om het
tydperk aan te wyzen , de gevolgen en het gebruik an te
toonen van de nafpeuringen te Herculaneurn. Hy zondr het
eerfee Deel van dit Werk in 't licht in Zeven Dee/ce in
Quarxo , zonder het onderwerp nog te hebben aangevangen.
Ik zal, zegt BARTHELEMY, zyne wyze van fchryven ver.
melden; zulks kan dienen tot eerre handleiding der geenen,
die
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die Heat willen vblgen. Eeei Vërklaarder deézet Oddheded
tnoèt derzelver evenredigheden kennen; wat heeft hy, ten dien
Hier kolfit eene breedvoerige ontvou.
einde, noodig F
wing van de Maaten der 4sfyrs7rrs, der Babylonierr, det Per
fidanen , der Grieken en der Romeinen.
De Gedenk)
Rukken Waren voor het gráot te gedeelte uit de ruïnen vah Her.
tulaneum gehaald: deeze Naam, dezelfde als die van I*racka,^
werd gegeeven aan eene mehigte van Steden: Van alle deezd
Steden wordt diensvolgens gesproken ; met veele en breed's
ciitweidingen In het veld der oude Aardrykskunde.
Netculaneum Was gegrondvest door I1ERCuLzi doch 'er wa.
ren veele Helden, die deezen naam droegen; de Tyrlfche, de
Egyptf che, de Gri?kfchë , enz.; alle de Heldendaadeh dief
ItEHCULESSEN worden befchreeven.' Nu kwam het 'er op aati;
Om te bepaalen ,^ aan wien deezer allen Herculaneum de
Stichting verfchuldigd was; 't geen gelegenheid verfchaft tof
Bene iiiettwe uitweiding in het Ityk'der Mythologie.
Het valt van zelve in 't oog, dat nafpeuringen van deetel^.
sart den Schryver zeer gemakiyk tot het vullen van Twaalf
Boekdeelen zouden kunnen brengen : dan ongelukkig werd by
geftuit op deeze loopbaan door een verzoek ; dat by voor
een wyl dit weck lou flaaken.
Lenigen tyd daarnaa keerde by na Rome wèder, te welker
flede ?k hem ontmoette. Ik vroeg hem, of by zyn'e Voor.'
reden hadt afgewerkt? Hy gaf my ten atrtwódord . dit wek:
voor eenigen tyd te hebben opgefchort;. en dat hy, om iri
dien tusfchentyd niet ledig te iitten, Zich gezet bedt om
tent verkorte Algemeene Historie te fchryven , 'elke by in'
Twaalf Deeltjes in Duodeciino zou bevatten, err dat by eed
aanvang zou maaken met de oplosfing van een keer belang_
ryk vraagstuk in de Gefchiedetíis en dé Starrekunde , naam.
ik het bepaalen van het punt des Hemels , Waar God de
Zon geplaatst hadt, by de Schepping der Wereld. Hy halt'
zeer onlangs dit punt ontdekt, en wees het my aan op eed
flemelglobe.
Voorheen had ik deezeis 2reldzaarheá Schryver te A pélI
gezien; en deeze ontmoeting zal BATABtST nog betet doen keno
oen. Ik vond hem in eerie groode kamer t zwaar verk oud
zynde; zat by op een Sofa, did Uitwees reeds veèle• jaaret[
,

hem gediend te hebben. Hy was in zulk ouderwets gewaa d!
gedoscht, dat iemand hef veelligt.zou genomen hebben voot
een kleed , een der, oude &f.woonderen van Hercrltanetra!
ontnomen. Hy was bezig met zyn AmSnt:enfis. Ik vein.
$ogt hem voort te vaarei, en zette my neder aan den voet
van zytr Sofa,
Eenige Monniken uit Calabria hadden hem weezen raad..
pleegen over` eenei Kettery, _. Welke zidh to hunne nabuju
1rzrw. 18.3. tvo. g.
Dd
fchap
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fehap begon te verfpreidep,. Zy hadden ontdekt, hoe zekere
COPERNICUS , beweerd hadt, dat de Aarde rondsom de Zon
liep, Wat, vroegen 2y, zou 'er dan.-worden van de plaat
ïe>) . der Schriftuure, die . verklaarden, dat de Aarde onwankelbaar gegrondvest Rondt; van het bevel, door josu,&
gegeeven aan de Zon, dat zy f1.il zou fl:aanl om niet te reppen van het getuigenis onzer eigene zinnen; of hoe wy one
voor vallen zouden hoeden, indien onze hoofden alle nag.
ten nederwaards hingen P De Prelaat beantwoordde

alle deeze vraaggin ;breedfpraakig en geleerd, handhaafde de
eer der Heilige Schrift, fprak van de wetten der zwaartekra t , ging het getuigenis der zinnen te .keer, en befloot met de Monniken te raaden , de asch van corEa=
zvicus , die zo lang gerust, hadt , niet te flooren, maar
met . dezelfde gerustheid te flaapen, als zy duslange gedaan

hadden.
Zyn

antwoord gegeeven hebbende, hervatte hy-de gegee:

vene verdeedfgingen. Intusfchen gaf ik hem bergt, dat ik
door den Koning van Frankryk na Italic gezonden was , ont
zodanige Medailles op te fpeuren als nog in 's.Konings Kabinet ontbraken , over welk Kabinet my de zorg was aan
bevolen. - Behalven dit had ik op my genomen kennis te
maaleen reet- Mannen, die in geleerdheid boven anderen uit
Dit hoorende , nam hy zyn muts af, verdubl.-ftaken.
,

belde zyne beleefdheden , en naa een geruimen tyd gehoest
te hebben , verzogt by my te mogen voorflellen Signora
MARIA ,LAURA, zyne oude Vxiendin, wier deugden haard ge.
leerdheid en begaafdheden evenaarden , die Latyn , Grieksch
en Hebreeuwsch ver (landt, tekende en fchilderde als APELLES,
pp de ;lier fpeelde als oarrzus, en borduurde als de Dogters
van ,aziigos. Deeze lofreder# hadt by . niet uitgefprok^n, of MARIA LAURA verfcheen. Zy mogt zestig of vyf-enzestig- jaaren oud weezen , maar zag 'er uit als een tachtigjaarigèt Signora.
in den loop onzes gefpreks verzekerde by my, dat by af
Ridder -aAYARD; _dat hy niet alleen een-flai»&vnde
Fi ánsFharran was van geboorte , maar ook in zyn -hart. Hierop boezemde .by zyne It agten uit, over de wyze, waarop
reen met de werken •vap Ilercplaneam ; andelda, de agtloos.
held, welke de Regeering .omtrent de - Marrufcripten be.
toonde, en over de jaloufy. :tegen hem ontttooken,, van we,

gen de: oiiderfcheidende .haudeiwyze,, waarmede de: Koning
hese bejegend hadt,
. By srçkere gelegenheid noemde ik den naam van den Graaf
CAYLUS : deezen hoorende, riep by uit: „ Hoe ! kent gy
,; den- Graaf ? Hy -is Inyn -• goede Vriend." Zich tot
Signora t.Auae wendende, voer by voort : „ Weet , Signora
,, LAU-
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si t'AtiaA I deeze Graaf CAvLUS is een der eerfte )edellieden in
„ Frankryk," een van de geleerd [te Mannen in de Wereld;
,, by bekleedt het Voorzitterfchap in alle de Academien van
„ Parys; by is de Befchermheer aller Kunftën ; .hy verftaat
„ alles , fahryft over alles , en zyne Werken strekken tot
„ verbaázing van geheel Europa I" -- Hierom keerde by zich
mywaards , vraagende in zeer liegt uitgefproken Fransch : „ Wat
,, toch heeft deeze CAYLUS gefchreeven ? Ik heb nooit iets
van zyne Wèrken 'gezien." Zonder myn antwoord af
te wagten, trok hy aan de fchel f en deedt een Bediende bin•
nen komen, dien by beval, een groote doos met Papieren te
brengen-. ' Deeze bevatte , zo-als ik welhaast ontdekte t eenti
verzameling Van Latynfche Dichtftukken.
BAÏARDI ftelde my de' leezing van een ftuk of twee voor i
op myne betuiging, dat -het my tot -vermaak zou [trekken,
maar dat by zo zwaar hoestte, gaf by ten altwoord, „ dat
„ by alles over halt om -my eenig vermaak te verfchaffen."
Om my dit te bezorgen , koos by een Dichtiluk, getyteld:
Eene ontleedkundige befchryving der Hersfenen. Behalven my.
ne onkunde van -het Onderwerp , is de wyze, op welke
de Itallaanen het Latyn uitfpreeken , zo wydverfchillend van
de onze , dat al het fchoon der verten voor my verlooretl
lna• MARIA LAU aA, die zulks bemerkte , deedt hein
ophoddèn', toen by omtrent honderd verzen -geleezen hadt ;
zy merkte aan, dat een zo diepzinnig onderwerp, om eigenlyk
regt gevat te worden, eene gezette leezing vorderde; zy [telde hem voor, liever zyn--D!chcítuk bp de Fontein van Trevi
te- leezen. Zich rot my veenlende', fprak hy : „ Signora
;, heeft gelyk ; gy komt van. Rome; gy moet menigmaalen
,;deeze Fontein bewonder 'F hebben. ' Ik '-was tegenwoordig
;, by de ontdekking ; de Oefiro Poetico beving my, en ik
T; heb, die 'aandrift volgende , - zeer breed : daarover uitgeweid in het volgend Dichtttuk ' --- 1 k herinnetde. hens
no;msals aan zyn hoest;. maar te vergeefs ; my bleef niets
over, 'dan met geduld te luisteren.
•'

,
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kinderen;. der Qpdervinding. ---^; ,D,e

preekwoorden zyn
kragt van waakbeid, die zy bezitten, rust niet alleen op
S
de algemeene overeenItemming der menfChen, maar ook al
veeltyds op de weezenLyke . gefteldheid , of den gewooneti
loep, van ulenfchelyke zaaken en bedryven. Daarenboven
heeft men te regt opgemerkt , dat de meest in zwang gaande
D d 9
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Spreekwoorden niet onduidelyk het nationaal charaéter eens
volks, den meer- of minderen trap van befchaafdheid, diers
het bereikt heeft, aanwyst, zoo wel, als dat zich daar uit
gemakkelyk laat afleiden 1 welke de voornaame middelen eri
bronnen van deszelfs beftaan ; of nog zyn, of voorheen ge.
weest zyn. Slegts weinig omgang behoeft men met de waereid
gehad te hebben, om te ontdekken, dat veelen in hunne zeden en manieren ongemerkt iets overneemen van het beroep,
dat hun dagelyksch werk uitmaakt , vooral , wanneer zy hetzelve met een doorzettenden yver behartigen; en dat zy min
of neer hun geheele taal, en wyze van uifdrwkken, op dien
leest fchoeije:n. Hoort den Landbouwer, den Zeeman, den
Handwerksman, den Handelaar, den Geleerde , . elk vafl deezen fpreekt niet alleen gaarne van het bedryf,, waarin by
door eene bepaalde en langduurige oeffening eenige bedree.
eenheid boven anderen verkreegen heef, maar van dat zeltde zal by ook In de gemeeazaame gefprekken, Over onder
een gemeugden aard, veele kunsttermen, gelyke--werpnva
nisfen , voorbeelden en andere zegswyzen ontleenen. —^
Spreekwoorden inzonderheid zyn hieraan hunne geboorte
verfehuldigd, en verkrygen door derf tyd een aanmerkelyken
invloed op de volksbegrippen en zeden. Acktbaar door hun.
nen ouderdom, en gewettigd door het algemeen gebruik, bekleeden zy dikwyls de plaats van eigen) y ke bewyzen; vooral
by den zoogenoemden genreenen man, die, niet gewoon of
genoegzaam geoefend, om zyne gedagten in eene behoorlvke, leiding voor te draagen, en door eene geregelde aaneen.
1`chakeling van goede bewysredenen te bevestigen, zich gereedelyk bedient van gemeenzaame Spreekwoorden, als zoo
veele Schriftuurplaatzen, door welke de zaak kort wordt afgedaan, en als door een onfeilbaar gezach beflist. Ongelukin g, egter, dat dezelven, gglyk het wel gaat. met Bybeltekften , niet altoos ter goeder trouw en van pas worden aange.
naald. Het is daarom van geene geringe aangelegenheid, dat
men ook in dit opzicht de volkstaal zuivere , of den gezonden zin en de regte toepasfing aanwyze.
Hiertoe zal ik eene kleine proeve in het werk -feilen, omtrent een Spreekwoord, dat misfcbien meer dan eenig ander
aan misduiding onderhevig 'is ;" my vleijende, dat dezelve ,
van hoe weinig waarde in' den eerften opflag ook, wel den
weg zal kunnen baanex tot eenige belangryke waarneemingen.
Vooraf zal 'Ik iets aanmerken wegens dei oorfp rong en de
eigenlyke betekenis van het bovenfiaand opfchrift in het
gewoon •gebruik; en vervolgens onderzoeken , of, en in hoe
verre, hetzelve met de gezonde beginselen der zedelykheid
bestaanbaar zy, en dus in eenig geval kan of wq te pas ge.
brat worden.
,
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De Ouden, verlegen met de oplosfing van het kwaad , d zt
in de waereld gevonden wordt, namen hunne toevlugt tot het
beftaan van twee tegen elkander werkende Beginzelen , waar=
van het één, uit den aard goed, deugd en geluk op aarde be.
vorderde, doch het ander, uit den aard kwaad, bederf en onheil voortbragt. Dit fleizel, fehoon niet overal op gelyke wyze begreepen, en in vervolg van tyd door aflaatingen
en byvoegzels veelerlrje veranderingen ondergaande , heeft
waarfchynlyk den eersten grond gelegd tot het naderhand zoo
algemeen geworden , en nog heden ten dage ganseh niet
uitgefleeten. gevoelen, wegens het beslaan van zeker boosaar.
dig Weezen, bekend onder dtn naam van Duivel, 't welk,
als het hoofd der booze of gevallen Engelen, zich, eeniglyk ;ou bezig houden met de menfchen tot weerfpannigheid
tegen hunnen Schepper op te zetten, tot zonde te verleiden ,
en alzoo in het verderf te , fileepen ; en van 't welk ook in
de laatere fchrifteru der gewyde boeken dikwyls melding ge.
maakt wordt; hoewel men ongetwyffeld niet daarin, of by
het Joodfche volk alleen, maar elders, den oorfprong van
dit gevoelen te zoeken Nebbe. Maar dit onderzoek behoort
niet tot myn tegenwoordig beftek, even weinig als de beflisfing over de gegrondheid of ongegrondheid van het be•
flaan en de veronderftelde werkzaamheden van zoodanig Weezen. Genoeg; al in overoude tyden geloofde men in eeren Duivel; en dit geloof heerscht nog onder ons, voornaamelyk by
de groote en onkundige menigte.
De vrees voor het kwaad zoo wel , als de hoop op het
goede, heeft ten allen tyde eene fierke heerfchappye gevoerd
in de harten der ftervelingen , en wel het fterkst, naarmaate
de ruwheid van zeden, of de verblindheid en onbefchaafdheid grooter waren. Van hier fligteden Heideniche volken
Tempels voor den Schrik, en offerden zoo wel aan hunne
Hel- als Hemel-goden. Geen wonder dan ook, dat men dien
gedugten vyafd van 's menfchen geluk, zoo als men zich den
Duivel voorftelde, door offeranden, gebeden, of Benige andere eerbetvyzen, logt te paaijen en te verzoenen, ons deszelfs vyandige aanvallen af te weeren; geen wonder, dat men,
uit vreeze voor zyne raagt , in den eigenlyken zin en regt.
flreelts den Duivel aanbad , opdat by geen kwaad zoude
doen, daar men zich verbeeldde, dat alle tegenti:and vrugteloos en onmogelyk ware voor den zwakken mensch, of eene
uitdaaging zoude zyn, die hem des te meer zou verbitteren,
en de verderifelyke aanflagen doen verdubbelen. Het bidden
om genade werdt diensvolgens befchouwd als het eenigfte
overschietend middel, dat met eenige hoop van een goed gevolg gebruikt konde worden tegen het booze Weezen, dat
ons zoo geheel en al (gelyk men geloofde) in zyn magi en
Dd3
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geweld had ;, zoo als nog hedendaags de inwoohders va>,
tlmbuella , met dat oogmerk waarfcbynlyk, den Duivel aan.
bidden.
Een kwalyk geplaatfle vrees. en. het bygeloof..mogen wy
dus aanmerken als de eerfte . beginzelen van het Spreekwoord:
Men most den Duivel. aanbia'a!ear,..pdat by ons geen kwaad
dee.. Ik weet niet , kan 'althans voor tegenwoordig my niet

herinneren , of ook in andere. taalen .hetzelfde Spreekwoord
gevonden worde ; moetende het dt}s onbeflist laatgin, of het.
zelve van uitheemsch maakzet zy, dan op eigen; grond ge.
teeld; fchoon ik zeer wei zou kunnen verdraagen, dat onzen
Landaard in deezen de roem der ditvindinge betwist wierde.
En, van voorera befchouwd, zou, ik ook wel geneigd zyn te
geldoven, dat wy met regt genoodzaakt kunnen worden, dien
roem aan anderen af te (laan, daar het genoemde Spreekwoord,
inzonderheid wat de eerste aanleidende oorzaak betreft, niets
in zich heeft, dat byzonder " eigen is aan onze taal of land.
aard, maar voor het minst gelyke betrekking heeft tot ande.
re volken en landen; want, zoo veel my bekend is , kan het
niet historisch beweezen worden; dat de oude Batavieren,
fchoon zekerlyk Heidenen, gelyk de overige volken buiten
Palettina, eigenlyke aanbidders van den Duivel geweest zyn,
of zich daardoor boven anderen onderfcheiden hebben.

Hoe dit zy; het Spreekwoord , daarvan afkomftig, heeft
reeds voorlang in onze taal het burgerregt gewonnen, en
oeffent hetzelve ook nog in den tegenwoordigen tyd niet zelden openlyk onder ons uit. Niemand denkt gewisfelyk
daarby aan het regtttreeks aanbidden van dat Weezen . het
welk men den Duivel noemt, Belyders van het Christendom
inzonderheid , welken uitdrukkelyk bevolen is , den lieer
hunnen God .te aanbidden , en déezen alleen te dienen, moe
daarvan den fterktlen afkeer gevoelen. Egter wil men on.-ten
ger^vyfl'eld zoo veel door.. dit gewoon zeggen te verftaan gee.
ven., dat men in zekere.gévallen liever redwee'en onderroer•
pelyk zich behoort te fchikken naar fret welbehaagen van
menfchen, fchoon zy in boosheid en geweld naar den Vader
der leugen en dgn Vorst der duisternis mogten gelyken, om,
ware het mogelyk, hunne harten. eenigermaate te vermurven ,
en het gedreigde kwaad af te wenden; dat men eerder dit
moest doen (zeg ik) dan eerre onbuigzaame ltandvástigheid
toonen , die ons zou blootstellen aan het onmiddelyk, gevaar
van daadelyk onder het gewigt hunner getergde wede ver
te worden. Indien wy : deeze betekenis. aanneemen-pletrd
(en ik zie niet, welke andere met meerder grond aangenomen zou kunnen worden) denkt mogelyk iemand ,- dat het
genoeezaam overeenkomt met het geen wy door een, ander,
hoewel befchaafder Spreekwoord ' uitdrukken uaamelyk; wa.
,
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,tar in den wym mennen. Maar tusfchen beiden heeft' 'eater
dit aanmerkelyx onderfcheid plaats , dat het een , alleen kan
gelden in gevallen, wanneer wy voor onregt, met ovefmagt
gewapend , moeten bukken; en het ander, wanneer befcheidenheid, de liefde tot rust en vrede, of dergetyke "beginzelen , ons .denweg van toegeevendheid en iinfchikkelykheid
doen inllaan..Geenzins b. v. kunnen wy anderen, die flegta
in begrippen i van ons verfchiuen, of met ons twisten over
eenig regt van • eigendom , als Duivels befchouwen, -- als
zulke kwaadaardige weezens, die 'er alleen op uit zouden
zyn, om ons te plaagen, en kwaad te doen; integendeel kusiaen wy, zelfs staande het verfchil , ons volkomen van hunne
welineenendheid en goedwilligheid overtuigd houden. Lin
wanneer men uit eene zoodanige overtuiging, of óm een
einde aan het twisten te maaken , liever iets van zyry regt,
het zy din weezenlyk-, het zy. vermeend , of van zyne byzondere begrippen wil af(faan, wanneer partyen elkanderen
beginnen te naderen• en meer te verdraagen, fchoon de zaak
zelve onbeflist gelaaten worde,zou ik hierop alleen hei Laatst -,
en nooit het eerst-genoemde Spreekwoord toepasfen. Het
aanbidden van den Duivel geeft te kennen • dat men geene
achting of liefde in 't geheel bezit voor den Perfoon, omtrent welken dit foort van aanbidding gefchiedt. Men fchrikt
alleen voor den wil en de magt, die by heeft om ons kwaad
te doen. Dit wil men afbidden, en daarom alleen valt men
voet.
gem te
• Na deeze verklaaring van den tekst, of bepaaling van den
grond en de natuur van het onderwerp , zal ik het ander
deel van myn beftek, of, naamelyk, en, zo ja, in hoe verre
ons Spreekwoord, behoudens het charafter van een regtfchapen man en de beginzelen der zedelykheid, fteek kan houden, met weinige woorden kunnen afdoen.
• De onderwerping, voortkomende uit de vrees voor het
kwaad, •dat ons de menfchen kunnen doen, móet nooit zoo
verre gaan, dat wy hun in den eigeolyken zin aanbidden, en
Bene afgodifcbe eere bewyzen. Wat ook ons lot op aarde zyn
mogt in geval van weigering en tegenttand, pligt en gewee.
ten hehooren ons daarboven te verheffen , of anders zouden
wy ten uiterften verachtelyk en ílrafbaar worden in de ooggin
van God en menfchen. Maar dit behoort ook eigenlyk niet
tot den ftaat des gefchils, noch is de bedoeling van het
meergemelde zeggen , gelyk wy gezien hebben. De vraag is
alleen, of hetzelve in de ftraks aangeweezene betekenis ooit te
pas komen., en tot een rigtfnoer van, ons gedrag dienen kan.
En, naar myn inzien, kunnen 'er gevallen zyn, waarin zulks
door den ftrengften regel van eerlykheid - -nietafgekéurd kan
worden. Indien ik in de handen viel van' een woest en
Dd4
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barbaársch volk , dat voor myna ooggin een vree.sfelyken tea.
ílel maakte om my onder de wreedffe folteringen tè dgea
pmkpniçn , zou ik denken, dat de bètoóning dier kiefcne eer
►d, welke my belette voor myn.e ge--zucht,ofnawge
weldenaars op de knieén te 'Kallen en hun om genade te
bidden , waardoor ik misfchien myn leeyeu korde redden;
eerder dwaaze flyfzinnigheid , dan roemwaardige itaudvastig.
held, mogt genoemd worden. Ware ik een onderdaan geweest v,;q het Rusfisch gebied, ten tyde dat Paul ( regeer,
de , ik zpu veel liever uit :nyn rydtuig geflapt en op den
grond gevallerl zyn , om naar is Lands wyze den aankomenden Allgenheerfcher te begroeten , dan my na Siberiën
Iaaten voelen , liet zelfde zou ik liever gedaan hebben ,
wanneer ik in de 1-loofdilad van Neêrlands lndiën den vor.
tlelykeii Oppergebieder ontmoette, dan my dooi de zwarte
Hardloopars met hunne knalzen lasten doodslaan. En ik
geloof, dat zelfs de praalifcbé Rede van den Ioningsbergi'chen Wysgeer in dit gedrag niets onbehoorlyks zou kunnen
vinden. -- Als het Geweld komt, is het Regt uit. Niet, dat
bet Regt in zyne 'natuur verandert; maar deszelfs verdediging
kan voor eenen tyd geheel vrugteloos, en alle tegenftand ontydi , en dwaa3 zyn. De dan in zulk• een 'geval zich
daarvan onthoudt, zwigterde voor het Geweld , en zelfs den
Geweldenaar , fchoon hy denzelven in het hart veracht, de
;tfgedwongere eere bewyst , . om een groot kwaad voor te
komen , is, myns bedunkens , noch van laagheid of zwakke
prees, noch van misdaad te befchuldigen , daar een tegen
gedrag niets dan nuttelooze opofferingen zou ten-overgfld
gevolke bebbgn , welke rede en voorzichtigheid ons verbies
den. Ik twyffel daarom, of het in den Jood Mordechai wet
grootmoedigheid of fterkte van ziel kan heèten , en niet eer.
der eigenzinnige hardnekkigheid , dat hy alleen zich bleef
verzetten- tegen het gewoon gebruik des Lands, weigerende
zich neder te buigen voor den toen gezach hébbenden,
fchoon trottcben !Inmat; en eiellende alzao, ter zaake van
Bene ydele pligtpleegiug , zyn eigen leeven, en' dat van alle
zyne Landslieden, in de waagfchaal. De wraakgierige Hamas
bereikte wel zyn oogmerk om kwaad re. doen niet, daar by ,
in (ede van Mordechai en de zynen te verdelgen, zyn eigen
ondergang bewerkte: maar deeze gelukkige uitkomst was niet
te vQorziep , . veel minder te verwagten; ten zy mes veron;
derfielle, dat het gedrag. van .(ktordechai, in deeze zaak, door
een honger beleid, dan dat van inenfchelyke fchranderhrid,
hefluutd wierd; en dan zou •betzelvte, als wylcende buiten
den gewoópen loop der dingen , voorzeker niet tot een' als
gemeenen regel aangenomen kunnen worden.
.
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1yk genoeg de gevallen bepaalen, op welken wy den titel van
;dit opstel alleen toegepast willen hebben. Wy zien 'er teven*
uit, dat zoodanige gevallen zeldzaam, in de daad zeer zeld•
naam voorkomen, en dat by gevolg de algemeenheid van het
Spreekwoord meer tóegefcbreeven moet worden aan het misbruik, dan aan het gebruik, waartoe het gefchikt is. De
kleinmoedige ; uit zwakke vrees terug deinzende voor het
geringfté gevaar, de min zonder beginzelen, wiens vlottende
ziel met den weerhaan van het fortuin om het zelfde fpit
fchyne rond te draaijen, de vleijeflde aanbidder van aardfiche
magi en grootheid, en de listige priester van den Mammon,
behelpen zich dikwyls met dit volkszeggen, om hunne laag
hunne onflatgclvastigheid, hunne kruipende onder.-haitged,
danigheid en onverzadelyke hebzucht te verfchoonen. Over
het geheel, geloof ik, ware het te wenfchen , dat de Neder.
lander nooit dit Spreekwoord in den mond had genomen, en
dat bet alsnog uit ogze taal verbannen konde worden, daar
bet toch niets anders is, dan een overblyfzel'der ruwfte bygelovigheid, en het eener Natie weinig tot eere frèkt , dat
fl eene Spreuk, zoo onheblyk in de uitdrukking zelve, en
vermengd met zoo veele onzuivere en valfche denkbeelden,
Heeds blyft behouden,

4ANMEREINQEN, OVER HET VERSCHILLEND VOEDSEL DEL
11BNSQjEN EIS ANDE$E, DIEREN.

(Getrokken uit de Philofophy of Natural Hifiorp van
WILLIAM SMELLIE.)

(Medegedeeld door den Heer It. AAB.ENBEB(i,
cé Rotterdam.)
n het algemeen bestaat het Voedfel der Dieren, en byzon+
der van het Menschlyk Geslacht, in dierlyke en groeijen,
de zelfRandigheden, vereenigd met water en andere vloeibof
sen. De Géntoos en andere Zuidlyke Natien leven alléénlyk
van .Gewasfen. Volgens de berigten , die wy hebben uit de
veifchillende :;:reken van den aardbodem, blykt het, dat "de
inborelingen van warme lugtiireken , waarin de aankweking van planten uitgeoeffend wordt, veel meer gewasfèit tog
voedfél gebruikèn; dan die van meer Noordlyke landen. De
bewoner á von Lapland hebben weinig of in "t geheel geen
ge-.
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gebruik van eenige vrugten van den aardbodem. Zy =aai.
jen noch maaijen. Zy leven, en zullen waarfchynlyk,. uit
hoofde den aart junner lugtsgellel-theid, a ► tyd blyven,
in een fchaapl)erderlyben Plaat, Hunne grootfie rykdom is heel gelegen iin het getal der Rendieren, bet welk byzon.
4ere _pex.[onen i bezitten. Derzelver voornaamfte voedfel be-.
ftaat 1nr liet .vlgesch en de melk dezer Dieren. In den Herfat
vangen zy egter een groot aantal Vogels,. van welken de
meesten van; het wilde foort zyn; dan, terwyl dezelven nog
versch zyn, gebruiken 2y die nimmer om alsdan hunne
behoeften, te
, maar gedroogd zynde, bewaren zy
dezelven voor den Winter. Zy vangen ook wel Hazen en
andere 1)jeret}, welke in menigte op het gebergte en in de
boelohen gevonden worden; doch het vleesch der Reeren is
hunne groptfte lekkerny. In hunne Meiren en Rivieren hebben zy eerie onuitputbare menigte Visch, welken zy in den
Zomer ep Herfst in de zon of in ovens drongen, en in den
Winter lzewuaren door de vorst. Wyders drinken de Laplanders enkel water, of oly van Dieren , maar nimmer gebruis
ken zy brood of zout. Zy leven in eene zuivere lugt, en
]lebben eene genoegzatne beweging. Hunne lighaamsgeftel.
len zyn gehard door de koude, en zy bezitten eene verwoei•
derlyke fterkte, en leven doorgaans zeer lang. De jigt, de
fleen,; de verkoudheden en andere ziekten, die een pynbank
zyn voor de wellustigen in gematigder lugt11reken, zyn by
ben niet bekend. riet de weinige giften, met welken do
Natuur her, befchon ken heeft, zyn zy vergenoegd , en leven
gelukkig onder hunne bergen en ftormwinaen.Indien de Zuid
Natien voorbeelden opleveren van Volken, die alleen-lyke
door Gewasfen gevoed worden , geven ons de Laplanders
een voorbeeld van het tegendeel, dewyl men hen genoegzaam
voor vleesch-'etende Dieren moet houden : Op Neorwegen,
Zineden, Duitschland en Groot-Brittanje is dezelfde aanmerking toepaslyk. In deze Landen wordt meer dierlyk voedlel
gebruikt, -dan in Frankryk, Spanje, Italic, Barbaryen, en
andere Zuidlyke land(lreken van den aardbol. Zeer veele redenen zyn 'er van dit verfchil in het Voedfel der Natien te
gevgn. De natuurlyke voortbrengfels van den grond hangen
geheel af van de lugtsgei}eldheid, In warme lugtftreken zyn
de gewasfen overvloediger, groeijen weeldriger en in groo:er
verfcheidenheid. Het getal en de overvloed van derzelver
vrugten,gaan die van kouder landen ver te boven. Hierdoor
moeten . de inwoners noodwendig worden aangedreven om
celre naar evenredigheid grootere hoeveelheid van gewasfen te
gebrpi en; ook leeren wy uit de Historien. en berigten der
Reizigers, dat zulks in de daad plaats heeft. In koude landen,
daarteggz2, zyn de gewasfen niet alleen minder, maar ook
flag-
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degter, leveren minder voedfel uit , en diensvolgens 'zyn de

inwoners wel genoodzaakt hunne toevlugt tot dierlyke zelf.
ftandigheden te nemen. Indien wy onderzoek doen naar de
wyze van voeding by verfchillende Natien , zal men be-vinden, das, naar gelang men de Polen nadert, of van dezelven afvykt , eerie -grootere of mindere hoeveelheid vats
dierlyke of groeijende - 2elfftandigheden tot voedfel gebruikt
:wordt. Het is waar, gewoonten, wetten en godsdienftige
.plegtigheden maken een aanmerklyk verfchil in het voedfel
onder byzondlere Natien, het welk niet afhangt van de lugts.
geaeidheid , of van de natuurlyke 'Voortbrengfels van den
grond; dan wanneer de menfchen niet gedwongen of bevooroordeeld worden door bykomende omffandigheden , of ftaatkundige intiellingen ,wordt de natuur vati 'bun voedfel onverander.
lyk bepaald door de lugtsgefleidheid,onder welke zy wonen.
Op de verfcheidenheid van voedfel heeft, in fommige Landen, ook zeer veel invloed de bebouwing van den grond en
de navolging van anderen: ook geeft de Koophandel dikwyle
toevallig nieuwe foorten van voedfel aan de hand, byzonder
van het groeijend fóort. In Schotland leefde hct gemeene
volk, in her begin der vorige Eeuw, genoegzaam alleen van
Granen; doch federt dien tyd is de aankweking en het ge..
bruik van Aardappelen , Kool en andere vrugten ingevoerd,
en onder de geheele Natie verfpreid.
Of de Mensch oorfpronglyk door de Natuur betlemd zy om
enkel van dierlyk dan van groeijend voedfel te leven, is eene
vraag, die by de ouden en hedendaagfchen dikwyls gedaan
is; dan vele gebeurdtenïsfen en omftandigheden hebben te
fames medegewerkt om het denkbeeld daar te ftellen, dat de
Mensch noch door dierlyke, noch door groeijende zelfclan.
digheden alleen , maar door een mengfel van beiden, moet
gevoed worden. De Landbouw is eene konst, welker
uitvinding meestal afhangt van een -aantal gelukkige om.
1landigheden; dezelve vereischt een lang verloop van jaren,
om ze wilde Natien te doen keren. Zy -leven enkel van de
jat op wilde Dieren, van het visfrhen, en van zulke vrugten, welken hun land , by geluk , in overvloed oplevert.
Dit is de eenparige levenswyze onder alle de wilde Natien,
Van welken wy eene genoegzame kennis hebben ; en dit
fchynt een onwederfpreeklyk bewys te wezen, dat de menschtyke natuur niet afkeerig is van dierlyk voedfel. Hier komt
by, dat de oppervlakte van den aardbodem, zelfs in de af
ondersteund door de konst van-lerwigtufkn,
den Landbouw, nièt in (laat is om eéne genoegzame boé.
veélheid van groeijend voedfel voor het menschlyk geflacht
op te leveren, -a a dat verfcheiden van die flreken zoo zeer
in voikrykheid zyn toegenomen, als Groat-Brittanje, Fri rik.
,
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rik en andere Natien. De algemeene riek van het menseli^
dom , wanneer dezelve niet door voQroordeel of bygeloovigheid wordt tegengehouden , om zich gelykiyk met dier.
tyke en groeijende zelfilandigheden te voeden, fchynt eene
frerke aanduiding te wezen , dat de Mensch , ten minften
voor een gedeelte, een vleesch-etend Dier is. De GeatooF,
schoon hun voornaam(ie voedfel vrugten :Zyn, leveren hier
tegen geen bewys op. Zy zyn, door hunnen Godsdienst ,
verpligt , zich ven het vleesel* der Dieren . te onthouden ,
maar gebruiken egter melk, dat in de daad een dierlyk voed•
fel is; dan, in weerwil van deze toegevenheid van hunner;
Godsdienst, zyn de Gentogs, over bet algemeen, van eene
magere, zieklyke en zwakke gefieldheid. in heete lugtfIre.
,sen kan men eene groote hoeveelheid van vrugten , wonder
penig kwaad gevolg, gebruiken.
Andere bewyzen , om dit beuuit te bevestigen, worden
ontleend, niet uit de gewoonten en gebruiken . van fommi.
ge Natien, maar uit het maaklel van bet menschlyk lighaam
zelve. Alle Dieren, welker voedfel allèen in gewasfen be.
haat, hebben maagen en ingewanden, die ' evenredig grooter
gyn dan die , welke alleenlyk van dierlyk voedfel liven. De
Mensch is, even gelyk alle vleesch - etende Dieren, voorzien
net fnydende en hondstanden , gelyk ook met eene dubbele
ry kiezen. De grootte an de maagen en Ingewanden der
A4enfchen heeft eerie evenredigheid tusfehen die beide foor ten van Dieren, welke zoo wezenlyk in derzelver karakters
en manieren verfchillen. — Uit deze en andere gelykfoorzige bewyzen, maak ik geene zwarigheid te besluiten, dat een
gemengd gebruik van dierlyk en groeijend voedfel Beene afwyking Is van de oorfpronglyke natuur en beapmmjng van den
4ensch, welk Land by ook bewone.
Wat aangaat de verfchillende evenredigheid van het dierlyk
en groejjen4 voedfel , het welk meest overeenkomt met de
.,gezondheid en kragt van den Mensch, kan men geen algerneenen regel vporfchryven, die in de verfchillende lugt.
ftreken en door de verfehillende lighaamsgeiteldheden van
byzondere perfonen zou kunnen in acht genomen worden.
Dierlyk voedfelgeeft, buiten tegenfpraak, kragt aan het lighaam,
en mag zeker in ruimer maate gebruikt worden door den
Werkman, dan door Geleerden en anderen , die een zittend
leven leiden. Eene groote evenredigheid van groeijend voed.
.fel, en byzonder van brood, is, door de beste Geneeskundi•
gen, het gefchiktst geoordeeld voor hun, die de Wetenfcbap.
gen en de Letterkunde beoeffenen. Het ryklyk gebruik van
dierlyk voedfel bezwaart de maag , en veroorzaakt niet
zelden ftorapheid ,' lnstelopsheid , ongevoeligheid en andere
gle iep.
,

De

DER MMENSCrIEN EN ANDERE ?JIzzaNd

43'i

• be meeste Dieren, wanneer zy lang leven van een byzonder foort van voedfel krygen Bene gefchiktheid tot ziekten i
welke gemeenlyk öntftaat uit hardlyvigheid, of wel uit eene.
iegenget}elde oorzaak. Wanneer de Biggen of jonge Varkens
een tydlang niet anders gegeten hebben dan kool, krygen zy
eene loslyvigheid, welke dikwyls den dood veroorzaakt; dart
wanneer deze Dieren in volle veyhei'd zyn, komen zy dat ongemak voor , door eene natuurlyke neiging, welke hen aanzet, om , In plaats van oogtig , droog voedfel te zoeken; en
wanneer zy daarin wederhouden worden, eten zy, daar voor
in plaats, papier, linnen, en zelfs wollen lappen.
Schoon fommige Dieren en zeer veele Gewasfen gevaarlylr
voor den Meesch kunnen zyn, om dezelven als voedfel te
gebruiken , beweert men dit meer uit toevalligheden en ge.
woonten , dan uit beredeneerde gronden. Door ondervinding
en het behulp van onze zintuigen kunnen wy gemaklyk ge
heilzaam van het fchadelyk voedfel onderfcheiden.-noeght
Andere Dieren kiezen hun voedfel door eene natuurlyke neiging, en derzelver keus wordt meestal bepaald door hunnen
reuk. De Patryshond jaagt zyn prooi na op zynen reuk,
doch de Windhond op zyn gezigt. Als de Windhond den
Haas uit zyn gezigt verliest , houdt by terfiond met jagen
op, kykt zeer fcherp in het rond, maar maakt nimmer ge•
bruik van zynen reuk , om he fpoor te ontdekken. Sommige
verflindende Dieren t als Wolven en Raven , ontdekken de
krengen zelfs op zulk een verren afffand , dat, indien wy
het naar ons reukvermogen wilden beoordeelen, het ongelooflyk moet voorkomen. Anderen , als Arenden, Valken,
Zee- meeuwen en dergelyk-foortigen, doen ons niet minder.
verwonderd flaan over de fcherpheid van hun gezigt. Zy
ontdekken, van groote hoogten in de lugt, Muizen , kleine
Vogels , en naauwlyks zigtbare Visfchen in het water.
Eerie groote oorzaak van de verfpreiding der Dieren over
alle gedeelten van den aardhol ie de verfcheidenheid van fmaak
voor een b'yzonder foort van, voedfel , door de Natuur de
verfchillende geD achten ingeplant. Sommige Visfchen worden
maar op zekere breedten gevonden. Sommige Dieren bewonen de koude, anderen de verzengde lugtitrekerr. Aapen,
Olyphanten en Rhinocerosfen houden zich in de verzengde lugtfireken op, om dat zy zich met planten voeden, die aldaar
het geheele jaar door gevonden worden. De Rendieren bewonen de koude ilreken van het Noorden, ©m ,dat de landen, in groote hoeveelheid, het Leverkruid voortbrengen;
een foort van mosch, het welk hun geliefd voedfel is. De
Pelikaan zoekt eene drooge en afgelegen plaats , om hare
eijeren te leggen ; en wanneer hare jongen uitgebroed zyn,
is zy verpligt voor dezelven 'water te halen op een verren
af-
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afftand: om dit te verrigten, heeft de Natuur haar Voorzitx
met een grooten zak , welke zich uitftrekt van• het uiterfte
einde van tien fluit tot aan den hals, en die zoo veel water
Inhoudt, dat zy den dorst van haar broedtel 'er 'eenige da.t
gen mede kan lesfchen. Leeuwen, Tygers, en andere ver•
fcheurende Dieren, begeven zich naar die ..nesten , ' om dat
uitgetforte water te drinken; doch men zegt, dat zy de jon•
gen, die 'er in zyn, nimmer beledigen. De Bokken beklim
men de rotzige hoogten, om de bladen der heestergewasfen,
en die vin andere planten, af te knabbelen. De Luijaard en
het Eekhorentje voeden zich met de bladen en vrugten der
booroen , en zyn daarom voorzien met pooten, die ben in
Itaat. hellen om te kunnen klimmen. Watervogels aazen op Vis
-fchen,ItdEijreVsfchn:dzlvráe,
nekken, wieken, pooten en geheel geflel zyn juist gefchlkt
om zich van dat voeditl te voorzien, het welk niet hunne
natuur overeenkomt: dat zy zich meest voeden met de- Eije.
ren der Visfchen, is de reden, dat 'er zoo veel verfcheiden•
beid van Visfchen gevonden worden in de meiren en poelen,
die men dikwyls ziet op de toppen der bergen en hooge
gronden ,welke ver van de zee en rivieren afgelegen zyn. De
Vleêrwuis en de Geitenmelker vliegen gedurende den nagt,
wanneer de lugt vervuld is met Motten en andere Nagt-infeéten. De Beer , die in den Zomer eene groote hoeveelbeid vet verzamelt, leeft daarvan in den Winter, wanneer
hem voedfel ontbreekt; geheele maanden langs bellaat zyn
eenig voedfel in de opflorpiug van dat.-vèt, hetwelk In zyn
celachtig vlies is opgehoopt. Een Veelvraat, die uit SIberk naar Dresden gebragt was, at, . volgens het verhaal van
den Heer KLEIN, daaglyks dertig ponden vleesch;'t wells het
verbazend vermogen der fpysvertering van, zulk een klein
viervoetig Dier aanwyst.
Ss'berie, Kamfckatka en andere by de Polen gelegen Landen worden door ons befehouwd als fchailplaatfen van Blende
en verwoesting; en, het is waar, zy worden bewoond door
talryke Beeren, Vosfen , Vraaten en andere Roofdieren ; maar
men moet 'er tevens by in aanmerking nemen, dat deze ver
Dieren de inborelingen van kleeding en voedfel-flinde
voorzien. Om de wreede aanvallen dezer Dieren te ontgaan,
en. zich van de huiden en het .vleesch dezer fchepfelen meester te maken, bezitten de wilde Natien eene ongemeene bekwaamheid .en behendigheïd. Het bont van dezelven wordt
door de buitenlanders gezogt; en hierdoor leergin de inwoners den Koophandel: zoo dat, by verloop van tyd , Beeren
en andere Dieren de werktuigen worden om - eene anders barbaarfche Natie te befchaven. Dus komt menigmaal een wezenlyk goed uit een waarfehynlyk nadeel voort.
'Er„
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'Er is naauwlyks eene plant, die fommige Dieren tot voedfel verwerpen , welke niet ten fterk(ten door anderen be.
geerd wordt. Het Paard laat de getfieene Waterfcheerling aan
den Bok over, en de Koe de langgebladerde Waterfcheerling aalt het Schaap. De Bok, daartegen , laat den ' Wolfs=
wortel aan het Paard. Planten, die aan 'fommige Dieren een
eigenaartig voedfel verfchaffen, worden door anderen getnyd,
niet alleen om dat zy voor hen fchadelyk, maar zelfs vergif
Geen plant, derhalven y is volftrekt doodlyk voor-tigzyn.
het dierlyk leven. Vergift is alleen eene betreklyke benaming.
De Euphorbia , of Springkruid , zoo fchadelyk voor den
Mensch, wordt door fommige infetten met gretigheid gegeten.
,

SUIICBB. VAN BEETWORTEL.

heeft te Berlyn door den druk gemeen ger.
maakt den uitdag eener tweede proeve , 'in 't groot
D
genomen, om uit den Beetwortel Suiker te trekken, onder
AcnARD

het opzigt eener Commisfie, door zyne Pruisfifche Majetleit
daartoe benoemd. By den afloop deezer proefneeminge
bleek het, dat vyftienbonderd Kwintaalen (* ) ,Beetwortel ga•
ven vyfduizend negenhonderd ' tweeeen-vyftig ponden ruwe
Suiker, vierhonderd vyftig Kwintaalen bogt of droesfem, en
honderd oncen Siroop. Dertig Kwintaalen Beetwortel ,. naar
^het voorfchrift van 1)r. ACHARD behandeld, gaven leder zes
ponden (Me oncen ruwe Suiker. De hogt kan in plaats vair
koffy gebruikt , of daarvan by overhaaling een ggestryke
drank bereid *orden ; daarenboven verdient dezelve , om
tot voeder voor her Vee gebruikt te worden, de voorkeuze
boven den Beetwortel zelven. De ruwe Suiker kan tot alr
leilei oogmerken bereid worden. Volgens de 'berekening der
Commisfie , tot het onderzoek van deeze ontdekkinge be.
Iioemd, zal dezelve aan Pruisfen eene jaarlykfche befpaaring,,
of liever• een voordeel van twee en een half millioen RykA
dkalders opbrengen.

,

(*) Een Kwintaal, of Centenaar, maakt honderd pond.
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Oranj eboom wordt, in liet 2^aidlyk gedeelte vat Eua
ropa., van den Zaadkorrel voortgeplant. en vervolgens
geent. Hy vordert eerie aanhoudende en ryklyke befproei-4
jing. Gemeenlyk worden deeze boomen by wyze van kleine
boschjes geplant, en het water langs lanaalen derwaarts gei
4joerd , die, daar zulks nodig is, door middel van waterwerk.
tuigen gevuld worden. Aan den wortel der boomen wordt def
aarde by hoopjes opgeworpen, die, van td tot tyd, vernieuwd
worden. in December en January beginnen de Appelen
rood te worden. In 't laatst van January, en in 't beght
an February, worden de Appelen, ter verzendinge beftemd,
terwyl zy nog onryp áyn, geplukt, in kisten gepakt; en in.'
gefcheept. Omtrent het einde van Maart beginnen zy ryp
te worden; in May hebben zy Naare hbogf e vol)totnefheld
Man rypheid bereikt, Dan verfpreiden de Oranjeb'oomen
wyd en zyd een lieftyken reek. De mengeling van gouden
vrugten en witte bloesfemd aan de takken deeles bootris
stelt denzelven tot het meest bekoorlyk voorwerp, waarop
zich het oog kan vestigen. Een eenige Oranjeboom kan, bi
een enkel falfoen, van vyftienhonderd tot vyf-en- twintig konBerd Appelen voortbrengen, ieder van welke op de waar&
van een duit mag gèrekend wondelf
.

38 Ri GELOOFSBELYDEIVIS WISSELBAABE VICARIi'
SIMON SYMONDS.

Bray, een klein Dorp, omtrent eetre aryl van MaidenfieaII
Is eenigzins vermaard, door bet gedrag van eenen Vicaris, die dit Vicariaat bezat, onder de Regeering van Koning
iIENDR:K den VIII en de drie hem opvolgende Monarchen.
lyeeïé Vicaris, SYMON SYMONDS genaamd, was twee maaien,
ProteJlantsch en twee maaien Roomsch. — Aangefproken en
bestraft wegens zyne ontiandvastigheid in Godsdienstbelyde.
nis, die hem b elke Regeeringsverandering deedt wenden,
.gaf by ten antwoord : ,, dat , by zich altoos gedraagen hadt „
overeenkomftig met het geen by voor een zeer pryslyk beginzel hieldt ; 't welk was, van nimmer, om eenigerlei oor.
zaak, indien by het kon vermyden , vat zyn fcariaat/chap
afiiand te doen,"

MENGEL WERK3
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN-
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Door H. TICHEL 1LI RR. (,*)
nder de menigerhande voorwerpen, die. de opter%
kende. aandagt van 's Menfchen Geest kunnen in
ledig houden , verdient de befchouwing van de Werken der Scheppinge wel mede in de eerfee plaats ge.
noemd te worden. Om meer dan éëne reden verdient
die befcbouwing.deezen voorrang. 't Zy wy.te raàde
gaan met fshóanheid en orde, of niet verJ'heidenheid en
menigte., of met nuttiheid en voordeel meer .dan de
best befteede menschlyke leeftyd , kan, omvatten, zal
g Ik der opgenoemde byzonderhed&n ter befchouwinge.l
ter beoeffeninge, ter.bewonderinge opleveren. Niets dan
berzeggen . zou ik doen,. van .'t. geen duizendmaal gezegd is; indfen ik , uit ..dei fchatryken voorraad, voor
aanvoerde. Begeert gy Jchoonheid en orde, niet.-beldn
zoo hoog behoeft gy op te klimmen, als tot het uit
pan'zel , 't. welk . met agtbaaren . luister boven uwe
hoofden praalt, om aldaar op,te merken tallooze wonderklooten, die, . ondanks eéner fchynbaare. verwartin.
ge,' niet de naauwlteurigst afgemeetene orde, door-de
opmeetely te geweten, hunnen loop volbrengen. Zonder
Bene zoo hooge vlugst te neemeti, merkt op y 't geen gq

O
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áa(+) tJitgel'proken in de Vergadering van het Amflerdatnfche
Lterite Departement der Bataat:che Maa[fchappye %t Nut r„erx
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dagelyks onmiddelyk voor oogen hebt. Geene bloem,
hoe• min geagt , geen diertje , hoe fenynbaar gering ,
geen plant of gewas , hoe nietsbeduidende voor 't
oog -- dat alles , en elk van deeze , met een naauwtoeziend oog bcfiLouwd, zal over derzelver fchoonheid en orde uwen gcest door opgetogenheid gevangen
neemen. --- Vei langt gy ver fcheidettheid en menigte,
ô! hoe verliest gy u zelve , en wordt uw geest als
overkropt, indien gy den kans gingt waager, om eenera
eindpaal te vinden! herfcheiden/,eid! zy is als een keten , aanvang neemende van liet diertje, 't welk, om
zyne kleinheid, hykans aan het Niets grenst, en, door
tallooze fchakels, eindigende in den zwaarlyvigen Walvisch. Menigte ! eerre hoeveelheid bevattende, om de
fomme van welke uit te fpreeken geene taal misfchien
gepaste woorden heeft. --- Zoekt gy, eindelyk, nuttigheid en voordeel, gy vindt die, niet fleets in de
meest hruikbaare voortbrengzels uit het Ryk van
plantgewasfen en dieren , maar ook in dice gewrogten,
welke, door mindere ervarenis, in vroegere dagen, als
volflrekt fchadclyk aangezien, 'op de lyst der gedrog.
ten in de dierlyke fchepprng gerangschikt wierden.
Ruimen voorraad aldus ontmoet de weetgraage, oefenende geest, om dien met voortreffelyke kundigheden
te ftof Beren — allen ligtverkrygbaar — allen ontleend
van voorwerpen, die by dagelyks voor oogen heeft
— voorwerpen , die by met geen vlugtig oog overzien, veel min mag gering fchatten, naardien zy, als
zou veele gewrogten, in onmiddeiyk verband ítaan met
dat verwonderlyke Alvermogen, die onnaagaanbaare`
Wysheid des aanbiddelyken Formeerders, wiens fchep..
pend bevel zo wel Jen Worm voortbragt, dien gy met
den voet treedt, als den Elefant, die, door zynen zwaar
grond-lvigenast,zycf}:lkerigan,d
onder zich doet fchudden,
Intusfchen , M. T. onder alle deeze voorwerpen, die
zich uwer beoeffenende", bewonderende , aanbiddende
befchouwinge aanbieden, één is 'er, 't welk, om meer
dan ééne reden , deels van zyne eigen voortreffelykheid ontleend, deels om het belang, welk gy daarby
hebt, zich boven alle de overigen den voorrang toeeigent. Het voorwerp, daar ik het oog op heb, is —
Dr MENSCt1; hoofdfchepzel onder alle de gefchapenlieden , Beeld des Almagtigen, -- DE MENSCH, over
witras lui stcrrykc begaafdheden opgetogen dankbaare
ver,
,
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Verwondering een Joodfch' Dichter der Godheid ter
eere deedt zingen:
Gy fchenkt aan hem, heveyd van mededingren ,
Het grootsch gebied der werken uwer vingren.
Niets leeft op aard', dat hem niet dienen moet.
Al 't fchepfel valt gehoorzaam hem te voet (*`„

't Is de Merasch, met de befchouwing van welkeb ik
thans uwe aandagt eenige oogenblikken wilde onledig
houden. Vreest niet, dat ik met hoogvliegende, overnatuurkundige befpiegelingen u zal lastig vallen of ver
dat dusdanige befpiegelingen-veln.Wat,bh
nooit in mynen fmaak vielen, ben ik, onder verbetering,, van oordeel, dat dezelve niet vallen in het plan
opzer loflyke Maattchappye, medebrengende om zich
toe te leggen op het verft reiden van algemeen nuttige
en bruikbaare kundigheden, niet van dezulken , die
voor geleerde Genootfchappen , of voor de Schoolen
dr Wysbegeerte, meer byzonderlyk zyn berekend, „Dc
Voortreflelykhgid van den Mensch te fchetzen , in
eeii ongetooide opgaave of verhaal van zyhe verma„ geus en begaafdheden , zoo uit- als inwendige, zoo
„ naar het Lichaam als naar den Geest," — ziet daar
het plan myner Redevoeringe.
Eerie aanmerking, ter voorkoominge Vati niisverftand
of van verkeerde oordeelvellinge, moet ik vooruitzcnden. Wanneer ik den Mensch, zoo als ik hem wilde
fchctzen, aan u gaa voordraagen, moet die hoedanigheid niet zekere bepaaling worden opgevat, Die van
Mensch is eene algemeene benaaming, op a!le' weezens
fláande, welke, ten aanzien van gedaante, houdinge en
geftalte, onder die klasle kunnen gerangtchikt worden,
Verre, intusfchen , is 't 'er af, dat de edele begaafdheden , immers het daadlyk te werk ilellen van dezelve,
alomme gevonden worden, alwaar het uitwendig in 't
oog vallende van den Mensch zich aanbiedt. Gewaagen
wil ilc niet van bewooners van verfcheiden gewesten
des aardbodems , die , op de gedaante na, niets by
kans van het gedierte des velds verfchillen, wier uitmuntenheid boven hetzelve , ten aanzien van verftands
begaafdheden, zoo goed als Beene is, Ook elderswef
ge,
(*) Pfalm VIII: 5,
Ëe
,,
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ge, ook in den slaat der, dus genoemde, befchaafde
zamenleevinge, ontmoet men voorwerpen, die mynen
voordragt zouden logenstraffen. Wanneer Godsdienilige of Burgerlyke dwingelandy Kaaren yzeren fcepter
zwaait -- wanneer de' eene of de andere, om haar ge
te vestigen, het flugge bygeloof, blind vooroordeel,-bied
of dierlyke onkunde voedt, voor alles, wat verítands.
verlichting heet, bange vreeze inboezemt .— of wanneer, by mangel aan, of door het verwaarloozen van
gepaste fchikkifigen, de ontwikkeling der vermogens
van den geest agterblyft — ô! welk eerie afzigtigd
houding neemt vaak, in die en in andere gevallen, de
menschlyke natuur aan!
Te weeten, het zelfde, als van eenen uit zynen aate
vrugtbaaren grond, mag ook 'vair den Ménsch gezegd
worden. Heb eenen akker, door zynen oorfpronkFyken aanleg voor het 'dráagen van voortbr'en'g zeis vàrt
de beste Poort berekend — 't en zy gy diën beploe, t,
beègt , bezaait , bewiedt — onkruid, immers weinig
voordeels geevend groen, moge, door eene geile kragt„
uit zynen fcftoot uitfpruiten — Tarwe, of ander dierbaar graan, zult gy vrugtloos verwagten. Eveneens,(
om zich in zynen luister én agtbaarheid te kunnen vertoonen, moet aan den Mensch de ontwikkelende, de kweekende hand getlagen worden. Geplaatst
worde by ,onder het opzigt eens kundigen onderwyzers, in de gronden van lichaarnlyke , vertlandlyke en
zedelyke opvoedinge dooroeffend en volleerd — alwat
kunde, beleid en ervarenis vermogen, worde met eene
milde hand hem toegedeeld -- in één, woord, een onderWyzer, gevormd naar het plan onzer loflyke Maat
zult bern zier(-fchapye,vormdnMschgy
ten voorfchyn treeden in die voortreffelykheid , vair
welke ik nu eenige der meest in 't oog loopende trekkern
gaa opnoemen.
Eerst wil ik hem, zoo als by zich uitwendig vertoont, voorflellen -- van zyne verftandsvermogens err
zedelyke begaafdheden naderhand gewaagen.
De Mensch, van de zyde des uitwendiger bekleedzels
befchouwd , zy het eerfte voorwerp onzer befpiegeliYrgen. Dit bekleedzel. hoewel van 't verwonderlyk zamenílelzel het geringde deel,verfchaft, nogthans, voldingende proeven vain waare voortreffelykheid, èn die een' hoogen oorfprong , een' Godlyken formeerder , aankondigen. Uitweiden wil ik niet over een aantal byzonder-
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derheden, van eene ontleedkundige befchouwing van het
menfchelyk Lichaam ontleend — over de overgroote
verfcheidenheid en menigte der inwendige deelen; hunje gantsch verwonderlyke, ik had fchier gezegd onbegrypelyke , werking tot affcheiding en voeding ; de
vastheid en flerkte van zommigen -- de fynheid en
tederheid van anderen ; de wederkeerige werking, de
onderlinge zamenfpanning, ter intandhoudinge van 't
geheel; en hoe van dat alles eik het zyne bydraage
tot •die bekoorlyke orde en welhandigheid, welke, naar
gelange het kunstkundig oog in dat alles dieper doordringe, hoe zyn hart door aandoeningen van bcwonderinge en opgetogenheid kragtiger zal geroerd worden,
en zyn mond, ter eere des aanhiddelyken Maakers, de
loffpraak voortbrengen: „ Ik loof U, om dat ik op eene
,, heel vreezelyke wyze wonderbaarlyk gemaakt ben."
• Doch dat ruime veld thans niet willende binnen
treeden , bepaal ik my tot het geen de befchouwing
van den Mensch, als van zyne buitenzyde, onmiddelyk
doet in 't oog vallen. Zyne ryzige en rechtopgaande
geftalte vertoont iet edels, iet ftatelyks, iet agtbaars;
boven alle de overige fchopzelen doet zy hem uitmunten. Zy — die ryzige geftalte , vertoont , als 't ware het afbeeldzel zyner oppermogendheid over alle
Andere leevende aardbewooners, die, door hunne voor
lichaamshouding , hem , als den Heere-overhlnd
onder het gefchapene, hunne minderheid en onderdaa.
nigheid betoonen, hunne hulde van eerbied toebrengen.
Eene geftalte is deeze , welker voortreffelykheid, door
sneer dan éénen onder de Ouden opgemerkt, door een'
Romeinfch' Dichter aldus wierdt bezongen:
Dewyl een ieder Dier na d'aarde ziet in 't flyk ,
Pootfeerde God den Mensch met aangezigt en oogen
Regt opwaarts, om 't geftarnt' te aanfchouwen , en bewoogen
Zig zelf te fpiegeleq in 't farrelich;e hof (*).

't Is deeze ryzige geftalte, welke, beter dap eenige
an(!') Pronaque cum /pet ent animalia caetera terrain,
Os homini /ublire dedit , Coelumque tueri
ygsf+:, et eregos ad lidera rollere vulais.
oVinivs, .Metatn, Lib. I.
Eeg
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andere, voor 's menfchen fland en verordening is be.
rekend -.. beter dan Benig,- andere, tot zyne onder.
fcheidene werkzaamheden gepaste bevoegdheid geeft.
Niet moeilyk viel het, indien 't noodig ware, .dit by
de ftiikken te doen blyken.
In de trekken van zyn gelaat , daarenboven , hier
,leftig, 'eerbiedwekkende en ernsthaftig, elders aanminnig en hekoorlyk, allen voor onderfcheidene wendingen
vatbaar, het karakter meer of min , en wat 'er in de
ziel omgaat, uitdrukkende -- ook hier vertoont zich
de boogtte voortreffelykheid , de voikomentie overeenhemming, met de meestmogelyke verfcheidenheid tus*
fchen den eenen Mensch en den anderen, binnen een
zeer engen omtrek: alle 't welk zoo wel de kundige
hand , als de wysheid en het beleid des grootheerlyken
Formeerders aankondigt.
Zyn gang en beweeging, al verder, vlug en gémak,
lyk , vertoont eene deftigheid en agtbaarheid tevens,
die hem order alle zelfbeweegende fchepzels kenmerkt,
en zyne verhevene waardigheid meteen ten toon fpreidt,
Hoewel.zamengelleld uit een onnoeinelyk getal tedere
en fyne deeltjes, bezit, nogthans, zyn lichaam eene
aevighcid .en, kragt , door welke het, zonder veel ongemaks, zwaare lasten torfchen, menigerlei vermoeienisfen kan verduuren; door welke het tegen fchokken,
toevallen en. aandoeningen be(}and is, welke, aan des=
kundigen , vair eene oogenbliklyke looping van het
kundig maak zei zouden kunnen.lchynen te moeten ge.
voigd worden — zo niet een hooger hand telkens over
}jaar gewrogt ware uitgftrekt,. om het te Rutten en te
fchraagen, en in zyne tegenwoordige gedaante te doen
hand houden, tot op den dag zyner inifortinge, wanneer het, gelyk een hooger onderricht ons leert, even
als een zaadkorrel in de aarde zal geworpen worden,
om eerlang onder eene andere gedaante uit te fpruiten,
zich te ontwikkelen, en, nog fchooner, nog vaster en
heviger dan voorheen, tot in Eeuwigheid te bloeien.
Ziet daar eei:ige trekken, .wel met flaauwe kleuren
gefchetst, zichtba-ar genoeg, noMthans, om in dezelve
een Beeld te aanfchouw'n , te bewonderen , 't welk, 't
en zy ieinant in hetzelve de fikfe hand eens hoogeren
Jan menschlyken kunítenaars erkenne; hem, voor de
vierlchaar der welwikkende Reden, aan domheid, zo niet
.pan iet ergers, zal doen schuldig staan,
In-
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•Itltusfchen, M. T. dit uitwendig bekleedzel, hoe vernuftig uitgeda„t, hoe kunil:ig, hire fraai bewerkt, van
't geen 's menfchen geheele weezen zamenflelt, is, nogthans, liet geringtte deel ; ' t is als de bewaarplaats van
een edel kleinood, van een' fclhat van onberekenbaare
waarde. Binnen den tabernakel van vleesch en been
woont en werkt een weezen van hoover orde, 't welk
nog treffender blyken van voortreffelykheid óplevert,nog
duilelyker zyne hooge herkomst aankondigt. 't Is het
bëginzel, welk in hem denkt en werkt en wil — ' t is
de .ziel, of de geest, daar ik het oog op heb. Volgt
niet uwe vourtduurende aandagt myne opgave van de
begaafdheden en vermogens, welke aan dat verwo.aderlyk beginzel eigen zyn,
De ziel, of het weezen, welk in den Mensch denkt en
werkt en wil, is enkelvoudig, afgefcheiden van alle grover of fyner aardfche ueelen, -- is onflofelyk:''Gevoed
noch onderhouten wordt zy door toevoer van buiten,
maar bezit den grond haarer voortduuringe in zich zelve.
Een weezen is zy, in zekere, en wel in,veele opzigten,
van de lotgevallen en wedervaaringen des lichaams onafhanklyk, in aanzyn kunnende volharden, naadat het
omkleedzel in ftof zal zyn ontbonden ; een weezen ,
derhalven , uit zynen aart voor de otiferflykheid berekénd , 't welk Dood en Graf en Eeuwen kan trotfeeren , op een ander tooneel,"nog luisterryker dan thans
het fierflyk oog aanfchouwt, met flaatelyke agtbaarheid kan optreeden.
Dit weezen nu, of de menschlyke geest, bezit de
volgende begaafdheden.
Hy bezit, vooreerst, ht vermogen van verfland of
gewaarwordinge, hem in haat Rellende, om van de dingen , die buiten hem aanweezig zyn, denkbeelden te
kunnen vormen. Zonder my in te laaten tot een onderzoek ('t welk toch de zaak onbetlist zou laaten)
omtrent de wyze , op welke de denkbeelden van ftoffelyke voorwerpen, door middel der zintuigen, tot den
onítoffelyken Geest worden overgebragt, zy het genoeg, te hebben aan gemerkt, dat de Mensch , door
opmerking, een aantal kundigheden opvangen -- dezelve, in zyn Geheugen , als een voprraadfchuur of
verzamelplaats, kan opifapelen -- om van daar, in tyd
en wyle, opgeroepen, en door zamenvoegitng of verge.
Ee4
ly-
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lyking met nieuwen voorraad vermeerderd, bykans lqt
bet oneindige te worden uitgebreid.
Vermogens zy n deeze, die ieder afzonderlyk, en al.
len b\ een genomen , tot de verheyenfte , de verwon z
derlyk(le, de nutfle verrigtinggn, als zoo veele werktui.
gen dienen. Aandagtig opmerkende de verfcheidenheid
en mepigte van gellagten, klasfen, foorten, rangen van
fchepzeler in het Planten -, Dieren- en Mineraalen-ryk,
klimt by yan dat alles , als zoo veele gewrggièn , op
dot den ongezienen Oorfprong , en diens luisterryke
yollCQmenheden, om, in zlelverrukkende befpiegelingen,
niet dien aanbiddelyken Qorfprong té verkeren in dr,
gewesten van het ongefchapen licht. In den geest
doorwandelt by de ruime gewesten des onafineetbaaren
jreelals. Verplaatst in het middenpunt van ons Zonneftelzel, overziet by van daar den loop dcr Planeer
ten --` van den naasten 1llerkur.4u{ to aan den wydaf,
ilaanderi Uranus -- overziet de ouderlinge betrekking
dier lichaamen tot elkander , , en de overframe orde.,
in welke zy rondom de algemeene, bron van licht en
warmte zweeven. Volgende den loop der I(omeeten,
verre buiten de grenzen van ons Zonneflelzel, erkent
on bewondert by aldaar, in elke vaste Star, 'eene Zon,
pan ale onze gelyk , licht en warmte doende uitgaan
tot zoo veele Waerelden, die, even als onze Aardbol,
piet alle het poodige en nutte ryklyk gettoffeerd, van
redelyke fchepzelen bewoond worden.
Daalt by vervolgens met zyne befpiegelingen op de
Aarde neder, ó noemt my een getal, de fomme der
denkbeelden uitdrukkende, die by in zyn Verfland kart
nittvairgen L Ni beklimt by de hoogten der .Bergen,
of doórfngffelt hunne ingewándetp. Straks daalt by neder in den kolk des Oceaan, of volgt de ivieren in
badren loop, zints den oorfprong, tot daar zy zich
in de Zee ontlasten. Op een aderen tyd het ruime yel4
van de voortbrengselen der Aarde intreedende, of by
bet gevederde, of het viervoetige, of' het zwemmende,
cif het bioedlooze Geflagt dyne opmerking bepaalende,
Vergadert by den rykí en voorraad van kundigheden ,
tillen yyeetenswaardig, allen opleidende tot de erkdntet
nxs en aanbidding van den ongeziepen Maker,
Naast liet Ver/laad part zich eery ander vermogen
van den menschlyken Geest, van onberekenbaare Voor,
tref
r
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trefelykheid , vooral wanneer het met de andere begaafdheden in verband geplaatst is. 't Is het Geheugen, daar ik het oog op heb — verwonderlyk en on,
misbaar vermogen! Want , *elke baate toch zou de
Mensch van alle de kundigheden hebben, die hy, door
opmerking van ede voorwerpen buiten zich, verzamelt,
;indien dezelve in zynen Geest niet vaster kleefden, dan
een Spiegelbeeld , 't welk, met het wyken van het
voorwerp, traks verdwynt ! Wat al de f}erkte der#
Geheugens by zommigen vermoge, tot het aanleeren
vats menigerlei taalen van onderscheiden Volken -hoe eenigen door eene onbegrypelyke vasthoudenheid,
in Benen by^kans letterlyken zin, kunne gezegd wor,
den , van al wat zy eenmaal hoorden of laz
en, niets te
hebben vergeeten -- zonder van dat alles iets te very
melden met eene draaglyke maate diens vermogens zy
de Mensch bedeeld — wat niet al, tot nut en ter ver=
aangenaaminge des leevens , kan dat vermogen bydraagen ! Nu eens', in ftille eenzaamheid gezeten, brengt hy
rich your den geest, wat het getrouwe Historieblad,
tints de vroegíle tyden , in alle gewesten des Aardbodems, omtrent de omwentelin gen en lotgevallen der
ppderfcheidene volken melde. Zoms herinnert hy zich
Ole merkvaardigheden van Natuur n Kunst, ;n een of
ander Waerelddëel voorhanden. ^an wederdm fielt by
zich voor ooges de Godsdientl:ige plegtigheden, de gekruiken, zeden eb gewoonten , die de verfchillendo
jkardbewooners onderfcheiden. Hy vervroegt aldus.
zyn aamyeezen tot aan den oorfprong aller dingen,
cïoorreist, in zyne verbeelding, zee en land t en wordt
Fen inwooner der geheele waereld.
Eene f;adie begaafdheid; uit zulk een oogpunt be>Cchouwd, is het Geheugen; van ppgelyk hooger waarester, een ander vermogen, Waar mede de hoogde
wysheid den Mensch bedeelde , het Oordeel geheeten — waardoor by he; waare van het valfche, het
putte van het nadeelige onderfcheidt, door vergelyking
yf zamenvoeging van reeds bekende zaaken de lehepper van nieuwe kundigheden wordt. 't Is dit vermogen, waaraan het Menschdqm is verfchuldigd die mete van uitvindingen, kunden , werktuigen in aller
vakken, welke over de Mensehlyke Zamenleeving on--lei
perekenbaar nut verfpreiden. Dat de Starrekundige de
aftianden en denkdoop der he^nelfche lichaamen kan be•

Ees
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rekenen — dat de Natuurkenner de verborgenheden der
aardfche voorwerpen kan doen openbaar worden -- dat
de Wiskunftenaar de afgetrokkentle waarheden kan betoogen, en duidelyk aan 't verfland brengen -= dat de
Zeeman, over den wyden oceaan , zyne rykbeladene
kiel., in onbekende gewesten, kan in behouden haven
brengen -- dat de Werktuigkundige zyne vernuftige
kunstgewrogten vervaardigen, de moeiten des leevens
duizendwerf kan verminderen en bekorten — dat het
fcheppend vernuft des Dichters in het Heldendicht, op
het Tooneel, in het Leer- of Zededicht kan behaagen,
treffen, roeren -- van dat alles moet aan het Oordeel
de eere gegeeven worden. Aan die begaafdheid koomt
ook de eere toe, om uit de befchouwing van de onderlinge betrekkingen der dingen te kunrien afleiden,
wat met 's menfchen ftand en hoedanigheid overeen
wat itrydig — wat goed , wat kwaad —-komftig,
wat geoorlofd en _pligtmatig, wat ongeoorlofd en ver
Een niet befchreeven wetboek draagt aldus-bodenzy.
de Mensch in zynen boezem om , waar mede hy, in de
onderfcheidene leevensfianden, te raade gaan, waar aan
by zyn gedrag kan toetzen.
Gewisfelyk mag deeze kennis van zedelyk goed en
kwaad eene van 's menfchen hoog(le vóortrefelykheden
genoemd worden, die hem boven de Dieren, by welke
men niets van dien aart befpeurt , inz jnderheid doet
uitmunten.
Weinig baate, intusfchen , zou de Mensch van de
kennisfe van zynen pligt hebben , zo hy niet daar
vermogen paarde , om naar die kennis zyn-nevsht
gedrag te kunnen regelen. Met dit vermogen (dank heb.
be de Godlyke wysheid!) is ook de Mensch begaafd.
Wat ook het fpitsvondig vernuft voórwende, om, door
drogredenen, hem zyne Zedelyke Vryheid te betwisten
..— het inwendig gevoel , welk alle die drogredenen
trotfeert, verzet zich daar tegen. Hy gevoelt, dat by
even min door inwendige noodzaaklykheid , als door
den drang der uitwendige voorwerpen, onwederifandelyk genoopt wordt, maar dikmaals, door eigen werkzaamheid, oproeit tegen den ftrooni, die hem na een
anderen kant wil medefleepen. Hy gevoelt zyne Vry.
beid aan het wroegende zeifverwyt, zo vaak hy onder
de verleidingen of door onbefuisde drift bezwykt.
Want , behalven de nu vermelde begaafdheden, den
Mensch
,
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Mensch tot Deugd en Regtvaardigheid toerustende,
•fchonk hem de Almagtige het vermogen, Zedelyk Gevoel, by anderen het Getreeten genoemd , waardoor hy
alle trouwloosheid, bedrog, onregtvaardigheid en gei
weld afkeurt en veroordeelt -- alwat eerlek, regtvaardig, rein, lieflyk en welluidende is, goedkeurt, hoog
fchat , bewondert, ook dan, wanneer zyne neigingen
tot het tegengeftelde overhellen; waar door hy over zyn
eigen hart en gedrag -het vonnis van goedkeuringe of
veroordeelinge itrykt , naar gelange de zaaden van
goed of kwaad, regt of onregt, aldaar gekoesterd of
gefnioord werden , en uitwendig evenredige vrugten
,

voortbrengen.

't Is dit vermogen, 't welk, met de Hartstogten of
Driften gepaard, nevens alle de overige begaafdheden,
den Mensch tot een weezen vormt, tot Deugd en Regt.
vaardigheid volkomen toegerust. De Reden, hoe zeer
van de pligtmaatigheid van eenig bedryf overtuigd --^
net fchrooni ziet zy dikmaals op tegen de zwaarighe=
den, daaraan vast; van elders moet zy opgewonden,
en tot werkzaamheid genoopt worden. 't Is de taak der
Driften , om deeze fehroomvalligheid 'en traagheid td
overwinnen, in het hart een yvervuur te ontiteeken, alle
zwaarigheden te trotfeeren, en, in de moeilykfle loopbaane, te doen zegepraalen; liet hoofd des Mans van
beleid, van eer, van moed, van deugd, met nooit
verwelkende laauwren kroonende.
Genoeg, oordeel ik, zyn deeze byzonderheden, om
u, M. T. in degelve een Weezen te doen bewonderen
van uitfeekende vnortrelrelykheid weezen, welk,
onder de ziytbaare Kunstgewrogten des Almagtigen, den
hoog[len rang bekleedt , en van 't welk , op dien almagtigen Formeerder , de hoogfte eere en heerlykheid
terugftraalt.
Iets, egtaar, ontbreekt 'er nog, door my niet te verzwygen , en 't welk over myn flaauw tafereel geen ge ringen luister zal verfpreiden. Gy allen, die aan hooger onderwys , dan dat der Reden, geloof (laat ,
zult, voorzeker , in de hoogere tusfchenkomtlen, door
de gewyde oirkonden vermeld, de menschlyke Natuur
vereerd en verheerlykt vinden , in een hooger graad,
dan de wensch der heilbegeerte van de meest vaderlyke liefde by mogelykheid kon verwagten. Cewaagen
-
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wil ik niet, hoe , zints de vroegfile tyden, een hooger
toezigt over 't Menschdom waakte , om het , al gaan,
de weg, door de onderfcheidene trappen van kindsheid
en jongelingfchap , tot den ftaat van volwasfenheid te
leiden. Vestigt flegts uw oo g op het gedenkwaardig
ty dilip, waarin de weldaadige Vader aan de Godsd;en*
ilige en Zedelyke opvoeding van zyn kroost de laatíte

hand legde. Een Perfoon van hooger orde, dan im,.

nier deezen aardbodem heeft betreeden, wordt 's menfchen Natuurgenoot, 't Geen deeze, in den verbasterden
iaat zyner Natuure, door eigen vernuft nimmer zou•
hebben uitgevonden, onderrigt hem die Godlyke Leeraar.
Nu beftraalt zynen geest, nu vertroost zyn hart , de
blyde waarheid, dat de Oneindige zich aan het Eindige
laat gelegen zyn. Nu ligt voor hem bloot het belangryk
pad, voor hem ter bewandelinge afge perkt. Nu aan,
fchouwt by niet heldere klaarheid het volwigtig doel
zyner wordinge. Ni , om dat doel te bereiken, bevindt by zich in de heuchelyke mogelykheid. Dood,
Graf, en al wat verder zyner begeerte na geluk tegen,
werkt ; hy braveert dat alles. Nu is hete bewust ,
hoe dit fterflyk vleesch door de ontl;erflykheid zal
Verslonden worden. Nu , in eene verrukte verbeel.
ding, loopt by vooruit tot die gewesten van licht en
klaarheid, alwaar een beter doorzigt in de geheimenis.
fen der Natuure en van het plan der zedelyke Godsregeeringe zal geopend worden. Nu, als by voorraad,
zich zelven als een bewooner van die gewesten aan.
merkende, vervroegt hy zyn heil, in din geest der opt
$etogenheid aanhefi'ende
Hier leert men Wonderen verftaen,
paer all' der Schoolgeleerden weten
Niet door en kan , zuf voor blyft itaen :
Hier voelt , hier tast men, aen wat keten
't Grof aerdrond hangt: bier word gefpeurt ,
Wat kracht de watren op hun beurt
Nu vallen doet, nu weder hoogen:
Ja door wat wigt het Firmament
Dat maghtig vuurwerk word bewogen
En om zyn' Polen omgewend. --^r
Hier
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Hier weet men d'oorzaek van den ftrycl
En an de maetfchappy der zaken:
Waerom de ftroohalrn 't amber vryt,
De zeilIteen 't yzer poogt te naken,
s t Quickzilver tochtig is naer 't goud,
Word hier begrepen en befchout;
En duizend andre vreemdigheden ,
All' wondren van den grootera At ,
Die 't oog wet ziet, maer daer de Reden
De reden noit van vatten zal.
Maer dat my bovenal bekoort;
Is, dat hier d'oirzaek word doorkeken,
Der Liefde, die 't oneindig Woord,
Woord, door geen' woorden uit te fpreket^ t
Van uit den Echoot des Vaders Crock

In

onzen

vleefchelyèken rocks

Ja in den bittren nood van fleren
Om ons van ilervens nood t'ontflaen,
Waerdoor WY bier thans vreugden erven,
Die alle vreugd te boven gaen (*).
(•) JartIuMIAS n D£Cgla; Rym.orfeningen, Deel II, bi. 3a7, 321.

IETS , OVER DE BEREIDING EN DE BEPROEFD

YAAGTEN VAN HET Vinum Chalyb. Londinen/a.
Door D. A. DE GRAAF, te Dordrecht.

j^ aar, thans , door veele Gcneesheeren , het Yinum
L chalyb. Lóndincnfe, in meerdere of minere gif-

ten, aan onderfcheidene Lyders wordt voorgefchreeven,
meester zig. in zyne verwagtingetl. niet te leur gefl:eld
zien, ook dit middel , door de Schei- of Artfenymengkundigen, zuiver, helder en kragtig diene bereid te
worden ; om welke reden ik my niet heb willen otttrekken , dit weinige, tot itiedewerking daar van, ter
ne-

zoo blyft het onbetwistbaar zeker, dat, zal de Genees -
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neder te ftcllen ; — vooral ook voor hun, wien deeze
bereiding nog onbekend is, Zie hier het voorschrift.
tlt

Limat. Mart.
per magnet. deprsr. ij3.
•Ciáoi.
3iá.
Macis.
pisai Rhenani. xxx.
Digere frigid. dies triginta.

Over ieder deezer zelfffandigheden , haare wording,
beftaandeelen , en derzelver byzondere kragten, of wat
de Scheikunde daar uit zou kunnen daarttellen, zal ik
niet fpreeken, hoe deeze te zamengel}elde geneesmidde'en
op elkanderen werken, zal ik niet poogen op te losten,
maar em het voorgefchreevene geneesmiddel de ver eischte gedaante , zuiverheid , en vermogen te doen
erlangen, is myn doel. — WTat 'er dus tot deeze
drie noodzaakelyke hoedanigheden vereischt worde, is,
eerflelyk, dat men de Limatur. Afart., in weerwil aller bevestigingen van derzelver zuiverheid, door den
Yzerfmeeder , . of Vyler,, afgelegd , niet eigen hand ,
door aftrekking van den Magneet , van het geringfte
koperdeeltje zuivere; ten anderen, dat men het Pi,rnm
Rhenanurn echt, oud, en vuurfchoon kieze; en, ten
derden, dat men de Cinnamom. en Macis ook beide van
de beste foorten bezige, by het voorige onder elkander
werpe, en koud aftrekkende, dagelyks drie- of viermaa len omfchudde, tot 'er volle dertig dagen ver(treeken
zyn : na welken tyd men door filtreering een helder
roddverwig bruin gekoleurd Tlinurn zal zien te voor fchyn komen, dat van die groenachtige olyfgedaante,
welke men by veelen in dit geneesmiddel vindt , en
altoos onzuiverheid of koperdeeltjes aanduidt , geheet
vry zal bevonden worden, — Mogelyk ' zullen eenige
Artfenymengkundigen, dit leenende , denken : dit alles
is door ons in acht genomen , en echter ortfingen
wy,, by iedere nieuwe herèiding van dit middel ,
nooit de waare , maar altoos venfchillende kleur
en fterkte. Dan dit zal worden'weggenomen, als men
de Lignqt^, Mart. niet in' eer} Koperen, jpaar in een
Yzeren Vyzel tot een Pul-v. ,$ubtili. f doet (tampen,

Want het is onbetwistbaar beweezen , dat een zagter

me-
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metaal altoos wykt voor een harder, en iets van zyne
zagte zelfhandigheid , door f}amping of wryving, aan
het harde mededeelt. Dit dus betoogd zynde, zou men
kunnen denken: het voorfchrift meldt geenzins van een
Puly. Subtilisf. Lim. Mart. Maar dit kan en moet men
natuurlyk begrypen : hoe dikwyls fchryft men zagtef
zelfftandigheden, die ligt doorweeken, en doortrekken
of afkooken, enkel met hunne benaamingen voor , die
men nogtans tot een Pu/v. Gros/ brengt of klein
fnydt, om dat hunne buitenfl:e gedeelten he eerfle vatbaar zyn voor doortrekking en mededeeling hunner
kragten ; hoe veel te meer dan het yzer ? dat toch
de bazin en het vermogen van dit middel uitmaakt,
en veele Lyders herfielt. Wat het vermogen betreft , daar van heb ik kennelyke blyken gezien en
ondervonden. Drie Lyders, zynde Gene bejaarde vrouw,
en twee jongens, de oudite veertien, en de jongtte dertien jaaren, zal ik nu flegts aanhaalen , die door hetzelve geneezen zyn. De eerstgenoemde was onderhevig aan eene algemeene verzwakking , zo dat zy ge-:
noegzaam geen dag het eeten koude inhouden, zonder
hetzelve weder uit te braaken; waar by haar ook,
veele dagen agtereen , flegts door eenen enkelen ítoelgang, de Endeldarm uitging , en niet dan niet veel
moeite weder in te brengen was; aan welker geneezing
de kundigtle en bekwaamfte Geneesheeren met de
kragtigfte middelen te vergeefs hunne kragten beproefden ; tot eindelyk een derzelven , die ik om reden niet noeme., het Vin. Chialyb. Lond. als een huis
, met bevel , om drie maal daags-midelvorfch,
daar van een eetlepel te gebruiken; waar door de Lyderes , na agt dagen tyds , reeds het eeten begon binnen
te houden , de Endeldarm minder uitzakte, en zy emn-.
delyk , na ruim zes weeken tyds , volkomen herfteld
was. --- By de twee laatalen, waar van de eene door
verflyming, ide. andere door eenen dikken opgezetten en
harden bulk, zodanig was aangetast geworden , dat
men , by het verlies hunner kragten , aan beider herilel begon te wanhoepen , hadden. de behoeftige ou.
ders dier kinderen vergeefs veele onkosten en de yverigtte poogingen tot derzelver geneezing aangewend;
waar door ik bewoogen werd, hun viermaal daags een
paplepel van het voornoemde Vinur, om niet, te doen
toedienen. De verwagting , die ik van dit middel in
hun ;

4415

WAARNLEMINda

hunne inftaidigheden koesterde, deed my -hoopen; tiet
vruchteloos te zullen uitkomen; dan de fchielyke Ver
andering van hun vrolyk voorkomen , de ontfpanning
hunner polfen , de opluiltende kleur vats hun aanfchyn, de helderheid hunner oogen, en beider toeneetnende kragten; verrasten my in de daad, eer ik zulks gedagt
had; na ruim vyf weekera was de óudfe , wiens
maag al het ingenomene voedfel tot fly-rn fcheert te herfcheppen , volkomen gezond, en de jongfle begon allengs dunner van buik te worden. Ik liet nauwkeurig
op zyne ifoelgangen acht geeven; dezelve waren; na het
voorgemelde gebruik, niet meer dan twee - a driemaa
len daags, en deeden taaije, harde en kluitsgewyze
sloffe te voorfchyn komen, in plaats van die «'aterag=
tige en ilymige uitwerpfelen waaraan by te vooreis
op éénen dag zo menigmaal was onderhevig geweest;
en dit gevoegd by zyne tbeneemende vrolykheid i dunte
des lichaams en kragten , zag men niet anders te gemoet, dan Bene voorfpoedige geneezing; maar eens'
klaps veranderde zyne geftcldheid, de flóel angen werden minder, en loomheid, . droefgeestigheid, ,krimpins
gen des buiks, en bleekheid 'des gelaats , fcheenen de
van de mislukking van het voornoemde
tolken te
medicament ; dus liet ik by voorraad deszelfs toedia.
ning slaaken, en gaf hem het volgende:
,

zyn

W- Pulp. Casf. ree. Expresf.
Puly. Rhei ele5E. Di.
0/. Ricin. ree. E.xpres4. 38 0:
M. f EleEtuar;

Hier van beval ik, den jeugdigen Lyder om de twe'e
uurera een eijerlepeltje te geeven, en zo hetzelve eene
fuime ontlasting had veroorzaakt , dien dag het daar
by te laaten; 't welk, na het gebruik van ongeveer de
helft, gefchiedde: Weldra ontdekte zig nu by henen
Bene aanmerkelyke beterfchap. Zyn gelaat werd vrolyk, zyne buikpynen minder, en het bloed fcheen we.
der een leevendiger en natuurlyker loop op zyne wangen
aan te duiden , ' t welk zyn pols bevestigde. ' Echter
bleef zyn eetlust agter; waarom ik hem den volgenden'
dag alle medicamenten deed onthouden , maar den derden dag de helft van het overige gedeelte van het
Elccluariurn op nieuw liet toedienen, 't welft zyne fioelgan-
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ngen deed aanhouden, en Veelti tlofi'é te vodrfchyri
omen. Niets fcheen dus klaarblykelyker by zyne
toeneemende betetfchap ; dan dat de belette ftoelgan^e n hem zulks hadden veroorzaakt; waarom ik- hem
Eet laatfte gedeélte van het laatstgenoemde van liever=
leede beval in te tieéinën. -- De natuur dus weder
langzamerhand tot gezette ftoelgangen gebragt zynde,
maar geene volkomen finking van den buik ontdekkeii^
de, fchdon de pynett nu geheel geweeken waren,, beval ik hèm weder; de drie volgende dagen; des most=
gens een paplepel .van het meergenoemde Viii. Chalyb;
Load te nemen, en zo met drie dagen een lepel opklim'
inende j tot men op den zevenden dag; als te' voorera fi
des morgens; des mimiddags, en des avonds, den Lyder een paplepel deed gebruiken; by welks gebruik ik
hem , in ruim negen weekera tydg , tot Bene volkomen
gezondheid bragt, en by tot nog toe, zo 'er ik weet;
gezond gebleeven is,s
Deeze en meer andere geneezendè uitwerkfelen ; diè
my, toen nog in Amf1aldam wool agtig zy nde, door
$'erfcheiden Geneesheeren , zo in. de zogenaamde Engelfche Ziekte, als van derzelver overgebleevene ver
zo duidelyk gebleeken zyn, fpobrdert tray-laminge,
fan, dit te melden, niet alleen om het voorgenoèmde
Geneesmiddel onverbeterlyk te doen bereiden, maar ook
Ware het mogelyk , om hetzelve der vergetelheid tc
ontrukken,

en

een

aanzienlyken rang

middelen te doen . behouden.
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OR DE NIEUW-UITGEVONDENE FILTREER -WERKkuiGEN . Door LUCAS OLING , te Leeuwarden
.

aauwlyks kan 'ér eenige ontdekking van meerder
N
belang voor het lVlenschdom zyn, dan die van be
dorven Water in een zuiver en drinkbaar te herfchep-

-pen. }- De. nieuwlings uitgevondene Filtreer -machine
verdienen hierom ol2e grootfte oplettendheid. En daar
de koolftof hierby. de hoofdrol 1peèlt, zullen wy, be
voorens eerie befchryving geezer Werktuigen te geeven;
de werkingen van de kooiftof op verfchillende ligchaa-

men aantooncn.
MENG

.
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Over de betrekkingen van de kooltl•of tot afdere
ligchaamen , hebben de Chemisten I.owITz en DuBURGVA de meeste proeven genomen; uit welke volgt,
dat de nieuwe Franfche Filtreer-machines, tot verbe4
tering niet alleen van bedorven Water, maar ook tot
die van andere vloeit}offen , kunnen gebruikt worden.
De menigvuldige Proeven van den eerfien hebben ge.
leerd , dat
I.) Neemt men van Kooien, ' velke dooi gloeijen in
beflootene vaten gezuiverd zyn, 3 Oncen, en bevogtigt
dezelve met 24 * druppels Zwavelzuur, dan kan men
daarmede 3ï Ponden bedorven Water zuiveren, zonder
dat het water daardoor eene aanmerkenswaardige zuurs
heid heeft aangenomen. De geheele hier by waar te
netpene verrichting heilaat eenvoudig hierin, dat mets
het water over gemelde Kooien digereere , en vervolgens filtréere.
_.) Zulke op de bovengemelde wyze toebereide Koolen vertlooren het aditringerende grondbeginzel , en'
ontkleuren de aftrekzels van de Meekrap en Saffraan,
van de zwarte Syroopen en de oplosfing van Indigo ira
Zwavelzuur; welke werking door de warmte bevorderd wordt.
3.) Dezelfde Koolflof reduceert de Netaaien in de
gewoone temperatuur van den dampkring.
q..) Zy abfbrbeert het vet en de vetachtige fub•
ftantien.
5.) Dezelve verflrooit het ruikend principium vary
alle de Harsfen, van de Zwavelbalzem, Benzoë-bloemen,, Barntleenzout, de afkookzels van Baldriaan, Alzem, Uijen-zap, enz. Dus men zich van hetzelve, met
voordeel, tot het fchoonmaken van vaten, waarin deeze toffen geweest of i ereid zyn, kan bedienen.
6.) Dezelve vermindert de aanvallen van het Scorbut , gelyk ook van de Kinkhoest , en is een middel
om de tanden lang wit en gaaf te behouden.
DunuRGUA on erzogt insgelyk-s de werkingen van
de Koolftof op de kleuren van de fappen en aftrekzelsr
der planten. Hy vondt dat de gepulverifeerde kool.
slof dezelve van alle kleuren beroofde , en wel het
twaalfvoudige van hun gewigt. Hy gebruikte hier toe
kooien van willigen-hout, naadat dezelve vooraf, door
middel van de drooge deftillatie , van het waterilofgas
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as en koolftofzuure-gas waren beroofd, én nu brokke.
lig , klinkend , ligt , en zonder fmaak of reuk wa^
renti Zyne proeven leverden de volgende uitkomften:
I.) Eén deel koolftof beroofde 2 deelen wyn vaal
deszelfs kleur.
2.) Laat men de Most over kooien gisten (waardoor
de wyn geen wezenlyke verandering ondergaat) zo kalf
men hierdoor bewerken, dat de wyn zich niet te fterk
kleure.
3 ) Twee deelen koolftof ontnamen iS deelen Oxymei (een mengzet van Honing en Azyn) deszelfs zuur;
en bragten hetzelve byna in een Haat van Zuikerfyroop ^
het welk, afgeklaard en toereikend verdikt, zich fraai
kristallizeerde.
4.) Twaalf deelen ranzige en met Alcanna -kruid ge.
kleurde Oly verlooren, door drie deelen koolftof, deli
fmaak en kleur geheelenal. k
Si) De koolftof ontkleurt alle zoorten van Alcohol,
zonder deszëlfs natuur te veranderen. De Gentiaaubrandewyn verliest byna geheelenal deszelfs bitterheid.
6.) Dezelve reinigt het onzuiverife Water volkomen, en ontneemt daarentegen de aftrekzels van Kamilleh; van de Korenbloemen en andere fappen , welke dezelve ontkleurt , niets van derzelver reuk of
(maak.,
7.) Insgelyks wordt de Azyn kïeureloos, doch Verandert teflèns ook, te lange over dezelve taande.
Uit alle deeze Proeven volgt; dat de Apothecar zich
van de Roolftof met veel nut kan bedienen, als een
goedkoop middel , om de Plantfappen , de zwarte of
donkere Spiritusfen en meer andere, helder te maken:
dat dezelve insgelyks in de Huishouding kan ge-.
bruikt worden, cam Olyen , morzig Water, Most, of
hechten Wyn, waaruit men Azyn wil maken, te zuiveren en op te helderen, enz.
Naadat wy nu korteltik de uitwerkirg van de kool
hebben aangetoond;-tlofpizderchngam
zullen wy thands eene befchryving van het Franfche
Filtreer-apparaat laaien volgen.
In Parys is, gelyk men weet, gebrek aan goed Water; waarom de Inwoonders genoodzaakt zyn, het water uit de Seine tot kooken en drinken te gebruiken.
Offchooin men nu dit water wel in.verlcheiden verlaatbakken Lenigen tyd laat Ihan, om te bezinken en ziel;
2
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op te k'aaren , bevoorens het door buizen in de Srac
verdeeld wordt, is het echter zeer zelden nog gefchikt;
tot kool; en en drinken ; weshalven men nor, in byna
iedere Huishouding, gereedfchappen aantref , om het
Seine-water door te zygen. Het gewoonfte betl:aat uit
groote kommen of vaten van zandfteen of van gebrande leem, welke van onderen met een kraan, en daar
boven met twee losfa dunne houten bodems voorzien
zyn , welke losjes op een rand liggen, en met eert
paar duimen hoog zand bedekt zyn. Zeer troebel water wordt zelfs daar door, dat liet door de heide laad
gen zand doorfypert, nog niet volkomen helder. Ook
zet zich fp+ edig op liet zand een taaije, kleverige ftof;
waarom hetzelve geduurig moet vernieuwd en gezuiverd worden , of 'er zal b^-na niets doorlekken. Hierom hebben veele Huishoudingen nog een anderen toe=
flel met een filtreerleen, door welken het reeds een ,

maal doorgefyperde water nog eens moet loopen. Dee-

ze laatífe toeflel geeft wel een kristal-helder en zeer
zuiver water , maar in eene geringe hoeveelheid.
Eene nieuwe en betere inrichting van den Filtreer
moest derhalven zeer welkom zyn. Die van de-toefl
Heerets SMITH en CUCHr^T worden thans door geheel
Parys met de grootf;e goedkeuring gebruikt, Waf het
uitwendige betreft , zyn deeze aan de voorgemelde
volkomen gelyk; maar inwendig ziet men, in plaats
van zand, een boden bodem , welke zodanig beves.
tigd is, dat dezelve niet kan uitgenomen worden. In
eene verdieping in het midden an denzelven zyn, irr
een zoort van tappen y twee waschfponzen of zwammen aangebragt , waar door het te filtreerene water
gaat. In deeze fporzen laat liet water deszelfs groove en aardagtige deelera agter; welke daarom ook alle
agt dagen weder moeten uitgewasfchen worden. Het
eigenlyke Filtreer- apparaat houden de Uitvinders alsno g geheim. Deeze nieuwe treflel maakt niet alleen , gelyk de
oude Filtreer-machines , het troebel water klaar, maar
zelfs bedorven Water drinkbaar, en wel met een enkele
reis door het Filtreer-apparaat te loopen, waar toe flechts
een korte tyd vereischt wordt. De hiermede in Frankryk genomene Proeven zyn merkwaardig. Volgens
een, in April 1797, aan het Nationaal Inftituut gedaan
verflag , hadden de Commisfarisfen van het Inftituut
wa-
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waarin
een
reeds vervuilde Osfentong zedert
water,
çenige dagen gelegen hail, zo dat het geheel met rot,
Lende deeltjes bezwangerd was en heftig Lonk, in de
Filtreer-machine gegooten. Naa omtrent io minuuten
fyperde het water, zonder eenige kleur, reuk of
fmaak, weder uit het Werktuig. In Brest beproefde
men, in het zelfde jaar, 'de deugdzaamheid van het Filtreer-werktuig aan twee Tonnen geheel bedorven Water
uit een Schip. Reeds naa verloop van een quartiersuur was het volkomen helder, frisch en zuiver doorgeloopen. Alle de tegenwoordig zynde CommisfarisIen proefden het, en vonden het volmaakt goed. Zy
lieten hierop onafgebroken , een week lang , bedor
ven Water door het Werktuig loopen. Wanner 'er
aldus 3 Vaten doorgeloopen waren , was het laatst
doorgeloopene volkomen zoo zuiver en klaar als het
eerde. Op het laatst wierden 'er nog 4o Emmers
Water uit de kuilen van het Chirurgisch Amphitheater , dat vol verrotte en half vergaane deelen van
dier.lyke ligchaamen was eri afgrysfelyk flonk , in hetzelfde Filtreer-apparaat gegooten. Ook dit kwam vol
helder, zonder eenigen reuk of fmaak, weder-makt
te voorfchyn.
RoCHON, die een der Commisfarisfen by de Brester proeven was , zegt men , heeft opgemerkt , dat
SMITHS Filtrum uit stukjes van koo?en , en uit een
dubbeld Filtreer - apparaat van klein ge[lampten en gewas fchen Tuff}een , welke het eerfee omringde, beftond. En zulks bekent SMITH zelve daar door, vermits by verklaart , dat de proeven , welke DARBEFEUILLE, in het.voorleden jaar; met zyne Filtreer-werktuigen te Nantes openlykedaan heeft, dezelfde zyn,
als de zoo even genoemde ]rester proeven.
De Filtreer-if f, welke DARBEFEUILLE gebruikt,
beftaat uit gelyke dee!en houtskool en kooien zuure
kalktleen, die wel onder elkander vermengd zyn. De
kooien worden tot gruis , ter grootte van kleine fpelaeknopjes , geflampt , gezeeft , vervolgens gefpoeld ,
en van alle Koolftof gezuiverd, zoo dat dezelve, tus.
fchen de vingers genomen, niets meer afverwen. Even
eens wordt de KaIkfteen bereidt , waartoe men de
hardtle en vastue uitzoekt. De Filtreer-vaten zyn 3
voeten hoog en r voet wyd , hebben ' naby aan den
bodem een kraan , en 4 duimen boven den bodem
Ffg
een
-

-
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een ronden houten rooster, aan deszelfs bovenzyde met
een h:irzeef overtrokken. Onmiddélyk op deeze Zeef
wordt de Filtreer-ftof gedaan. Nu fortte men hier
op het onzuiverfte water, het welk uit een goot van
het Stads-hospitaal, digt aan een Leerloojery, wierd
opgefchept. Het liep 'er volmaakt zuiver en helder
weder uit, en had reuk noch fmaak.
In de maand Maart i8of deed het Geneeskundig Genootfchap nogmaals proefneemingen tiet de nieuwe
Filtreer-machines. Water, waarin halfvergaane dieret
en planten reeds weeken lang gerot hadden, 'd a t groenachtig , dik als oly was, en allerondraaglykst Ronk,
liep 'er, naa een vierendeel uurs, zonder reuk, fmaak
of kleur , wederom uit. De Zeep wierdt 'er volkomen
in opgelost , zoo dat he water 'er geheel klaar en
zonder den minsten 1'maal weder doorliep. Ook gaf de
zoutzuure Baryt maar weinig, en de gefiltreerde Loojersloog

geheel geen neerzet

el, offchoon die 14

dagen

lang aan een matige warmte was blootge(ield ; ook bevatte het, eveneens als het gezuiverde Water van de
Seine, in 8 Oncen maar t Grein vaste beffanddeelen.
De Hof- mechanicus KL INGERS , te. Breslau, heeft,
zon ras deeze gemelde Proeven bekend wierden, eveneens Filtreer -machines vervaardigd. Dezelve bet aan uit
een boden Cylinder , van onderen niet een koperen
kraan voorzien. Een paar duimen boven deeze kraan
ligt een hairzeef. Op dezelve wordt, eerijge duimen
hoog , zeer zuiver zand gehort; en op deeze komt de
geftampte kool. Vuil, ftinkend Water, in deezen toe.
ftel gegóoten, komt klaar en helder te voorfchyn, en
heeft reuk noch fmaak', zoo dat het by gevolge in
drinkbaar Water als herfchapen is.

IEL ZU^KEI{. EN TEGENGIFT TEGEN KOPERROEST,

et geval heeft onlangs den burger
ouch
FJ
Artzenybereider der Legers van het Noorden eo
bran Italië , eene der geiukkigfte
GALLET,

ontdekkingen bezorgd
legen de doodelyke en ongelukkiglyk maar" al te fie=
meere uitwerksels van den koperroest in (echt vertlnde vaten. Deeze Artzenybereider zelve op deeze wyF- vergiftigd zynde, door thee te drinken uit eenen niet
fchoon-
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choot geivaakten koperen pot, was reeds bezet met braaingen , kramptrekkingen en ao geweldige pynen, dat hy
zyn einde naby waande. In afwachting, dat men hem
melk of oly bezorgde ,welke hy geëischt had, begreep by
water te drinken, waarin zuiker ontbonden was. Naarmaate hy de gift hiervan vermeerderde, namen de py.
nen af; eindelyk de proef neemende van zuivere zuiker te eeten, zonder ze in water te ontbinden, hielden
de braakingen op, en na eene fterke buikzuivering van
vier-en-twintig uuren geraakte by in flaap. Wakker
wordende, gevoelde hy geheel gene pyn meer , en is
aer naderhand geen letiél van gewaar geworden,
Dit middel is ons zo eenvoudig, zo onichadelyk, en
tevens zo gereed by de hand voorgekomen , dat wy
geoordeeld hebben , het uit een Fransch Maandwerk te
moeten overneemen. Men is hier te lande doorgaans
Ivry omzichtig omtrent koperen vaatwerk ; maar heeft
evenwel meermaa!en de kwaade gevolgen van verwaarloozinge in dat fcuk ondervonden. Zuiker is in ge•
voegzaam alle huizen in gereedheid , of ten minsten
ieder oogenblik te bekomen. Of het middel altoos
doorga, is eene vraag, die alleen door de ondervin
kan beantwoord worden, naar de proef dubbel-ding
waardig is.

OVER D$ ZOOGENAAMDE REUZEN- OF WEER.
HARP, EN DE IEOLUS- OF WINDHARP . Door

LUCAS OLING,

te Leeuwarden.

et merkwaardig Werktuig, 't welk, by elke weersH
verandering, menigvuldige en zeer onderfcheidene
Toonen geeft, onder den naam van Reuzen- of IYeer-

harp bekend, is onlangs, by toeval, door P. VENTAN,
Proost te Burkli, niet verre van Ba/el, uitgevonden,
Hy had, namentlyk, zomwylen de liefhebbery om uit
het venfter van zyn ílaapkamer naar de fchyf te fchieten; en om niet genoodzaakt te zyn, telkens, op elk
fchot, naar de fchyf te gaan, hin g hy dezelve op aan

een lang en horizontaal gespannen Yzerdraad , aan het
welk hy, door middel van een paar aan de fchyf vastgemaakte koorden, dezelve van zich af en weder naar
zich toe kon trekken. Menigtnaalen befpeurde hy, dat
het
Ff
4
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het Yzerdraad, byzonder des nachts, een aanmerkelyk
geluid gaf. Hy wierd hierop opmerkzaam, en vond,
dat elk yzerdraad, evenwydig met de Middagiyn ge
(pannen, by iedere verandering van het- weer, telkens.
Bene mengeling van ver£chillende Tgonen en Klanken
voortbragt. Koperdraad, daarentegen, gaf geen geluid,
even zoo min als' bet yzerdraad , wanneer hetzelve
Oost en XVèst wierd gei anncii. De I7opuian HAAS, die
aan deezen toef}el den bovergeme:'den naam heeft gegeeven, heeft in zynen Tuin 15 y zerdraaden , ieder van
geo voeten léngte, op 2 duimeg afitands van elkander gefpannen. De ' dikfle heeft 2 lynen in middellyn , de
middelf}e C en de kleine i lyn. Dezelve loopen
evenwydig met den Meridiaan, doch maakgin niet dei.
Gezichteinder eenera hoek vain tusfchen de 20 en 30
Graaden , en worden door middel van houten rollen
ilerk' gefpannen. Telkens, als het weer verandert,
klinken deeze fnaaren ; nu, eens is het als of men bei
geluid van een Theeketel hoort , bevoorens het water
aan de kook raakt ; dan weder verbeeldt men zich , de
fraaifle Harmonica te hoorerf; nu eens een Orgel, en
dan weder als of 'er van verre op veele Dorpen de
klokken luiden . Ja meermaalen is het geluid zoo fl:erlc
geweest, dat Muzykanten , welke in een abygelor
gen Tuinhuis muziceerden, met fpeelen moesten uit,
*heiden.
Wanneer men insgelyks op een houten Klankbodem,
ten naasten by gelyk aan dien 'van een Clavecimbel, ti
of th d.ármfiiaaren in unifon fpant , - en alsdan dit Inf}rument in een eenigzins geopend venster zodanig
plaatst, dat de invallende luchtftroom over de fhaaren heen(Irykt, dan geeven dezelve een zeer aangenaam geluid , veel met de voix humaine in onze Or.
gels overeenkoménde. Dit Muzyktuig is bekend onder den naam van i olus. 'of Wind-harp, en kan teffens 'dienen , om de meer- of mindere sterkte van deti
wind, alleen door "het gehoor, te bepaalen.

VE .-
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/g1^.GELYKI^tG VA i TWEE UITSTEEKEr DE VADERLANDSCIJ£ MANNEN, D. E$ASMJS EN
H. DE GROOT.
-

flan de Schryvers der Vaderland/he Letteroefeningen,
Myne Heeren !

et

reden

beklaagen

zich

de Beoordeelaars en

;, IVI Aankundigérs Beniger uitvoerige Werken , in
„ ons Land uitkomende , dat plaatsgebrek hun out, zegt, daaruit aan te flippen , 't geen zy dubbel
„ overneeinenswaardig oordeelden. Dit blykt het ge,, val >geweest `te zyn van hem, die het IIIde en laatfile
,, Deel der Vergelyking' der Genreene6esten door HUGO
DE GROOT, met Aanmerkingen van Mr JOHAN
„ MEERMAN,' in uwe Letteroefeningen bekend maak„ te en beoordeelde. Hadt by plaats gehad, zeker
,, zou by die ingeru}find hebben aan de Vergelyking
tusfcben 'ERASMUS en DE GROOT, in de Aanmerkingen op bet XXIViie Hoofddeel voorkomende. '=- My,
,, by het ieézen' daarvan, herinnerende , hoe een en an;, der Maandwerk, ZO in 'Engeland alf ' in Frankryk,
,, zomtyds', uit daar te Lande in 't licht gegeeveno
,, Werken , een gedeelte plaatzen, ?t * welk, om deezé
;, of geene reden,' meer dan gemeen, de aandagt trekt,
en geoordeeld wordt die van vèelen waardig te wee„ zen, -- dag, ik , of die handelwyze, nu en dan ,
„ niet dienftig zou zyn qm uw Mcti. eltiverk te verryken; 't geen, met behoorlyke fpaarzaamheid en oor,, deel gefchiedende , aan 'de Werken ," waaruit het ont.
, leendl is , wel verre van afbreuk te doen , tot der.,
zelveer vertier behulpzaam kan weezen, als dé aan.
,; dagt uitlokkende en vestigende' op het Werk, waarin dit fchoone, zonderlinge, of treffende, voorkomt.
;, --- Hoe het zy, ik getroost my de moeite der over,, fchryvinge; en wagt , of het Uh behaagen zal, daaraan plaats in 'te ruimen.
De Heer MEERMAN
„ fchryft."
.

,

.

;,

Wie kan nalaaten, wanneer men DE GROOT zyn let
terkundig en nuttig leeven heeft zien ten einde brengen,
t1e twee uitmuntende Hollanderen $ ERASMUS en DR
Ff5
GROOT 2
,
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oRoor, die omtrent eene Eeuw na elkaar gebloeid hebben, in vergelylking te doen treeden , vooral wanneer
men hunne Biographien , door de pen van denzelfden
EUIUGNY gefchetst, heeft doorloepen?
Beiden met het gelukkigst geheugen ter waereld gekomen, gaf wel ERASMUS, in zyne eerfte jeugd, die
voortekens niet van 't geen by worden zou, gelyk DE
GROOT, noch die vroege proeven van beleezenheid en
.fchranderheid ; doch de School van Deventer vormde
hem evenwel al ras tot den toekomenden Schryver,
en zyn twintigfee, jaar zag, hem evenwel met deezen
,Tol reeds een' aanvang maakèn.
De onhegryplyke verfcheidenheid van beider Werken baat met elkander fchier in evenwigt; en zo ERASmus in zyne Eeuw minder hulpmiddelen gereed wondt,
om het in de oude Letterkunde tot de hoogte, tot wel
zich verheft heeft, te brengen, dan D. , GROOT-keby
in de zyne, ' werd deeze laat(te wederom byna de
fclhepper van het Staatsrecht.
Beiden Verklaarders van het Nieuwe Testament; beiden ' grondige Godgeleerden , ieder naar het Stelzel ,
waarin by opwies, en eigen denkers in deeze Weetenfchap; beiden Schryvers van menigvuldige boeken van
Godsdienilig onderzoek en van fl:ichting, — leefde de
een zoo wel. als de andere in eene Eeuw van fcheuring
in het Kerkgenootfchap, tot welk zy behoorden , en
waren met dezelfde drift bezield , om den Vrede der
Kerke 'te bewaaren, en deeze fcheuring voor te komen.
Dat ' ERASMUS in HTGO'S plaats de party van .AaMINIUS omhelsd zou hebben, is uit zyne denkwys omtrent zommige Theologifche verfchilftukken hoogst
waarfchynlyk ; of DE GROOT, in ER4sMUS tyd terug
gezet, de hervormingen van LUTxa x zou verworpen,
en by den Godsdienst der Vaderen, rta al de ingeziene
misbruiken, volhard hebben, fchynt my op verre na zoo
zeker niet toe.
Oprechtheid , eerlykheid en een deugdzaam gedrag
kunnen aan beiden, (zo de jeugd van ERASMUS al niet
zoo rein als die van DE GROOT moge geweest zyn) ge
voorkomt, niet betwist worden.
-lykhetm
In de Latynfche Dichtkunst waren noch de een noch
de andere vreemdelingen , en ieder heeft een of twee
Tragoedien van EURIPIDES UitgegeeVen. De fchoonhleid van beider ftyl wordt met rede bewonderd. Zo
ERAS-
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ASMUS aan meer eigentlyk gezegde Werken van Ver
aan Wysgeérige Schriften het licht heeft doen-nufte
zien, dan onze HUGO, wint deeze het wederom zynen
voorganger, in Historifche, Staatkundige, Phyflfche en
Rechtsgeleerde Weetenfchappen, grootlyks af.
Van fchranderheid van bordeel hebben beiden de flerkfe proeven 'opgeleverd; en 't is meer aan hunne Eeuw
toe te fchryven, dan aan hunne Genie, zo zy zich fom.
wylen voor verwyten van het tegendeel mogten blootgefield hebben.
DE GROOT werd door zyne geboorte tot aanzienlyke
Posten opgeroepen , doch verloor zyne nederigheid exi
deugd niet onder derzelver bediening; het Geestlyk Gewaad riep ERASMUS tot andere plichten, nog meer evenel zyn afkeer van alle eerzucht , die hem verfcheide
gunftige aanbiedingen van' de hand deedt wyzen. Gelyk
de laatíle door KAREL V, zyn Souverain , door meet
dan éénen Paus, door FRANCISCUS I, door HENDRIK
VIII geëerd werd; zo bads DE GROOT reeds vroeg de
g unst van HENDRIK IV, en daarna die van LoDEWYT^
X III ,van JACOB I, en van CHRISTINA, wetten te winnen.
Wie zonder partyfchap of vèráchtelyken nyd o p waard
Geleerdheid prys telde, fchattede hen, ieder in het tydperk , waarin, by leefde , even hoog. Doch gelyk de
Godgeleerde. Gefchillen onder MAURITS bewind, en de
Staatkundige verdeeldheden, die zy' naar zich Ileepten,
of waar zy me ê verbonden waren , aan den Penfionaris
van Rotterdam 'de onaangenaamife vervolgingen hebben
op den hals gebaald ; zo hadt de groote Inbooreling
van cdie zelfde Stad het 'ook aan de Reformatie te danken, dat hy, hoe zeer aan de rechtzinnige zyde gehecht
blyvende; zyne Samenfpraaken door de Sorbonne ver
zag, om dat 'er tegen de Monniken, Gelof--ordel
ten, Pelgrimages , Vasten , Aanroeping der Heiligen,
Echtloozen Staat, en dergelyken, in geyverd wierdt, en
dat men hem van allerlei foort van Letteryen befchuldigde ; behalven' dat men nog op zoo' veel andere
zyner Schriften hevig is aangevallen.
ERASMUS, by een zwakker ligchaáms-gellel, bereikte
nog een hoogeren ouderdom, dan DE GkOOT by z y ne
meerdere sterkte; en beiden Vierven zy buiten hun Vaderland, zat van roem, en na zommige hunner Schriften, by' hun leeven, op eene verbaazende wyze te heb
vermenigvuldigd gezien.
-ben
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$EnWGTEN, WEGENS HET EILAND CEYLQN o
Volgens ROBERT PERCIVAL, Esq.

(jlervoll van bl. 4o5.)
C 0LUMBO,
de Brit/ce Hoofdflad op Ceylon, en de zeC oluin'o,
tel des l'eltuurs, is eene plaats van vry. groote

uitgeftrektheid. Schoor, Trinconomale, ter oorzaake vani'
de Haven en Ligging, voor de Engelfchen van meer aangelegenheid s is, overtreft Columbo, in alle andere op.
zigten, die Stad verre. Het getal der Intiwoonderen is
veel grpoter; het Fort en de Stad der Zwarten zyn
veel uitgeltrekter; het omliggend Land is veel vrugtbaarder, en het ryk diftria, daartoe behoorende, veel
uitgebreider, haalende niet minder dan twintig mylen
in de lengte en tien in de breedte. Deeze Stad is gelegen op de Westkust, na het Zuidlyk gedeelte van
het Eiland, op de Noorder Breedte van 7° 4' en 79°
49' Ooster Lengte.
Het Fort is gebouwd op een Schier-eiland, aan alle
zyden blootget eld aan de Zeewinden , waardoor de
Jugt gemaatigd en gezond gehouden wordt, fchoon za
naby aan den Equator. Het is meer dan eerre myl in
den omtrek, en an de natuur -veel verfchuldigd om
bet fterk te maaken ; fchoon de kunst 'er ook het haare
aan heeft tuegebragt. De vestingwerken zyn vry fterk;
zy hebben tien groote bastions, behalven een aantal
kleindere, met gordynen enz., die allen gemeenfchap met
elkander hebben rondsom het Fort ; geheel is het omgeeven door een diepe en niet water gevulde gragt ,
over welke ophaalbruggen zyn by elke der drie poorten,
Naast den bedekten weg, en aan den voet van de
glacis, is een meir , op zommige plaatzen drie of vier
mylen landwaarde in loopende, in een Noord-oostlyke
richting. Omtrent een myl aan de buitenzyde van het
Fort is de landtong , (die de vereeniging maakt met
het land) niet meer dan tusfchen de vyf- en zeshonderd roeden breed; en in 't midden van die ruimte ligt
een gedeelte van het meir, laatende aan wederzyden
plaats voor een fmallen weg. In het midden van. hee
meir
:
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inêfr ligt éeti eiland, gemeenfchap hebbende niet èeti
fortie aan den oostkant, door een weg en ophaal=
bruggen.
Het plan, volgens 't welk Columbo gebouwd werd;
is geregeld. De Stad wordt in vier gelyke deelen ge•
deeld, door twee hoofditraaten, die elkander kruisfen;
en zich door de geheele lengte der Stad uitil:rekkens
Aan deeze evenwydig loopen eenige kleindere , niet
tusfchen-ftraatjes. Columbo is meer in den Europee.
fchen fmaak gebouwd, indien men hier eene vergelyking
mag maakgin dan eenige andere Vestingttad in Indie. De
huizen der Hollanderen zyn allen geregeld; fchoon weij
nige meer dan ééne verdiepifig hoog, en gedekt met
pannen. Een Engelschman ftaat verwonderd op het
gezigt van glasraamen , naar de wyze der Europeaunen; dewyl, in onze Indifche Bezittingen , VenetiaanSèhe blinden en luiken in algemeen gebruik zyn. Voor
ieder huis, en daarmede Vereenigd, is eene breede open
plaats, overdekt met een luifl'el, op pylaaren rustende;
deeze draagt den naam van Miranda, en dient om ten
fcherrn tegen de zon te (trekken, en daar onder de
verfrisfing van de Zeewinden in te adetihen. Om te
meer zich tegen de brandende zonneltraalen te befch^ltl
ten, worden de huizen overfehaduwd door eene dub.
bele ry; digte fchaduw verfpreidende, boomen, te we.
derzyden der f'raaten geplant. Deeze verminderen
zeer veel de oogen kwellende en verveelend heete terugkaatzingen van de huismuuren, die alle .gewit zyn.
De Haven van Coltimbo, aan de Westzyde gelegen,
is niet meer dan eene op ene reede, die eene goede en
veilige ankerplaats verfchaft , vier maanden in 't jaar
van December tot April. Geduurende dien tyd heer
geweld de Noord-weste winden, Waaraan-fchenmt
deeze reede niet is blootgefteld; en Schepen, uit ver fchillende deelen van Indie s komen hier handel dryven.
Maar, omtrent May , wanneer de Mouton op de Maf
labaarfchc kust begint te waaijen en aan de Westkust
van Ceylon verwoestingen aanricht , verleent de reede
v,un Colu,nba geene befèherming altoos. Columbo is te
deezer oorzaake , voor twee derden van het jaar, vare
de rest des Eiiaiids ter zee als afgefcheiden. Naardedemaal dit de voornaamfte Stapelplaats des Handels
van Ceylon is, zyn de nadeelen, uit deeze oorzaaken
gebooren, vry groot,
Aan
;

{

;
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Aan elk Fort in Indie is aan den buitenkant der
Wallen Bene Stad of Dorp , in de taal der Inboorelingen Pettah geheeten , en by ons de Zwarte Stad , de
wyl dezelve meestdeels bewoond wordt door zwarte
Kooplieden, en die verder tot het handelbedryf behoo.
ren. De winkels, bazars, en (talletjes langs de flraaten
geplaatst, zyn opgevuld met de onderfcheidene artykelen
van Wasren, bovenal onder de Inboorelingen van Indie gewild ; en die Voorftad krielt den geheelen dag
door de menigte van lieden van allerlei benaaming.
Columbo, in 't geheel genomen, is, maar maate van
de grootte der Stad , eene der volkrykfte plaatiett in
Indie: 'Er is geen plaats in de geheele wereld, waar
zo veelerhande taaien gefproken Wordt, of die zulk
Bene mengeling van Volken , Zeden en Godsdiensten
bevat Behalven de Europeaanen, en de Cinglezen,
de eigefilyke Inboorelingen des Eilands, vindt men door
de Stad verfpreid bykans elk ras van Afiaiifche Volken, alsmede een aantal 4fricaanen, Cafers, Bugane4
fen, een gemengd ras van Africaanen en d rraanen
behalven het halfslachtige Volk van de Kleur, en andere
Yasfen, die voortkomen door dC vermenging der oor
-fprónglyke.
Elk deezer onderfcheidéne Volksklasfen heeft zyne
eigene zeden, gewoonten en taal. De taal, het alge
zo door Europeaanen als I iatifche-menstgfprok,
Volken, te Columbo verzameld , is die der Portugeezen
in India, een flegte en bedorven tongval, geheel ver
dien men in Portugal hoort; Die taal-fchilendva
mag aangemerkt worden als een barbaarsch zamenmengl
zet van een aantal Indiaanfche taaien , doorfpekt met
verfcheide Europeefche , onder welke het Fransch zich
kennelyk onderfcheidt.
Ondanks de moeilykheid om te Colombo te komen,
en bet voltrekt gebrek aldaar van eene veilige haven
voor groote fchepen, maaken dé rykdommeri van de
Landílreeke, waarin die Stad gelegen is, en de onder
kelen "van Koophandel, deeze Stad tot eene-fcheidArty
drukke handelpiaats. Uit dien hoofde wordt iy druk
bezogt door de Inboorelingen van de onderfcheide
kusten van ladle: en de belasting van vyf ten honderd
op inkomende en uitgaande goederen brengt een fehat
van aasbelang aan het Gouvernement op.
De Goederen, van hier uitgevoerd, beslaan in kaneel,
,
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nee1; peper (de voornaame Speceryen van dit Eiland)

arrak, coya-touw,, alsmede een aantal Artykelen van
minder belang, betel, arkea-nooten, jaggery, (eene foort
van ruwe zwartagtige Zuiker) cocusnooten, olie, ho.
nig wasch, cardamom, koraal, yvoor,, vrugten enz.
De voornaamíle ingevoerde Waaren zyn , rilst, ruwe
katoenen, citzen, gedrukte katoenen, neteldoeken zak
koper: en 's jaarlyks, omtrent-doekn,usfti
February, komt 'er een Portugeesch of Chineesch Schip
van Macao, met thee, zuiker, ingelegd zuikergebak,
hammen, zyde sto
ff en, fluweelen, nankinslinnen, zonnefchermen, ftroohoeden, allerlei foort van porcelynen
enz.; alle welke Artykelen een fpoedig vertier vinden,
en veelal in geld betaald worden. -- Het geld, daar
gangbaar, alsmede in de andere Europeefche vastigheden op het Eiland, betaat, naa dat het in handen der
Engelfchen gekomen is., in Engelfche munt, door de
Oost -lndifche Compagnie daartoe geflaagen, van onder=
fcheide grootte.
De leevenswyze te Columbo' is veel kt stbaarder dan
then veelligt zou verwagten. Alles op Ceylon is 'in de
daad duurder dan op het Vasteland van Inde, van waar
meest alle Artykelen ten gebruike moeten worden ingevoerd. Paarden en dienstboelen 'zyn by uitttek kost.
baar: En paard te Columbo te houden., loopt zo íhoog
als twee te Madras; der dienstboden loon is ook by.
kans het dubbele. Moeskruiden en andere tafelfpyzen,
die 'er voortyds in grooten overvloed waren , zyn
fchaarsch en duur geworden ; maar anders zyn de eigenaartige voortbrengzelen des Eilands in de ruimte,
en voor een maatigen prys, te bekomen. OsfenvIeesch,
visch en gevogelte zyn goedkoop en veelvuldig ; Schaapenvleesch by uitdek duur, dewyl men in de nabuur
Columbo geene Schaapen kan houden; maar-ichapvn
Zwynen zyn 'er in grooten getale. Eendvogels zyn 'er
veelvuldig en goedkoop ; Ganzen zyn 'er zeldzaam, en
Kalkoenen kan men niet bekomen, dan by gelegenheid
dat 'er eenige weinige, met Schepen uit andere deelen
van li die aangevoerd, ter markt komen.
GALKIEST. -- PANTURA.

Van Columbo zuidwaards gaande, langs een weg, over.
ichaduwd door Kokusnooten-boomen , zes rnylen lang ,
komt
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komt iheti aan het .Dorp Ga/kiest; van daar te Pt3nllirj4
een afttand van -twaalf mylen ; de weg is wel befeha^
duwd door Kaneelbosfchen. Partura is gelegen aan
den mond eener riviere. Hier zyn ,barakken voor heli
krygsvolk, om uit te rusten op den weg, als zy van
Columbo na Point de Galle trekken. Van Pantura tot
Caltura, een affl:and van tien mylen, mag het geheele
land aangemerkt worden als een aangenaam bosch, egt
de weg als een breede wandelweg door een fehaduwe
ryken tuin.
CAL DU1 Aaa

Het Fort en de Stad Caltura ligt agt-en-twintig my
len ten Zuid - oosten van Columbo, op de Noorder
$reedte van 6°, 44/ en Wester Lengte 79°, s6'. Caltura
ligt aan den mond van een der bre^dite. takken van de
Mulivaddy, die de beide zyden van de hoogte, waarop
liet Fort gelegen is, befpoelt. -- Eenige handwerken
ger Inboorelingen worden tot op , eene groore uiige=
ftrektheid rondsom Caltura voortgezet. Eene groots
hoeveelheid van arrak wordt -'er vervaardi gd uit de bosfchen van Kokusnooten, die, zich verfcheide mylen, in
allerlei richtingen , uitftrekken. Daar is ook eerre uitgebreide plantadie van Zuikerriet, en wordt 'er eend
Rummaakery voortgezet door eenige Hollanders;
•

-

BARBAREEN. -- BENTOT,"

Zes marlen verder op van Calttira ligt Parbareen
éen klein Dorp, met eerre Poort van haven, gevormd
door een uithoek lands, waar de rivier in zee fl:ortè
Dit is bykans de eenige plaats, waar de hooglopende.
branding en het rotzig fl:rand , op, deeze kust , de.
fcheepsbooten van Européesch maakzel toelaaten aarr
ltrand te komen. Hier is Gene Lynbaan , waar, men
]kabels maakt van den Kokusnóoten-boom : veel van
dit touwwerk wordt gezonden na Colombo en Point
& 'Galde, om de Schepen ; die op deeze havens handelen, te voorzien. --- Eenige mylen verder is Ben=
tot , alleen opmerkelyk om dat men 'er de beste oes=
ters des gehelen Eilands vindt,
POINT
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POINT DE GALLE.

Iii 't ftuk van aangelegenheid wordt Point de Galls
aangemerkt als de derde Stad op het Eiland; deeze is
gelegen op.de Zuidkust; vyf en-tachtig mylen Zuid ten
Oosten Van Colunabo; op de Noorder Breedte van 6° ti
en 8ó°,, zd Lengte. Het Fort is vry flerk, en van
vérfcheide buitenwerken voorzien. De buiten -reede is
r.uim , en de . binnen -haven , geduurende een groot ge.
deelte van het jaar, veilig.. De Pettah , of Zoarte
Stad, is - uitgebreid, en de huizen daar in en in het
Fort zelve, beter dan die te Trinconomale. De Stad is
zeer volkryk, en komt in 't ftuk van handel haast aan
Columbo. De Visfcheryen worden hier in eerre zeer
groote uitgeftrektheid gedreeven , en manken 'er eert
groot deel des bel}aans uit: Een groot, aantal Malayers
en Inbooreljngen zyn.steeds bezig in het vangen, zouten en drongen van den Visch, om dentelven gereed-, te
maaken tot de vervoering na verfcheide deelen des Vastenlands van Irdie. Arrak, Olie, Peper, Katoen en
Cardamom maaken desgelyks artykelen van uitvoer. in
deeze ommeftreeken groeit ook Kaneel , doch niet in
zo groote hoeveelheid als rondsom Columbo; in deugd
Iaat dezelve daar . mede gelyk. 's Jaarlyks komt hier
een der Oost - Indifche Schepen, 't zy _ voor of _ naa dat
hetzelve te Co.lu7nbo gelaadeh hebbe, om de Kaneel; tell
uitvoer gereed gemaakt; mede te neemen.
-

MATURA.

. 1 Vyf-en-twintig mylen Oost-zuid-ob'st aan t'an Point de
Galle ontmoet men Matura; gelegen .aan eene rivier;
b^ y kans op den zuidlykfièn uithoek van Ceyldn, op de
Naorder Breedte van 5° 531 en 8o? 28' Ooster Lengte.
lii^et Fort en, de Stad zyn beide klein: het omliggende
}apd heeft een_. woest voorkomen ;. doch is wel voorzien
van alle foorten van voorraad: Wild treft neen hier itt'
groote menigte aan. Olyphanten zyn 'er veel vuldi hier
worden ze voornaaznlyk tel uitvoer gevangen. Om de
drie of vier jaaren gefchiedt hier de Olyplhanten-jags,
cip; last des Gouvernements. In den ,jaare 1797 werdíen; op een deezer Jagten, honderd en zes -en- zeventig
Olyphanten gevangen: zynde dit het grootste getal, dar
men weet op, één jagttyd gevangen te. zyne
MENG. Iao'3. NO. I0;
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Uit hoofde van de landsgetleltenisfe, ten Oosten en
Noord - oosten van Matura, treft men geene andere Europeefche Vastigheid aan , voer dat men te Batacolo
komt, i8o mylen van daar gelegen. Het land tusfchen
deeze beide plaatzen heeft een alletwoestst voorkomen.
Weinigen van de Cinglezen hebben de koenheid om
die landt}reeke te bewoonen, waar zy zich in geduurig
gevaar bevinden van overvallen te worden door wilde
Dieren, in deezen oord zo veelvuldig. Menfchen, die,
om hunne zaaken te verrigten; in de noodzaake zyn om
van Colombo na Batacolo te reizen, verkiezen liever ter
zee te gaan ; of, indien het jaargetyde voor de vaart on.
gunfl:ig is, maaken zy liever een omweg, langs de westen noordwest-kust van het Eiland, dan dit woeste oord
te doorreizen, waar, by het gevaar, 't geen men loopt
van Olyphanten , Buffels en andere wilde Dieren, de
hachlykheid komt , van de woeste Bedahs, die deeze
ongastveye ílreeken bewoonen, te ontmoeten.
BA TACO LO.

IIet gedeelte van Batacolo is gelegen op de Oostkust
van Ceylon, zes -en-vyftig mylen Zuid ten Oosten van
Trinconomale, op de Noorder Breedte van 7° 4 : en de
Wester Lengte van llr° 5oá. Batacolo heeft weinig of
geen gemeenfchap met de Zuidlyke en Westlyke dee.
len des Eilands, en is, uit welk een oogpunt ook belclhouwd, in de daad eerre plaats van weinig aangelegenheids. De haven laat alleen klein vaartuig toe; de
plaats zelve beftaat uit een gering Fort met een Dorp,
waar zich eenige Holland/cite Familien hebben nedergezet. Het omliggende land heeft een zeer romanesk vooromen; en het gezrtgt op het Eiland uit zee, by Bata.
solo, is zeer trefferd. 1e oever doet zich fout op; en
veele der vervaarlyk grQote rotzen hebben de aandagt
getrokken , en naamen gekreegen, naar de zonderlinge
liguuren, welke zy vertoonen.

(Het Vervolg hiernaa.)
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BYZONDERHEDEN, HET EILAND MALTA BETREVFENDE. Volgens 2ENEAS ANDERSON.

r Tet Eiland Malta is thans , door den ongelukkig
„ 17 hervatten Oorlog, zo zeer als eenig, aan de orde van den dag. Het ontbreekt ons aan geene Berigten des tetreffende (*) ; doch de nieuwde kun;, nen, met dat al, niet unwelkom weezen, inzonder.
, heid als dezelve van eene bekwaame hand komen. De
,, Heer .IENEAS ANDERSON, Lieutenant van het 4o Re,, piment in Engelfchen Dienst, onder ons bekend door
,, zyn verhaal des Gezantfchaps van Lord MACARTNEY
,, na China, geeft ons een byzonder verflag van Malta,
,, geduurende den tyd dat het onderworpen was aan het
, Britfche Gouvernement (t), waarin wy zo veel mel, denswaardigs aantroffen, dat wy het voornaamfte den
;, Leezeren omes Mengeiwerks niet willen onthouden.
, Als Krygsman laat by zich breed uit over de veelvuldige Sterkten ; wy zullen daarin zyne breedfpraa,, logheid niet volgen , dan egter het voornaamtle niet
„ onaangeftipt laaien. Met één woord, het geen wy
,, hier leveren, zyn die Byzonderheden, welke ons het
„ meest in 't oog liepen , en de wy voor onze Land,, gencoten het leezenswaardigst en belangtykst reken.
„ den; -- dat de Krygsman allerwegen doori}raale, is
, niet kwalyk te neemen."
Het
(*) Wy hebben in het Mengelwerk onzer Letteroefeningen
Voor den aare 1798 , bl. 3t7, wezens di; Eiland gehandeld.
(t) DL breede Tytel des Engelfchen Works luidt. d sour -

„

nat of the Forces, which failed fin the Downs in April t co,
on a fecret Expedition , under the Command of Lieutenant
General.PtrcT , till their arrival in Minorca ; and continued
Through all the fubfequent Transaaions,of the Army under the
Command of the Right Hon. Gen. Sir RALPFI ABEFtCaOMBY,
li B. in the Mediterranean and Egypt; and the latter Optrations under the Command of Lieutenant General Lord nur,
bnir oN, K. B. to the Surrender of e-lexardria. With a
particular Account of Malta , during the time it was fubjeEt
to the British :Government. By AUnEAS ANDERSON , Lieut. 4o
Regitn`nt. .11lujirated by Engravings. In *to. t8e2.
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Het oude Kasteel St. Angelo is gelegen in het mitedenpunt van de groote Haven , en verheft zich op een
rots, die, als 't ware, uit het water opkomt. Het ziet
na den mond van de Haven; en vier ryen zwaar gefchut
van het waterpas der zee tot den top der werken hebben,
des met eene battery van Mortieren, mag dit Kasteel
gezegd worden de Haven geheel te befchutten. Zo dat,
on 3fhangeiyk van St. Elmo en Rica/oil, dit gedeelte vart
het Kasteel in staat is, om een fchip, hoe fterk, oogenbliklyk te vernielen, als het waagt, binnen het bereik
te komen. Honderd Rukken zwaar gefchut kunnen 'er
op losbranden.
Dit Kasteel is gelegen op een rotzig Schier-eiland,
en mag aangezien worden als eene , door natuur en
kunst, onverwinnelyke Sterkte. Het heeft llegts één
ingang, over een ophaalbrug, van de Stad Vittorsofa; ei?
'er i zyn drie overdekte poorten van verbaazende ilerkte, die ten toegang drekken , en dezelve tellens ver=
deedigen. Men heeft 'er verfcheide goede gebouwen',
met barakken voor een groot aantal Krygsvolk, en verf
blyven voor de Officiers. Ter oorzaake van de ver
ligging, ziet het heen over het groottle gedeel--hevn
te van Vittoriofa, met de Steden Bormula en Ifola.
De valbrug overgaandé, treedt men binnen Yittoriofa, op eene zeer onregelmaatige wyze aangelegd, erf
langzaam uit het water opryzende in een fthuinfeheri
ilarxi, omtrent eene halve myl lang. De huizen zyn van
steen, fraai en gemaklyk; doch de ftraaten, of liever
gangen, warst zy verdienen geen anderen naam, 2yn
naauw en ongeregeld. Daar is een welgebouwd Paleis;
'er zyn twee goede IKerken, met fchilderyerí en beeld
vindt ook een nette en zindèlyke-werkvcid.Mn
Markt in het midden van de Stad. Op de markt praalt
een fchoon bronzen Standbeeld van den Grootmeester,
die .den-grondslag gelegd heeft van deeze plaats. Elk gedeelte is wel bewoond, en fpringende fonteinen fchen•
ken eene getladige verfrisfing.
De Stad Bormula is 'er van afgefeheiden door een
ophaalbrug, over een gragt , omtrent twintig voeten
wyd, en tusfchen de vyftig en zestig voeten diep; uit
vaste rots gevormd. De veifcerkingen van deeze Stad
zyn
-

IíET EILAND MALTA BETREFFENDE.

46I,

zyn van eene geëvenredigde fierkte met andere, doch
van geene blykbaare nutheid , dewyl de voornaamtle
toegang zo wel bezorgd is om allen aanval af te weeren. De Paradeplaats, die zeer fchoon is, ligt boven
een uitgeftrekte ry Pakhuizen, aan de Kaai gebouwd.
Derwaards opklimmende , doet zich een zeer deftig
bronzen Standbeeld op, een der Grootmeesters van
vroegeren tyde verbeeldende. Dan zo veelvuldig zyn
deeze gedagtenis- tekenen van hoogagting en eerbied
voor de Mannen, die het Opperbevel over dit Eiland
gevoerd, en zich by hunne Landgenooten verdienstlyk
gemaakt hebben, dat het .vermelden daar van verveelend zou weezen, of ik moest in Plaat zyn, in eene gefchikte tydorde, van allen melding te maaken.
Bormula is , even als Ilitroriofa, gebouwd op het

afgaan van eene hoogte, en fpreidt dezelfde ongere-

geldheid ten toon. Daar is flegts één ruime f}raat; de
overige zyn naauw en zonder fteenen. De huizen, egter, geregeld gebouwd, maaken geen ongevallig vertoon.
De barakken voor het Krygsvolk zyn wel aangelegd
en ruim. De veelvuldige fonteinen geeven lleeds verkoelende en gezonde waterfprongen. Naast de Kaai is
een uitfteekende en gemaklyke marktplaats, waar men
vleesch, gevogelte , groenten en vrugten in overvloed
aantreft. — Deeze Stad is digt bewoond ; 'er zyn
verfcheide Kerken, wier uitwendig voorkomen en in.

wendige opciering getuigenis draagen van de inilddaa•

digheid en godsvrugt der Stichteren en hun opgevolgde Befchermeren. De Straaten, zo hier als te I7ittoriofa , zyn de verlichting verfchuldigd aan de Lieve
beelden en die van andere Heiligen. Op ei--vrouwen
ken hoek van een Ihraat ziet men een dier beelden in
eene foort van alcove, met een glazen deur of latwerk
ter befchuttinge; de lichten, daar in alle avonden ont^tooken, doen den Inwoonderen grooten dienst.
Floriana is zamenverbonden met La l'aletta, doch
gelegen op eene hdogte buiten de wallen dier Stad.
Floriana betlaat uit verfcheide nette, aangeraame,
fchoon ongeplaveide ftraaten. Men heeft 'er een heer
Middeliandfche Zee, met . den ingang-lykuitzgopde
van de groote haven , en het grootfche, 't welk ïich
daar by opdoet. Van de twee Kerken te deezer plaat-

ze, kan de eene, die in het midden gelegen is, op eene
bouwkunftige gedaante boogen; zy is met een topren
Gg3
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voorzien: terwyl de andere, naby de Vestingwerken,
die de haven dekken, geplaatst.; niets heeft, 't welk de
aandagt trekt.
Deeze Voorftad is aan alle. zyden verfierkt; en wel
Zodanig, dat dezelve, de Werken wel bemand zynde,
wederftand zou bieden aan .de vereenigde Magten van
Europa. Zodanig is de opeenvolging der Batteryen, de
diepte deer. gragten , het . getal en de zwaarte van het
gefchut, en de uitgeftrektheid :der mynwerken, dat alle aanval vrugtloos moet afloopen. Eer een vyand La
Valetta kan bereiken, moet by. vyf afzonderlyke Forti
zulk eene flerkte', dat ze ieder-ficatenb'orm,v
afzonderlyk onverwinhaar zytz.
Ín deeze plaats hadt "de Generaal PIGOT het gebruik
van den- Tuin des Grootmeesters, die zeer groot is, en
omringd .ïnet een fteenen muur , twintig voeten hoog,
Deeze tuin was ryk voorzien - van vrugten en bloemen,
aan deeze lugtftreck eigen. De Generaal PIGOT hieldt
denzelven in de beste orde: zo dat de Grootmeester,
wederkomende, dien tuin in een verbeterden Raat zou
aantreffen.
Aan de Westzyde van Floriana doen zich de barak.ken op . voor vericheide Regimenten, in de gedaante van
een vierhoek , verfrischt door eene fontein in 't midden. aa door dei Poort, Bomb geheeten, doorgegaan
te zyn, welke de ingang is van de landzyde, en die
befchermd wordt door een diepe gragt, een ophaalbrug
en bedekten weg, komt men by eenen'anderen ingang
van denzelfden aart ; deezen dc:orgegaan zynde , doet
zich- de,..boofdwagtplaats op , met eene fontein daar
voor, -veteierd met een klein marmeren Standbeeld : dezelve: iIaát in 't midden van een klein net vierkant,
welks. open plein ter marktplaats dient voor vrugten
en moeskruiden.. Bykans elk huis heeft een tuin, wel
een overvloed van duiven, oranje - appelen en an--ke
dere vrugten voorthrengt.
Men komt van Floriana,: in La Valetta over een ophaalbrug. -De gragt daar onder is negentig voeten diep,
uit rots gehouwen. De Brug wordt van wederzyden
beftreeken door eene . zware battery, welke geen magt
kan wedertaan, zelfs veronderíleld zynde dat het eenera
vyand mogelyk ware de Stad van zo naby te naderen.
Op de brug volgt een overdekte weg, vyftig voeten
lang, uit rots gevormd; aan de eene zyde is een wag:.
huis,
,

,
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huis, op dezelfde wyze gemaakt, en een verblyfvoor den
Officier. Deeze weg draagt den naam van Porta Reale, en geeft den naam aan de {raat , die 'er op uit
Boven dien verbaazenden overdekten gang ílaat,-lopt.
een klein net gebouw, het welk geheel Floriana over,
ziet en op een grooten affraiid verder: dit is waarfchyn.
lyk eene plaats , bef emd voor een Generaal of Comniandant, om waarneemingen te doen , als de omftandigheden zulks vorderen. Aan de vleugels van dat gebouw zyn batteryen van eene verbaazende fterkte , die
zich vereenigen met de Stadsmuuren ; zy zyn met ka•
non bezet , en bettryken Floriana en het omgelegen
land.
De Poort wordt onderfchraagd door twee Cavaliers,
gelyk men ze hier noemt, van negentig voeten hoog,
tegen bomben beftand, en ontoeganglyk, behalven langs
één final voetpad. Beiden de Cavaliers zyn aan elkander gelyk in aanzien , en zy komen ook overeen• in
grootte en gedaante. Deeze groote Magazynen van
Kruid en Kogels zyn zo aangelegd, dat geen toeval
'er nadeel aan konne toebrengen ; dewyl zy uit louter
rots bedaan , en gevolglyk niet door kogels of bornben te befchaadigen. — Het fchynt my toe , dat
deezé twee ontzaglyke Sterkten oorfpronglyk twee ontzettende rotsklompen geweest zyn; die men deeze ge
vervolgens met den wal vereenigd-dantegv
heeft. Maar , 't zy myne gisfing gegrond of ongegrond is, zy maaken in alle opzigten Bene verfchriklye vertoomng ; dewyl zy , in allerlei richtingen, elke
flerkte in Valetta en daarom heenen beftryken ; alsmede, op een grooten aftland zeewaards in, Civita Yee.
chia, en een groot gedeelte van het Eiland; zo wel
uit hoofde van de verheevene ligging, als haare eigene bouwkundige verheffing. --- De Cavaliers zyn
vierkante gebouwen; het bovenfle is vlak belegd met
breede fleenen, met eene borstweering, omtrent vier
voeten hoog, aan alle zyden met zwaar gefchut ; en
'er is ruimte te over om 'er meer te plaatzen, indien
de nood zulk een toevoegzel vereischte.
De Stad La Valètta is op een grootsch en verheeven Schier - eiland gebouwd , iirekt van het Noord.
oosten tot het Zuid-westen, met verfcheide hoofdtiraaten , die in dezelfde richting loopen. De Franjchen
hadden, ten tyde dat zy in het bezit van Malta waGg4
ren,
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ren, aan die Straaten Repttblikeinfche naamen gegg0.
ven, en. de oude geweerd ; doch, wanneer de Brit/the
Krygsmagt bezit van het Eiland nam, werden de oude
benaami.ngen, tot groot genoegen der Inwoonderen, we,
der herffeld.
In de Strada Reale, de voornaamtle íftráat der Stad,
die zich van .Porta' Rcale tot liet Kasteel 'St. EIno uitrekt , is een fraaije Fontein, die een genoeg.
zaanien toevloed 'van water heeft om Evan zortn-,-opgang tot zonde-ondergang te fpringen, en 'alleen dient
om de paarden te drenken. --- Naby deeze Fontein
is een' welvoorzien Arfenaal , en een ruime Werkwin^
kel tot het maakera van wapentuig en het herftellen vair
jen krygsvoorraad. Men vindt - 'er patroonen en kogels in 'gereedheid tot den Land- en Zee-dienst , en
wapenen voor het vpetvólk.' IJe Maltèojers bleekgin
wel afgerigt te zyn in de werkzaamheden, tot de krygsbehoeften vereischt , de tnoeilykfte 'niet uitgezonderd,
Het Arfenaal'' wordt in een ' groot vierkant' beflooten,
en is overal, waar zulks vereIscht wordt , genoegnaam fterk om het geweld van bomtien af' te weeren. De Malteefer Werklieden ftonden onder een MaJteefcr Officier , , die onderworpen was aan Mr. C REENIELD.'

Verder dan het Arfenaal , in de Strada di Mezzodi,
doen zich twee' Kerken' op. Deeze ,taan tegen over
elkander, en maaken een gedeelte van de ttraat uit,
Een deezer heeft een Tooren vol klokken ; die geduwrig aan den gang zyn , tot groot ongemak van aIlen'.
die in de 'riabyheid woonen. In deeze flraat, ver
dan' de Kerk , ontmoet men een groot Hotel, 't-der
4velk aars een der Ridderen 'van Malta toebehoorde:
dap de ruime vertrekken en de tuinen werden thans
ten diente van het Gouvernement gebezigd; nu eens
`tot een mag'azyn van krygsvoorraad' en k!eederen; dan
éens tot barakken voor de Soldaaten.
Op een kleinen afftand treft men de Kerk van St.
e an aan , 1laande op een vierkant, en vormende een
gezigtpunt uit vier traaten. Het is een groot gebouw,
áoi1der veel uiterlyk sieraad. Voor de Kerk is her
plein bevloerd met groote platte il:eenen , ter uitge.
tlrektheid van' dertig of veertig voeten , en omgeeven
rnet'een' kleinen wal met pylaaren; an de buitenzyde
is 'een beflraat pad voor de voetgangers, eenige duimei
veV-

-

HET EILAND MALTA BETREFFENDE. 465

rerheeven boven den gewonnen weg. Aan de westzyde
der $erke doen zich twee tooreps op, 'die klokken van
e, ene ongenieene grootte beeviatteq , welke íteeds de onophoudelyke p1egtig^ieden van den openbaaren eerdienst
aankondigen, die i#1 de Kerk plaats grypen. Het
eerlte gelui der klok van deeze Kerk (trekt ten alge mee.
nen teken voor alle - de andere Kerken in La Valetta
en den omtrek: het geheel verwekt een wyduitget}rekt
gebengel, 't welk niet ongevallig klinkt.
Het binnentle van deeze Kerk en de cieraaden maa.
ken met elkander een heerlyk vertoon. Het verwelfzel,
't welk keurig befchilderd is, wordt door een dubbeld
ry heerlyke kolómmen, van omtrent dertig voeten hoog,
o nderfchraagd; zy zyn van fchoon donker groen mar=
mer, met zwarte aderen. Aan de rechter zyde van het
Altaar cyst een ftaatlyke throon , bekleed niet rood
fluweel , ryktyk versierd int borduurtel; waar onder
de Ordens- wapenen byzónder uitftaken. Dit was de zitlaats voor den Grootheester. Het Altaar , zeer r k
in kostbaarheden, bedgat uit een halfronde koepel; did
van boven verlicht wordt.
In de Kapel , aan de Maagd MARIA toegeheiligd
heeft een Gouden Lamp, van grooten omtrek en waar..
de, gehangen aan een keten van °t zelfde metaal. Men
;zeide, dat dezelve voortyds van Rhodes herwaards ge.
bragt was, en fteeds door ' het Volk met den dietf{ en
eerbied werd bejegend. BoNAPARTÈ lchatte dezelve
zo waardig , dat by beval, dezelve weg te neemen, erf
ba de plaats zyns verblyfs te brengen.
-
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k herinner my, ergens eene aanmerking te hebben gelee zen , dat 'ér geen kragtiger bewys van Nationaal Zedenbe.
derf kan gevonden worden , dari in den ergerlyken blaam ,r
elke den gehuwden ítaat wordt áangèwreeven. Doch in.
en de (rekking deezer uitzinnige lasteringe zoo heilloos
zy, wat Pullen wy dan zegger} 'van het gedrag , 't welk
netzen flaat met reden 'veragtelyli maakt ? Wat zullen
spy van zulke Ouderen zegen , die doornen planten, daar
enen een bed van roozen meest vinden ; of fégts onjtruid kweeken , daar zich het uitzigt opdeedt ' op den
meest beloovènden en heilzaamiten oogst? Hoe kunnen zq
Gg
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het met hunne liefde overeenbrengen , door grilligheid of
gierigheid,, mec het geluk hunner Kinderen të fpeelen? Hoe
kunnen zy het voor de waereld verantwoorden, dat zy dezelve met dwaasheid of krankheid bevolken ? en hoe kunnen
zy hun geweeten bevredigen, hunne ' wreedheid dikwyls tot
aan'geene zyde van het graf uitgebreid , en hun naakroost te
hebben , blootgesteld , zich met ondeugden te bezoedelen, wel.
he hun eeuwig geluk kunnen in gevaar (tellen?
Dat- zulke gevolgen inderdaad het uitwerkzel zyn van 't
geen ik meen eene fchraapzuchtige onteering van her huwelyksbed te mogen noemen , wenschte ik wel , de ondervin
niet ten waarborge te kunnen inroepen ; doch te menig•-ding
vuldig zyn de voorbeelden, uit , deeze dwaasheid der Oude.
ren ontslaande, dan dat zy den dagelykfchen Waarneemer niet
zouden in 't oog vallen. Hier uit ont(taan die tweedragt en
oneenigheid, welke, in onze hedendaagfche huwelyken ,
over eensgezindheid en eenfiemmigheid zoo lang hebben ge.
zegevierd; van hier, insgelyks , dat mangel aan huishoudelyk]heid , welk het vergif van alle deugden is : de man en de
vrouw dienen over en weder elkander tot een plaag; hunne
heimelyke dwaasheden worden openbaar,en hunne misdryven
worden het onderwerp des gefpreks in alle gezelfchappen.
Doch, 't geen de fnoodheid van zulk een gedrag in het
helderst daglicht plaatst, is , de menigte der onfchuldigen
die , om den man , van welken zy eenen af keer hebben , te
ontwyken , dikmaals vervoerd wierden om zich in de armen
der eerloosheid te werpen , en zich aan het uiterfle verderf
ten prooi te geeven. Met hoe fchoonfchynen le voorwend
zulke Ouders zich zelven mogen tragten te vrede te Hellen,-zels
erger zyn ze zeker dan barbaaren , naar gelange zy tot de
voorwerpen hunner wreedheid eene nadere betrekking hebben.
Met dit alles is myne tneening niet, te'beweeren', dat een
Ouder zou verpligt zyn , aan alle de dwaasheden vats een
ydeizinnig Meisje van zestien jaaren te believen, die na eiken
Losbol zucht, die haar ontmoet; neen, geregtigd niet alleen,
maar verpligt zelf is ieder Vader, de neigingen zyner Kinderen tot het rechte oogmerk te betluuren ; en dit regt kunnen
zy,. van hunne zyde, nooit miskennen, ten zy het dwingelandisch worde uitgeoeffend, tot blykbaare ondermyning van
hun geluk. Maar zodanig een, fchandvlek is het voor de
menschlyke natuure , zoo ongemeen laag en veragtelylk is
bet, rykdom tot zynen eenigen dryfveer te (tellen, daar zoo
veete weezenlyke voortreffelykheden vereischt worden ter
veraangenaaminge van het leeven, dat 'er, van dien kant,
veel kan gezegd worden ter verontfchuldiginge van het be .uit, 't welk, in dit geval, het juk der afhanklykheid beftond
af te fchudden, en 'er zich ftoutmoedig tegen verklaarde, om
voor het geheele leeven gekluisterd te worden aan een gou-
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en blok, of aan een kistje van lichaamskwaalen, hoewel in
goud gevat. Nog meer wordt de misdaad des Vaders verzwaard , wanneer aan de eene zyde middelen genoeg voor.
handen zyn, om de bekrompenheid der tydlyke omftandighe.
den aan de andere zyde te kunnen aanvullen ; en 'er kan ,
naar myn oordeel, geene verglimping plaats vinden, wanneer
de wederzydfche genegenheid niet flegts op edelmoedige en
pryswaardige gronden fleunt , maar daarenboven zoo diepe
wortels heeft gefchooten , dat zy niet zonder de bntwyfelbaare elende van _beiden kan losgerukt worden.
Gemeenlyk klaagt een Vader, van deezen stempel, over de
hardigheid, van iets, 't welk de zorge van zyn geheele leeven was, te moeten geeven aan iemant , welke, zonder zelf
daartoe veele moeite te hebben aangewend, misfchien eensge
uitíleekende hoedanigheden bezit, de gaven der natuure, of de
gevolgen eener deugdzaame opvoedinge. Van zulk een laag,
bekrompen gemoed draagt deeze verdeediging de kenmerken ,
dat zy geen antwoord fchynt te vorderen. Intusfchen moet
Ik 'er nevens voegen, dat 'er, naar myn inzien , meer weezenlyke verrienile gelegen is in het t'onderbrengen van eene
Benige drift`, dan in het byeenfchraapen van millioenen ; en
dat ik liever zag, dat het eertig Kind , waar mede de
Voorzienigheid my hadt gezegend, heerfchappy over zich zelf
oeffende , dan dat het alle de fchatten der beide Indian bezat. Verder wilde ik aan dit flag van lieden vraagen, aalt
wien zy hunne rykdoinmen veiliger kunnen overlaaten , dam
aan iemant, wiens goedaartigheid en liefde, het geheele leeven lang, voor het geluk hunner Kinderen zal zorgen ; wiens
maatigheid, waarfchynlyk, hun geflagt met een gezond en wel
kroost zal verfieren ; en wiens deugd hen in dier`--gemakt
voege zal opleiden , dat zy der zamenleevinge tot nutte en
vereerende leden verftrekken?
't Geen de voorftanders van dit gedrag in hetzelve aller.
meest bewonderen, is, de zorge, welke het voor het naage•
raagt aankondigt. Maar wat zouden deeze vooruitziende man.
nen zeggen, indien het zoo uitviel , dat hun naageflagt onwaardig was, dat 'er voor gezorgd wierdt? En wat kan
men van onnatuurlyke verbintenisfen verwagten, dan de geboorte van Monflers y Eene vereeniging van Neigingen dunkt
my even noodig te zyn tot het voortbrengen van een geluk.
kig Kroost, als eene vereeniging der Lichaamen; en ik her•
inner my eenen Vriend, welke tilt dit óeginzel de reden af.
leidde van de ongemeene fchranderheid en fchoonheid, welke
men zomtyds by kinderen , vóór het huwelyk gebooren ,
aantreft. Doch , hoe dit zy , tot nog toe kan ik geene tegenwerping vinden tegen het gedrag, welk ik zoek aan te pryzen; naardien de man, door my bedoeld, iemant is, wiens
bekwaamheden bf zyne kinderen in goeden doen zullen ftele
-
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jen, 6f, 't geen nog beter is , hun misfchien zullen leergin,
rykdommen te veragten.
'Er zyn Ouders, die op hunne Kinderliefde roemen, omdat
zy, zoo als zy het noemen, de genegenheid hunner Dochte.
ren niet dwingen , door dezelve tot een enkel voorwerp te
bepaalen ; terwyl zy haar tevens beletten om den perfoon te
neemen , op welken haare genegenheid reeds was gevestigd';
even alsof het niet genoegzaam het zelfde ware, iemant zyn
no,odig voedzel te onthouden , als hem te dwingen om ver
te zwelgen ; of , alsof 'er eenige verdien lie ware-gifdor
In de beteugeling van eene magt , welke zelf de natuur hun
wystyk ontzegt. Om kort te gaan, zoo veel voorzigtigbeids,
regtvaaidigheids•en menschlievendheids dunkt my gelegen te
zyn in het bewilligen in de keuze onzer Kinderen, wanneer
die keuze weezenlyke voortreffelykheden ten grondsage heeft,
dat ik my niet verwonderde, toen ik ergens las, dat de verhandige man, en bekwaame Staatsman TBESMISTOCLES, volgens
zyne korte manier van zeggen , verklaarde , dat by, in een
Man voor zyne Dochter, altyd den voorrang zou geeven aan
een Man zonde; Geld boven Geld zonder een Man.
Tot de bovenflaande bedenkin4en kreeg ik aanleiding, door
bet ontydig afilerven van een jong Heer, wiens verdien lien
bem myner vriendfchap aanpreezen. Hy hadt onlangs het
.Hoogefchbol verlaaten , alwaar by in allerlei nutte kundigheden vorderingen hadt gemaakt, die zyne overige verdientten
en deugden aanmerkelyk verfraaiden. Eene vriendfchap. in
de vroegfte jaaren tusfehen hety en Bene jonge Juffrouw van
den zelfden ouderdom en rang , doch van onderfoheidene
tydlyke middelen , ontfiaan , was met hun tot wederzydfche
vuurige genegenheid opgegroeid. Zoo veel gelykheids hadt
'gr tusfchen hunne zeden en neigingen plaats , dat elk een
verklaarde dat zy voor elkander geboren waren. Intusfehen wierdt de jonge Juffrouw aangezogt door een Heer, die
,eiets bezat, 't welk hem kon aanpryzen, dan grootere rykdommen, en eene zekere bekrompenheid van gemoed, welke
;net de denkwyze van den Vader der jonge juffrouwe vol,
;naakt overeeniiemde. Diensvolgens wierdt zy gedwongen
om hem te trouwen ; 't welk mynen jongen Vriend derwyze
trof, dat by, van hevige koortzen aangetast , naa verloop
van twee niaandtp een prooi zyner liefde wierdt. Zoo veel
weets heeft de • Juffrouw van baars Vaders wreedheid, en
yan den dood des eenigen Mans , dien zy beminde, dat ,
gelyk zy , door wederkeerige liefde, in 't leeven met hem
vereenigd was, zy , vreeze ik , in den dood niet lang van
hem zal gefcheiden blyven. Indien het gewigt der droefe,
nisfe •p den Vader nederdaale , kan ik my niet verbeelden,
hoe de vermeerdering van tydlyk goed heili zal in staat ftel,
dgn ow het te kunnen draageg,
D4
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Ene waars Gefchiedenir.
(Uit het Engelschr)
ikmaals bevinden zich de bedryvers van het kwaade buis
D
ten ftaat, om de vrugten hunner euveldaaden te genièten. Het Geweeten, hoewel het voor een poos flaape, out=

waakt en befchuldigi hen , elk oogenblik ,hun à leevens door
de herinnering aan hunne fchuld vergallende.
be Heer KNWHTLEY, een Lanijonker van geene grootti
middelen, groot genoeg, evenwel , voor zyne leevenswyzenaardien hy zelden in de hoofiltad kwam , en van de kost
eens wellustiger leevens een afkeer hadt-bare.vmkn
— was, uit de zuiverfte liefde, en eene tleeds toeneemende
agting, op de kennis van de wgar4ye des voorwerps gegrond y
met eene buitenlandfche jolige JutFer in 't huwelyk getreeden,
die, als ouderloos, in een Kostfchool woonde, niet verre
van een en zyner bloedverwanten, welken by van tyd tot tyd
bezogt. Naardien by door dit huwelyk zyne bezittingen ver neerderde, noch voordéelige verbintenisfen aanging, wierde
y door zommigen befchuldigd, dool` anderen befpot. Voor
dat alles, egter, vondt hy ryklyké vergoeding in de beminne.
tyke hoedanigheden en deugden zyner Echtgenoote; die, even
als by, de eerzucht verfmaadde , en niets dan de waare ge.
moegens van huislyk geluk bejaagde.
Op zekeren dag, terwyl Mevrouw XCNIGHTLEY in een na•
buurig veld wandelde, met haar kind van weinige maanden in
haare armen, wierdt zy verrast, en in de daad eenigzins ont•
zet, op het onverwagt ontmoeten van en man in een mor.
iig en gehavend gewaat, met een langen baard , naakte bee.
nen en voeten, wilden opflag van 't oog, en die door de
folteringen Van een ontllelden geest veel fcheen te lyden. Zy
deinsde terug, en begon haare fchreden te verhaasten, wan.
beer by haar toeriep, dat zy niets hack te vreezen.
„ Ik," zeide by, , s , moet alleen voor my ielvetr vreezen.
Te veel kwaads heb ik reeds gedaan, en te keel daar voor
g eleeden, om nogmaals eenig leeven'd fchepzel eenig leed te
doen. Ik ben ongetrouw geweest omtrent de bevelen van
mynen vriend; zyne onfchuldige dochter heb ik opgeofferd ;
en de vertoornde geest van den beleedigden CLABRISSON
volt thy met wraak op de hielen.'
Dc naam van CLABRISSON wekte de aandagt van Mevrouw
YNIGIsTLzr j want bet was haare eigen fanlilienaast.
„Wat
^
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„ Wat is 'er van CLABRISSON?" zeide zy driftig.
„ 8 Mevrouw," hernam de vreemdeling, „ de vertelling is
droevig! zy is aanitootelyk! zy doet alle de verfchrikkingen
myns Geweetens ontwaaken! en evenwel vind ik my onwederftandelyk gedrongen, om overal, waar ik koorij, daarvan
een verhaal te doen. Het fchynt alsof ik door de bekentenis
van myne misdaad alleen daar voor kan boeten.
CLARR1SSON was myn vriend. Voor ongeveer twintig
jaaren . kwamen wy te zarien van de vaste kust hier te lande.
By hadt eene zeer aanzienlyke Comme gelds by zich, welke

by in eenige onderneemingen van handelbedryf niet voordeel
gebruikte. By hadt eene Vrouw en een Dochtertje. Zyne
Vrouw ftierf, omtrent twaalf maanden naa onze komst in Engeland: en weinige maanden laater wierdt by van eene zwsare
ongefteldheid aangetast, die zoo fpoedig toenam, dat binnen
twee dagen zyn toeftand hooploos was. In zyn uiterfle greep
by myne hand, zoo als ik naast zyne legerftede ongeveinsde
traangin ftortte.
„ VALORY," dus fprak hy, „ Ik verlaat my op uwe vriend.
(chap. Een vierde gedeelte myner bezittingen befpreek ik u;
befluur het overige voor myn Dochtertje. Niemant is 'er bui.
ten u , wien ik haar kan toevertrouwen; en aan u geef ik haar
over, met het volkomenfte vertrouwen op uwe eerlykheid."
Thans berigtte hy my , waar alle zyne bezittingen zich be.
vonden , teeltende een papier, 't welk my een volkomen regt
over dezelve gaf, en sliert kort daarnaa.
Geduurende eenigen tyd overlegde ik fleeds, hoe ik den
wil van mynen waarden overleedenen vriend op de beste
wyze zou volbrengen. Ik Relde zyne Dochter onder zulk
een opzigt, als voor haare tedere jaaren meest gefehikt was,
en hield naauwkeurige rekening van de ontvangene goederen,
opdat ik den last, my opgedraagen, getrouw en eerlyk moge
volbrengen. Niet lang , egter,, ieedt het , of de verzoekingen
van den Demon des Gouds overweldigden myne zwakke deugd;
ik wist, dat ik, zonder enig gevaar van te zullen ontdekt
worden, den geheelen eigendom , any toevertrouwd, my kon
toeëigenen, en laaghartig befloot ik daar toe. Ik befteedde
myne onfchuldige Pupille in een Kostfchool ten platten lande,
en betaalde voor haar twaalf maanden op hand , voor reden geeverde, dat • vermits ik voor eenige, maanden bui.
tenslands ging , ik niet gaarne zag, dat de betaaling ten agter
bleef, indien ik wat langer, dan myn voorneemen was, van
huis bleef. Deeze kleine fomtne was al wat myns vriends
Dochter van baars vaders nalaatenfchap ontving. Met her
overige begaf ik my na Frankryk, en genoot, etl^ke jaaren,
de vrugten myner laage trouwloosheid, met weinige kwelling
myns getveetens. Doch ten ` laattie , op zekeren dag de
Stad doorwandelende, en voorby het huis , alwaar ik met
-
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kennis had gemaakt, gevoelde ik eene ge•
rroedsknaaging, over de laage wyze, op welke ik het ver
welk by In my hadt gefield, had verraaden, en-trouwen,
door de herdenking aan de armoede en eleude , aan welke ik,
waarfchynlyk, zyne Dochter had blootgelield. Kort daarnaa
wierd ik van eerie zwaare ziekte aangetast , verzwaard, mis
geworden, door de aandoening myns-fchien,gvarlyk
gemoeds en de knaagingen van myn geweeten. Thans deed
ik eene gelofte, de rykdommen, welke ik op eene zoo moode wyze had verkreegen, te zullen afuiaan, en my zelven on•
der de verpligting te leggen , om het overige myner dagen van
brood en water te zullen leeven , tot dat ik het ongelukkig
weeskind, welk ik had beroofd, konde ontdekken, en haar
vergoeding doen; en, indien ik in dit onderzoek niet !laag-.
de, myne onregtvaardig verkreegene bezittingen tot een godsdienftig oogmerk te zullen aanwenden. Ter volvo:ringe valt
dit ontwerp, plaatfte ik alle myne bezittingen, uitgezonderd
een klein gedeelte, tot onderhoud van myn elendig leeven
noodig, in een Klooster, een van welks Vaders myn Biegtvader was, om aan de beleedigde wettige eigenaareste te worden
terug gegeeven, indien 't my ooit gelukte, haar te ontdekken. Daarop vertrok ik na Engeland , en begaf my , naa
myne aankomst aldaar, na het Dorp, alwaar het School geweest was , waarin ik de ongelukkige CLARA CLABRLSSON had
gelaaten; doch die het School hadden opgehouden, waren
al voor lang gettorven, en het School was 'er niet meer.
lntusfchen verffond ik van twee lieden, die veele jaaren in
de nabuurfchap gewoond hadden, dat zy zich het Weeskind
van eenen buitenlander , 't welk aldaar hadt gewoond,
zeer viel herjnnerden, doch tevens dat het overleeden was.
Op dit berigt gaf ik my aan wanhoop over, en heb zedert
door verfcheiden lanJen gezworven , draagende den onduldelyken last van een gekwetst geweten , waar van ik. geene
hoop heb te zullen verlost worden."
Zoo flerk trof dit Verhaal Mevrouw rtNIrtITLEY, dat zy zich
bezwaarlyk op de been hieldt, en bykáns van zich zelve viel.
„ ik," Iiep zy, „ ik ben CLARA cLABRISSON! Ik wierd ouderloos gelaaten op die wyze als gy hebt befchreeven;
doch van 't School zynde genomen , warrin gy my befieed
lhadt, door eene Dame, die genegenheid voor my hadt opgevat , en zedert na een'' afgelegenen oord van 't Koninkryk
verhuisde, is 't geen wonder, dc;t gy my niet hebt kunnen
ontdekken. Wat het berigt aangaat, 't welk tr my voor dood
deedt houden, en, ongetwyfeld, u in uwe naafpooringen,
om my te vinden, deedt verflappen, dat moet zynen grónd
gehad hebben in eene misvatting , welke ik niet kan verklaa.
ren. Doch wat my aangaat, laat de vreeze, dat gy aanlpi.
ding hebt gegeeven, om my gebrek en elende te doen lydcn,

CLABRISSON 't eerst
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u niet langer kwellen. Eene weldaadige Voorzienigheid fchyntj
zints het oogeiblik dat gy my hebt verlaaten, te zorgvuldi.i
ger over my gewaakt te fiebben. Allerwegen heb ik min.
zaamheid, vriendfchap en befchetming gevonden; tá thans r
gezegend met de liefde van den edelmoedigften en agtens.
waardigften der Echtgenooten, geniet ik een geluk, waartoe
niet flegts het befit der goederen , van welke gy my beroofd
hebt , maar van alle de fchatten der waereld, niets kan toe-

voegen."

Thans, vertoonde Mevrouw $1VIGIITLEY eeaigg kleinighe,
een, onder andere een klein portree van haarei Vader, 't welk
men haar in 't School, hadt gelaaten, en zy altyd zorgvuldig
hadt bewaard . VALOtlY herkende het terflond; en was overtuigd, dat hy haar hadt gevonden, welke by zoo lang ge.
aogt badti

„ Genadige hemel ! " riep by, valfende op zyne knieen i
terwyl de traanen langs zyne kaaken biggelden, „ uwe wel
heeft goedertierenlyk my van den last myns lydena-daighe
bevryd; gy hebt myn berouw beloond, door my de gelegene'

held tot het doen van vergogdinge te verleenenl"

Thans bragt Mevrouw X141C TLEY VALORY by haaren Echt-'
genoot; en het leed[ niet lang, of by ontboódt haare vaderlyke nalaatenfchap uit het Klooster, waarin dezelvo ter beWaaringe getleld was. Met moeite liet by zich overhaaled
om het aandeel te ontvangen, door zynen vriend CLABRISSON'
hem befproken; een groot gedeelte daarvan befteedde hy tot'
weldaadige oogmerken. Eerlang keérde by na Frankryk terug, en fleet het overfchot zyher dagen in het Klooster ,
aan 't welk h? de goederen hadt gemaakt, indien hy he
beroofde Weeskind niet mogt gevonden hebben..

/1IÍTWOORD VAN MAUPERTU1S AAN FREDERIK DEN 11
KONING #AI!( I^RUISSeN.

y gelegenheid dat dé Koninglyëe Pruisiifche Academie dell
Weetenfchappen te Betlyn, in het Jaar 1784, tot eene
B
Prysvraag opgaf: wie théorie Claire précife de ce qu'on aft
j

pelle Infini en Màthématiques, vroeg de Koning aan MAUPER'a

Tuis: wat toch eigenlyk de Differentiaal-rekening was? -.-,, Sire," antwoordde MAu^jrtaToIs , „ het is met de Differéni
„ tiaal-rekening eveneens als niet de geheimen der Vry-métie„ laars; die het a eeten wil, moet zelf een Medelid van da
;, Orde zyn." De Koning glimlachte , was met dit ant'Woord voldaan , en fptak naderhand tegen MAUPERTUIS nooit

Weder

over die diëpzinnige

Rekening.

TOT FRAAIJE LÉ7`TEREN, KONSTEN EN WESTEN.
SCHAPPEN, BETREKKELYk.

IETS + OVER DE LEER VAN GODS EENHEID IN DH
S?HRIFTEN VAN MOZES.

(Uit GaORGS STANLEY PÁBER'S HOrce MOfaice.)
feel is 'er, in de Boeken van MozES, 't welk dë!' zelve onderfcheidt van andere oude Schriften, en
de hoogere waarde daarvan, op het uiti}eekendst, kenmerkt. Onder andere wordt in dezelve geene melding
gemaakt van het weezeiilyk heftaan eeniger Onder-god
heden; men vindt 'er geen fpoor altoos van die. Hei•
lig- en voor God-verklaaring, welke men zo algemeen
aàritreft In de' Mythdlogle der Heidenen. In tegendeel 5
het Godsdienfig Eerbewys der Heideniche wereld
fchodn by hèriiaaling Vermeld doór den SchryVer der
Vyf Boeken, komt 'er altoos alleen in Voor met be.
Ivoordingen van de ftrengfie beftrafl'ing en de verre
gaandfe veragtilig.
De toegeeflyke geest des Heidendoms liet eieedlyk
gde niet
eene algemeene verdraagzaamheid toe, en moedi
zelden de gemeeiïfchaplykheid in Godsdienstige Eerbetooningen aan; maar, in de yoodfche Gedenkfctiriften,
wordt alle foort van Eerdienst, uitgenomen die aan den
enen waaren GOD toegebragt, voor ydel en affchuwelyk, uitgekreeten.
Gelyk een op zichzelven taande hoog uitil;eekende
Berg, in eene uitgestrekte vlakte, vormt het Wetboek
des.yoodJchen Wetgeevers, ten deezen opzigte , eene
treffende tegenoverhelling dier Mythologifche Fabelen
van alle Volken. én íiaat met eene deftige majefleit
geheel afgefcheiden van dè veelvuldige ftelzels der oude Afgodery.
De groote chara &eitrek van Heideniche Godsvereçr
ring, hoe zeer ook onderfeheid€tn gewyzigd door grilíI h
liMENG. I803. NO. I1.
,
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lige opvatting of door Priesterbedrog, is de, Veelgt.
dendienst. De voorwerpen der aanbidding mogen, 't Is
waar, nu en dan verfchillen in aantal, in tytels, in hoedanigheden; maar de veelheid der Godheden maakt
deeds de algemeene belydenis des Heidendoms uit ; en
eene verzaaking van den zuiveren Eerdienst, aan den
Eénen waaren GOD verfchuldigd, komt even zeer op rekening der verfyningen van Europa en Afia, des vernederden Eerdiensts van het Wester- halfrond, als van de: Taage
bygeloovig beid van Africa. De wysheid van Egypte,
de geleerdheid van Griekenland, de grootheid van Rome, en de kundigheid der Hindoflanncren, zo vol ver
waren even zeer onbekwaam om hun van-fcheidn,
de algemeene befinetting der Veelgoderye vry te houden. --- Ifraël alleen maakte eene uitzondering,
Ifraël alleen bleef 'er van beveyd , fchoon het verre
moest wyken voor de Heidenfche Volken in menschlyke
geleerdheid. — Het onderfcheidend, het by uitfluittng onderfcheidend kenmerk van de Leer, in de Boeken van MOZES begreepen, is de Leer van GODS EENHEID.

OPHELDERING VAN AARTSVADER JACOBS ZEGEN
OVER NAPHTALI, Gen. XLIX: 2I,
NAPHTALI

is eene losgelaatene Hinde. Hy geeft

fchoone woorden.

(Ontleend uit Scripture 1/lu//rated, by Engravings, referring to Natural Science, Cu/ems, Manners, &c.
by the Editors of CALMLTS Hiflory of the Bible.)

at deeze voorfpellende Zegenbede des Aartsvaders
D
opheldering vordert, ftraalt elk in 't ooge, die de
Taalkunde raadpleegt, of derzelver meening onderzoekt.

is een Hinde; eene Hinde behoort tot het
vrouwlyk gedacht; Hy is een teken van het manlyk;
NAPHTALI is dan bier en manlyk en vrouwlyk: doch in
welken zin, of tot welk oogmerk, wordt hier van een
Hartebeest, 't zy manlyk of vrouwlyk, gezegd, dat by
ivoorden geeft ? en wat betekent het, fchoone woorden?
Welk eene meening hegt de Leezer aan die uitdrukking?
Waar is de eenheid van het geheel, of de eigenaartigheid
NAPHTALI
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ieid der deelen? -Hoe ilemt .deeze zinfpeeling overeen
met de natuur, of met de volgende getteltenis en gei
fchiedenis van deezen Stam? Wy vinden flegts weinig
byitands , wanneer wy oude of laatere Overzettingen
raadpleegen.
BOCHART t HOTiBIGANT, DURELL, MICHAeLIS ,.eli
Linderen hebben, in overeenkomst met de LXX, dee2e Vertaaling gegeeven : NAPHTALI is een zich uit.
fpreidende (Terpentyn) boom; geeft fchoone takken: Dit
maakt de gelykenis eenpaarig; doch de zinfpeeling op
een Boom fchynt met vdordagt door den Aartsvader
gefpaard voor zynen Zoon JOSEPH; ten wiens op=
zigte by getuigt : JosEiH is een vrugtbaare Tak; een
vrugtbaare Tak aan Gene Fontein; en elke der takken
loopt over den muur. JOSEPH nu zou by een minder voorwerp vergeleeken zyn, indien NAPHTALI by
een geheelen Boom voorheen vergeleeken was : de
herhaaling van dit zelfde denkbeeld is ook niet waar
fchynlyk.
Alles draagt getuigenis van de verlegenheid, waarin
de Vertaalers en Verklaarders zich bevonden hebben:
Laaten vvy zien, of het behulp der Taal- en Natuurkunde ons niet konne te Rade komen. Het woord 11ilob is, even als ons woord Hartebeest, toepasfelyk op
Dieren van beiderlei Sexe — het woord , losgelaaten
Vertolkt, geeft eene werkzaame beweeging te verftaan,
éelle uitfchieting , voortfpruiting en voortzetting tot ze
woord , by geeft, kan uitfchieten-kernaftd—h
fchoone Takken kan men bewoorden
:
de
betekenen
houden, en op de hier gelegde gronden dit vers ver
-talen:
,

Hartebeest, in veyheid zwervende;
Hy brengt fchoone takken voort.

NAPHTAt,i is een

De Engelfchen bezigen het woord Takken ten opzigte
Van de Hoorns der Hartebeesten, en is dus de zinfpeeling volmaakt dezelfde als in 't Hebreeuwsch; de Franfchen gebruiken het woord Bois (Hout) , om Harte=
hoornen te betekenen. Tot verdere itaavmg deezer Ver
dient , *dat de Hoorns der Harten alle jaaren-talinge
afvallen, en jaarlyks op nieuw uitfchieteni Die hoorns
zyn breed en zwaar, naar gelange van den overvloed
en de voedende kragt der weiden ; of zy worden in
derHh2
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derzelver groei gefluit, indien . het voedzel fchaars of
fchraal is. BuFFON is hierover breed, in zyne befchryving van dit Dierengeflacht.
Overeenkomftig hier mede, . mag men op de Voer
fpelling van JACOB deeze aanmerkingen maaken. NAPH_
TALI zal een Land bewoonen Q zo ryk, zo vrugtbaar,
zo gerust, zo ongeftoord, dat hy, naa zich gevoed te
hebben in de ryk lie en overvloedigfte weiden , Tak.
ken, dat is Hoornen, zal uitfchieten van de treflykíle
grootte.
Hiermede zinípeelt de Aartsvader op het gelukkig Lot.
van NAPHTALI, niet rechtftreeks, maar zydelings; niet
door de kragt eener rechtftreekfche befchryvinge, maar'
by toefpeeling, ontftaande uit de waarneeming der uitwerkzelen. -- In de daad, het Lot deezer Stamroe
was ryk in Weidlanden, en de grond was,volgens de aanmerking van CALMET, zeer vrugtbaar in Koorn en Olie:
weshalven de eigenlyke kragt der woorden en de ver.
vulling der voorzegging voor de gegeevene uitlegging
deezer plaats pleiten. Wy hebben niet noodig, tot de
gelykenis, van een Boom ontleend, te komen, om aan
deeze plaats eerre klaare en eenvoudige betekenis te geeven: veel min zyn wy verpligt, de verkeerde overzetting onzer Vertaaleren te behouden, welke men mag, zeggen, dat eene onmogelykheid en tegenzeggelykheid behelst: dit alles komt te tterker voor, daar waarfchynlykheid en eigenaarti beid voor de thans gegeevene
Overzetting pleiten (*).
-

,

(*) Het Werk, waaruit wy deeze Vertaaling ontleenden
is met Plaaten uit de Natuurlyke Historie , tot opheldering , vercierd. De hier bygevoegde Plaat vertoont drie Hartenkoppen van een beroemd Hoogduitsch Beesten - fchilder;
een deezer vertoont den kop van een Hart, 't welk, langen tyd zich gevoed hebbende in de bosfchen vaal Duitsch.
land, zeer groote Hoornen en Takken gekreegen hadt; de
punten , daar aan te tellen , bedroegen niet minder dan zes
zestig. Laat dit (zegt de Engclfcbe Schryver) ten bewyze-en
dienen van de uitwerkzels der vryheid en des overvloeds ,
gelyk de Zoon van JACOB, waarvan het ten zinnabeeld firekt.
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fERICHT, AANGAANDE DE GEWKIUGE HERSTELLING VAN EEN SC !YNBAAR GESTORVENEN.

Aan de Heeren Schryvers der fllgemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen,
Myne Heeren!
aar bet on etwyffeld voor het algemeen van het uiterst aanlang is, door proeven meer en meer
D
verzekerd te worden van de mooglykheid ., dat fchyn.

baar gettorvenen weder opleeven ; vooral, welke middelen daartoe moeten worden aangewend: daar niet zeiden, door onkunde, zulke middelen gebruikt worden,
die den fchynbaar dooden gewis doen sterven , — zou
het my aangenaam zyn , zo UEDL. het hier nevens
verhaal van een geval, het welk dezer dagen-gande
filer heeft plaats gehad, in het Mengelwerk van uwe
Letteroefeningen geliefden te plaatfen ; blyvende met
alTe hoogachting
Uw Heilwenfchende Vriend

Oostburg, in het land
van Cad/and, den
4 Aug. I8oS.

N. VAN ILYSSEL,

Y. P. M'.

pden gden February dezes Jaars, wierdt, omtrent
een half kwartier uurs buiten de plaats, des voorO
middags ten elf 'uuren, door eenige voorbygangers, in

een floot, op de, fneeuw liggende gevonden een perfoon , welke bleek te zyn PIETER HAMERS, Burger
en Inwooner dezer Commune, ftyf,, roerloos, zonder
Benig teken van leven, en zynde, gelyk uit nadere informatien bleek, van 's avonds te vooren ten negen uuren,
en dus den tyd van veertien uuren , in de open lucht
aan het firengtte der vorst blootgefteld geweest. Men vondt weldraa goed , gemelden perfoon in het
naastgelegen huis van een landman te brengen, en te beproeven, of 'er nog niooglykheid ware, den bevroozenen en geheel dood fchynenden te ontdooien , en te
doen opleeven: waar toe men een groot vuur van takHh 3
ke-
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kebosfen vervaardigde , en den bevroozenen daar voor
lag; wordende, terwyl men met deze gevaarlyke proef
bezig was, naar Oostburg gezonden, om den Heer
A. F, KANNENGIE9$Eft ", ' Chlrurgyn dezer Commune,
te haalen , die by den Lyder kwam, nadat by reeds
adderhalf uur voor • het , heete - vuur gelegen hadt, ---Voo rnoemde Heer KANNENGIESSER de ongelukkige
onkunde ziende, die den Lyder, zo by nog leefde,
(waarvan evenwel noch ademhaaling, noch pols eenig
het niintte bewys opleverde) weldraa moest doen Iterven, deedt hem aanttonds van voor het vuur nemen?.,
en overbrengen naar eene plaats, die alleen voor cie
vorst beveiligd was, (verliezende tot dat einde een
kéld4r) en liet den Lyder op fneetiw leggen en niet
fneeuw bedekken ; welke proef weldraa ten gevolge
had(, dat ten den 'adem befpeurde. --- Mn hieldt
derhalven aan,, met geduurig verfche fneeuw aan te
wenden, en daarmede het lighaam te laaten wryven,
en hadt het genoegen , van des avonds ten vyf uuren
reeds zeer veel hope tot herttel te 13efpeuren. Ten
geven uuren bleek het, dat hy reeds alles, wat men
sprak, verflondt, terwyl by elk , die by hem kwam,
reeds kende , kuntnende gter nog niet fpreeken. -Ten agt uuren hadt de . proef reeds die uitwerking,,
•dat by zonder eenige belemmering met my over het
ongeval, het welk hem getroffen hadt, £prak; my ver
dat hy, van de koude bevangen zynde, ge--halend,
vallen was, en dat op hetzelfde oogenblik eene onwedèrttandlyke neiging tot flaapen het hem onmooglyk gemaakt hadt om weder op te £taan : vooral klaagde by
over gevoelloosheid van verfcheiden deelen zyns lighaams„
inzonderheid zyner voeten; moetende intusfchenn geduu.
rig wateren, het welk niet zonder inwendig pyn te ge,
voelen toeging; hebbende men voorts` veel moeite, om
hem uit den flaap te houden, 't welk de Heer KANNENGIESSER evenwel noodig achtte. — Geduurende twaalf
uuren wierdt 'er met 'de fneeuwbedekking en wryving
aangehouden , terwyl hem.;- tot zich zelven gekomen
zynde . warme thee met Succin. ` Citr. wierdt toegediend. Vervolgens liet de Heer KANNENGIESSER hem
nog den tyd van vier uuren een koud bad van fneeuw^.
water, en daarna een bloedwarm bad, gebruiken, waar pp de meeste deelen tot gevoel kwamen; terwyl vers
volgens'zweetverwehkende afkookfels met Oxym. Scid
lit.
-

,
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Jet, en Antira. Diapor. en het pulv. facchar. cum
Camphor. de uitwaasfeming zoo wel bevorderden, dat 'ef
zich alle hope opdeedt tot eene volkomen herflelling,
zonder letzel aan eenig deel des lighaams. Dan negen
dagen daarna is voornoemde PIETER. HAMERS door eene
hevige febris Catharralis aangetast geworden, waaraan
by, niettegenftaande het toedienen van gepaste middelen, drie dagen daarna , en dus op den twaalfden dag
na het eermm ongeval, in den ouderdom van byna zes
dertig jaaren, overleden is.
-en
Welke de aanleidende natuurlyke oorzaak tot den dood
dezes mans geweest zy, zal noch kan ik bepaalen; alleen doe ik opmerken , dat by zedert langen tyd geen
der gezondtle menfchen geweest is , maar integendeel
eene zeer benaauwde borsten droogen hoest gehad heeft;
om niet te zeggen, dat mooglyk de eeríle proef, met
het vuur, zeer veel nadeel gedaan heeft, daar zyn lig
welke het meest aan het vuur-hamopdieltfn,
zyn blootgeileld geweest, overal met mode plekken beet was. Zeker is het, dat de proef van den Heer
KANNENGIESSER groote uitwerking gehad heeft, fchoon
de man getlorven is ; zodat dezelve uit dien hoofde,
rnyns inziens , waardig is , aan het publiek te worden medegedeeld , opdat zy in zoortgelyke gevallen
aangewend moge worden, en tot nut van het menschdom verftrekken ! Het Fransch Gouvernement heeft
reeds , uit erkentenis voor den gedaanen dienst van
den Heer KANNENGIESSER in dit geval, hem eene Gratificatie van 150 Francs doen ter hand Rellen ; heb
tevens eenen zeer aanmoedigenden Brief-bendzyE.
van den Minister van het Inwendig Bef uur, en van den
.Prefect van het Departement der Schelde, ontfangen.
VAN EEN SCRYNEAAR GESTORVENEN.

REDI'S PROEVEN OP HET LEEVEN DER SCHILD•
PADDEN.

(Overgenomen uit aiiAw's Zoology, Vol. III.)
eenige Proeven neemende op de LeevensbeR
weeging, nam een Land- Schildpad, en maakte eene
groote opening boven in den kop , nam 'er alle de
RDi,

barsfens uit, en wiesch de holligheid fchoon, zo dat
Hh4
'er

4010 PROEVEN OP HEI' LEE VEN DER SCHILDPADDEN,
Ier niets van de harsfenen overbleef; hy liet de gemaakte opening zo als dezelve was , en gaf het Dier.
zyne veyhetd. Niettegenftaande deeze behandeling,, liep
de Schildpad weg, alsof derzelve geen het minite leed
wedervaaren was: alleen floot zy haare Dogen, en opende dezelve nimmer. Binnen korten tyd zag hy, dat
de gemaakte opening zich floot, en in omtrent drie
dagen dékte een volkomen huid de wonde. In deezen
harsfenloozen haat leefde het Dier, zes maanden lang,
liep rondsom, de leden, even als voorheen, beweegen t
de. — Desgelyks fneedt by den kop_ af van een Schild
drie-en-twintig dagen deeze affnyding overleef-pad,ie
de; de Kop zelf bleef meer dan een vierendeel uurs
gaapen, naa dat dezelve van bet Lichaam gefcheiden
Hy herhaalde Oe proeve van de harsfens.
was.
weg te neemen op verfcheide andere Schildpadden, zo
Land- als Verschwater-Schildpadden, die allen een ge.
ruimen tyd harsfenloos leefden. -- Hy nam ook waar,
dat by de Koppen van Benige hebbende weggenomen, en de Lichaamen twaalf dagen daarna; openende, de beweeging van het hart nog merkbaar Was
Zotraag verlaat het 1,eevensbeginzei deeze werklooze
Dieren.
-,

--

Door LUCAS O,.ING,
te Leeuwarden,

OVER DE AUTOMAATEN.

oor ffvtomaaten verflaat men, in het algemeen, al,lerhande konflige Figuuren , welke door middel
van verborgene raderen , gewigten, veeren enz. zich
)cunnen beweegen, gaan, vliegen , fpreeken, zingen,
en- andere verrigtingen waarneemén. De uitvinding van
dezelve fchynt zeer oud , en reeds lang voor de geboor.te van Christus, te zyn. Schoon men luist de Zetelsder Goden hiertoe niet wel zal kunnen betrekken,
vaan welken HOMERUS (Ii. E. 373.) zegt: „ Dat Vul,, canus gouden raderen onder dezelve maakte, ten ein„ de om van zelve in den Raad der Goden, en weder
;, terug uit denzelven, te kunnen gaan." Terwyl hlár
enkel een Poëtifche verfièring fchynt plaats te hebben.
Klaar niet meerder regt zal men hiertoe kunnen brengen: '.-.- De vliegende houten Duif v;n ARcrnTAs
(Aul,

D
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(Au! Gellii No&ies Attic, L. X, c. ia.) De ko,
p eren Arend, welke zich door Mechanifche kragt verbefte, en waarvan PAUSANIAS (L. VI, C. so.) fpreekt.
...-'- De kruipende Slak, by eene Praalvertooning van

DEMETI IUS PHALERUS (POlyb. XII, IS. p. 408.) r

Het groote konstwerk in eene Menfchelyl{e gedaante,
by de Bacchus-feesten door PTOLOMEUS PHILADELkrlus te Alexandrie aangerigt (4then^eus L. V, c. 7.)
Zoo verhaalt: ook PLATO, to zyn Dialog o deVirtute, van Standbeelden, welken by zelf had vervaardigd, en die, wanneer dezelve niet waren vastgebon.
tien, zouden wegloopen. Van eene Automaatifche
Venus fpreekt ook ARISTOTELES (de Anima, L. I, c. 3.)
insgelyks van de zelfbeweegende Zetels van DEDALU$
en VULCAnus (Politic. L. I, C. 3.) — Het is zeer
pezwaarlyk , eene voldoende verklaaring van het Me.
ehanismus deezer aloude Konstwerktuigen te geeven.
Veele Uitleggerenl van PLATO en ARISTOTELES willen,
dat de beweeging door middel van Kwikzilver zy
te weeg gebragt ; hoe dit ook zy,, het is ten min,
alen zeker , dat men aan geen verborgene Raderen ,
elastieke en gekromde Veeren , of iets dergelyks, kan
denken ; om da; die allee van eene veel laatere uit
-vindgzy.
In de nieuwere tyden kan men reeds eerder aan Automaaten denken, welke door raderwerk en veeren ge,
dreeven wierden. P . GASP . SCHOTTUS heeft, in het
eerfte Deel van zyn Magia Univerfal. (L. I, c. 6.)
veele konftige Automaaten befchreeven, welke, door
eene Mechanifche kragt bewoogen, menigerlei wonderbaare werkingen voortbragten. In zyn Technica Curiofa komen, onder den naam van Ilorometra bellicofa ,
verfcbeide vechtende figuuren voor, welke allerlei beweegingen maaken. By voorbeeld , een Mars, welke
met een Musquet vuurt, zoo dat zelfs in den tyd vacs
4 tot 6 fecunden

een

fchot

kan gedaan worden,

enz.

Dergelyke en meer andere vervaardi gde ook P. ATHAN.
KIRCHER ; by voorbeeld, konítige Vogels., welke met
de vleugels klapwiekten, en een geluid, als van na
-turlyke
Vogels, gaven.
Zoo had ook Keizer LEO gouden Vogels, welke zon.
en, andere Dieren, welke dronken, Menfchen, die op
uzicaale Inflrumenten blaasden en met de handen
werkten, en dergelyke; gelyk men by SCHOTTUS (its
Hh 5
Ma-
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Magia Univ. Part. IV, p. 278.) kan befchreeven vinden.
Dok BOëTHIUS maakte, onder anderen, fisfende Slangen,
waarover men CASSIODORUS (Lib. I7ariar. epifiol. penultim.) kan náaleezen. Deeze zelfde noëz xlvs zou ook
een Vrouwen-beeld vervaardigd hebben, welke eenera
Appel, met kostbaare juweelen bezet, in haare hand
hield; maar die, welke denzelven aanraakte , wierd
met veele werpfpiesfen doorboord , en was dus op de
plaats verlooren. Dit beeld maakte by voor Koning
CHENNETUS , die, door middel van hetzelve, cRuTHLINTUS, Zoon Van ItENELLA, doodde, welken by
op eene listige wyze daarby had gelokt (HIERON.
CARDANI de varietate rerum, L. XII, C. 58, p. 430.)
Te Palermo, in Sicilien, heeft de Abt GIEZI, ten
tyde van SCHOTTUS , onder andere zeldzaame dingen,
ook een beeld gemaakt, welk een Jongen voortelde,
die duidelyk en harmonisch op de Citer Ploeg, zich
boog , weder oprigtede, op de tafel rond dani}e, enz,
.— Zoo was ook, op de Keizerlyke Gallery te Weenen , in denzelfden tyd , een Standbeeld van Keizer
FERDINAND DE II te zien, welk, eveneens als of het
leefde,- zitten ging, weder opftond, rond ging, en van
onkundigen , die hetzelve bezagen , voor een leevend
Perzoon gehouden en begroet wierd.
Wat de Koperen Arend betreft , welke Keizer MAXIMILIAAN I, by deszelfs Intrede te Neurenberg op
den 7 Juny 1470, te gemoete vloog; en de Tzeren
Vlieg, welke uit de hand des konftenaars by de aan
rond vloog en weder tot den eertien terug-fchouwers
keerde . (twee Konstftukken , welke, volgens het ver.
haal van PETRUS RAMUS, (de fcholis Mathematicis, L.
II, p. 65.) door den beroemden Geleerde JOH. MULLER , Of REGIOMONTANUS , zouden vervaardigd zyn);
dit fchynt een louter verdigtzel , waarfchynlyk door
gemelden RAMUS, die eerst in 166o te Neurenberg geweest . is, uitgedacht, ten minílen geweldig opgefierd en
vergroot. (Men zie onder anderen KiSTNERS Gefchichte
der Mathematik, T. I. f. 385,)
In Neurenberg maakte zekere JOHAN HAUTSCH, een
in de Mechanie zeer ervaaren Konilenaar, in het Jaar
1640, een Wagen met vier raderen , waarmede by,
zonder voorfpan , enkel door middel van een raderwerk, met een in den Wagen verborgen medehelper,
door de geheele Stad, en buiten dezelve over berg en
dal,
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W, waar heen hy maar wilde, kon ryden. In een
uur maakte by een voortgang van meer dan 2000 fchre.
den. Ook kon hy, door middel van een aan de As
aangebragt Roer , naar alle kanten ftnuren en wenden,
Een Draak, die zich voor aan den Wagen bevond, ver
hoofd, en door byzondere-draieognht
perswerken fpuwde by water uit, en dreef daar mede
tIe Menfchen uit den weg, die den Wagen in deszelfs
voortgang belemmerden Ook blaasden een paar Enge
bazuinen. Dit Konst--len,gdurhtyop
werk wierd , in het Jaar 1650, aan den Prins van
Zweeden, KAREL GUSTAAF , voor Soo Ryksdaalders
verkogt, en bevindt zich nog heden te Stokholn. Hier
op maakte gemelde Konflenaar een anderen voor den
Koning van Deenemarken , in de gedáante van een
Triumf-wagen, waarvoor hy eene aanzienlyke belooning
ontving, Zoortgelyke Wagens vindt men befchreeveu
in"P. GASP. SCHOTTI llfagia Univerfalis, en OZANAM a
Récrëations Mathem. et Phyfiques, T. II enz. ---Zelfs Ploegen heeft men door middel van raderwerk
zodanig zoeken in te rigten, dat olie van zelve voortgingen.
GoTTFRIED HAUTSCH , Zoon van den voornoemer
den Konflenaar,, maakte in de laattte helft der 17de
Eeuwe , ten gebruike van den toenmaaligen Dauphin
van Frankryk, LODEWYK XIV, een groote Tafel, op
welke twee kleine Legers van Ruiters en Voetvolk tegen elkander als in flagorde (tonden, ep, zoo ras een
in de Tafel zich bevindend Uurwerk opgewonden
wierd , op elkander los gingen , hieuwen en taken,
Karabynen en Musquetten op elkander losbrandden ,
compagnies-gewyze zwenkten; kortom, alle de Evolutien eener Bataille verrigteden. MA1U ERGER verzekert
(in zyn Horologiographia , p. r 6o) tlat hy in zyne
jeugd dit Konstituk zelf gezien heeft, ---',Ook de ,beroemde Wiskonftenaar , LEONARD DA VINCI , flelde
T.ODEWVK DE XII, by deszelfs Intrede te Milaan, een
konstryke Automaat voor; namentlyk een Leeuw, wel
treden voor den Koning ging, daarop ftil-kenig
ílond, de kaaken opfperde, en in deezen het wapen vap
Frankryk vertoonde.
In de i8de Eeuw zyn onder de Automaaten byzonder beroemd, die, welken VAUCANSON gemaakt heèft,
en welke voor de. eerfie maal in het jaar 1738 ,te Parys
!
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rys zyn te zien geweest. — Het eene was een zit,
tende Fluitfpeeler, die 12 Rukjes fpeelde, en wel, ge
minsten verzekerd wordt , door uit den mond-lykten
in de Dwarsfluit gebragten wind, wier gaten door de
vingers van het Konstttuk naar vereisch geopend en
geflooten wierden. — Het tweede Automaat was een
staande figuur, die even eens op een in de linkerhan44
gehoudene Provmtiaale Herderspyp fpeelde, en met de
rechterhand de maat op een trommel, Tambour de Basque, Ploeg. -- Het derde was een, Eend van eene
i,atuurlyke grootte , die de vleugels bewoog, alle be.
weegingen gelyk een Eend maakte , gelyk een Eend
fchreeuwde, water dronk, graankorrels at, en, naa ver.
loop van eenigen tyd, dezelve verteérd wederom uitwierp. Men vindt in de Eufyclopddie, T. I. p. 448,
Art. Androide, gelyk ook in WIEGLEB 'S Magie, I Th.

f 28 3 , eene korte doch zeer onduidelyke befebryving
an den Fluitfpeeler ; van de twee laatften vindt men
nergens eeneg gewag. --- In heet Jaar 1752 trok een

Zilverfmid, Dv MOULIN, met deeze Automaaten door
de Nederlanden en Duitschland rond. In Neurenberg
wierden dezelve, wegens fchulden , voor 3000 Guld,

verpand, en voor dien prys naderhand aan den Hof.
raad BEIREIS, te Helmftad, verkogt. — De Fluit

ademt thans nog eenige zwakke toonen ; de-fpelr
Eendvogel maakt nog wel alle beweegingen , . doch
heeft het buitenbekleedzel verlooren , waardoor men
liet geheele inwendige Mechanismus kan zien.
De beroemde Mechanifche Schaakfpeeler van den
Heer VAN KEMPELEN, die vóór omtrent 20 jaaren in
Duitschland met zoo veel ophef en bewondering is ver,
toond , verdient eerder onder de zoogenaamde Phyfifche
en Mathematifche Konstilukken van eenen OZANAM,
COMUS, PELLETIER en ouYOT , waar door onkundi-

gen in verwondering gebragt worden, gerangfchikt, dan

onder de weezenlyke Automaaten geplaatst te worden ;
^vyl het geheel iets anders is , door allerhande konst,
greepen een Mensch te verbergen, welk door de werktuigelyke inrichting van het Konstbeeld , en met be.
hulp van den Magneet, de eerile en willekeurige be-

weeg ingen veroorzaakt, dan of zulks, gelyk by de were

kelyke Automaaten moet plaats hebben, alleen door raderen , hefboomen, veeren enz. gefchiede. Men zie
hier over eerre fraaije befchryving en afbeelding door

den
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den Vryheer J. F. ZU RACKNITZ, Ueber den Schachfpieler des Hrn. VON KEMPELE and des/en Nachahmung.
Dresd. 1789 (*). — Even hetzelfde kan men zeggen
van het Spreekende Werktuig •van denzelfden Hr. VAN
KEMPELEN , waarvan men in het Leipziger Magazyn,
i784, eene even zoo . onvolledige befchryving van Prof.
HINDENBERG vindt, als het Werktuig zelve gebrekkig
is. — Over alle voorgewende fpreekende Werktuigen in het algemeen, en derzelver phyfifche onmogelykheid als Automaat befchouwd, vindt men eene gegronde, oordeelkundige. Verhandeling in WIEGLEB's Magie, 5 Th. f. 19.4. it. f;
Maar de konfiigf}e en meest verwonderenswaardigile
Automaaten, welke 'er misfchien ooit geweest zyn, zyn
door de voortreffelyke Mechanici JACOB DROZ en deszelfs Zoon, te Chaux de Fond in Zwitferland, vervaar'
digd. Deeze twee beroemde Konfténaars, geleid door
Bene uitgebreide kennis van de theorie der beweeging.,,
en van de verhevepfte deelen der Natuur- en Wiskunde , verheffen zich hoe langs hoe meer boven hunne
eerfte Konstf}ukken, en vervaardigen zulke Automaa ten, welke niet alleen het menfchelyk vernuft tot eere
verftrekken, maar die ook by de beroemdtle Kontte
naars de grootuie verwondering moeten verwekken. Onder de veele door hun vervaardigde Konstitukken zul
voornaam -lenwyfgtsdbchrvianegd
aten mededeelen.
EerJle Stuk. Een figuur fielt een tweejaarig Kind
voor, welk op een Tabouret zit, en fchryft. Dit fchry.
vend Automaat doopt zelf zyn pen in een inktkoker
fchudt het overvloedige weg, en fchryft naauwkeurig alles naa, wat men hetzelve (ongetwyffeld naar een voor.
fchrift des vervaardigers) diéteert , zonder dat het iemand middelyk of onmiddelyk aanraake. Het plaatst
de hoofdletters naar behooren , en laat tusfchen ieder
woord de vereischte ruimte. Zoo ras een regel is uitgefchreeven , gaat het tot een volgenden over , met
waarneeming van den behoorlyken afftand tusfchen Tederen regel. Terwyl het fchryft, zyn deszelfs oogera
op zyn werk gevestigd, en wanneer hetzelve ee, voorge,

,

,

;

() Men zie ook, over dit Kontsftuk, de 1Jrfeyen over den
SchaakJpeelef,, van e. d. VON WINDISCH p by den Uitgeever

deezet, Y$TEMA> te bekomen.
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gelegd fcjirift copieert 3 dan werpt het, zoo ras eefl
fyllabe of woord ten einde is, een oog op het fehrift y
welk het naafchryft.
7iveede Stuk. Een andere figuur maakt door haard
gedaante en grootte het tegenftuk van de voorgaande
uit, en fielt een Kind op een Tabeuret voor, welk met
een potlood eenige fehetzen op een fchryftafël tekent.
Op eene nette wyze ontwerpt het kleine tekeningjes 3
welker eerfte trekken het opdraagt; dan eerst volvoert
bet 't geheele, geeft alle deelen de behoorlyke fchaduw,
en eindelyk herfielt en verbetert het de onvolmaaktheden van zyn werk. Het verwydert ten dien einde zom•
wylen de hand, om dat geen, wat het gemaakt heeft;
des te beter te kunnen zien, en het overtollige potlood
weg te blaazen. Het verfchaft waarlyk een 'bekoorlyk
gezigt , de beweegingen der ooges, handen en armen
te zien , welke op de volmaaktfte wyze de natuur nab
bootzen,
Het Derde Stuk vertoont een, op een Taboutet zit
tend, Meisje van io of 12 jaaren, welk op een C1a=
vecinlbel fpeelt. Het lyf, de oogen 3 armen, handen en vingeren van deeze figuur vertoonen erfchillende beweegingen, volkomen gelyk aan de natuur,
Zy fpeelt met veel naauwkeurigheid verfcheiden zwaare
Muziekstukken van twee en drie deelera. Haar hoofd
en oogen zyn op alle zyden beweeglyk 3 zoo dat zy
dan eens op de Muziek, dan op Naare handen, en dan
wederom op de aanfchouwers ziet. Zomwylen buigt
zy haar geheele ligchaam, als wilde zy het vóbrgelegde iluk nader befchouwen : ook ryst en daalt haar
borst en keel by afwisfeling, om het adeenhaalen uit
te drukken.
Het Vierde Stuk is een volmaakt afbeeldzel-vaf9 natuur en kónst, en verwekt in den befchouwer gemengde aandoeningen van bewondering en verbaazing. Men
ziet hier rotzen en tuinen, hutten en kasteelen. Groot is
de menigte , menigvuldig zyn de onderfcheidere voor
welke dit buitengewoon Konstíluk daarftellen;-werpn,
en deszelfs werkingen zyn ten hoogten verwonderenswaardig
Het geheele werk heflaat slechts eene ruimte van 4 voeten in het vierkant , en van 2 tot 3 voeten in de hoogtes
De voorgrond (telt een fierlyk Parterre voor, het welk
door de voorzyde van een Gebouw geflooten is. Verder
„
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der heen ziet men. een Zwitfersch Landfchap , omringd
met rotzen, achter welken de Zon opgaat, in het Zuiden koomt , en ondergaat ; en wel zoo , dat deeze beweegingen met den waaren loop der Zon boven onzen
horizont , naar de verfehillende jaargetyden , volmaakt
overeenkomen.
Op het met planten; ftruiken en boomen vervulde
Landfchap ontdekt men een - Boerenhut, een Moolen,
een Beek, en Kudden , welke op eene weide graazen.
De achtergrond fielt een reeks fteile , met holen en
grotten doorgegravene rotzen voor, op wier kruinen men
weidende Geiten ziet.
Het op het herdersleeven betrekkelyke gedeelte ver
een Herder en Herderin, Lammeren en Geiten ;-ton
die men ziet weiden, en hoort blaeten ; eene Koe, die
het gras afeet; een Kalf , dat aan dezelve zuigt, en
een Hond , welke de kudde bewaakt. De beweeging
en het fpel van het ftuk begint met een Boer, die,
op een Ezel rydende, uit de Hut koomt, dwars door
het Landfchap gaat, over de beek liggende brug rydt,
én zich in den , Moolen begeeft., om aldaar zyn meel
op te laaden. Terwyl by de kudde voorbygaat, blaft
de Hond eenige maaien, zoo natuurlyk, dat meermaa
Honden door de Item zyn misleid. Kort-lenvd
daar naa verfchynt de Herder , die uit het hol eener
rots voor den dag koomt, op eenmaal fIil itaat,'zyna
fluit aan den mond brengt , en eenige maaien fanta..
zeert; zachtkens herhaalt de Echo de toonen der fluit,
en de Herder begeeft zich vervolgens wedei op den
terugweg. Maar nu ziet by ónvérwagt de Herderin
by Naare Schaapen liggen , met het hoofd op haaren
arm leunende. Hy nadert haar, fpeelende een teder
ftukje. De Herderin ontwaakt , richt zich op, ziet den
Herder aan, grypt haar Citer, en fpeelt hetzelfde airtje;
tot dat de Herder, door de onverwagte terugkomst van
den Boer verrast, eene buiging maakt, terug trekt, en
in de grot van de Herderin gaat. Deeze, zonder iets
te laaten merken , neemt haare voorige flaapende houding wederom aan; en dan wordt men den Boer ont'waar , die nu te voet naar zyne hut terug gaat , en
zynen met een meelzak beladen Ezel voor zich heenen
dryft.
Een traliewerk omringt bet Parterre , tusfchen het
welk men by afwisfeling geplaatst vindt, Eikenboomen,,
Bëeltl.
-

-
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Beeldzuilen van porcelein, Fonteinen, en eenige OrafiQ
jeboomen , waaraan men bloeifels ziet voor den dag
komen, welke zich vervolgens openen, en eindelyk in
werkelyke vruchten overgaan.
Het Bouwkundig gedeelte is insgelyks met zeer fraaije
$eeldzuilen van porcelein verfierd men ziet aldaar twee
Springbronnen , welker fpel de oogen op eene aangenaame wyze misleidt; en een Volière, in welke onder=
fcheidene Vogels rondvliegen, en, gelyk in een bosch^
den uittieemendten Wildzang laaten hooren. , Middeii
in het Gebouw is een Portaal waarin een Uurwerk
met fraai finywerk verfierd. By den ingang van het
Portaal ziet men eene Boerin, welke op het Hakke^
bord verfeheide Menuetten fpeelt , waar by twee
Vrouwlyke figuuren met zeer veel zwier en regelmaa.
tigheid danfen.
En offchooin alle de figuureii in dit fluk feet dooi
elkander gewikkelde beweegingen verrichten, handelen
dezelve evenwel zoo ongedwongen4 dat de natuur zelve
naauwlyks iet vooruit fchynt te hebben; doch derzel.
ver orgamfatie voor het muziekalisch gedeelte is voo?
liet overige maar fchynbaar.
Deeze vier Hukken , zyn gemaakt door JACOB mttoz a
den Zoon , behalven het eerie, waaraan de Vader het
meeste deel heeft. Onder allen is byzonder het Meehanismus van het fchryvende Automaat onbegryplyk i
want niet alleen alle woorden der Franfche taal , weld
ken men het voorzegt fchryft het ; maar zelfs, wanneer het begonnen heeft een gedi teerd woord te fchryven, en men beveelt het, dit woord te laaten itaan,
en 'er een ander voor te plaatzen, dan breekt het
aan4londs 't eerfle woord af, en begint het tweede te
;

;

fchryven.

De by11a alle. mogelykheid overtreffende konst van
deeze Automaaten heeft ook zederd het Jaar 1774 eene
menigte . Vreemdelingen, welke zoo door hunnen rang
als kundigheden uitmunteden , naar Chaux de Fond gelokt. Elk was begeerig, de Heeren DROZ in perzoon
te leeren kennen, en de buiten gewoone Konstttukken te
zien , door hen vervaardigd: De verwachting van een
ieder wierd aldaar in de daad nog veel overtroffen.
Naa dien tyd hebben deeze Konflenaars hunne Automaaten naar Engeland en Frankryk verzonden , waar
men dezelve toejuichte , en het groot vernuft bewonder.
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derde, 't welk in (laat was, om zoodanig iets, op eene
geheel onbegryplyke wyze, uit te voeren. Zelfs vAV.
CANSON, de zoo beroemde Mechanicus, had een groot
verlangen om deeze Automaaten te zien , en — ftond
verbaasd. Van den jongen DROZ , die toen nog geen
24 jaaren had bereikt, zeide hy: „ deeze Jongeling be„ gent daar, waar ik altoos gewenscht hebbe op te hou„ den." Deeze Jongeling zette zich vervolgends te Londen neder; doch heeft thans, volgens de openbaare berichten, zyn verblyf te Parys.
Men ziet nog by den ouden DROZ allerhande konfHge Automaaten ; by voorbeeld, Kanarie - vogels, welke
in hunne kouwen rond fpringen , en verfcheiden 1}ukles zingen , met de natuurlyk(ie beweeging van den
bek, keel en het geheele ligchaam. Hy verzendt vee le van die lukken naar Konftantinopolen, en verkoopt
een aanmerkelyk ' aantal in het Serail van den Grooten
Heer. — Altoos is hy met de grootfte welleevendheid bereid , om vreemden, welke hem bezoeken, zyne Konstitukken te toonen; verkrygende hier door zyne verwonderenswaardige bekwaamheden eene dubbele
verdienfte. (Men vergel. Befchreib. des Furftenth.
.TVelsch - Neuenburg eind Vallengin. Berl. 1783. f. I4.
U. f. — en j. H. POPPE , Ausfuhrliche Gefchichte der
sbaoretisch praEt. Uhrmacherskunst. Leip. i8oi. f. 470.
u. f.)
,

13YZONDERHEDEN , BETREFFENDE DEN ABBé
DE VATTEVILLE.

(Uit de

journals of Travels. By Locff«Ate: MUÍIRHEAD.)

e lotgevallen van den Abbé
zyn
zo zonderling en zo weinig bekend , dat ik de
D
hoofdtrekken daarvan zal opgeeven. Hy was de Broe•
DE VATTEVILLE

der van den Baron DE VATTEVILLE, die ten eenigen
tyde Afgezant was aan het Hof van Londen. De Abbé , Colonel zynde by het Burggundisch Regiment in
dienst van PHILIPS DEN IV, Koning van Spanje, gaf
blyken van zynen moed in herhaalde gevegten. Dan,
getroffen door hartzeer , wegens mangel aan bevorde'ring, zag hy van den Krygsdienst af, en werd Kloosterling by de Carthuizers te Befancon.
MENG. I803. NO. II.
Ii
Naar-
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Naardemaal zyn woelige geest met de flute en naar
geestigheid van het Kloosterleeven niet. ftrookte, maakte hy affpraak met eenen vertrouwden Vriend, die hein
met. een paard aan den _ ringmuur des Kloosters zou
opwagten: heimlyk hadt hy, van zyne bekenden,. eenig
geld, een rydrok en een paar piftoolen gekreegen. Zo
toegerust, doop hy 's nagts. uit zyn cel in den tuin,
Lootte den Prior, dien by by 't heenen gaan. ontmoette, over hoop, klom den muur over, en 'reedt met allen fpoed weg. Toen zyn paard door vermoeienis
en honger niet verder voort kon,. fteeg hy af by een
geringe, herberg, beval .dat neen eeten voor hem zou
gereed maaken, en zette zich met alle bedaardheid aan
tafel., — Een Reiziger, die eenige minuuten naa hein
kwam, verzogt beleefd, met hem te mogen aanzitten.
VATTEVILLE weigerde zulks , op een barsfen toon ,
zegende dat 'er naauwlyks genoeg voor hem alleen op
tafel flondt. Onverduldig om tegenfpraak te hooren,.
nam, by een piftool , fchoot den Reiziger overhoop,
en dreigde met het ander de Waardin en haar Knegt, indien zy hem in zyn eeten Hoorden.
Strafloos dit ontkomen zynde,. kwam hy, naa veele
ontmoetingen, in Turkyen, zette den Tulband op, kreeg
eerie plaats in het Leger, beklom de waardigheid valt
Basfa, en werd benoemd tot het Gouvernement van
Benige Streeken in Morea.
Dan, verlangende zyn Geboorteland weder te zien ,
tradt by in eene geheime onderhandeling met de Venctiaan'en , toen ten tyde met de Turken in oorlog , e
verwierf vergiffenis, met aanbod van eené niet onaanzienlyke Gemeente in France Comte. Hy leverde de
Steden en Sterkten, onder zyn bevel Itaande, aan den
vyand over; en LóDEWYK Dr. XIV boodt hem de opengevallen Zetel van Be/ancon aan. -- De Paus, nogthans , die de vergiffi nis verleend hadt, weigerde de
Bulle tot die hooge bevordering; en by moest zich te
vrede houden met de eerst aan hem toegeweezene Standplaats en twee ryke Abtdyen.
Te midden van zyne grootheid verzogt by zomtyds
zyne oude Vrienden de Carthuizers, en ftierf eindelyk,
den ouderdom van negentig jaaren bereikt hebbende ,
op zyn bedde! — Een Rooyer, die de helft van deeze
misdryven,gepleegd hadt., zou het leeven op het schavut gelaaten hebben.
M.-
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13ERIGTEN, WEGENS HET EILAND CEYLONi
Volgens ROBERT PERCIVAL, Esq,

(ilervolg van bl. 458.)
TRINCON0 MALE.

Stad Trinconomale, naast Columbo de áangele^
D
egenfte op het geheele Eiland gerekend, ligt op de
Noordoost-kust, op de Noorder Breedte van 8`r 39/

en de Ooster Lengte van 3Y" 25". Dezelve loopt in
teiie Noord -oostIyke richting , langs den eersen arm
van de Baai ; en ligging en aanleg maaken deeze Stad
1l erk. Het land daar rondsom is berg- en boschagtig
de grond onbebouwd, en het geheele voorkomen woest.
De digtbegroeide wouden (trekken ter huisvesting van
wilde Dieren van verftheidenerlei foort, byzonder Wil
Buff=els en Olyphanten. De laatstgemèl•-deZwyn,
den komen dikwyls in de meiren niet verre van het
Vort, om te drinken en zich te basden . Men heeft ze
dikwyls op den afltand van een myl van de Stad ge
-vange.
Trinconomale heflaat meer ,gronds dan Coluazmbo, doch
telt een veel minder tal huizen , en deeze zyn kieinder
en geringer in 't voorkomen, dan die men ontmoet in
*uerfcheide Steden aan de Westkust. De omtrek van
Trinconornale , binnen de muuren, is omtrent drie my-,
len. In deezen omvang is ook begreepen een heuvel of
hoogryzende grond , onmiddelyk aan zee , en 'bedekt
met veel kreupelhout, waarin wild en gevogelte fchuilplaats vindt.
Het Fort is Clerk, eb beflrykt de voornaamfle baai jen, en bovenal den ingang van de groote haven, of
binnenbaai, welke in alle laatgetyden , en by alle
weersveranderingen; eene veilige legplaats oplevert aan
Schepen van allerlei grootte, zynde aan alle zyden ingeilooten , en diep en groot genoeg om een zeer groot
getal van de groottle Schepen te bevatten. Deeze ha•
ven wordt ook bettreeken door liet Fort Óostenburg,
't welk zeer sterk is , en op eene hoogte {laat, die in
zee uitteekt. Dit Fort is oorfpronglyk van Portugeefchen aanleg ; zy bouwden 't zelve op de ruïnen an
eení.
1i 2
;

-
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eenige vermaarde Pagodas , die 'er voorheen donder.
't Zelve kan uit zee niet aangetast worden, voor dat
het Fort van Trinconomale eerst ingenomen , en de ingang der haven vermeesterd is. In de baai zyn de oevers zo ityl, en het water aan dezelve is zo diep, dat
het bykans onmogelyk is, van de rotzen in Schepen te
stappen, die 'er langs geankerd liggen. Deeze haven
is, van wegen derzelver natuur en ligging, eene zaak,
welke Ceylon tot een onzer voornaamfte verkrygingen
in de Oost - Indiën maakte.
'-

MALA TI VO E.

De naaste post aan Trincono nafe , aan deeze zyde,
is Malativoc, in een zeer romanesken en aangenaamen
ttand gelegen , vyf - en - dertig mylen Oost ten Zuiden
van _7afnapatam. Hier hadden de Hollanders eene
kleine Fa&ory met een Fort; doch het werd nimmer
gehouden voor bekwaam ter verdeediginge. Digt by
het Fort is een klein gehucht ; en eene rivier, welke
hier in zee fort, vormt eene haven , gefchikt voor
klein vaartuig. De voornaame bezigheid der Inwoon.
deren is visfchen: de vangst verzorgt Trinconomale van
visch. Vee en gevogelte is hier in grooten overvloed
en zeer goedkoop. Wild komt 'er ryklyk voor, en de
bosfchen zyn vol wilde zwynen en harten.
JAFNAPATAM. - POINT PEDRO.

Noordwaards van Malativoè optrekkende, vinden wy,
dat de Noordlyktte uithoek des Eilands zich uitflrekt
in een langwerpig Schier - eiland, bykans van het overige afgefcheiden door een Zee - arm, die het Eiland
ten naasten by doorfnydt. Dit Dittri&, bekend onder
den naam van , afnapatam, ziet rechtftreeks op Negapatam, op de kust van Coromandel, en wordt voor het
gezondte des geheelen Eilands gehouden. lVrugten ,
moeskruiden, wild en gevogelte komt 'er ryklyk allerwegen voor. 'Er blykt hier iets in de lugtsgefteltenisfe
te weezen, verfchillende van de andere deelen des Eilands : want het is alleen in de ftreek, welke tusfchen
Point Pedro en .7afna ligt, dat men Schaapen, met voordeel, gehouden heeft. De Artykelen voor buitenlandfchen handel, hier geteeld, zyn van geene groote waarde:
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de . -want fchoon 'er Kaneel en Peper geteeld worde ,
zyn deeze beide voortbrengzels van eene flegter foort,
dan die groeijen in liet Zuidwesten des Eilands.
Het Fart en de Stad Yafnapatana liggen op de Noorder Breedte van y° 4I en 8o° - ia' Ooster Lengte, op
den affiand eeniger mylen van de zee; doch heeft 'er
gemeenfehap mede door eene rivier, met booten bevaarbaar. De Rivier valt in zee naby Point Pedro,
waar desgelyks een Fort en Haven is, op de Noorder
Breedte van 90 521 en Ooster Lengte 80 0 27/. De
overvaart van Point Pedro na Negapatam wordt doorgaans , niet booten , in weinige uuren afgelegd. Het
Fort van , afnapatam is klein, doch by uitftek net en
welgebouwd, en de Pettah is grouter en volkryker dan
die van Trinconomale.
Het meerendeel der I t^ woonderen is van Moorfche af
verdeeld in verfcheide Stammen, be--komst.Zyzn
kend onder den naam van Lubbahs, Mop leys , Chittyr en
Chohars : zy hebben hier verfcheide handwerken van
grof laaken, zakdoeken, kousfen, enz.
De weg ten Zuidwesten van ?afnapaiam is ten ui
onaangenaam eye verdrietig. De paden zyn veel--terfn
al zeer naauw, en loopen door digte bosfchen en zwaare zanden; zy worden onveilig door wilde zwynen,
olyphanten en buffels. Deeze omifandigheden maaken
de reis, langs deezen weg, zeer ongevallig; en zy, die
genoodzaakt zyn hier te reizen, geeven, indien het faiCoen zulks toelaat , de voorkeuze aan het langsvaaren
van de kust in de groote Booten , Donies genaamd.
De naauwe Zee, tusfchen deeze zyde des Eilands en
het Vasteland, draagt den naam van de Golf van Manaar , naar een klein Eiland , zo geheeten, omtrent
veertig mylen van de kust van Ceylon, Zuid ten Westen van 7afnapatan;.
-

MANAAR.

Het Eiland Manaar is van Ceylon gefcheiden door
een zee-arm, omtrent twee mylen breed, welke , by
laag water, meest droog is, uitgezonderd een vaarbaar
kanaal in 't midden , niet meer dan veertig roeden
breed, en doorgaans de Straat van Manaar geheeten.
De overtogt van dit Eiland na Ramiferam, op de kust
van Coromandel, is niet meer dan veertien mylen, en
11 3
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een reeks van Zandbanken loopt van Manaar dwars
over na Ramiferam; deeze draagt den naam van 4damr
Bruij. De naam en ligging . dier banken gaan vergezeld yan de vreemdtle overleveringen by de Inbooreliegen. De kortheid des overtogts van Rwniferd;n na
Manaar is van grooten dienst, uit hoofde van de'fpoe
dige gemeeltfchap, welke dezelve verfchaft aan lieden,
die zaakerf te verrigten hebben, en de gereedheid der
verlfanèihouding. Kleine boots vaaren geftadig tusfchen
deeze plaatzen• heen en weder, en de reizenden worden voor eene kleinigheid overgebragt. Het Gouvernement heeft alhier ook boots , om de Tapals , of
Brievenzakken, van Ceylon na het Vasteland ep van
daar weder op het Eiland over te brengen.
. De Hollanders bouwden een Fort op het Eiland Mai
naar, 'ten einde deezen overtogt te befryken, en de
gemeenfchap met het Vasteland over Adams Brug. Het
diende inzonderheid om te beletten, ' dat de Onderdaanen des Konings van Cant/ia eenige voortbrengzels des
Eilands, bovenal Speceiyen , fmokkelden; en ook ons
alle gerneenfchap af te fnyden tusfchen deezen Vorst
en dien van -het Vasteland, waar door by in ftaat zou
kunnen weezen, om verbintenisfen; fchadelyk voor
hunne belangén, aan te gaan. De befcherming van de
Paerelbanken en Paerelvisfchery, welke op geen grooten afftand van dit Eiland liggen , heeft desgelyks
aanleiding tot het bouwen van *en Fort te deezer plaatze gegeeven. Het brengt , desgelyks veel toe aan de
inkomtlen des Gouvernements-, als eene plaats, waar
zekere tolgeregtigheden geheven worden van de veel
gewerkte ftoffen, langs deezen weg, door de-vuldige
Mooren , Malabaaren en . -andere Inwoon deren des Vas.
tenlands, ingevoerd. Het. Fort ligt naby de Straat,
die het Eiland van Ceylon affcheidt, op de Noorder
Breedte van 9 . 80 0 4' Ooster Lengte, en omtrent
aso mylen ten Noorden van Columbo.
,

0

ARIPpo.

Langs de kust van Manaar voortgaande, is het land
zandig, woest en dor; de boslchen zyn zo zeer met
wilde dieren opgevuld , dat het alzins gevaarlyk is,
de wegen te bereizen zonder een genoegzaame wagt.
Omtrent zes mylen voortgegaan zynde, ontmoet men
het
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let Dorp .4rippo, Waar de Burger- en Krygs-offidieren,
,die op de Paerelvisfchery pasíèn, zich onthouden ge
Arippo is de-durenhtfai vscery.
Lenige plaats, op dit gedeelte van de kust, waar men
goed water kan bekomen. Deeze nobdzaaklyke leevens.
behoefte, op dit gedeelte van de kust, is niet alleen
,zeer Liegt, maar zeer fchaars, .en dikwyls niet, dan
met groote moeite, te bekomen. De bosfchen hierom
vol. Harten en wilde Zwyiien. Een groot-ftrekszyn
aantal deezer Dieren wordt door de Cinglefè iberèn derwaards gebragt voor de' Officieren, die zich, ten 'tyde
der Visfchéry, hier onthouden.
,CONDATCHY.

Zes mylen verder op, en twaalf mylen van Manaar,
.ontmoet men de Baai van Condatchy, waar alle de boots
tot de Paerelvisfchery zamenkomen. De Baai vormt bykans eene halve-maan, De oever daar om heenen is eene
neer zandige wildernis , met eenige weinige elendige
hutten, langs het ftrand tusfchen de Baai 'en de omeggende wouden. Zodanig is het voorkomen, 't welk de
Baai Condatchy oplevert, - geduurende de 'meeste faifbetoen van het jaar ; dan als 'de Visfchery abn den gang
is, heeft men eene andere fchildery voor bogen. Ten
dien dage is de Baai vol kleine vaartuigen, en neen
ziet op den oever eene verbaazende menigte Volks uit
alle oorden van Indie. Het onderfcheid in hun voorkomen, 'taal en zeden, levert een zeer onderhoudend
tooneel op.
CALPENTEEN. ,- PUTALLOM. - CHILOU.

De kust zuidwaarde op is een vervolg van eene
woeste vertooning, uitgenomen waar dezelve bedekt is
met bykans ondoordringbaar kreupelhout, en het land
onveilig wordt door Olyphanten en Buffels. De eerure
post, welke men ontmoet, is Calpenteen, omtrent vyftig mylen van Manaar. Dezelve ligt tegen over een
klein Eiland van denzelfden naam, een weinig zeewaards
in gelegen. Dit is een der beste plaatzen op het geheele Eiland, om wijd te vangen.
Putallom , vyftien mylen verder op, is opmerkenswaardig van wegen de Zoutpannen. Deeze plaats verI14
fchaf
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fcbafte, vOór de aankomst der Europeaanen, den Inboorelingen Zout; en, uit hoofde van deefchikte ligging,
koozen de Hollanders dezelve, om 'er Zou
t te vervaardigen, waarmede zy de landen onder de heerfchappy des
Konings van Candia verzorgden, overeenkomfl:ig de Artykelen des Verdrags niet hem aangegaan. De Zoutpan
worden gevormd door een Zee-arm , welke een-ne
gedeelte van het land tusfchen Putallom en Calpeuteen overftroomt.
Dertig mylen verder zuidwaards ligt Chilou, een Dorp,
waar de Hollanders huizen gebouwd hebben, om 'er dei
vreemdelingen in te onthaalen. Het ligt aan den oever
van eene breede 'Rivier, en een ander ligt 'er niet ver
af. Het land rondsom deeze plaats is by uithek-re
woest, en mis!chien is 'er geen weg op het geheele
Eiland, uit hoofde van de menigte wilde dieren, ge.
vaarlyker te doortrekken.
NEGOMBO.

Van Chilou af ontmoet men niets meldenswaardígs
voor dat uren te Negombo komt , een zeer aangenaam
Dorp, twintig mylen vair Columbo. Hier fchenkt het
vlak en open land een allerfchoonst gezigt aan den Rei
weiden vertoonen het lachendst groen; de-ziger.D
velden zyn zeer gefchikt tot het teelen van Ryst, daar
zy heeds bevogtigd worden ; en het geheel wordt, ge.
duurende den regentyd, gemaklyk bewaterd. Het aan
-talweropn,dih rfyen,cha-^
duwryke haagen, die deeze ryke velden omzoomen, ge..
paard met de hier en daar fiaande boschjes, brengen toe
tot de vrugtbaarheid , en fchenken 'er het weelderigst
voorkomen aan.
Negombo is aan de zeekust in een allerfchilderagtigften
oord gelegen, en wordt dezelve voor een der gezondtien
op het geheele Eiland gehouden. De Hollanders lagen
hier een Fort aan, ter befcherming der Kaneellnyderen ;,
dewyl eene groote hoeveelheid van Kaneel in het byliggend diftri groeit , en gerekend wordt in deugd
zo goed te zyn als eenige op het Eiland. Het Fort is
niet fterk, daar het alleen verdeedigd wordt door eene
flerke vierkante zandhoogte , met een digte haag om.
geeven; vooraan alleen is een fteenen wal; het heeft

een poort met een ophaalbrug,
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Negombo is het grootfile Dorp op Ceylon, en zeer wel
gelegen tot den binnenlandfchen handel, bovenal met
Columbo en de nabuurfchap, dewyl een tak van de Mulivaddy hier in zee ttort. Aan den mond dier Riviere
is eene kleine haven, waar de floepen en ander klein
vaartuig dikwyls komen, en de laadingen aan wal brengen, die vervolgens de Muli`vaddy worden opgevoerd,
en dan door kanaalen , welke 'er gemeenfchap mede
hebben, na het Meir, 't welk de Stad Columbo om
welk deeze gemeenfchap ge-geft.Hland,or'
voor het groottle gedeelte, geheel vlak,-fchiedt,s
en heeft eene menigte van meiren en wateren, waar
door men gereedlyk kanaalen maakt. De boorden van
de rivieren en kanaalen zyn digt met boomen en kreu•
pelhout bezet, en verfchaffen den reizenden eene ver
tegen de brandende zon; zy be--kwiendfchau
zorgen daarenboven den Inwoonderen overvloed van
brandhout, en de rivieren leveren ryklyk visch op.
, Van Negombo zuidwaards aan is de weg hoogstvermaaklyk, en tot aan Columbo toe overfchaduwd. En
onze wederkomst te deezer plaatze voltooit de om.
loopende reis van de Britfche Vastighedén, De binnetigedeelten van het Eiland faam onder een anderen
Vorst.
,

BYZONDERHEDEN, ONTLEEND UIT MEJUFFROUW
GUTHItIE's Tour through the Taurida, or Cri-

mea, the !mcient Kingdom of Bosphorus.

(Vervolg en Slot van bl. 362.)
JOODSCHE CITADEL.

p een kleinen afítand van Batcheferai ftaat, op een
hoogen berg, of liever rots , een oude Sterkte ,
O
Tchifort Kalchfr, of de , oodfche Citadel, geheeten; zo

genaamd, dewyI die plaats, van onheuchlyke tyden af,
bewoond geweest is door omtlreeks tweehonderd 7oodfche Familien; een Volk, 't geen wy weeten, dat in
Taurida zeer talryk was in de negende Eeuw, en
waarfchynlyk veel vroeger.
Ii,
Dee.
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- Deeze yerfterkte Stad fchynt het Phoulli der Ouden
geweest, en in de midden-eeuwen den naam van Kyrk
gedragen te hebben , en zo genaamd te zyn door den
'edelen 1lrabifehen Aardrykskundige ABU-LFEDA, Prins
van• lama in Syrie. ' _ Tot. grote verwondering der
z©dginigeu, die de Poolfche of in 't Noorden woonende
'ooden kennen, treft .men by deeze Kinderen van Ifraël
een voorkomen van reinheid en voorfpoed aan, 't geen
men by de gemelden fchaars ontmoet; ja zelfs zyn de
ftraaten van hunnekleine Stad zuiver en net: dan of
die r'eiriheid toe te fchryven is aan de. vlyt der Inwoonderen, dan aan het water van den 'hemel, zal ik
niet dp my veemen te bepaalen: de hooge rots, waar
op de 'Citadel gelegen is, mag wel de wolken bree.
ken, -en de ftraaten affpoelen , zonder hulp der Hebreeu*en.
Ik hield my als overtuigd dat ik o deezen Tauri.
e Staatkunde voor
fchen berg , zo lang door de Turk/`h
'de Europifche nieuwsgierigheid verborgen gehouden,
een der verloorene Stammen ontdekt had. Ik verzoek,
dat niemand lache ten koste myner outdekkinge ,
voor dat ik myne redenen heb bygebrágt, waarom ik
zo denke.
Vooreerst dan wordt deeze Stam geheeten Kavery
5asdi, of Zwarte 7ooden, om hun te onderfcheiden van
de overigen hunner Broederen, zo talryk in Poolen en
alle de Landen daar omftreeks , Turkyen enz., waar zy
in een algemeenen haat leeven.
Ten' tweeden; zy verfchillen van de anderen daar in,
dat zy de Tora, in Rede van den Talmud, voor hun geleide in den Godsdienst neemen , -- in onderfcheidene
'eesten te houden , en zelfs in de wyze van hun hair
te fnyden: want daar de anderen het rond houden, en
over het voorhoofd neder kammen , fcheeren de Zwarte
jooden het geheele hoofd. Kortom, zy fchynen de aan
te verdienen van de Rabbis in Engeland, waar-dagt
men.Ifraëliten van groom geleerdheid moet hebben,
dewy! zelfs Dr. PkrESTLEY 'er een bekwaam tegen
aantrof.
-Itánder
Kan dit een gedeelte weezen van de oude Volkplanting , voor veele Eeuwen gevestigd in het nabuurig
Georgia, die, naar 't zeggen hunner Rabbynen, uit
,ferufalen/ gevoerd waren na Media, door den Muful
-
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g^ADrsiiA}, of Koning van Ninive, en die, zo ik ge?

goof,, de éénige Stam zyn , welke in den Itaat van
Landlieden leeft? Eene byzonderheid , welke wy weeten uit eene Verhandeling , nevens Mr. ELLIS Kaart
yan Caucaftis uitgegeeven, Naardémaal gisfuige.n, en
niet hoogex dan gisfingen opgegeeven, plaats vinden ia
gewigtiger Werken, dan in eene Vrouwlyke Reisbeichryving, gal ik 'er nog eene waagen by te voegen. -Kan deeze op zichzelven (taande Stam van Zwarte
^°aoden een overblyfzel weezen van een oud Volk ,
Melanchdoc, i genaamd, door alle de Clasfike Schryvers
vermeld, als woonende aan de .Palus Meeotis , Qf de
Zee van Afof, fchoon nu verlooren , en die zich var;
alle de Natien deezer landen onderfcheidden door bet
draagen van zwarte kleederen , zelfs in den tyd van
BERODOTUS, zo ongemeen nu als toen in dit gedeelte
van de wereld?
By onze intrede in deeze , oodfche Citadel, werden
Wy aan de poort ontvangen door de Oudflen, en van
hun rondgeleid met alle oplettenheid, hoewel 'er geene
fchoone SUSANNA in het gezelfchap zich bevondt.
Hunne Synagoge is een voorwerp van nieuwsgierigheid
voor de Vreemdelingen. Wy bevonden dezelve een
Jlein, doch goed vertrek, zeer net en zindelyk, zonder eenig sieraad , uitgenomen 't geen zy het grootfte
van alle rekenen ; naamlyk , de heilige Tabernakel ,
bevattende hunne Heilige Schriften in 't Hebreeuwsch,
op een oude rol van pergament, volgens de ]lfozaifche
Wet , welke niet gedoogde, den Egyptifchen Papyrus
tot dat gewyde einde te gebruiken , fchoon in algeineen gebruik tot alle andere fchriften, in de rustige
dagen van erufatem. -- Dit kostbaar overblyfzel
werd ons vertoond door eenen eerwaardigen Rabbi,
die 't zelve op Bene geheimzinnige wyze oprolde, toera
wy 'er onze oogen over hadden laaten gaan. Met een
deftigen tred. werden wy langs den weg , dien wy Ingekomen waren, uitgebragt, of, bm het plat uit te drukken, men wees ons de deur met alle deftigheid en beleefdheid.
Het moet ieder, even als ons , voorkomen een zon
te weezen van Tantaarfche vriendlykheid-derlingbyk
en menschlievenheid , dat zy de ,7ooden eeuwen lang
in het vreedzaam bezit gelaaten hebben van een verflerkte Stad in 't hart buns I4nds ; duch met meer
1

,
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aandagts letterde op de ligging van de rots , die zy
be wonnen, bemerkte ik, dat deeze Kinderen van Ifracl
dit voorregt aan hun eigen viyt te danken hadden :
want hun Citadel, fchoon omringd door een ouden wal
met toorens , is geplaatst op een hooge rots , zonder
een drup waters, behalven 't geen zy kunnen verzamelen by regenbuien , of uit de vlakte op eze% haaien ,
geduurende een groot gedeelte van het jaar; waarom
liet weinig te verwonderen is , dat een Volk, zo traag
als de Tartaaren, eenen Stam, zo beroemd van wegen
deszelfs werkzaamheid, (en die hun waarfchynlyk langs
den eenen of anderen weg nuttig is) eene plaats overl aat, in den kryg van geen beduidenis altoos ; dewyl de Inwoonders, geduurende het langduurig drooge
Jaarfaifoen, verpligt zyn om elke kruik waters na beneden te komen.
Het is egter zeer waarfchynlyk, dat, in ouden tyde,
toen de overwonnene bewoonders der valeien verpligt
waren in het gebergte te vlugten, en zulke Sterkten te
bouwen, 'er iets bedagt zal geweest zyn , even als te
Balaklara , om een voorraad van versch water ten
diende der bezetting te bewaaren; doch 't geen in verval geraakt is, naa de vermeestering der Turken, toen
de Berg - gedeelten te ondergebragt zyn , en het geheele
Schier-eiland genoodzaakt geworden is, éénen meester
te erkennen.
EENE ZELDZAAMS KAPEL.

Een oneffen pad bragt ons van 't benedenfee des bergs
aan trappen , in de rots uitgehouwen , welke na het
Klooster leiden ; wy beklommen dezelve.
Eerst kwamen wy by eenige kleine houten cellen, in
zeker voege tegen de rots aangeplakt, en, op eene vervaarlyke wyze , boven de valei hangende, waarfchynlyk met oogmerk om den moed te beproeven , en de
lichaamen der vetgemeste zondaaren te doen inkrimpen, eer zy in de koude verblyfplaatzen van de uitgeholde rots entreeden; en zeker liepen zy weinig gevaars
van veel hunner aardfche dikheid mede te brengen, indien zy , by wyze van beproeving, eenen Zomer in
deeze zweethokken doorbragten, en den nek niet braken geduurende dien proeftyd ; eene uitkomst, welke,
rnyns oordeels , tot geen gering blyk zou geftrekt hebben,

VIT GUTIIRIE'S REIZE.

501

ben , dat zy onder het getal der uitverkoorenen van
de Maagd behoorden. Een enkele Monnik bewoont
dit gedeelte, en is zo vermagerd van lichaam, dat hy,
otn zo te fpreeken , in een Konynenhol zou kunnen
woonen.
Een weinig hooger op zagen wy twee cellen in de
rots uitgehouwen (dit is waarfchynlyk de tweede trap
van beproeving) voorzien van eeneg ruw huisraad; nog
hooger klimmende , bereikten wy een klein voorpor.
taal , 't welk leidt tot de Kapel , gelegen in het hart
van de rots, en alleen verlicht door de zwakke traalen,
welke door het voorportaal inkomen; dan men heeft dit
licht te minder noodig , dewyl in de Kapel dag en
nags waschkaarzen branden, die niet weinig toebrengen
om iets ontzettends te veroorzaaken.
De Kapel zelve geeft der nieuwsgierigheid fchraale
voldoening, behalven die de ligging en het maaktel op.
leveren; men ziet 'er een ruw beeld van de Maagd,
en eenige oude munten rondsom haar hangende , gefchenken haarer vereerderen: doch het geen onze aan
trok , was een klein wiegje , aan den-dagtlerks
wand geplaatst. De gefchiedenis, welke 't zelve daar
deedt brengen, zet 'er gewigt aan by. Het is de dankbeto ning eener goede Vrouwe, die, langen tyd onvrugtbaar geweest zynde, herwaards kwam ,om door tusfchenkomst der Maagd daar van geneezen te worden. Zy
verbleef eenige dagen op deeze heilige -plaats , om de
voorbidding der heilige Vaderen te erlangen. En, negen.
maanden naa dat zy dit verblyf verliet, beviel zy van
een frisfen Zoon: naa haare herflelling bragt zy dit
wiegje, ten teken haarer dankbaarheid; het wordt zeer,
zorgvuldig bewaard , of zy ook naavolgeresfen mogt
vinden.
Het getal deezer Vaderen is zeer verminderd ; twee
treft men 'er flegts aan van de twee-en- zeventig, het
oude volle getal : zo dal de laagere cellen , welk een
fchande ! thans tot verblyfplaatzen ftrekken , om de
Schaapen der nabuuren te huisvesten.
,
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VERSLAG

VERSLAG VAN EEN ONTHAAL, DOOR EEN IiArMA
KAM AAN DE FRANSCHEN EN DE SRECHS
GEGEEVEN.

(Volgens DENON.)

e Franfchen deden een reis van Sdhmaiah en 4óuManah na de grenzen van het Gouvernement vat!
D
Thebaid, ten einde met de Ingezetenen de werken van

de dyken en de kanaalen te regelen.
De Generaal werd ontvangen als Gouverneur des
t.andfchaps. De Kaimakam , of Generaal des Krygsvolks; een zeer ryk roan, hadt voor hem op een zyner
landgoederen een plaats te zyner ontvanginge in gereedheid doen brengen; dezelve was op een breed plein s
wel bewaterd ; een groot aantal water- meloenen, ent
vaten met water , ademden eene koelheid , welke eenigermaate de bette der lugtsgef{ eltenisfe verminderde.
Met het vallen van den avond deedt hy het avondeeten
opzetten voor de Franfchen voor de Shechs Van het
Gewest, voor het Krygsvolk, 't welk den Generaal ten
geleide diende, en voor den ontelbaaren floet van Kriegten, die zich in zyn gevolg , bevonden : want in het
Oosten zyn de Dienstbaaren eene foort van Ongedierte,
't welk op iemand aast, en zich met den geenen, dien
het dient, als voedt, zonder dat men in slaat is zulks
voor te komen, of zich - daarvan te ontflaan. Hebt gy
één Huisbediende, gy moogt u verzekerd houden, dat
gy door eenen anderen zult bediend worden; die nimmer zo veel yvers betoont als op den tyd dat hy geen
loon ontvangt , en die u nooit weezenlyk oppast, dart
wanneer hy de knegt van uw knegt is: dan naauwlyk5
heeft de laatstgemelde een kleed gekreegen, of hy snoet
een paard hebben; en vervolgens een hulp, die den derden rang in uwe huishouding bekleedt; welke hulp op
denzelfden voet voortgaat als de rest. Deeze menigte van
bloedzuigers, welke de Armée ongemerkt vergrootte,
was tot grouter last voor het Land, en bragt meer
íloorenis toe, dan het Leger zelve; zy roofden met eene
floutmoedigheid, geëvenredigd aan den rang of het vermogen van hunnen Meester; omtrent wien zy zich zelfs
onbefchoft gedroegen, zo ras zy in den dienst van een
ver,

,
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vermogender getreeden waren , onder wiens befclr:
ming zy flrafloosheid meenden te zullen vinden. Hunlie rooveryen kwamen altoos voor rekening van den
Landman, den Manufaäthrier, en elk ander nuttig en
agtbaar lid der maatfchappye: 't is waar dat elke veldflag hun in grooten getale verf rooide;. maar. zy keerden
wreder tot den roof , en veranderden alleen van f}and.
Ik heb 'er gezien, die by. het begin van den veldtocht
Stalknegts waren , doch op het einde drie Bedienden
hadden , en door bevorderingen, welke zy onderling
onbefchaaind maakten , geen ander deel van dienstbaat'heid behielden, dan dat zy den ftygbeugel vast hiel,den , als hun Meester te paard Reeg; op welken tyd 'er
een minder dienstbaare by de hand was, om hun pyp^
vast te houden ; of liever, om voor aller oog te toonen, tot welk eene hoogte zy waren opgeklommen. —
Men moet bekennen , dat wy aIlengskens medegenooten wierden in dit bederf; dat wy, dezelfde lugt inademende, ook den geest der Oosterlingen als indronken , en met den tyd niet wisten hoe veel oppasfers
wy wilden hebben.
By deezen avondmaaltyd lag de Kaimakam, uit hoofde
,van zyne hooge jaargin, op een bed. Hy werd bediend
door zyne Kinderen. Alleen zyn Kleinzoon at nevens
hein. Kinderlyke eerbied en ontzag liet niet toe, dat
de Zoon met zyn Vader aan tafel zat: dan die etiquette
hieldt by den Kleinzoon op. Op den grond was een
carpet gefpreid; rondsom 't zelve zaten alle de gasten.
De Generaal en diens Staf zaten aan het hoogereinde,
De bedienden volvoerden hun werk met door de.fchotelen heen te loopen. Op een kleinen afffand was de
keuken. Het Landhuis van den Kaimakam, waar men
dit Feest hieldt , hadt het voorkomen van een enkel
voorplein met een afdak ; maar het was gansch rein,
verkoeld door geftaag versch water, vercierd met fyne
carpetten, en vervuld met een groot aantal perfoonen,
die elk hun gevolg by zich hadden. 'Er was een praal in
paarden en in wapenrusting; 'er heerschte eene deftig
groot was het getal der bedienden , die onophou--heid,;
deiylc iets om te eeten of te drinken aanbragten. Op
het eerfle gezigt verbaast- deeze nieuwe foort van weelde; welhaast wordt men overtuigd, dat dezelve , zo
wel als, die van Europa, Naare genietingen in geene
geringe maate s fchenkt ; in 't • einde woxdt _ mexi 'er ge,

heel

5e.;

VERSLAG VAM EEN ONTHAAL.

boel mede ingenomen. 1k bragt drie dagen te deezer
plaatze van uitfpanning door, en dit verblyf ftrekte tot
herftel van myne gezondheid.
De Shechs der Dorpen vergaderden middelerwyl;
men handelde over de belangen van het Beftuur, over het
welvaaren van den Landman, over de Pryzen, welke uit
zouden worden aan de zodanigen, die, geduuren.-gedl
de het Jaar , 't welk eenen aanvang flondt te neemen,
zich best zouden gekweeten hebben: want het Jaar in
.,Egypte mag gezegd worden aan te vangen op het tydperk van de bereiding der kanaalen , tot het ontvangen
en verdeelen van het water der onderwaterzettingen:
op dien tyd neemt al het voorledene een einde, en alles is werkzaam voor het toekomende. -- Deeze Vergadering werd gehouden onder een breed uitgebreide
Sycamore, die de heerlykfle fchaduw over het plein
verfpreidde : hier werden alle de Shechs der Dorpen
geraadpleegd over het openen der kanaalen, en de hoeveelheid van 't geen ieder in de kosten zou draagen.

VLUGTIGE GEDAGTEN OVER EEN, ONLANGS ONTDEKT,
OUD MUNTSTUK.

Aan de Redacteurs van de Vaderlandfche Letteroefeningen ,
te Arnflerdam.

Myne Heeren!
oorwerpen zonder wanre betekenis worden dikwerf gretig
opgevangen , voorbedagtlyk , als
Hoed, verV
groot , zorgvuldig, zelfs onder den eerbiedigften fchyn-yver,
GELLERTS

levendig gehouden, en tot beginzelen van allerleye_ gevolg
nuttige, aan -trekingld;wyrftiezakn,o
kunnende opleiden -gena,m,odzklybetragin
niet zelden, geheel onaangeroerd liggen blyven: Dit
dagt ik by het leezen der letteren van den Eerw. xANEWINc.
ZEI., Y. D. Min. te Pierlingsbeek, in UI. geágt Maandwerk
dezes Jaars, No. S , over het oude Muntfluk , in Oétober
iBoz, onder het Regtsgebied van Cuyck opgedolven. Inderdaad is het te verwonderen, dat de ontdekking van een oud
Munttuk, „ hoewel nauwlyks zoo groot als een Dubbeltje,
„ nogtans, door de kun(lig(le incasfeeringe,tot die van eene
Daler gebragt, op zulk eene zonderbaare wyze ten voor„ fchyn, gekoomen , zoo opmerkingswaardig,- door den Vinr„der
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» der en zyne mede-arbeiders, aanvankelyk miskend geweest,"
zeven volle maanden 'onvermeld bleef; ongeágt meerdere
Liefhebbers der Oudheid hetzelve< by den Zilverfmit bezig.
tigden, en de omfchriften afgefchreven hadden. Men betuige
dan den Eerw. HANEWSNCKEL zynen dank voor Deszelfs een.
vouwig, maar belangryk berigt; vooral méde voor het byvoc.
gen van zyn Eerw. gedagten , voor zoo veel liet gefchied.
kundige betreft. , Dus doende toch altéén" — om met den
geleerden STUART te fpreeken •-. „ zal de Verzamelaar rut
,, hebben van de kostbaaFfle.Overblyfzelen van zulke vroege
„ Eeuwen; zullen dezelve Eirekken too opheldering der Ge„ fchiedenis, ter wyziging van , den Kunftenaar, en worden
„ derzelver minst geagte trekken, nog allerbelangrykst."
Het gemeld Munthuk is van Goud , en verbeeldt op de
„ bovenzyde een gelauwerd Keizershoofd met dit omfchrift:
,

'

ANTONINVS AVG.... • VS P P IMP II.

„ Zynde, ter plaatze der ingevulde flippen, de Letters ge.
„ heel weggeíleten." Dus fpreekt de Eerw. HANEWINCKEL
van de voorzyde, en meer uitleg behoefde deze voorzyde

ook niet!
• Waarfchynlyk zal zyn Eerw. dat Keizershoofd overeenkoomende gevonden hebben met die, welke de onderfcheidene
Misfilia, zich van den Grooten ANTONINUS voordoende, be.
vatten; en het verrhelde, Omfchrift doet genoe zien , dat de
onderhavige Gedenkpenning met het hoofd van dien Keizer
pronken mag. Dat Omfchrift zal, vóór het flyten door den
Tyd, dus geweest zyn:
,

ANTONIPiUS AUG PIUS PP IMP

II;

dat is:

Aktoni> us Augustus Pius Pater Patriae Imperator fecundus,
of, om Moedertaal te fpreekeh:

ilfntoninus de Heerlyk-verl'evene, de Vroome, de Yacler des luit.
der/ands, ten twedemaal Overwinnaar.
De Dynaamen van Heerlyk verhevene :, Proome, Vader des
Vaderlands, wierden hein, even als aan de meesten der Reis

zeren, door elkander opvolgende Raads-Benttiten opgedragen;
maar dit was het onderfcheid tusichen Hun en Deezen : Dat
die Benamingen , als onverdiende Loffpraken, de n.eesten
hunner ter befchimping ftrekten ; terWyl ze , roet betrekking
MENG. 11+03. 110. II.
Kk
tot
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tot den grooten ANTONINUS, wezenlyk bezetene hoedanig.
heden uitdrukten.
„ Men verbeelde zich" — dus fchryft MILLOT, Oude Ge.
/ch. zde D. — „ eenen waaragtigen Wysgeer op den Throo t
bevestigd, alle deugden bezittende, boven den 'laster-zwadzelve in het waarneemen van zyn Beroep verheven
,,
gebleven , geheel aan het algemeene Welzyn toegewyd;
Burger met de Burgers; Vader des Vaderlands, niet door
„ Penen enkelen Titel , dien men voor de fnoodfte Keizers veil
„ badde, maar door daadgin',' 'die meer dan alle Titels ver,, eeretr : ido was de wyze ANTONINUS', geboortig van Ni.
„ mes,, uit' een oudGeflagt; dat pas onlang>f In aanmerking
„ kwam. Had Hy een TACITUS tot' Gefchledfchryver
„ gehad , zyn' Leven zon •de beste Lesfen van Deugd en
„ Menschlievenheid bevatten."' 'Hy Reeg ten Throon in hét
1361e jaar van CHRISTUS geboerte, en regeerde, gelyk gefield
niet eenen NUMA rome1LIUS•, zoo uit hoofde van zyne Vrede.'
gezindheid, als wegens zyne zorg voor de gewyde zaaken,
árieëntwintig jaaren lang.
Keizer JULIAAN de Apostaat , die in 364 verheven ?Werd,
bekend door zyne , meer .dan gemeene , geleerdheid , ge
wegens de onedelmoedige, wreede kitteling, welke Hy,-gispc
in de vervolgingen , , vernederingen, jaa kruis1lgingen zyner
voormaalige Geloofsgenooten, (maakte, wryft, in zyn Schot-'
fchrift over zyne Voorzaaten , onzen ANTONINUS (Yoyés Les
Céfars de JEmpereur JULIEN , traduit du Grec , par Mr, ne
SPANBEIm, 1728, p..75.) twee fouten aan: „ Hy zou, naaInentlyk , weinig gemaatigd' in het - Mingenot geweest zyn,
en zich te veel mat, vodden en kleinigheden hebben opgehouden." Maar het is gebleeken, dat ook de AANWETVGa.
ex profesfo. i mag men zeggen , geen Heilige was; en VAN
SPANHEIM tragt ten minfte, ter aangeduide plaatze, aan die
vond van den al te Criti/chen _JULI AAN , alle de zynen over
dezelfde kam fcheerende , eene onfchuldige wendiag te gee.
Ven.
Wy vinden daar, p. 74, tevens eene hoofdzaakelyke op.
gave van de inenigvdldige' foorten vare Medailles, ter vereeu.
wilting der gelukkige tydvakken der Vaderlyke -Regeering vair
den grootgin ANTONINUS vodrhánden ; het zy ze dan zyne
Burger- Deugden , als zyne Vroomheid , Regtvaardigheid,
Milddaadightid b. v., binnen .Rome vieren;, het zy ze zyn
rustig Béwim over de' veelvuldige, maar zoo zelden bevre+
digde , Wingewesten van buiten vermelden; het zy ze de
daaden van zyne Magt , waardoor by twee Koningen aan
twee onderfcheidene Volkeren gaf, gewaagen; of wel zyne
zorg voor de goede Krygstugt , of voor de goede Eendragt
tusfchen Rome's tairyke Legerbenden , bewaaren ; of , einde.
lyk,
„

,

,
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lyk , zyn goed geluk , dat hem fteeds dienstbaar bleef etl
nimmer overmande , bevatten : om niet van, die geenen,
op te haalen, welken by, ter vereerende Nagedagtenis van
zyne , door hem - vergoode i Echtgenoote AUGUSTA, vervaar=
digen liet.
En, hoe zetr ik. nu, tot myn leed*dzen , daar , zoo thin
als in de Gefchiedenis , iets het minfie einde van gsen en
Overwinnen; om wyne boven omfchreve uitlegging der "voor.
zyde van de Gedenkpenning te flaaven; zoo Word ik nog•
tans zoo zeer gefterkt door het gevoelen van , den Eerw.
HANEVItNCKEL, die het Onderlyf vn • het !/rouwe-beeldje, or .
de, keerzyde, voor het Overblyfxel van het Beeld der Gverwin'.
Hing houdt, en zulks vooral betluit uit het Randfchrift, waar'
mede die keerzyde omgord is; volgens zyn Eerw. begrip, tè
,

leezen i

ttIDT t ..: ...: IIj

dat ik onmogelylt van my kan verkrygen, om aan de wodrdehg
ii' 11. op de vsorzyde ,

Bene andere uitlegging te geven, als deze:
Ten twedemad! Overillinnaar.
be Eogelfche Schryv^ers der fllgemeene, Céfchiàdenis, 13 ta
B. 20. Hoofdti. gisfea , . het is waar , uit dergelyke Ge denkpenningen „ dat ANTONINUS, toen hy, den a February
;, 533, door Keizer ADRIAAN tdt Zoon wierd aatigenomen;'
„ ter gelyker tyd, met den Titel an crksaa, en met dien
,, van IMpz AToa (en dus natuurlyk IMPERATOR SECUNDUS)

begiftigd c0ierd." Maat, waarom zoude men een Vorst;
die, door de Faam zyner Geregtigheid, de Baariaanen, de
Hyariaanen, en andere uitheemiche Natieh dwong , om de
wapenen. edcr te leggen en hem tot Scheidsman te nee.
men, jaa• ober Twee Baoor as befchikte , niet medè als ovEtiwINNAAa hebben mogen vereeuwigen; wanneet men 'die Overwinning èn aan zyne Deu g den en aan zyn Beleid alleen té
danken hadde ; wanneer Veld-Overfle noch Keurbende, Roekeloosheid noch Toeval in zynen Rorin deelen mogten; wanneer hem , naa _ derzelver volvoering, zelfs nog Gedenkpen.
ningen , ^ als VERMEERDERAAR DER avaoaav, erkentelyk kon -

nen worden toegedagt.
En mogt nu zulk bedwiegen met regt ondet de wezenlykfte
Overwinningen gefield worden , dan volgt bet overige van
zelf: want, of wel, naa• het vernietigen van het Geineenebest, de Titel van IMPERATOR voornaamelpk aan den getaet
K k 2ge.
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gegeven wierd , die het Hoog(ie Bewind van zaaken in han.
den had ; zoo bezigde men denzelven egter, toen nog mede ,
en omtrent andere Veld-Overften , en = omtrent de Vort en
zelven ; hun , by gelukkigen kryg, naar het getal hunner
Overwinningen, met de benaamtng Inrr. II, 11I, IV, &c.
betlempelende. DEMISTEeUS Antfq. Ram. L. 7. C, la. p.

mihi 502.

Ik moet mede bekennen ; onder ANTO]tINU9 betraden de
Romeinfche Legerbenden den Bataaffchen grond niet. Maar
zy deeden het tog vóór en naa; en moet juist de een of
ander Romeinfche Veldheer met het Hals- of Borst-Cieraad
geprykt hebben - wie zal van bet Izoo veelvuldig - mogelyk
kundig of onkundig gebruik van oude Penningen reden gee.
ven? My heugt, eenen Pranfchen Koningsgezinden Uitgewe•
kenen te hebben zien pronken met de bekende Geuze -Pen.
Hing van onze bra ave Voorvaderen. De Infcriptie, Fidelles
au• Roi jusqu'à la Beface , die by op zynen Koning toepaste,.
had hens bevallen. Wanneer nu de Bezitter deze zyne Medaille, op zyr)e herhaalde zwerftogten , verlooren , of, by
een optogt of vlagt, verholen hadde , of met dezelve in
Engeland, te 7erfey, te. Quiberon of elders , ware ten grave
gedaald ; zou een onbekende• vinder, ter zyner tyd, zeker
weinig juist befluiten , „ dat daar, waar by dezelve opdielf,
de begraafplaats geweest ware van een der verbondene
Hollandfche Edelen ; of anders zeer zeker, dat, ook in
„ die Streeke , derzelver Legerbenden zich hadden opge„ houden:" maar zyn. uitlegkundig gevoelen omtrent de Penning zelve bleef des niet te minder gegrond.
Dit zy genoeg van de voorzyde der Antoninus- Penning,
Omtrent de keerzyde voeg ik -'er niets by. De Eerw. n.
NEWIt4CKEL heeft de betekenis , en van het Vrouwe- heupe.
beeldje, en van de, door zyn Eerw..uitvindig gemaakte, Let.
ters TtuD '. -, dat is, TRIDT ........ I11I opgegeeven: wat
behoef ik dan myne Taalkundige onmagt hier te belyden y Ik
heb my, ten gevalle van zyn Eerw., misfchien vrugteloos,
beyverd , om den vredelievenden, den Crooten ANTONINUS ,
wiens Gulden Spreuk was : „ Liever het behoud van art'
,. Burger, dan het verderf van DUIZEND Flarden," onder de
dubbelde OVERWINNAARS te helpen plaatzen ; en moge my dit
maar niet opbreeken! moge het my vooral gelukken, de Attifche Scherts te ontgaan • zonder dat deze of geene Spotvogel, van my, Ironisch uitroepe, het geen PLINIUS (ede Brief,
No. 22.) van den Regtsgeleerde ARISTUS errffig fchreef, en
op de wartaal van zoo menigen Spreeker,, waaronder de
Eerde. IIANaWINCKeL zeer zeker niet te plaatzen is, dubbelzinnig zoude kunnen worden toegepast:

„ Quan.

OVER EEN OUD MUNTSTUK.

509

Quantuns rerum , quantum exemplorum, .quantum An„ tiquitatis tenet. Mihi certe , quoties aliquid abscondi„ tuns qu,ero, in/lar Thefauri est."
,,

't Welk op bet zelfde zoude uitkoomen, als wanneer men,
met Oen Dichter scHim , in moedertaal , maar lagchende
galmde :
„ Leent uw oor aan dit Orakel,
„ Houdt dees' Noorditar in 't gezicht,
„ Eert dees' Diamanten Schakel ,
„ Sleit dees' Bladen, kuscht dit Licht,
„ Dankt den onvermoeiden Schryver,
„ Die zyn Naem bevryt voor 't graf,
„ Beelt hem om zyn' trouweis yver
„ Op een' gouden Penning af."
Vergunt dan , Myne Heeren! dat ik eerst afwagte, hoe de

leezing van deze geringe Proef, in UI. geacht Maandwerk

geplaatst, het Algemeen fmaake, bevoorens ik my noeme en
verder gedraage, als
Ut. behendige Schryver,
QjaaPxaTas.

AANMERKINGEN, OVER. DE ONHEILEN, WELRE ONTSTAAN
UIT HaT VERWAARLOOZEN VAN DE VROUWLYKE PLIOTEN, EN DE ELENDEN, VOORTSPRUITENDEE UIT EENS
LOSBANDIGE LEEVENSWYZE.

(Naar het Engelsch.)
,, Qchoon de groote zaaken, in deeze Aanmerkingen aan
geluid en overwoogeu , niet In die volle grootte-„L7
„ by ons als by de Engelfchen plaats vinden , zal egter niemand locheuen, dat de aannaderingen daar toe in ons Va„ derland veelvuldig en fterk genoeg zyn, om de onder het
„ oog brenging daar van , ten vollen , te wettigen ; en is
„ zulks de grond , dat wy dezelve onzen Landgenooten te
„ leezen geeven. Mogten zy by zommigen bedagtzaam„ held , by anderen terugkeering van den kwaaden weg be„ werken 1 "
Kk 3
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„ Misfehien ," zegt een beroemd Sehryver,, Dr . HUNTER.,

kreegen de belangen van waare Vriendfchap , fraaije ver.
^eerinO., v4rllandlyke bevordering , gezellig vermaak , en
huislyk gelplr,,,nimmer een zwaarder flag, dan toen de Mode
dat willekeurig en algemeen Befuit uitvaardigde , dat elk een
met elk een bekend moest weezen , gepaard met het daar uit
volgend, doch zeer heilloos gevolg, dat ieder eiken avond
of nagt

overal mogt gaan."

In eene Eeuw, waar in Ongebondenheid met onbegrens.
den Invloed heerscbt, en waar in het Vrouwlyk Character
Beene geheele verandering fchynt ondergaan te hebben , kar}
het niet te onpasfe gekeurd worden , eenige weinige van de
heillooze gevolgen aan te wyzen , welke onvermydbaar moeten voortvioeijen uit die heerfcbende Krankhoofdigheid deezer
dagen. ik zal, ondertusfchen , my niet zetten, om, in
een knorrige luim , alle vermaakneemingen en uitfpauningen
te wraaken; of willen , dat de leevendigheid der Jeugd met
de ernsthaftigbeid der hooge Jaaren te voorfchyr. treede.
Myn toeleg is, de onvoeglykheid aan te wyzen, van Vernnaak ^ tot de groote bezigheid des leevens te maaken , in flede
van ' 't zelve enkel als eene uitfpanniag van weezenlyke be
foepsbezigheden en buislyke pligten te gebruiken.
De hedendaagfche Moeder of Bezorg;fler van een Huisge?in houdt het oog niet langer op deszelfs beheer, om elke
der Dienstboden tot derzelver werk te verpligten ; want die
uuren, welke voorheen beftemd waren tot deeze zo heilzaa•
me als noodige bezigheden , Worden flaapende doorgebragti
en een voormiddag vap flaapende onverfchilligheid is het eigenaartig gevolg van een nagt , aan Kaartspel en andere uit.
spanningen toegewyd, De berekening zelfs van de onkosten
der IJuishoudinge wordt overgelaaten aan eene Hui^houdfler,
en de rekeningen betaald , enkel op het Bezigt van derzelver
beloop: in deezer voege wordt de eigendom des Huisvaders
p„eplaatst In de handen zyner Dienstboden, die , indien zy,
;en grootgin gelukke, niet - dobreerlyk zyn , in de geweldigfte
verzoeking komen , om ontrouw op ontrouw te flapelen.
Vplílaage verderf van het Huishouden is veeltyds bet gevolg
van dit zo verkeerd als roekloos geplaatst vertrouwen: en dê
zodanigen, die , voor een zeer korten tyd , met al den glans
van grootheid gefchitterd hebben , verdwynen even als een
vuunge verheveling aan ht uitfpanzel, díe, hadden zy flegts
eenigermagte acht geflaagen op hunne Huishoudelgke fchik.
vingen , met geene mogelykheid , zo bedagtloos, de fchulderi
zouden vermeerdekd hebben. Kon het kwaad zich alleen beOaalen by de fchuidigen aan deeze hooggaande onvoorzigtigheld,
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beid, de zaak zou nog befchreienswaardig weezen ; doch de
geheel onkhuldigen lyden ongelukkig om . de misdryven der
fcbuldigen ; en de Kinderen worden de flagtoffers der over
't hoofd gehaalde behoefte.
Bedagtlooze Voed(terlingen van vermaak en ongebondenheld , hoe kunt gy het denkheeld verdraagen , . van elenden
te laaden op Schepzels , waaraan gy het beftaan gegeeven
hebt? Geeft u de Dierlyke Schepping geen voorbeeld van
'Inoederlyke teder- en bezorgdheid? En egter kunt gy ge.
rustlyk de pligten van Moeder en Egtgenoote verwaarloo%en Y ! -- „ Geen Man," merkt Vr. PUNTIR op,,, maakte
immer opgang in een verbeterden ftaat in dit leegyen ,
by niet gezegend ware met de medewerking zyner Vrouwe ;
boe zuinig , hoe geregeld , hoe vlytig by uok moge weezen,
alles gaat ten gronde, indien zy eene ,Spilpenning is. Met
welk een moed, met welk eene voortzettende volharding,
zal by , in het waarneemen zyns beroeps , werkzaam wee•
zen, als by weet, dat 'er op zyne wintten eerre goede be•
fchikking gemaakt worde! Met welk een vertrouwen zal by
na zyne landhoeve, na zyn. pakhuis gaan 1 rezen te land of
ter zee doen , en alle gevaaren -het hoofd bieden , als by
verzekerd is, dat by zyne krat niet te vergeefs aanwendt ;
dat de gunstryke Hemel alle andere zegeningen bekroond
heeft met die van eene vlytige, fpaarzaàme en getrouwe Egt
-genot!"
Indien de zegt tot losbandige verteering, en de onheilen
daaraan verknogt, zich alleen bepaalden tot Menfchen, die
in de hoogfte leevenskringen zweeven , zulks zou zo ver,
woestend niet„ weezen voor de belangen der Maatfchappye ,
en zou 'er minder reden weezen om die jammerlyke ge
zo zeer te betreuren. Maar de aanzienlykfte Me--volgen
vrouwen zyn naauwlyks iets minder onoplettend op de
Vrouwlyke pligten, dan de Vrouw van den Man, die zyn
Huisgezin onderhoudt en fchraagt door een eerlyk han
Zy zyn verllaafd in een heeds ' rondloopenden-delbryf.
kring van bezoeken, van gezelfchap , en even onoplettend op
de pligten, die Huisgezin en Kinderen afvorderen. i
Hoe belangryk eene bezigheid voor Bene tederhartige Moeder is het aankweeken van het kinderlyk verfland en het
regelen van het kinderlyk hart, om 'er vroegtydig die zaadgin
van deugd in te planten, welke de tyd de heilrykfte en
boogstwenschlyke vrugten zal doen draagen Y „ De opvoeding, van de zyde der Moeder," merkt de meermaals ge
begint van het oogenblik, dat .zy-noemdSchryvp,„
het vooruitzigt heeft van dien naam te zullen draagen ; een
de zorg voor haare eigene gezondheid mag aangemerkt worden als een pligt, verfchuldigd aan het Kind, 't welk zy
ver•
Kk4
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vcrwagt ter wereld te zullen brengen." •--- De gevoelens
van dien beminnenswaardigen Man - hebben tlegts weinig indruks gemaakt op de %Trouwen naar de Mode heden tèn
dage ; anderzins zouden die bezoeken , tot diep in den
ragt gerekt, niet zo veelvuldig bygewoond worden , door
eene menigte jonggetrouwde Vrouwen , die zich in gem,elden
toeband bevinden. Gezondheid wordt, in deeze gezellchap.
pen, opgeofferd aan de Mode; en gezellige vriendlyke ver
dok een flagtoffer van dwaasheid en (maak. --keèrings
Zelfs de tedere pligten van eene Moeder worden overgedraagen aan Huurlingen; en de Moedermelk der algoede Natuur
mag het hulploos wicht niet gebeuren. De Kinderkamer
wordt gekoozen in zodanig een gedeelte van het huis, dat
de Moeder niet kan geftoord worden door het gekryt van
haar Kind; en een bezoek van weinige minuuten in dat ver.
blyf is, alles . 't geen uitgefpaard kan worden van de gewaan.
de gewigtiger bezigheden. Tot welk eene hoogte van dwaas.
heid, ja van" onmenschlykheid, kan de Mode haare Dienaar
opvoeren , wanneer deeze haar door alle flagboomen-esfn
kap doen heen breeken ; wanneer deeze eerre Moeder de
pligten doet vergeeten , welke zy aan haar kroost verfchuldigd is', en Verniaák haar dierbaarder doet worden dan haar
Kind!
Dan , eéns toegeftaan , dat een Kind , geduurende den
haat der Kindschheid , nimmer het mangel aan moederlyke
zorge gevoele ; dat het zorgvuldig opgepast worde, door
die, aan welke men het toevertrouwde ; wie zal dan nog,
gelyk eène zorgvuldige Moeder, letten ' op de eerfte ontlulking des verftands? wie,. gelyk zy, de fchrandtrheid hebben.,
om den heerfchenden finaak van 't zelve te ontdekken?
wie zal het fchroomagtig Kind aanmoedigen? wie her floutmoedig Kind bedwingen? of wie zal tragten uit te vorfchen,
of de mistlagen van het Kind voortkomen uit natuurlyk on.
vermogen, of uit kwaadwilligheid ? Hoe kan de Moeder,
die nimmer de Vriendin , en in zeker voege de Speelmakker
van haste Kinderen geweest is, immer eenig denk beeld vor.
men van derzriver weezenlyke neigingen y Of hoe kan zy
hun vertrouwen en genegenheid inboezemen , wanneer zy,
in flede van tederheid voor haar Perfoon te voelen, enkel
geleerd worden haar met ontzag aan te zien? Dit is een
der diep betreurenswaardige voorbeelden van Losbandigheid ,
welke de Moeder niet de daad doet daalen bereden het peil
der Bées en : 'watit , in de Dierlyke Schepping , is de zegt,
om de jongen met de uiterfte zorgvuldigheid gade te ílaan,
alerfter st. Hoe menig een voorbeeld zou men kunnen bybrengen tilt de fchriften van de waarneemers der Dierlyke
Wereld, om deeze zegt tot de Jongen te flaaven 1 En kun ,

,
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, van
sten MEnschlyke Weezens het denkbeeld verdraagen
of

bier in overtroffen te worden door een Hond, zelfs een
Groenlandfche Beerinne?
Maar, zo als Ik boven heb aangemerkt, deeze onoplettendheid op huislyke pligten is niet bepaald tot lieden in de
hoogde leevensitanden ; want de Dogter van een .eenigzins
welvaarend Koopman moet tegenwoordig . de opvoeding erlangen in een Kostfchool, in ftede van onder het Moederlyk
oog op te groeijen. Hoe veele deezer Kweekfchoolen zyn
enkel gefchikt om ondeugd voort te planten, en - mogen aan
worden als de gronden, waar in het zaad der ver -gemrkt
kiemt en wortelt, — waar het hart, in ftede vans-leidng
ten goede gevormd, bevlekt wordt! Ik (trek deeze berispen.
de aanmerking niet uit tot alle dusdanige Schooien; ik ken
'er verfcheidene , op welke zulks geheel niet past , en voor
welke ik hoogagting heb ; ik bedoel alleen de zodanige van
eene mindere foort, waar de onkunde der Onderwyfters geen
hoop geeft van verstandige kweekelingen te zullen. voortbrengen.
De ongelukkige Kinderen verkrygen, in de door my gewraakte Schoolgin , een deel begaafdheden ; en het mist niet,
dat zy door trotschheid worden opgeblaazen; en, wat erger
is r zy leeren niet zelden haare Ouders veragten , om dat zy
de ' hoedanigheden niet bezitten, die misfchien eerlang een
bron van elenden voor haar zelven worden. Zy zyn te veel
Juffer , om tot de getneene leevensbezigheden af te daalen;
$y verfmaaden het denkbeeld van In het huishouden dienst te
doen. De Boeken, haar in handen gegeeven, voltooijen het
bederf ; door derzelver leering gelooven zy aan de beloften
aan een misleidenden Minnaar t
Het is my ondoenlyk , in deeze Proeve, de veelvuldige
voorbeelden by te brengen van de ongelukkige gevolgen deeg
zet Vrouwlyke Opvoedinge. 'Dan misfchien zet ik my, by
Bene nadere gelegenheid , om de Gefchiedenis op te geeven
van verfcheide Vrouwen, zo in hoogen als middelbaaren Lee.
vensftand , in de bewustheid, dat Voorbeelden fterker werken dan Lesfen; vol van de hoope , dat eetaige althans zullen
overgehaald wQrden om beter aan de Pligten des Leevens tc
voldoen.
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IRENE ZELDZAAME ONTMOETING.

(Ontleend uit JENS WOLFF'S Sketches and 'Obfervations on
a Tour through a Part of, the Seutk of Europe.)
enige mylen van Montpellier te paard rydende, volgde ik
den gewoongn weg, langs den voet der bergen heen loopende , door een valei , waar zich de Schaapherders onthielden , om hunne kudden op de eenigzins van daar verwyderde
heuvelen te weiden. Ik reed verder, dan ik in den beginne
my voorgeteld had, in dieq verrukkend fchoonen oord, en
lloeg geen Agt waar ik my bevond, voor dat de ondergaande
on my -den -vaderenden avond aankundigde.
Onkundig hoe verre ik my van de Stad bevond , Reeg ik
af, maakte snyn paard aan een boom vast, om te zoeken na
Benig huis of hut, waar ik het noodig onderrigt bekomen
kon. Geen fppor van eenig voetpad deedt zich ten mynen
geleide op, voor dat ik, op eenigen aftiand, eene brug in 't
oog kreeg, die twee rotspunten fcheen te vereenigen . tas.
fchen welke een - water liep met eene verbaazende fnelheid,
tot het by eene fleilte nederftortte, en een waterval vorm.
de,, die het witte fchuim in de lugt deedt opgaan, 't geen
door de nog teruggekaatfe zonneftraalen eene allerfchoonfte
kleurvermenging vormde. Aan den kant deezer steilte ilondt
Bene kleine , doch nette hut, overfchaduwd door - pynboomen, Twee Kinderen , fpeelende aan de deur, hadden my
niet ontdekt voor dat ik zeer digt by dezelven ilónd. Zy
liepen onverwyld na huis, roepende: Mama! Mamat
De Kinderen volgende, trad ik de hut in. Ik zag eene
fchoone Vrouw, zittende aan tafel, in de houding • van eene,
die bezig was met leezen. Verfchooning gevraagd hebben,
de.. wegens myn floutmoedig binnentreeden , onderrigtte ik
haar. van mynen toerland , met vermelding van myn vertrouwen op ,haare goedheid , om my te onderrigten , hoe ik dens
verlooren weg zou wedervinden. -- Op de bevalligste wy.
ze , en met Bene beleefdheid , welke ten zigtbaaren blyke
.strekte dat zy de wereld kende , gat zy my de noodige
onderrigtingen. Verneemende dat ik door Montpellier trok
op myne "reis na Ïtalie , en dat ik my door de fchoon.
held van den oord had laaten verlokken om deeze afge.
legene plaats te bezoeken, boodt zy my eenige ververfching
aan, welke Ik in myn •vermoeiden (Laat wel zeer noodig
had, en daarom ook door my werd aangenomen.
Toen ik opftond om heen te gaan , kwam baar Egtge.
loot
-
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noot van zyne fchemeravond - wandeling terug, Zeer zigtbaar waren de kenmerken van verwondering , ;net ontfteltenisfe gepaard, op 't gezigt van my. Zyne Vrouwe, aan
wier vriendlyke gastvryheid en onthaal ik zo zeer verpligt
was , ontvouwde hem de omílaudigheden , welke aanleiding
tot myn bezoek gegeeven hadden ; eri alle beduchtheid over
myne komst verdween ; en ik vond my als opgewekt tot
een langer toeven , daar de kleine en aartige JE^►NNETTE van
Naare Moeder af by my was gekomen , en aan myne knign
(peelde,
ik voelde eenige nieuwsgierigheid, om ontwikkeld te vin.
den, waarby het toekwam, dat ik Lieden , in hun geheele
voorkomen , en manieren , zo verre 'verheeven boven het
bewoonen van deezen oord, en van die hut, naauwlyks het
onontbeerlyk noodige tot het leeven verfchaffende , aldaar aantrof: dan de tyd 'fcheen my des alle navraag te ontzeggen,
Myne ongeduldigheid deswegen werd voorgekomen door
myna Gastheers openhartige verklaaring van eenige omfian.
digheden betreklyk zynen toehand: ik vernam daaruit, dat
by een Edelman yan Napels was , die een Mede - officier,
3n een tweegevegt, eenigen tyd geleden, overhoop geftooten
hadt, 't welk hem noodzaakte, Italic te ruimen, om in deeze
wydafgezonderde ykplaats die g erustheid te vinden, welke
gyn eigen Vaderland hem weigerde.
De avond reeds ver gevorderd zynde , moest ik vertrek.
ken : dit myn voorneemen te verftaan 'geevende , vergezelde
my de Heer zeer vriendlyk , tot wy, langs een veel nader pad, dat gedeelte van den weg bereikten , 't welk
ny badt doen dwaalen, Ijler namen wy affcheid van
elkander. Of het de beleefdheid , het verflandig onderhoud , de braafheid van den Heer, de ongemaakte vriend
-lykheidznrEgto,fhebvrndcoe,
zer plaatslyke ligging ware , 't geen my zo zeer aandeedt,
weet ik niet; maar vast gaat het, dat ik by het affcheid
neemen een leedweezen gevoelde, waarvan ik, uit hoofde
van de kortfigndigheid onzer kennismaaking, geen redera weeg
te geven.
,
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SCHIRANDERHEID EN GETROUWHEID

VER$CH VOORBEELD DER SCHRANDERHEID EN RETROUWHBID
VAN LENEN HOND.

(Uit het Fransch.)
n de nabuurfchap van Chdlonne (•) Is een voorval gebeurd,
waarvan bet verhaal een nieuw bewys levert van- de verIkleefdheid
der Honden aan hunne meesters, en tevens doet

zien, welke fchranderbeid en naauwkeurigheid in het vervul.
len der plichten, waaraan men ze in hunne opvoeding gewent, zy bewaaren ook in de allerhachelykfle omtlandigheden.
Een Koopman, LAMBERT geheten, oud omtrent zestig jaaren, kwam van een vlek, Gonnard genaamd, drie of vier uu.
ren gaans ten zuidoosten van Chdlonne , dryvende voor zich
been twee geladen Paarden , en gezeten op een derde. Hy
was verzeld van eenen Hond, die, naar .de befchry ving, wel.
Ike 'er my van gedaan is , een gemeene Werfhond moet zyn.
Dit Dier bewaarde gemeenlyk de Paarden en Koopgoederen
van LAMBERT, terwyl deeze zyne bezigheden verrichtte.
Tusfchen Chaudefont en Chdlonne , niet verre van eene
plaats, genaamd la Pierre-Saint Morille, is een pad, aan de
Bene zyde bepaald door eenen heuvel, aan de andere door
de Layon. Deeze Rivier was, toen 'er de Koopman bykwam,
buiten haare oevers getreden. De beide beladen Paarden
kwamen 'er zonder ongeluk door. Het derde deed eenen
valfchen flap , en sleepte in zynen val den ruiter mede. Terfond begaf zich de Hond aan het zwemmen, greep zynen
meester by eenen Hechten gordel , die geknoopt was om des.
zelfs jas, het eenige gewaad, dat by op dien tyd aanhad ,
trok hem na het land , en zoude hem onfeilbaar gered hebben , indien de flof zyne poogingen had kunnen verdraagen:
maar zy brak, toen by bykans den oever bereikt had, en een
eIlend ►'ge lap was al de vrucht van zyne moeite. De Hond
Ieide denzelven fpoedig op het zand, en ging weder te watér. Maar her was reeds te laat; LAMBERT was oogenblikke•
lyk by het breeken van den gordel te grond gegaan.
Het getrouwe Dier, geheel ingenomen met het gevaar,
waarin het zynen meester zag, en met het gevoeligtte ver
lies bedreigd , had het denkbeeld zyner plichten daarom. niet
verloren : het begreep , dat de twee vooríle Paarden bunnen
wech vervorderden zonder befchermer en zonder leidsman;
het bedacht, dat zy aan zyne zorge toevertrouwd , en by
'er .
-

(•) Ghilonne is Bene Stad in het Departement van Mayne et Loire,
het Dittriét van Angers, aan den linker oever der Loire.
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'er, eenigermaate, voor aanfpraakelyk was. Hy vliegt hun
tegen met zoveel overhaastinge , en houdt ze tegen op eerre
zo fchielyke wyze, dat het ééne , fchrikkende , firuikelt, valt
onder zynen last, en, op het punt van te bezwyken, op de
plaats blyft liggen. Deeze misflag , welken men ongetwyf.
Feld wel zal vergeeven aan de ontroering, waarin de getrouwe Hond zich bevond,werd voor denzelven eene vermeende.
ring van ongeluk: niets kon zynen angst uitdrukken. Hy
had alleen de Paarden willen terug houden, om zich geheel
en zonder uitzonderinge toe te leggen op het zoeken van zy
nen meester. Zyne tegenwoordigheid is noodzaaklyk geworden by het gevallen Paard ; by wil het weder op de been
helpen ; hy (poort het aan, blaft 'er tegen , verlaat het een
oogenblik, keert terug , en loopt in de ongemaklykfie befluttloosheid heen en weder. Gebonden door zynen plicht.
wechgetrokken door zyne genegenheid, zoude hy wel overal
te gelyk willen zyn. Niet in ftaat om eene party te kiezen,
jankt hy, huilt , en loopt in een oogenblik honderdmaalen
van zyne Paarden na de Rivier, en van de Rivier na zyne
Paarden : nooit zag men eene meer treffende verlegenheid,
eene werkzaamer bekommering.
Een Jongeling, die na Chaudefont ging, was 'er eenigen
tyd getuige van. Hy wilde het Paard , dat onder zynen last
bezweek , weder op de been helpen : maar de Hond, gewoon geene anderen dan bekende perfoonen te laaten naderen , noodzaakte hem niet alleen terug te gaan , maar ook
eenes grooten omwech te nemen ,om zich na de plaats zyner
beflemminge te begeeven.
Te Chaudefont gekomen , alwaar LAMBERT forntyds fill
hield , verhaalde de reiziger , wat hy gezien had; men kreeg
vermoeden van het gebeurde, en begif zich na de plaits.
Wanneer de Hond de vrienden van zynen meester gewaar
werd, haastte hy zich om ze te brengen by den oever, alwaar
deeze was omgekomen, toonde hun den lap van den gordel,
en begon op eene jammerlyke wyze te huilen, hetgeen hun
flrekte tot eene aanduiding tot het zoeken van den ongelukkigen , aan wiens lot men niet meer twyffelde.
Ondertusfchen had men tiet Paard weder op de been gehol.
pen, en bragt het met het andere na C/iaudefont. De Hond
volgde hen droevig , niet zonder meermaalen aan den nood
oever te komen treuren. Verfcheide maalera, geduw.-lotigen
rende den nacht en den volgenden dag , ging hy derwaards;
totdat de Zoonen van LAMBERT, gekomen zynde, hem met
zich namen. Zy houden den handel van hunnen Vader aan:
hun Hond verzelt hen telkens als zy te Chdlanne koeien ; en
men verzekert, dat by nooit mist 4i1 te slaan en te huilen
by de plaats, waar by zynen meester heeft verloren.
,
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OVER HET BLLEEZEN DER SLANGEN.

1ETS OVER HET BELEEZEN OF BETOVEREN DER SLANGEN
IN HET OOSTEN.

(Uit DE ,GRANDPRé'S Voyage dans !'Inde & au Bengale.)
nder de kruipende Dieren in Ína'te is eene foort vara
Slangen, onderfcheiden door de benaaming van HuisO
Slang, die in geenen deele gevaarlyk of bóosaártig is. Deeze

Sian ten - foort kruipt menigwerf in de wiegen of flaapfteden
der Kinderen, en doet nimmer oenig nadeel. Daar 'er nogthans andere soorten zyn , en den mensch een fchrik bevangt
op de ontdekking van een Slang , en de onzekerheid of dezelve ook van de boosaartige en befchadigende foort mogt
weezen , tragt men dit Dier te verdelgen ; doch , wanneer
men hierin friet flaagt , is het de vaste gewoonte , om een
Slangen - beleezer te doen komen.
Deeze Beleezer of Betoveraat der Slangen komt, hehanget
met manden ; in zommige deezer is een groot aantal glasgen
van onderfcheidene foort opgeflooten. Des Beleezers beenera
zyn omvangen door ringen, die las om zyne enkels hangen,
en zo gefchikt zyn , dat zy, op eiken flap, dien de Beleezer
doet, een geluid maaken , niet ongelyk aan dat van een ketel
niet hamers geflaagene Hy is, daarenboven, voorzien van een
fpeeltuig, 't welk veel heeft van een doedelzak ; dit werk
tuig , onder den arm gedrukt , geeft een geluid, 't welk zot
fterk is, dat het de Slang als bedwelmt, en dezelve eene onweerftaanbaare neiging krygt om te flaapen.
Naa de Ouverture van zyne Muzyk dus gefpeeld te hebben i
worden de Slangen, die in de mandjes zyn, ontdekt , en de
Beleezer vaart voort met digt by dezelven te fpeelen, en fl:ampa
nu en dan met den voet , om des te fchielyker hunne bedwelming te bewerken. Men ziet, da e de oogen van de
Slang kwynender flaan; en in korten tyd heeft zy, door het
opheffen van de kronkelingen haars lichaams , geheel het
voorkomen van op de aangetieeven muzyk te danfen,
De Slang , die by wil uit doen komen, wordt getrokketá
door den klank des fpeeltuigs , en mist niet haare verkoozene legplaats te verlaaten. Het gezigt der andere Slangen
beflist haar gedrag; zy haast zich om onder dien hoop tè
komen, en welhaast deelt zy in de algemeen heerfchende
bedwelming. De Beleezer zet alsdan een mande over den
kop van den nieuwen aankomeling, en het getal zyner Slarad
gen wordt door de beleezene vermeerderd.
GE•
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GEDAGTBN BV BET GRAY VAN EEN ZUIUELINO.

H

ier,, In dit eenzaam dennenwoud,
Waar 't beekje lieflyk ruischt,
Waar 't koelte door het lisplend loof
Zoo zagt, zoo flreeiend zuist,
Hier flaapt een teeder Zuigeling f
Die in den morgenstond
Van 's leevens rusteloozen dag
De zoelfle rustplaats vond.
Gelyk een roos, die fchoon ontluikt,
Door 't lielykst licht gekleurd,
Om blos en geur elks teed're.gunst
Zig waardig ziet gekeurd,
Zoo bloeide ook 't kindjes vroegfte jeugd,
Door onfchulds vleiend fchoon; .
Elk lachje fchonk aan 't moederhart
't Onfcbatbaarst, zaligst loon.
,

Dan, ylings' borst een stormwind los;
Nu was de bloem te, teér;
De blaadjes vielen, fel gefchud,
En 't roosje was niet meer!
Maar — tchoon het bloempje wierd geknakt,
De wortel was niet dood;
Neen — eeuw'ge lente omving de plant,
En , eed'ler bloem ontfproot.
:

o Treur niet, droeve Moeder! --= neen,
Al is uw Zuig'ling dood,
Hy flaapt flegts voor een oogenblik
In 's aardryks kouden fchoot.
Uw Zuig'ling wis felt flegts van (land,
Herleeft, en juicht dan bly.
Zoo valt de Rups in flaap, maar yweeft,
Als Vlinder, fchoon en vry.
Hoe moedig klopt myn teede; hart
Hier in dit eenzaam oord,
Waar ydelheid noch woeste drift
Die zapte kalmte Hoort!
Myà God! 'k gevoel myn waarde, als meiucb,
Hier, by dit need'rig graf:
'k Ben ook onfterflyk , ja --• myn ziel
Legt flegts 't bekleedzel af.
Mogt

P0
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Mogt ik flegts, lieve Zuigeling,
Zoo rein , zoo kalm als gy ,
Zoo vatbaar voor 't volmaaktst geluk,
Hier fluim'ren aan uw zy' 1
lice zagt was niet die rust voor my!
Verheeven boven 't lot ,
Ontvlood my dan geen traan der fmart,
Neen = 'k juichte in U, myn God!
Maar 'k bloos. Myn ziel herneemt den moed;
'k Zweer trouw aan u, o Deugd!
Schep gy, hoe lang de proeftyd duur,
Op 't doornigst pad, my vreugd!
'k Treed' aan uw hand gerust en vry
Door 't wisf'lend leeven heen!
Maak my., hoe .00k de fmart moog' woon,
Toch met myn lot te vreên 1
Wees gy 't, die in de doodsvallei
Het troostrykst licht verfpreid'!
o Deugd! o Godsdienst! 'k fmaak' eens 't heil
Door Jefus ons bereid !
'k Verlaat dit kleen, maar vreedzaam graf;
'k Zoek, wen my de ondeugd boeit ,
Myn vryheid weer, hier, waar in 't flof
Een reine Seraph bloeit.
S. N.

CHINEESCHE ANEKKDOTE.

n de Chineefche Jaarboeken wordt verhaald, dat zeker jong
Ilende
Prins, met eenigen van zyne Paadjen fpeelende , kortswy.
tot een van hun zeide : „ Ik maak

u Koning van
„ die Plaatze," tevens dezelve noemende.
„ Wat heeft uwe Hoogheid daar gedaan?" riep zyn Leermeester uit.
„ Het is louter kortswyl," hernam de Prins.
„ Mynheer," fprak hier op de Leermeester, „ het woord
„ van eenen Prins moet nooit 'als kortswyl Worden opgevar.
„ Gy hebt deezen Jongeling tot Koning benoemd , en by
„ moet het zyn : Gy kunt niet herroepen, 't geen uwe lippen
„ hebben voortgebragt."
De benoeming van den Paadje tot de Koninklylte waardigheid wierdt, in vervolg van tyd, bekragtigd.

MENGELWE RK
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETE14SCHAPPEN, BETREKKELYK.

ONDERZOEK, HOE MEN, IN VERSCHILLEN, ZYNE
ZAAK BEHOORE TE VERDEDIGEN.

\yj einigen zullen 'er zyn, die y in eenen langen leefW tyd, niet dikwerf gedeeld hebben in, of oog- en
oorgetuigen zyn geweest van liefdelooze Verfchilleii
onder dG Menfchen; nu eens omtrent zaaken, zo gering en be uzelachtig in haar zelve ; dat het twisten
daarover niet anders, dan belachlyk, kon í'chynén; dan
omtrent, zaakera van zulk een groot gewit en aanbelang, dat men zich moest ergeren en be roevéri, dézelven dus twistende behandeld te zien; en niet zelden
ook omtrent zulke ingewikkelde en afgetrokkene zaa.
jten , gaande buiten het bereik van 's Menfchen redëlyke bevatting , dat met geen , mooglykheid over het
gelyk of ongelyk van de eene of andere party regtmaa.
tig kon belist worden: en elk waarheidlievende zal,
geloof Ik, my gereèdelyk toefteminen , dat by dezel.
ven , meestal , op eene grootere oneenigheid en verveydering (om niet te fpreeken van verbitteringen en
>4cheuringen) tusfchen de ktakkeelers iag uitlooptin.
Daar ik nu eene voornaams oorzaak van dat ongelukkio gevolg van veele Verfchillen meen te hebben o-gemerrt, beftaande, myns achtens, in de wyze , waarop de Menfchen als gewoon zyn, elkandereh met huriine twistredenen te beftryden; en zulks , by treurige ondervinding, een onbedenklyk kwaad in de Samenleeving
aanrigt, — voelde ik my gedrongen, de aandagt van
alle Eendragtsgezinden hierby eens te doen ílilílaan ,
èn hun het navolgende voor den geest te brengen. .
Waartoe is het noodig of wat nut heeft het in ;
dat men , verfchilvoerende 4 en de waarheid, óf het
recht , aan zyne zyde meenende te hebben , zyne te
een' hopgen toen , met verfinaadende uit-'-genpartyo
drukMENG. 1803. NO. 12.L 1
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drukkingen, 't zy door bitfe verwytingen , of door
fchampere fpotterny,, tragte in het ongelyk te hellen,
en uit het veld te haan?
Zulk eerre wyze van zyne zaak te bepleiten moge
men zich verbeelden kragtig en bellisfend te weezen;
doch niet zelden vertrekt die veelmeer tot een bewys van de zwakheid der waarheid, of des rechts, aldus verdedigd wordende; of zy verraadt, ten minden,
een' inborst en ontítoken hartstogten in den Verdediger, welke argvermoedens tegen hem opwekken, en,
in alen gevalle, te veroordeelen zyn.
Zoeken wy dan, veel liever , de waarheid, die wy
beweeren , of ons vermeend recht, of wettig gezach,
op eerie waardige wyze , en met achtbaarheid, taande
te houden : dat is te zeggen , door eene bedaarde en
befcheidene tegenfpraak , bekleed met bondige bewysredenen : deeze zetten de meeste kragt by aan onze
goede zaak, en geeven ons de beste kans, om onzen
tegent { ander van zyn wanbegrip , of van zyne mishandeling, te overtuigen , tot fchuldbekentenis en vergoeding te brengen; of, ten min£ien, dat onzt7dige en bil
ons in het gelyk Rellen , en wy-lykeBöordas
derzelver goedkeuring wegdraagen.
Menfchen van een hooggevoelenden en driftigen aart
zullen denken, dat het, in veele twistgevallen , vole
iirekt ondoenlyk zy, zodanig voorfchrift te volgen. Dit
zal men den zulken, waarfchynlyk, in eene gronte maate
moeten toegeeven; althans in zo verre, als die Regel
voor de meeste Menfchen , hoewel geen ondoenlyk,
echter een moeilyk werk , influit.
Maar is de zaak daarmede te regt gefield ? Kunnen
zy daarmede het voorengezegde omverftooten, of, re.
delykerwyze , ontkennen, dat zy aan het evengemelde
voorfchrift, naar schuldigen pligt, verbonden zyn? Ja,
moet hun bezadigd verfland niet toeflemmen, dat men,
gelyk in alle dingen , zo ook in dit , Deeds dien weg
behoore in te • haan, waarlangs men het best tot zyn
doelwit kan geraaken?
Laaten zy nu , bid ik, zich zelven eens afvraagen,
hoe, by hun, onheufche, harde en feherpe twistredenen
van anderen gemeenlyk worden opgevat? of zy die, op
haar zelve, niet reeds als beledigend aanmerken? en of
het niet maar al te zelden gebeurd is, dat zy, offchnon
gevoelende in den grond des verfchils zelven in het on,
be•
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elyk te ifaan, daardoor van hunne dwaaling en ver-.
eerdheid zyn terug gekomen, en billyk recht gedaan
Ehebben
aan hunne tegenparty ? —. Het is dan een

gewoon zeggen: „ Voor een oogenblik genomen, hy
„ hebbe in zyne zaak gelyk; in de wyze, echter, waar„ op by zich tegen ons verweerde, had by groot on„ gelyk ; juist daarom ook achten wy zyne zaak niet
„ zuiver te zyn, blyven wy ftaan op ons ruk, en houden
„ wy hem geene de mintte vergoeding meer fchuldig te
„ weezen." — Laaten zy, bovendien, zich zelven af
vraaggin , of zy wel ooit fchier in hun leven, door,
in Verfchillen , trotsch en onftuimig, of fchimpziek,
te werk te gaan, hunne tegenparty van eene verkeerde
denk- en handelwyze terug gebragt , in hunne gevoelens getrokken , en dus hunne zaak met etre en lof,
op den weg van billykheid en eendragt, gewonnen,
hebben? dan of zy, in tegendeel , daardoor de middelen, om dat einde te bereiken, niet menigwerf hebben
doen mislukken , of, zo anderen het verfchil aanging,
zien mislukken?
Mooglyk zal men hierop inbrengen : „ Dat alles
„ laat zich byzonder goed hooren , en fchynt fraai in
„ befpiegeling ; maar welk betragtend gebruik is daar„ van te maaken? --• Veronderttelt, gy houdt u door
„ iemand verongelykt of benadeeld, en gy brengt hem
zulks , met eene befcheidene rondborttigheid, onder
„ het oog; doch hy verweert zich daarop terftond drif„ tin en wrevelmoedig , het hem aangetegen vergryp
,, of onrecht ontkennende, u een' valfchen befchuldiger
„ heetende , of met nog grootere verongelyking en bekorting bedreigende: — wel hoe! zoudt gy zulk een'
„ tegenftander alsdan niet , by zyne regt verdiende
naamen, of eenen lasteraar en eerroover, of eenen be„ drieger en ontvreemder, en althans een' gramftoorigen,
„ een' onbefchoften, een' boosaartigen en wraakzugti„ gen, mogen en durven noemen ? "
Niets anders weet ik hierop te antwoorden, dan hetgeen uwe eigene welbedagte reden u daaromtrent aan
de hand moet geeven. — Het fpreekt van zelf, dat
tegen woedende raazerny,, of tegen dolle krankzinnigen, oproerige dronkaarts en kwaadwillige ifyfhoofden
geen woordenftryd te pasfe komt, met geen redenee
wapenen , en dus zo min fcheldende, als zyne-rend
zaak fegts verdedigende , te vechtcn is: maar wat beL12
veelt
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veelt uwe eigen reden u in zo veile duizend overige ge.
vallen? Zy zegt eenvoudiglyk: „ Maak gebruik van de
,, gefihiktf e middelen, waardoor gy uwe tegenparty ,;
met de daad, vreedzaam kunt nederzetten, tot billy„ ker gedagten, en tot billyker handelingen, brengen;
„ en onthoud u, zorgvuldiglyk, van alle de zulken,
„ waardoor gy niet anders zoudt doen , dan hem ver„ bitteren, van u aff}ooten, en , in plaats van beter.,
„ flegter- gezind tegen u maaken: Bene verpligting t zo
„ veel te (erker , als de zaak des verfchils van grootere aangelegenheid is, en de ultwerkfels Van twee„ dragt en fcheuring nadeeliger kunnen zyfi i ja, dit
„ zy uw rigtfnoer des te meer , niet alleen ziende op
„ hem, maar op allen , die zich uw of zyn geval,
„ regtttreeks of van ter zyde, zouden mogen aantrekken; terwyl gy daarby nimmer te leevendig kunt
gedenken aan deeze waarheidvolle fpreuk: Een zat
„ antwoord keert de grimmigheid af; maar een fmaade,, lyk woord doet den toorn opryzen." --- Dit zegt,
durf ik vertrouwen, uwe eigene reden; en hoe gaarne
moesten wy dan op ons zelven de moeite willen doen,
om , met bedwinging onzer oploopende togten , aldus
te handelen, ten einde aan alle vo'rkomende Gefchitlen , waarin wy ons mogten gewikkeld zien, weldrg
eene gelukkige wending te geeven, en dezelven, fchoon
daarby niet altyd eene volkomene overwinning behaalende , ten minften altoos behoudens onze eer, het
meest overeenkomftig met recht en billykheid , en ter
meeste bevordering van rust en vrede , te doen afloopen.
Nog eefle gewigtige reden meen ik te kunnen aanvoeren, welke ons hiertoe verbindt: het mistrouwen,
naamlyk, dat wy, uit hoofde van onze eigenliefde ,vooroordeelen en dwaalingen, in de meeste oneenigheden, op
ons zelven behoorden te hebben, of de waarheid, of
het recht , waarvoor wy opkomen , wel zo zeker , of
zo geheel , aan onze zyde zy. Veele zaaken kunnen
uit verfchillende oogpunten bezien worden , waardoor
ze grootelyks van gedaante veranderen ; en het is dus
menigwerf zeer mooglyk , dat onze tegenparty, de zaak uit
een ander oogpunt, dan wy, befchouwende, van,zynen
kant in het gelyk meent te haan. — Dit nu in aanmerking genomen , en daarby,vooral, gelet op de maar
al te gewoone wyze van twistvoeren, in zo veelvuldige
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ge twyfelachtige gevallen , by welke de driften boven
dc reden gaande zyn; is 'er dan geen genoegzaame grond
voor het aloud fpreekwoord, dat , vaar 'er awe kyven, d fchuld by beiden ligt 2 En hoe veel te meer,
derhalve, moesten wy ons hierdoor houden aan de wet
van gemaatigdheid in alle Verfchillen!
lu de daad (dit mag ik 'er, diensvolgens, wel byvoegen) het gezond verfland van ieder doorzigtig en bezadigd Mensch kan niet nalaaten te erkennen, dat 'er ,
'voor de menigvuldige knibbelaaryen en verdeeldheden on.
der het Menschdom , die aan hetzelve niets , dan on.
rust en kwelling, dan fchade en rampen, toebrengen,
oneindig meer minnelyke vergelykingen, vrede en ver
Aardbodem zouden gevonden zyn, en-genopd
alsnog gevonden worden, byaldien in alle Rechtszaaken
en Pleitgedingen , in alle Staatkundige en Kerkelyke, of
Godsdienaige, Verfchillen, zo wel als in alle Burgerlyke
en Huislyke oneenigheden, die voorgeftelde Regel tl:eeds
in acht genomen ware," en, by aanhoudenheid, in acht
genomen wierde.
Wil men, echter, uit een ander beginfel dan dat van
vredelievenheid, op dit alles my nog tegenwerpen, dat
niet weinige Menfchen juist by de tivyze , waarop zeer
veelen hunner Medemenfchen gewoon zyn Verfchillen aan
te leggen, door te dryven, en uit te houden, hun voor.
naamst tydelyk beílaan vinden, van het welk zy te eenenmaale beroofd zouden worden, zo eens de Menfchen,
eendragtiglyk, famenfpanden , om die manier en mode
van Twistvoeren vaarwel te zeggen, en in hun midden
af tv fchaffen; en dat het, gevo glyk, betaamt, dezelve, als Bene ooraak van wezenlyk nut voor anderen,
aan haar beloop volkomen over te laaten. -- Zie my
hierdoor dan gedrongen tot eene verklaaring, welke reeds
vroeger had kunnen gefchieden (fchoon ik , trouwens, al
in den beginne gezegd heb, myne rede aan de Eendragtsgezinden toe te wyden) dat ik , naamlyk, 'niet wensch
gehouden te worden , met al het voorgaande een regtil;reeks woord gefproken te hebben, noch van eigenlyke
twistgierigen, dien de lust beheerscht, om in eene hel
van krakkeel en partyfchap te leeven , of in troebel
water te visfchen; noch tot de zulken, wier onmidde.
lyk belang het is om twisten aan te ftooken, of, immers, dezelven een reeks van maanden en jaaren uit
te rci.ken, en eindelyk, op zwaardrukkende kosten der
L13 par-
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partyen, uit de wereld te helpen; en die dit hun on.
lniddelyk belang voor de hoofdzaak van alles rekenen;
gelyk men de zodanigen onder hun, die het beroep
van Rechtsdingeren en Pleitbezorgeren naar de Wet
waarneemen, ook ginds en elders meent te ontmoeten:
want deezen laat ik , als eenzydig tegen myn ftuk,
met -befcheidene uitfluiting , in hunne waarde en onwaarde , boven of beneden myne gemaakte aanmer.
kirgen.
Nogthans zal men, van dien kant, knibbelzugti ,
beweeren, dat door deeze myne verklaaring die laatfte
tegenwerping geerzins is wederlegd. -- Wel nu ,
fchoon ik hierop zoude kunnen antwoorden, ftandvastig
te blyven by myne verkiezing , om dusdanige Menfchen, welke , uit een hooger gefchat belang, dan dat
des vredes , onmooglyk met my kunnen infl:emmen ,
maar die veeleer myne redenen moeten beltryden, zelfs
niet aan de flippen te roeren; wil ik, echter, tot ontzenuwing van de gezeide tegenwerping, in de navolgen.
de Redewisfeling, een Vader en Zoon voor my laatera
fpreeken, aan weken ik, derhalve, het woord overgeeve.
Een Vader fprak tot zynen Zoon: „ Men kan de by.
„ geloovigheid een nut , ja noodig kwaad heeten ; oni
„ dat zo veele anderen hun belang daarby vinden, en
'er een volop , zagt en gcmaklyk leven door leiden.
-- Men kan eene blinde en flaaffche onderwerping
„ der Volkeren aan hunne Overheden een nut , ja noo„ dig kwaad heeten; om dat zo veele anderen 'er
vorftelyk ryk en grootmagtig door worden.
„ Goud in de mynen te graaven , en paerlen uit de
diepten op te visfchen , kan men nut , ja noodig
,, kwaad heeten; om dat zo veele anderen 'er fchatten
„ en kostbaarheden door verkrygen. Men kan de
weelde en pragt, benevens verkwistende ontugt, bras„ Eery en dronl,enfchap, nut, ja noodig kwaad heeten;
„ om dat zo veele anderen 'er tot alle , foort van ar-beid en gewin door 'géraaken. --- Het twisten en
„ verfchilvoeren kan men nut , ja noodig kwaad hee
dat zo veele anderen 'er een deftigen iaat-,ten;>oi
door ophouden. -- Men kan den oorlog een nut,
ja noodig kwaad heeten ; om dat zo veele anderen
„ 'er hun fortuin door maaken, of 'er grooten buit van
n weg[leepen."
„ Maar Vader (vroeg de Zoon) , zou het dan niet
„be-

-
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„ heter zyn, dat men den f4ryd aanginge tegen alle die
„ gcenen , welke by de voornoemde zaakgin zo zeer hiin
„ onmiddelyk belang vinden , en dat men die zogt te
„ onder te brengen, of, ten mintien, liet zwaard, op de
keel te zetten, om zich te ontdoen van deeze hunne
averegtfche belangen; ten einde, door zulk een mid„ del, al dat zoogenaamd nut, ja noodig kwaad uit
„ den weg te ruimen, de Mentchen aan zich zelven ,
„ aan hunnen God, en aan hunne pligten van eer en
deugd, van maatigheid en regtvaardigheid, weder te
„ geeven; voor de aanvallen van de zo veel fchade en
fchande berokkenende eigpnlbaat van anderen te be„ veiligen ; en aldus hen , onderling , eendragtiger ,
vreedzaamer en gelukkiger te doen loeven 2"
„ Zoon (hernam de Vader) , daar zyn 'er, die be„ weeren , dat alles in de waereld, waaruit anderen
,, eenig byzonder heil of voordeel trekken, zo blyven
„ moet, als men het ziet; en het is in deezen zin, dat
„ ik u van dat onderfcIheiden nuttig en noodzaaklyk
genoemde gefproken heb , doch, wel te regt, met
„ byvoeging van het woord kwaad, dewyl de Voor„ Randers van dien derzeiver heillooze vereeniging toch
„ niet kunnen afwenden , en ik dus van hunne grond,, flelling gantfchelyk verwyderd ben. -- Intusfchen
„ fchynt gy uwe gedagten, raakende dit ftuk, op het
„ onmooglyke te vestigen: want hoezeer ik uwe edele
„ beginfels en bedoeling pryze , voor zo veel gy mogt
wenfchen in haat te zyn, om de verkeerde zeifzoe„ kenheid van duizenden Menfchen te doen verllonden
„ worden door eene nog fterkere zugt voor het alge.
meen belang , en in dier voege al dat zoo gewild nut
en noodig kwaad uit den loop der dingen weg te
„ neemen , ten einde daarvoor een algemeen veel nut.
„ tiger en noodiger .need (om dus te fpreeken) in de
plaats te Rellen ; zoudt gy u, echter, tot Benen DON
„ QUICHOT maaken , zo gy , in weêrwil van den ge„ weldigen tegenfland der eigenbaatzugtigen , dit uw
„ doel poogde te bereiken: wat u en my, derhalve,
„ betreft , tragten wy,, r♦ n onzen handel en wandel ,
„ flegts het tegenovergeftelde van hun te wegzen, en
„ die taak zal groot genoeg zyn voor ons zelven."
Hier eindigt de Redewisfelíng tusfchen Vader en
Zoon: — zy, die hun verfland leenden, om op te merken, zullen derzelver ontzenuwende kragt, in verband
L14 met
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lut de laatfl;e tegenwerping, legrepen hebben; en hiep
ede zou ik myn ftuk ook voor afgedaan en voldonoen rekenen , ware het niet, dat ik nu nog, op he
pnverwagtst , als in Rechte betrokken wierde door do
voorstanders van haatelyke twistgedingen, en door be;
langzoekers in foorten, my durvende te laste leggen ,
dat de wyze en middelen, waarvan ik zèlf my in deegen bediende , om hen van anderen uit te monfteren,
maar geheel niet ftroóken met die befcheidenheid en
neuscbheid , welke ik zo ernífig by het Verfchilvoeren
11eb zoeken aan te pryzen; en dat dezelve, mitsdien,
wel verre van gefchikt te weezen om goede 'verftand,
houding en vrede onder de Menfchen te bevorderen,
geelmeer strekken ter vergrooting van onrust en ver,
deeldheden.
s bet mooglyk , dat ik hieromtrent, op het laatst
pol;, een pleit moet ondergaan. van de zulken, die ik
zo zorgvuldig getragt heb te vermyden, en om hen ,
daar zy zich, myns ondanks, op mynen weg plaattien,
toch niet te na te komen ? Kan ik deezen aanval
Van hun, of van iemand anders, verdiend, en dus te.
gets myn eigen oogwit aangewerkt hebben 9 Maar data
zou ik tevens dienstbaar geweest zyn aan hun belang;
n in dat geval voegde het hun des te minder, eenes
twistappel tegen my op te werpen. -- Doch hoe het
daarmede zy, ik ben bereid, om, met al de lydzaamlicid van Benen Jon, deeze myne befchuldigers aan te
tiooren , en , wanneer zy gitgefproken hebben , myne
,aalt ter bedordeeling over te haten aan die bevoegde
echtërs onder myne Medemenfchen , welke, by eene
-rootei•e maa>ie van vredelievenheid , minder verkeerde
iiaatzugt bezitten; daar ik, by herhaaling, betuige, dat
ook myn inzigt geen ander geweest is,, dan om eigenlyk
::an deezen myne voorafgaande overdenkingen voor te
draages. -- En zo belluit ik alles met de navolgende ,
,vel te pas komende, Fabel.
Eeue Duif fprak tot haare gezelinnen : „ Ei lieven!
wt twist en plukveèrt gy onder elkanderen? Zo gy
99
onenig zyt, waarom doet gy uwe verfchillen niet
op eene vriendèlyke wyze, niet in het minnelyke, af?
yj Gy gelooft, immers, gaarne, dat uwe partydigheden
ui vervolgingen groote fart en onrust verwekken,
en u des te meer blootffellen aan het gevaar, van
', uwége uwe vyanden. Welaan , vergelykt dan veellies
„ ver
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o , ver u, onderling, vreedzaam, en op een' billyken voet:
„ dus zult gy den naam van zagtzinnigen,dien gy draagt,
„ best verdienen, voor alle kwaad van buiten het meest
beveiligd blyven , en de grootste zoetigheden in uw
• midden fmaaken." — De Havik, dit hoorende, werd
zeer verftoord, en riep haar toe: „ Wat bemoeit gy u
„ met de zaak van anderen? Wie zich, ongeroepen, in
„ vreemde krakkeelen mengt, is een dwaas." — „ Wel
„ (antwoordde de Duif), ik fpreek, in goedigheid, alleen
ti tot myne gezelinnen ; en u laat ik geheel ongemoeid.",, Schaámtelooze, wat durft gy voorwenden (fchreeuw.
de de Havik) ! uwe raadgeeving gaat myn belang
„ volitrektelyk te keer : weet gy dan niet, dat ik van
„ den roof moet leeven, en dikwerf een prooi behaal,
waar onlusten en vervolgingen gaande zyn?" -Gy doodelyke vyand van my, en van ons geheel!
geflacht (kirde de Duif) ! ik zoek tegen u niet ver.,
der in te leggen: zeg, wat partyfchap en roofzugt n
„ kunnen inboezemen: ik, voor myne gezelinnen (taan,
„ de, wagte eenigiyk van dezelven de •uitfpraak af ,
„ of ik haar eenen goeden, dan eenen flegten , raad
„ gegeven hebbe."
!
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VERHANDELING, OVER EENE VERBETERDE MANIER!
OM DEN ZOGENOEMDEN MINERALEN KERMES
(UET HYDRO'HIONZUUR SP,IESGLAS) TE 'BE.
REIDEN. Door den Heer GOTTLING.

z r beftaan, gelyl bekend is , veelerhande, meer of
minder van elkander afwykende, doch niets minder dan voordeelige , Voorfchriften , om den Kermes
te maaken t De oorzaak van dit verfchil , en van de
onyoordeeligheid dier bewerkingen-, is , ongetwyffeld ,
te zoeken in de onkunde van de waarheden, die hier ten
grondflag moesten dienen. Ook heeft men geene redenen, van zich te verwonderen, slat de Scheikonftenaars,
voorheen , in deezen , gewigtige misílagèn begingen;
naardien de kennis der stoffen , uit welke eigenlyk de
Kermes gemaakt wordt , gelyk ook die zyner bet'canddeelen , nog genoegzaam in het duistere lag, ten tyde,
dat
Ll g
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dat die manieren van werken wierden uitgedagt. Terwyl liet teffens zeker is , dat geene fcheikundige arbeid volgens voldoende regelen kan worden ingericht,
zo lang ons zodanige grondflellingen ontl rceken.
De gemelde kennis hebben wy bekomen, geleeltelyk
door de ontdekkingen van BERTHOLLET, ell gedeeltelyk
door die van THENARD . De eerstgenoemde bewees
met proeven, dat de Minerale Kermes een lichaam zy,
te zamengefteld uit Spiesglas-oxyde en uit Zwavelwaterftofgaz (Hydrothionzuur). De laatfte bevestigde
deeze (telling, en verbeterde dezelve, door eene nade r
re bepaaling, op de :volgende wyze.
„ De Kermes begaat uit 20,298 deelen Zwavelwa.
teril:ofgaz (Hydrothionzcaur), uit 4,156 deelen Zwavel,
uit 72,760 deelen bruin Spiesgias-oxyde, en uit 2,786
deelen water; eene kleinigheid, die, geduurende de bewerking, verlooren gaat, niet medegerekend."
Daarenboven toonde de Heer THENARD de wyze
aan, op welke het genoemd middel gebooren wordt ;
gelyk uit de volgende uitlegging blykt. Wanneer men
(zegt by) het gemeene Spiesglas met ontbindingen van
Loogzouten behandelt, losfen dezelve het grootst ge.
deelte van zyn Zwavel op: door die gezwavelde Loogzouten wordt liet Water ontleed : deszelfs Zuurlof
verbindt zich, met het Spiesglas, tot een Oxyde: zyn° Waterftof vereenigt zich met de Zwavel, en vormt
Zwavelwaterilofgaz (volgens TROMMSDORFF Hydrothi©nzuur) 't welk zich in tweeën verdeelt; verwekkende
het eene gedeelte den Kermes met het Spiesglas-oxyde:
terwyl het overfchot zich met het Loogzout vereenigt;
welk Zwavelwaterflofhoudend Kali den KP,rmes ontbonden houdt, uit welke loog dezelve, door verdun ning van het Scheidvogt, of door verkoeling, wordt
nedergellagen.
Dat de gevolgen der behandeling van het ruwe Spiesglas zodanig zyn, als zy hier worden opge geeven, is
eene reeds voor langen tyd bekende waarheid; doch de
oorzaaken dier verfchynzelen waren onbekend, 't geen
ten gevolge had, dat de van tyd tot tyd voorgeftelde
verbeterin gen , als op geene genoegzaame gronden fteunende, ondoelmaatig waren, en dus zonder vrucht wierden in het werk gefteld. Laaten wy nu eens zien , of
wy niet in ftaat zyn , zekerder gronden van werken,
uit
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uit de ontdekking van TIENARD, en uit eenige andere
proeven, af te leiden.
Als eerde gronddelling fchynt my , uit het reeds
verhandelde , te volgen : ` Dat het Loogzout zo flerk ,
als rraogelyk is, tot de bearbeiding van het ruwe Spiesglas, aangewend moet worden.' En wel om de volgende
reden. Het Kali bevat de oorzaaken van 't gelukken
der Kermes- bereiding, door zyne werking op de Zwavel van het Spiesglas; waarom deeze werking noodzaakelyk 't kragtigst zal zyn , wanneer het Loogzout in
zyn meest .vermogenden toetland kan werken. Daar
nu het ontbonden Kali nooit zo ílerk kan zyn als het
droege, volgt daaruit, dat deszelfs gloeijende fmelting
meerder uitwerking op de Zwavel van het Spiesglas
moet doen , dan hetzelve in de gedaante eener Loog
vermag. Daar het nu bekend is , dat zuivere drooge
Kali eigenlyk alleen, als een íterk geconcentreerd Loogzout , befchouwd kan worden, en niet dat geene, het
welk Koolf'ofszuur bevat , zo lchynt daaruit te vol
dat alleen het eerstgenoemde, doch niet het laat-gen,
doezen arbeid zou moeten worden gebruikt.-ile,to
Dan daar het gewoon gezuiverd Potasch -zout (Sal
7'artari), door de finelting met de Zwavel, in eene
gloeijende hitte, zyn Koolttofszuur verliest , en daar
werkzaamheid be--dorzyngtsmelkrapvn
komt, is hetzelve, tot deeze bewerking, voldoende.
Verder leert de ondervinding, dat, hoe meermaalen
hetzelfde Spiesgias , by herhaaling , met Kali wordt
behandeld, 'er zo veel te minder Kermes , en eindelyk
daar van in 't geheel niets, gebooren wordt. Waaruit
volgt , dat 'er, in het gewoon ruw Spiesglas, geen
Zwavel genoeg aanwezig is , om de vereischte hoeveelheid van Hydrothionzuur daar te Rellen, om al het
aanwezend Spiesglas in Kernnes te doen overgaan. Wy
mogen hierom , als eene tweede grondwaarheid, aan
Dat ivy , om de grootstmogelyke hoeveelheid-nem:

van Kermes , uit eeltre gegeevene hoeveelheid van ruw
Spiesglas , te bekomen , daar nog Zwavel moeten byvoegen. Hierom hebben ook reeds verfcheidene nieu-

were Scheikundigen , in hunne leerboeken , den raad
gegeeven, om een zeker gedeelte Zwavel , by het Spieslas , in deeze 'bewerking, te voegen. HAGEN raadt
ierom , by het Spiesglas, te doen een agttle deel ,
TitoMMSDORF' een zestiende deel, en WESTRUMB de.
zelf-
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zelfde hoeveelheid van Zwavel. Door herhaalde prooi
ven heb ik ondervonden , dat, wanneer drie deelera
Zwavel ,. met Zestien deelen Spiesglas, zo ras moge
worden te zamengefmolten , zulks voldoende zy,-lyk,
om al het Spiesglas in Kerme.G te doen overgaan. Ook
ondervond ik, dat eens meerdere byvoeging van Zwavel , dan de gewoone voorfchriften vorderen, veel toebrengt tot eene meer volkomene en fpoedige voltooi.
jing van deezen arbeid ; hoewel ook eene te overvloedige bymenging van Kali nadeelig is, dewyl daardoor
te veel Kermes in het fcheidvogt opgelost blyft.
Eene vermeerdering van Zwavel, hoven de opgegee•
vene hoeveelheid, vermindert de menigte van Kermes,
door het daarftellen van een zogenoemden Zwavellever,
waardoor een gedeelte var; den Kermes wordt, ontbonden gehouden, die zich, dogr het bydoen van 'Zuurgin,
tot verguld Spiesglas - zwavel (Sulphur auraaurn Intimonii) laat nederploffen. Voorts wordt de Kermes,
door eene te groote byvoeging van Zwavel, noch ver
noch in werkzaamheid verminderd, om dat-ontreigd,
dezelve ontbonden blyft.
Als eene derde gronditelling volgt, uit de verklaaring
van THENARD , betrekkelyk het gebooren worden van
den Kermes, en de daar toe betrekkelyke i}elling , dat
cie Kermes, door de met Kali vereenigde Zwavelwateriiof, opgelost blyft , dat men de ontbinding , die den
Kermes bevat, met veel water verdunnen, en, geduurende eenige dagen , aan de werking der lucht moet
blootfteQen. Thans wordt de Zwavelwater(tof der Kaliontbindihg, door het bykomen van de Zuurftof des Dampkrings , ontleed ; waardoor nog zeer veel Kermes zal
nedergeploft worden, die wel een derde van het geheel bedraagt. Eindelyk wordt 'er ook nog Spiesglaszwavel afgefcheiden, dewyl het Loogzout het Koolftofszuur uit de lucht aantrekt, en daardoor zyne werking
op den , door den invloed der zuurftof, veranderden
:omes verliest.
Volgens deeze , door reden en door ondervinding,
bevestigde gronditellingen arbeidende , werkt men het
zekerst, op de volgende wyze. Zestien oncen gezwaveld
of gemeen Spiesgias, en drie oncen Zwavel , worden,
met vier-en-twintig oncen wel gezuiverde Potasch, dooi
flooten en mengen , zeer naauwkeurig vereenigd, en ,
in een welgefjooten fnteltkroes, ten fpoedigften te zamen
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liieii gefmolten. De gefmolten masfa wordt vervolgens
groffes gettooten , en tiet agt ponden water (ieder van
zestien oncen) geduurende een half uur gekookt en opgelost. Dit volbragt zynde,' wordt de ontbinding, nog
heet zynde , ten fpoediglten, door een dichten linnen
doek doorgezegen in eene kom, waarin zestien ponden
water zyn gedaan; voorts wel bedekt tegen alle onrcinigheden , en dus, geduurende agt en- veertig, of ook
wel twee-en- zeventig uuren, tot dat 'er blinkende
oranjekleurige deeltjes in het vogt verfchynen , in eene
ruime zeer vlakke fehotel s aan de werking der lucht
blootgettelda
Het hier door bekomen bezinkzel wordt vervolgens 4
door het afzoeten met eerie genoegzaame hoeveelheid
van water, op den filtreerdoek, van alle zoutdeelen be;
veyd , en, door eene maatige warmte opgedroogd zyn•
de, in eene welgeffootene vles bewaard.
Door deeze manier van werken heb ik, uit zestien
oncen Spiesglas , tusfchen de twaalf en veertien oncen
1.choone roodbruine Kernes bekomen ; zynde al het
Spiesglas , eene geringe hoeveelheid van met hetzelve
vermengde onreine deeltjes uitgezonderd , in Kermes
overgegaan. Voorts blyft 'er maar eene geringe hoeveelheid van opgeloste Antimonieele Goudzwavel terug in
de alcaline loog , die men vervolgens wederom , tot
gelykzoortige oogmerken, kan gebruiken.

LEEVENSnERIQ'rEN WAN Dr. EDWARD JENNER.

(Uit het Engelsch.)
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Zoon van den Eerw. STEPHENENNER, M. l. van
de Univerfiteit van Oxfort , Re&o
r van Rockhampton,
en Vicaris van Berkeley , in Gloucester/hire; by werd,
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Familie in Berkfhire, die voorheen Vicaris van Werkra
ley geweest was, eif tevens Prebendaris van Bristol. .
Dr. JENNER hadt het ongeluk, dat hy zynen Vader
in zyne vroege jeugd verloor; dan dit verlies, 't welk
menigmaal de verhindering der noodige aankweeking van
jeugdige talenten ten gevolge heeft, werd vergoed door
•de tedere oplettendheid van zynen ouderen Broeder
STEPHEN JENNER, die, met eene waarlyk vaderlyke
zor e, de vroegfte dagen zyns Broeders gadefloeg.
a den gewooncn mop der Schooloefeningen afgeNa
daan te hebben , dien by te Cirencester volbragt, werd
Dr. JENNER in de beginzelen der Heel- en Kruidmeng
door Mr. LUDLOW, Van Sodbury, onderwee.-kunde,
zen, dien hy verliet, om geplaatst te worden onder het
onmiddelyk opzigt van Mr. JOHN HUNTER; by deezen
brags hy twee jaaren als Huisgenoot door. Dr. HUNTER kreeg, op dien tyd, lust, om Lesfen te geevén in
de Natuurlyke Historie. De verdiensten zyns Kweekelings op de rechte waarde fchattende , booth by hem
het Deelgenootfchap in zyne praktyk aan, welke zeer
uitgebreid was , en groote winst aanbragt. Dr. JEN
die zeer gehegt was aan de plaats zyner geboor--NER,
te vondt goed, deeze ftreelende aanbieding af te flaan;
en , om dezelfde reden , weigerde by den voorllag om
in de Indiën geplaatst te worden , hoe uitlokkende
voorwaarden ook niet dien voorflag gepaard gingen.
Zyne leerjaaren in Londen volbragt hebbende, zette
Dr. JENNER zich te Berkeley neder, waar hy welbaast, in de Genees- en Heelkunde , eene zeer uitgeItrekte praktyk kreeg ; zyne bekwaamheden werden bekroond met steeds toeneemende agring en ryke winst.
Welhaast werd hy door bezigheid als overkropt; en hy
vondt zich genoodzaakt, het vermoeiendst gedeelte zyns
Beroeps te laaten vaaren.
Dr. JENNER trouwde, in 't Jaar 1768, Juffrouw
CATHARJNA ICINGSCOTE , Zuster van den Colonel.
XINGSCOTE, van IÍi.itbscote in GloucesieY/llirc, eene aanzienlyke Familie in dat Landfchap; by welke by drie
Kinderen verwekte, twee Zoonen en écne Dogter. De
Chirurgie hebbende laaten vaaren , vondt by gelegenheid
om zyne Studie in de Natuurkunde en Natuurlyke Historie voort te zetten. Als eene proeve van zyne bedreevenheid in het laatstgernelde vak, mogen wy vermelden
zyne opheldering van een duister en veel betwist ifuk
ila
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in de Natuurlyke Historie van den Koekkoek. Dit ver
onderzoek, gegrond op daadlyke waarneeming en-nuftig
gelukkige gisfing , wekte de aandagt van de Liefheb.
bers der Natuurlyke Historie op ; en kort daar naa
werd Dr. JENNER tot Lid van de Koninglyke Societeit
verkoozeti.
Dr. KENNERS onderzoek na den aart der Koepokken nam
eenen aanvang omtrent het Jaar 1776. Hy hadt waarge.
nomen, dat veele door hem, met de ftofle der Kinderpokjes,ingeënten,voor die ziekte onvatbaar waren. Deeze
Perioonen hadden toevallig de Koepokken gehad; en 'er
heerschte een omloopend begrip, dat die gehad te heb
middel van voorkoming der Kinderpokkcn-ben,t
diende. Naa veelvuldige riafpeuringen en waarneemir gen , viel hy op het denkbeeld , om de Koepokken ,
even als de Kinderpokken, door Inenting mede te deelen, eerst van de Koe, en vervolgens van den eenen
Mensch aan den anderen. De eerde proeve van dien
aart, welke hy onderftondt , wel (laagende, boezemde
hem vertrouwen in; en een geregelde loop van Proef
zelfden einde ingericht, werd met een-nemig,t
gelukkigen uitslag bekroond.
Deeze gelukkige ontdekking maakte Dr. JENNER
openbaar, in eene Verhandeling, ten Jaare 1798 uitge.
geeven, onder den Tytel : do Inquiry into the Caufes
and Efet s of the Variola; Vaccin, a difeafe discovered
in fome of the Western countries of England, particulary Gloucesterjhire , and known by the name of Cow-

pox (*). In den loop der twee volgende Jaaren
deedt hy opgave van zyne verder genomene Proeven;
by deelde ze ftukswyze mede, en zy werden vervolgens in één Deel zamengevoegd. Naderhand zondt by
eene kleine Verhandeling in 't licht, getyteld: The Origin
(*) Onder de menigvuldige Werkjes en Schriften, over de
Ko: pokken uitgegetiti en , bezitten wy ook dit , onder den
-

Tytel: Onderzoek naar de oorzaaken en uitsverkzelen der Varioix Vaccin& , eerie ziekte in de Westlyke deelen van Enge-

land ontdekt , voornaamlyk in let Landfchap Gloucester , en
aldaar bekend onder den naam van Koegokken ; door EDw.
JENNER , Med. Dott. In het Nederduitsch vertaald. en met
een Byvoegzel vermeerderd , door L. DAVIDS, Med. Dodd te
Rotterdam. Met Plasten. Te Haarlem, by a. LOosjas Pz.
Zie onze Vaderl. Lelieroef, voor i 8oi , bl. 43a.
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gin of I7áccine Inoculation, Waarin by verflag doet van
zyne eerfte Proefneemingen, en waarnemingen op dir

onderwerp.
Ondanks de verdienfle deezet ontdekkinge, i#oindi br.
JENNER ten doele van de pylen des nyds en der kwaad
uitvinding werd eerst verfinaád,-artighed.'sMn
vervolgens ontkend; :daar de waarheid zegepraalde in
't einde, op eene wyze, allerloflykst voor den uitvin
der, en voor de Vrienden des Menschdoms en de Tnëtjting der Koepokken is thans in Groot-Brittanje welgil .
vestigd ,en maakt fpoedige voortgangen de Wereld door.
Mr. RUSH, Chirurgyn Generaal der Armée, 'i erde
dezelve by de Landmagt in; Dr. TROTTER. Geneesbeer op de Vloot, deedt het op de Landsfchepen; erf
Dr. BLAINE ; een der Commisfarisfen over de zieken
en gekwetften, kreeg een, last Van de Admiraliteit tot
dit weldaadig oogmerk ° Te deezer gelegenheid boodeii
de Doors en Chirurgyns van de Vloot Dr, JENNER
een Gouden Medaille aan, met eene daar by pasfendé
Aanfpraak. Dit werd gevolgd van andere openbaare
Eerbetooningen; hem beweezen , door de Geneeskunde.
ge Societeit te Londen, de Sufolk- Societeit van Chi.
rurgyns , de Weldaadige Geneeskundige Societeit van
Es/ex en Herts , en de Geneeskundige Societeit aldaar;
welke laatstgemelde hem tot Lid van Eer verkoos;
Het Parlement kende hem de fom van Io,000 V. $tó
toe ; en het haaperde flegts aan vier stemmen, dat by
geen 2o,000 P. St. kreeg.
Op het Vasteland werd deeze ontdekking flerk toege<
juichd: De Koning van Pruisfen was de eer(le der geà
kroonde hoofden, die zyne eigen kinderen de Koepokken
liet inenten. De Keizer van Duitschland volgde dit voerbeeld, en moedigde de algemeene tewerkftelling äaä
door gefchikte belooningen. Naare Keizerlyke Majetleit,
de Keizerin-Weduwe van Rusland, heeft de nieuwe ontdekking met Naare ftandhdudende hefcherming vereerd;
en om haare hoogagting voor Dr. JENNER te betodnen, heeft haare Majefteit een zee; kost haare Diamant
toegezonden door Lord ST. HEL1NS, gepaard-ringhem
met eenen Brief, vol van de hem vereerendfte uitdrukkingen. Met één woord, deeze Koepuk-inenting is onderworpen aan eene firenge proeve by de meestverlichte
Volken van Europa; en hoe naauwkeuriger men dezelve onderzogt, hoe heerlyker haar zegepraal werd. ,lac.
,

,
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rica heeft, onder het Voorzitterfchap van JEFFERSON„

de goedkeuring der Oude Wereld bekragtigd.
Zie hier de vertaaling des Briefs van de Keizerin•
Weduwe, „ Mynheer 1 De Inenting der Koepokken
in Engeland met den geiukklgilen uit flag bekroond,
„ en wel geftaafd. zynde , heb _ ik volvaardig dat voor„ beeld gevolgd, door dezelve in te voeren in de wel
onder , myn beheer.. Myne poo--„daige,t}cbn
„ gingen aan myne verwagtingen ten Yolfien beantwoord hebbende, gevoel ik een genoegen, daar mede
„ overeenkomilig , in dit te mogen melden , en myne
„ dankerkentenis te betuigen aan hem, die het Mensch„ dom deezen gewigtigen dienst gedaan heeft. Die be„ weegreden (poort my aan, om u hier nevens deezen
„ Ring te zenden, als een bewys van de gevoelens van
hoogagtinge, waarmede ik ben
Uwe zeer toegenegene
.Paulowsky, 1802. Io Aug.
MARY,"
Zints de openbaarmaaking van Dr. JENNERS gewigtige en heilzaame ontdekking, heeft men in Engeland
een loflyken yver aan den dag gelegd, om de voordeelige uitwerkzels deezer vindinge te bevorderen. Men
wedyverde onder lieden van verfchilleuden rang, om
den Uitvinder blyk van bewondering en hoogagting te
fchenken. Eerie talryke en aanzienlyke zatnenkomst werd
den iq Jan. 1803 in de London Tavern gehouden, waar
men hemde voor een Adres aan 't publiek, ter aan
midden der Hoofd -pryzingvaeIfl 't
zwang brengen van de Koepok-inenting.-ftad,ohein
Te deezer zamenkomile deedt Oe Hertog van BED
PORT, op het byzonder verzoek van zyne Koninglyke
Hoogheid den Hertog van CLARENCE , -het voorstel ,
dat 'er eene dankbetuiging der Vergadering aan Dr.
JENNER zou gedaan worden, uitdrukkende het diepgaand gevoel van 's Mans verdien&en en het aanbelang
van de ontdekking, door hem gedaan. Men omhelsde
aldaar ook het voorftel, om eene Societeit op te richten
tot het uitrooijen der Kinderziekte: men opende Bene Infchryving tot dat einde ,waarin de Naamen geleezen worden van verfcheide Edelen van den eerftcn rang. By den
maaltyd , door het Inflituut der Koepok-inenting op
den 7 February 1. 1. gehouden , fchreeven veelen der
(Tasten ryklyk in, Om de weldaadige oogmerken van
MENG. I803. No I-. M m die
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die Societeit te bevorderen. De naam des Ontdekker.&
van de Koepok-inenting werd met roem vermeld, als
PEARSON , die de nieuwe Inenting-medivanDr.
zo zeer bevorderde. Dr. PEARSON weidde, te deezer
gelegenheid, zeer breed uit over het aanbelang dier
ontdekkinge, met rechtmaatige erkentenisfe van de ver.
dienhen des Uitvinders.
Niet lang daarnaa werd,. .-om een verheevener befcherming daar aan te geeven, en • de gelukkige uit
dier ontdekkinge wyder uit te breiden, do-werkzls
Korting1j ke , enneriaanfche Societeit 'daargeteld. Deeze heeft den Koning tot Befchutsheer,; en de Koning
-intoBefchusr;wyldevioufPrnfen Vice-Befchutsheeren zyn ,. en de Prinfes van WALES, de Hertogin van YORK, met de vyf Prinfesfen,
den post van Vice-Befchutsheeresfen op Zich genomeli
hebben.
In de daad, het moet hoogst freelende zyn voor
Dr. JENNER, het voorwerp te weezen eener zo algemeene goedkeuringe , en eene beroemdheid ver
te hebben , op eene wyze , zo heilryk voor-kregn
het Menschdom, en zo voldoende voor hemzelven:
eene omftandigheid, welke zeldzaam plaats vondt,
ten opzigte van de groote verbeteraars in Weeten.
fchappen , in vroegeren tyde ; als die , . met eeníge weinige uitzonderingen , zich blootgefteld vonden
aan de ondankaarheid en verwaarloozing hunner Tydgenooten , en alleen troost moesten fcheppen in het voor
Nakomeling-uitzgopdevrluitfaknde
fchap.
,

MYZONDERHEDEN EN WAARNEEMINGEN, DE YS -ZEs
BETREFFENDE.

(Overgenomen Uit MARTIN SAULR'S Account of a Geogra.
phical and 4Jfroaomical Expedition to the Northern farts
of Rusfia , performed, by Command of her Impe.
rial Majefly CATHARINE the Second, by Commodore JOSEPH BILLINGS , in the Tears 1 785
to I94.)
„

De Heer SAUER, Secretaris op den zo veeljaari-

gen Ontdekkings -Tocht onder beleid van den
„ Scheeps-

II1'ZONDER ZEDEN, WEG NS DE IS -ZEE+

639

» Scheepsbevelhebber BILLIK S , op last der Rusftfcha
, Keizerin. CATHARINA DE II ondernomen , ten einde
„ de Graaden van Breedte en Lengte van, den Mond
der . Riviere Kovima te bepaalen , de geheele kust
„ van de: Tfhutski, tot de Oost- Kaap , op te neemen
„ alsmede vals de Eilanden in den Ooster - Oceaan, zich
,, uit[trekkende tot de 4mericaanfche Kust, voegt, by
„ het verhaal van de door het Ys mislukte pooging
,, om meer dan. dertig m ylen de Ts - zee op te zeilen
,, dit kort verflag, die Zee betreffende."
.

De kust van de Ys - zee is middelbaar van hoogte , en
wordt gevormd door uitfleekende voorgenergten en ondiepe baaijen , blootgetleld aan alle winden , uitgenomen de tuide - wind. De bergen zyn , op veele plaatzen , met fneeuw overdekt , die , fineltende ', kleine
ilroomen vormt, in de zee nederftortende. Deeze bergen beftaan uit granit , quartz en een harden zwarten
steen ; zy brengen Mosch voort , en eene foort Van
Wikken, wier wortel eetbaar is; daar groeit een krui
Willig , en Berkenboomen , niet meer dan tien-pend
duimen hoog. De ftranden zyn bedekt met dryfhout,
tot op omtrent Baranoi Kamen; doch niet verder oost
Langs den oever zyn veele overblyfzels Van-wards,
hutten, en plaatzen, waar vuur bads gelegen, naar alle
waarfchynlykheid door Jaagers daar gebouwd en agtergelaaten.
De Viervoetige Dierén , welke wy zagen , waren
Rendieren , en deezen veelvuldig ; Beeren , .doch geen
witte, Wolven, Vosfèn , Klipvosfen, wilde Schaapen,
en Marmotten. De Vogels waren Meeuwen van ver
zwartkoppige-fcheidnrlot,RavsHiken.
Geelgorsfen , Sneeuw - leeuwrikken, weinig Patryzen,
Ganzen, Eenden en Duikers.
Weinig zyn de Zeevoortbrengzels. Dikwyls"vischten wy; eens vongen wy Haring en een kleide" foort
van Salm. Wy zagen verfcheide Bellugas, Zeekalveren, en één Walvisch ; doch geen blyk van Schelpvis
hoegenaamd. Het water was versch tot een gtoo--ichen
ten afftand; het ys proefden wy menigmaal, en vonden
het brak. 'Er was geen geregelde ebbe of vloed. De
fcroomen liepen zeer onwis , zelden langex een weg
Mm a
hee •
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heenen dan de wind waaide , in de onbepaalde evenredigheden van eene halve myl , een myl en drie my.
len in 't uur.
De lugt was koud. De grootste warmte, welke wy
hadden 4 was, toen wy ten anker lagen, digt aan land,
In de Wolven baai, den 15 July, wanneer wy ook ver
donderslagen hoorden. Het waaide toen een-fcheid
zagt koeltje uit den Zuid-oosten , en het was voorts
(lil: by het waaijen van dat koeltje rees de Thermometer tot 14° en 16 0 Graaden boven het Vriespunt van
REAUMUR. Geduurende de tusfchenvallende flille vlaagen daalde dezelve tot op 6 0 , 7" en 8 0 . De _koudfle
dag was op den Ia- July, wanneer de Thermometer -„
beneden het Vriespunt flondt.. Meermaalen tekende dezelve i°' boven o; wanneer ons Scheepswant met ys
omkorst werd.
De nevels zyn hier zeer opmerkelyk; dezelve hangen
boven het ys , op geene 'groote hoogte. Op een afiland gelyken ze naar eilanden, in damp liggende, en
ook wel eens naar groote rookkolommen. Eens meen
dat de 7fhutski vuuren voor ons ten teken-denwy,
ontf'ooken hadden ; doch, op het naderbykoinen , ontdekten wy onzen misflag.
Ik nam waar , dat de gezigteinder zich het heIderst opdeedt by het koudste weêr, en ben van oordeel, dat de Scheepvaart omtrent den eerften Augustus
moest ondernomen worden. Men kan 'er te meer een
gunrigen aitílag van wagten, naardemaal , volgens het
getuigenis der Jaagers en anderen , die deeze oorden
bezoeken, het Ys nooit breekt, dan op St. Elias, den
go July Oude Styl , of den 3i July Nieuwe Sty?.
r
die, blykens dit Reisverhaal , niet
De Hee
wel te vrede was over het ras fl aaleen van den ontdekkings -tocht in de Ysezee, en te meermaalen klaagt
over Kapitein BILLINGS fpoedig te rug keeren , liet
niet na, te Takutsk gekomen, byzonder onderzoek te
doen , wegens de reizen van LACHOFF deiwaards.
LACHOFF wees hem tOt PRO TODIAIiONOFF , die LACHOFF van zyne Winterwooning vergezelde van Tana tot
Ssvatoi Nosf. De opgegeevene waarneemingen komen
hier op neder.
Gemelde Heeren zagen Bene zeer groote kudde bartenbeesten, na het Zuiden trekkende, en namen waar,
dat zy uit het Noorden over de Ys-zee kwamen.
-
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LACHOFF befloot, ware het mogelyk, uit te vorfchen,
welk een weg zy genomen hadden. In het begin van
April toog by 's morgens vroeg op weg , met zyne
sleede, door honden getrokken. Omtrent den avond
kwam by op een Eiland , 7o werfen van het voorge.
bergte, in eene recht noordlyke richting; by bragt 'er
den nagt over, en trok den volgenden dag verder; de
voetftappen der hartenbeesten dienden hem tot wegwyzers. Omtrent den middag kwam by op een ander Eiland, 20 werIten verder en in dezelfde richting ge
voethappen verder van het Noorden ko.-legn.D
inende , vervolgde hy zynen weg. Op een kleinen afitand van het tweede Eiland voedt by het ys zo oneffen en bergswyze opeengehoopt, dat by met zyne honden niet verder voort kon. Hy zag geen land; waarom
hy, den nagt op het ys doorgebragt hebbende, wederkeerde: niet zonder veel moeite kwam hy te SvatoiNosf,•
het mangelde hem aan Beten voor zyne honden. —
LACHOFF deelde zyne ontdekking mede aan de Cancelary van 2"akuisk; een berigt daar van werd na Petersburg gezonden. De Keizerin CATHARINA noemde die
Eilanden naar den naam des Ontdekkers , en fchonk
hem het uitfluitend voorregt , om Yvoor op te zamelen en te jaagen op dezelve, alsmede op die by verder
mogt ontdekken.
LACHOFF toog, in den Jaare 1773, met vyf werk
een boot, na de Eilanden, voer door ftraaten,-liedn,
waar by het ys zeer zout vondt , en den stroom westwaards loopende.. Welhaast zag hy land ten Noorden;
het weer was zeer helder; en hy kwam op een derde
Eiland. De oever was met daar aangedreeven hout bedekt. Hy wondt het land zeer bergagtig, en het fcheen
van eene groote uitgeftrektheid. Geen hout zag by 'er
groeijen , en ontmoette 'er geen tekens dat 'er menfchen geweest waren. Eenige Mammouts - tanden kwamen 'er hem voor , en voettappen van beesten. Hy
keerde , zonder eenige verdere ontdekkingen te doen,
weder na het eerste Eiland , waar by een hut van het
dryfhout bouwde en den Winter doorbragt. Een zyner
Tochtgenooten hadt op het derde Eiland een ketel agtergelaaten.
Dit werd voor eene ontdekking van eenige aangelegenheid gehouden; en de Land-opzigter CHVOINOFF
kreeg last van de Cancelary van Takutsk, om LACHOFF
Mm 3
te
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te verzellen tot dit verfl:e Eiland, en hetzelve naauw•
keurig op te neemen.
In den Jaare 1775, op den 6 February, verliet by
Takutsk, kwam den 26 Maart te Ust x'ansk Zemovia,
of de Winterhutten by de Tana. Onmiddelyk voer by
de Baai over na Sivatoi Nosf,, 400 werften van den
mond der riviere , in eene Noord - noord -ooste richming, Den -6 Mey bereikt hy het eerfle Eiland; 't zelf
ve is rSo werden lang, 8o werffen breed op het wydife en oo op het fmalfte gedeelte. In het midden is
eeii nieir van vry groote uitgeftrektheid, doch ondiep;
de kanten waren heil. Het geheele Eiland, uitgenomen
drie of vier niet zeer aanmerkelyke bergen, beflaat uit
ys en zand; en als de yskorften finelten door het ont.
dooijen der tonne, vindt men de Tanden en Beenderen
van den Manmout in gróoten overvloed, Om envorOFFS eigene uitdrukking te gebruiken, is het Eiland
gevormd uit de beenderen van- dit Dier, gemengd met
de hoornen en koppen van den Buffel of een foortgelyk beest , en eenige booms van den Rhinoceros. Nu
en dan , doch zeer zeldzaam , treft men een dun been
5áp, zeer recht , van eene groote lengte, en gevormd
lijs een fchroef.
Het tweede Eiland ligt 20 werflen van het eerti
1Ie af; 't zelve is laag, zonder dryfhout, 50 werflen
lang, en van go tot 30 werfteh breed. Men treft bier
ook Tanden en andere Beenderen aan. Een groot ge.
tal Poolkring - Vosfen ontmoet men op beide. De oppervlakte is Bene bedding, van mosch, zeer dik; deeze
brengt Benige weinige laage planten voort, en bloemen, hoedanige 'er groeijen op de oevers van de Ys.
zee. Dit mosch kan men opligten als een vloertapyt,
en de grond daar onder is geheel ys, dat nooit ont.
doolt; deeze Moschplekken worden Kalture geheeten.
Om tot het derde Eiland te komen , moet men 100
werften verder trekken. Langs :den oever van 't zelve
gaande, ontdekte by Bene vry groote Rivier; niet verre
van dezelve den Kerel en- eentg gekloofd hout, op dezelfde plaats en in denzelfden (iaat, als dezelve door
LACHOFFS metgezellen , drie jaaren vóbr CHVOINOFF's
komst , daar gelaaten waren. Die Rivier noemde hy
Tzarevaia Reka , dewyI by dezelve op den 2r Mey
ontdekt hadt. De oevers waren met aangedreeven hout
digt bezet, al 't welk zeer veel geleeden hadt, Den
top
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top van een zeer hoogen berg beklimmende, zag by
een bergagtig land, op een afftand zo verre het oog
kon reiken by helder weer ; het flrekte zich oost-,
west- en noordwaards uit. hangs de kust honderd
weríien voortgaande, nam by drie Rivieren waar, die
elk eene groote hoeveelheid houts afvoerden, en vol
visch waren : men voedt 'er de Nerk , eene foort van
Salm, die men by Ochotsk en Kamtfhatka aantreft, in
grooten overvloed , fchoon men ze niet vindt in de
Kovimraa of de fridigirka. Hier verbleef by den Zomer,
en keerde in den Herfst na Swvatoi Nosf weder.
Ik vroeg , of by Benige geregelde Ebbe of Vloed
hadt waargenomen; by antwoordde, geene aanmerkelyke verandering befpeurd te hebben. Op de vraag,
hoe de droom liep, gaf by te verftaan, dat by geloofde Noordwaards; en op die, of het water zout was,
gaf by te verflaan, ja, en zeer bitter. Hy vermeldde
verder, dat 'er Walvisfchen, Bellugas , witte Beeren,
Wolven en Rendieren waren. Geen groeiend hout hadt
by 'er gezien : de bergen waren louter íteenklompen.
Geen deezer Reizigeren deedt eenige waarneeming op
de diepte van het water, en waren zy niet met den
aart der watergetyen bekend.
Opmerkelyk- is het, dat, tints CHVOINOFF, geen Rei
Eilanden bezogt heeft (*)•
-zigerd
(*) Wy mogen, ter gelegenheid van deeze Oatdekkingsreize, aanmerken, dat het denkbeeld des 1-keren ROB$RTSON,
(zie het 11 'Deel iyner Gefc,Vedenisfe van dmerica , bl. 5464.) dat America uit dfia bevolkt werd, eenigermaate ver
wordt; de Tfhutski , nu nader bekend geworden , fpree--i}erkt
ken dezelfde taal met de Inwoonders van de tegen over gelegene oevers ; en de kusten zyn , op het naaste nade.
ringspunt ; niet meer dan 4o Engelfche Mylen van elkander
af: eene ruimte, gemaklyk over te fteeken met kleine vaartuigen, of, by zommige gelegenheden, over vast ys.
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VERDERE BYZONDERHEDEN, ONTLEEND UIT ME.
JUFFROUW GUTHRIE'S Tour through the Tau-

rWa, or Crimea, the Ancient Ifin dom of
Bosphorus.
D£ VERKOOP VAN JONGE MEISJES.

aar ik my verzekerd houd, dat de verkoop van
D
jonge Meisjes een aartig voorwerp moet weezen in
de oogen der befchaafde Volken van Luropa, zal ik

gewaagen van de wyze , op welke die verkoop aangelegd wordt en toegaar. Ik zal my bedienen van' het
berigt , des gegeeven door den Heer KEELMAN, een
Doopman uit Duitse/land.
De fchoone Circáiffche Meisjes , my in den Jaare
x768 te koop aangeboden , werden . uit haare eigene
kamer gebragt in de myne Hwy waren in dezelfde Herberg gehuisvest) door den ilrrnenifcheui Koopman, de
Bene naa de andere. De eerde was zeer net. gekleed,
en hadt, naar cie gewoonte der Oosterlingen, liet aan
bedekt. Zy kuschte niyne hand, op bevel van-;ezigt
Kaaren Meester, wandelde daarop heen en weer in de
kamer , om haare fraaije geflalte , goede houding en
welgemaakte voeten te toonen. Vervolgens ligtte zy
den (luier af, en trof my volftrekt door baare uitnee
helder-mnedfchoi.Zyatnhr,goe
blaauwe oogen , eenigzins een. arendsneus , en uitfteekende roode lippen ; haare gelaatstrekken waren geregeld; haar kleur. was fchoon en teder; haare wangen
hadden een fchoon rood van de natuur; om my des
te overtuigen , wreef zy dezelve Clerk met een doek.
Haar hals kwam my wat te lang voor. Maar, ter ver
hiervan, zag ik nooit fraaijer boezem, nooit-goedin
fchooner tanden, dan deeze Slavin vertoonde. De elrmenier vroeg 'er 4000 Turkf he Piasters voor: by ftondt
my toe , haar pols te voelen , om my te verzekeren
van haare volmaakte gezondheid. Dit gedaan zynde,
kreeg zy last om te vertrekken. De Koopman verzekerde , dat zy eene zuivere Maagd was van agttien
jaaren.
Vervolgens boodt by de twee andere aan , die minder
fchoon
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voor
j000
Piasters
,
heiden:
dan
ik
fchoon waren
zal den Heer KEELMAN niet volgen in de befcihryving van. deeze twee; en ik ben volkomen overtuigd,
dat gy zo min een kooper z@udt hebben willen weezen
als de Heer KEELMAN, die egter de jeugd en fchoon•
lieid der hem eerst aangeboodene op de rechte waarde
(lelde, fchoon haar hals, naar zynen fmaak, wat te
lang was,
Ik Rond meer verfleld , dan ik mogelyk -moest ge.
weest zyn, (naardemaal algemeen gebruik ons met alles gemeenzaam doet worden) over de volftrekte onverfchilligheid , met welke de Inwoonders van Cafa
deezen Koophandel in Schoonheden, welke my zo zeer
sliet, befchouwden. Zy verzekerden my, myne ontroering bemerkende over dus een bedryf,, dat dit het
eenigst middel voor de Ouderen was , om den Raat
hunner fchoone Dogteren te verbeteren, die toch in allen gevalle voor de Haram gefchikt waren: want dat
de ryke flfiatifche Heer, die 4000 Piasters voor. eene
Schoonheid geeft, haar waardeert en behandelt als eene
aard.fche .Houri , volkomen overtuigd, dat zyn geluk
Houris in het Paradys, te eenen}aal af.-kiglot,byde
hangt van zyn gedrag omtrent derzelver Zusterfchap op
aarde, die tegen hem zou getuigen, in gevalle van eenti
ilegte behandeling: met één woord, dat zy, door ver
te worden aan ryke Mufulmannen , zeker waren van-kogt
geinaklyk en in overvloed de rest haarer dagen te zullen
ilyten, en in eenen (laat, welke Beenzins vernederend
was in Mahornedaanfche Landen, waar de Propheet het
houden van een Seraglio veroorlofd hadt: maar dat, in
tegendeel, de jonge Dogters, als zy in handen vielen van
naare eigene
, de barbaarfche Bewoonders
van haar eigen gebergte, een allerbeklaaglykst lot te
wagten hadden; dewyl deeze ruwe Opperhoofden zeer
weinig of geen agting hadden voor, of eenige edelaar
betoonden aan de fchoone Sexe. Dit is het ge--tighed
voelen der Crimfche Tartaaren over dit onderwerp; die,
Mahomedaanen zynde , zelve Haranas hebben , en de
Vrouwen zo edelmoedig behandelen als eenig Volk
in Af a.
ZONDERLING SOORT VAN VOLCAAN.

Je Inwoonders van Phanagoria, en van de EurepiMm5
fche
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werden in
February des Jaars 1794 verfchrikt door een Volcaan
van eene nieuwe foort , welke op het onverwagtst ontilondt op een Berg , Kakou-Oba geheeten , gelegen aan
het Noorden van de Golf Tarnan.
De uitbarffing ging vergezeld van een geraas als dat
des donders, een dikken rook, en vuurgloed, 't welk
omtrent een half uur aanhieldt, niet ongelyk aan een
unst-vuurwerk, Gerbe door de Rusten geheeten, en
ik wylsby hun, op openbaare Feesten, vertoond; doch
alles op eene veel grooter fchaal. be rook , egter, en
het opbruifchen van ftoffe, nu en da e met uitbarftingen,
hieldt aan tot den volgenden dag ; wanneer , in Rede
van Lava, de gewoone uitvloeilende fl•offe van andere
brandende Bergen , een groote itroom zoute modder te
voorfchyn kwam, en ter zyde van den berg af in de
vlakte daar beneden ffiroomde , in zes onderfcheide ka
loopende, van drie tot vyf roeden ;diep, maa--nalé
kende met elkander omtrent honderd duizend vierkante
vademen.
In de maand July waren alle deeze zes liroomen droog
aan de oppervlakte , welke oneffen was en geborften ,
even als een kleigrond in den zomer. ' Wánner Dr.
Jnr LAs in die maand deeze plaats bezogt, was de mond
geflooten met droogen modder , zo dat men 'er veilig
over heen kan gaan; fchoon men een fchrikverWekkend
kooken hoorde in de ingewanden des bergs; ten duidelyken blyke, dat alles binnen zo bedaard niet was
als buiten.
De modder, uitgeworpen door deeze en alle de an
dere heete bronnen, zo talryk op het Eiland, is een
losfe klei van eene aschgraauwe kleur, gemengd met
blinkende deeltjes van mico , en brokjes van mergelagtige , zandige en kalkaartige fcistus, in eene kleine
hoeveelheid; deeze fchynen van de bedding boven den
vuurmond in het opwaards gaan afgebroken: terwyl eenige febitteretad gecryitallifeerde vuurfteenen toonén, dat-de
bette, aan de beddingen, waar in deeze gevonden worden, toegebragt, niet zeer fterk was; en in de daad, de
opgeworpene (toffe was enkel warm , en niet kookend
heet, zo als men uit de vertooning des verfchynzels zou
verwagt hebben: weshalven de vlam, die zich in den aanvange vertoonde, eigenlyk niets meer geweest is, dan
ontvlambaare lubt, of gas, in zouten modder veel voor han-
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handen , en die de uitharding fchynt veroorzaakt te
hebben.
Elke omftandigheid, elk verfchynzel, by dit zonder.
ling flag van Volcaan , loopt zamen om te bewyzen ,
dat het middelpunt der werking beneden den grond
der zee was. En Door PALLAS waagt de volgende
gisfing over dit onderwerp. -- De veelvuldige bron
Naphtha, of Petrolium, op dit Eiland, en op-neva
het Schier-eiland Kerch , ze veelvuldig , maakera het
waarfchynlyk , dat eene bedding van Kool, verre beneden de oppervlakte der aarde liggende , zints eenige
Eeuwen gebrand heeft, en zeer mogelyk de oorzaak is
van den damp, die Taman, by ftil we@r, zo dikwyls
overdekt.
Wanneer, derhalven, de Zee, (zegt PALLAS) door
Benige oorzaak , ingang vindt in deeze brandende hol
te verondertellen , dat zulks-ten,ishgar
veranderd zal worden in damp, die, met de ontbrandbare gas, door de bovenfte beddingen moet heen dringen, om ruimte te vinden in de open lugt. De opening eens gemaakt zynde, zal de elastike gas in den
modder (welke PALLAs denkt, dat alleen een mengzel
is van koolasch, joodenlym en zeewater) het doen op
bruifchen en overloopen : terwyl de hoogvr liggendb
beddingen, by de eerde uitbartting verftrooid, moeten
nedervallen in den kookenden mond, om de hoeveel.
heid der uitgebarile toffe te vermeerderen, tot dat de
toevallige oorzaak ophoudt , die het geheele verfchynzel deedt gebooren worden.
,

TARTAARSCH PALEIS.

In een der fchoonile oorden van Taurida werd, door
de geheime beftellingen van POTEMKIN, Om CATHAIU.
NA DE II te verrasfen en voldoening te fchenken,wanneer zy de reis deedt om deeze nieuw aangewonne
Landen haarer Heerfchappye te bezigtigen, als 't ware
een Toverpaleis opgerigt.
Prins POTEMKIN volgde hier in het voorbeeld van
vroegere Rusfifche Hovelingen, zints lang beroemd van
wegen dusdanige hedryven van Galantery,, ten gevalle
van hunne Vrouwlyke Souverainen. Zo vondt, by
voorbeeld, de Keizerin ELIZABETH, te Moskou, al het
huisraad en al de opfchik van haar Paleis veranderd,
ge-
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gcduurende den langen Kerkdienst op Paasch-zondag; en het geheele Corps Diplomatique liep in ver
verbaasdheid rond, om de plaats te vinden,-waringe
waar zy gewoon waren de opwagting te naaken by
haare Majetteit , als zy uit de Kerk terug kwam. De
Ceremoniemeester hadt zorg gedraagen niet by de hand
te zyn, om de verwarring te vermeerderen.
Het zelfde houten Paleis afgebrand zynde , terwyl
ELIZABETH zich te Moskou onthieldt, werd het geheel
herbouwd, heerlyk verguld, befchilderd, kostbaar behangen , en met huiscieraaden voorzien ; alles was,
in zes weeken this, veel heerlyker en pragtiger dan te
vooren. Men weete , dat geheel volkomene houten
huizen te Moskou gereed gemaakt, oogenbliklyk door
een aantal manfchap en paarden vervoerd , en als
by betoovering zamengevoegd worden ; ten minflen
men zou overal elders, dan in Rusland, zulk een denkbeeld vormen. Alles , wat ten inwendigen opfchik
diende, werd in alleryl van Petersburg, Riga, Archangel enz. aangevoerd , om dit Paleis pragtiger dan het
oude te vercieren. ---- Zodanige gevallen vertellen
zommige oude Hovelingen van ELIZABETH, nog in lee.
ven. Ly voegen 'er een derde by , hier in bettaande ,
dat een Schipbrug , Sampfon geheeten, over een arm
van de Neva , naby Petersburg, geflaagen werd in
éénen nagt , terwyl dezelfde Vorftin een bezoek aflei
te Pergula , het Landgoed van den Graaf SHURALOW.
Een gelukkige inval van aangenaame verrasfing voor
de Vorstinne : naardemaal men, zints dien tyd , alle
zomers dusdanig een brug aanlegt, tot groot gemak
voor de nieuwe Hoofdtlad.
Maar, om -weder te keeren tot het Toverpaleis,
waarvan ik begon te fchryven, en 't welk een was van
die heimlyk vervaardigde op dit Schier - eiland door
Prins POTEMKIN , om de Keizerin te verrasfen in den
ouden ftyl der Rusfifche galantery. CATHARINA, hier
aankomende met een gedeelte van haar Hofgezin en
eenige Ministers van vreemde Hoven, flondt niet weinig verbaasd, een groot en fraai Keizerlyk verblyf gereed te vinden om haar te ontvangen op een zo ver
plek gronds : terwyl de lugtige en ongere--rukend
gelde gedaante, daaraan gegeeven, om den Tartaarfehen
ftyl te volgen, niet weinig toebragt tot he vermeerderen van de nieuwigheid des tooneels.
Hu-
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De jaloufy der Oosterlingen , die den voorgeven
der Taurifche huizen na de binnenplaats in Rede van
na de ilraat gekeerd heeft, en de Jufferichap verpligt
om het 'huisgedierte op de binnenplaats , in. i}ede van
de Menfchen , die buiten gaan, steeds te zien, heeft
nog meer dan dit hier te lande gedaan ; teffens het
gelaat der Schoonen met een .. fl uier bedekkende, en
alles, wat deeze betreft, als omwindende met al wat
bedekzel mag heeten ; zodanig., dat alles, wat de
Sexe betreft, eene verborgenheid is. Zy vinden zich
opgeilooten in een Haram, alwaar de toegang alleen
openfiaat voor haare Heeren en• Meesters, die, in den
letterlykften zin, deezen naam alhier mogen draagen ;
fchoon wy wel eens lachende onze Mannen met die
naanten be11empelen.
Zommigen zeggen, dat de Huwelyken in den Hemel geflooten zyn. Gelukkige stelling voor een Inwoonder van Taurida , die nimmer zyne Bruid ziet
voor dat de Huwelykstoorts ontttooken is : zo dat
ware het niet door de vriendlyke tusfchenkomfte van
eene deftige Matroone , of Koppelaarster , (de Pronuba der Ouden) die het voorregt heeft om de Bruid
te bezigtigen, een Man de Grootmoeder, in Rede van
de Dogter, zou kunnen trouwen. Wanneer een Minnaar op die wyze kundfchap gekreegen heeft wegens eene huwbaare Dogter , maakt by zyne opwagting by den Vader (want de Moeder is even onzigtbaar als de Dogter) en wordt het eens over den prys,

voor zyne Vrouwe te betaalen , op de wyze der Ouden : 'er wordt eene Koe , of een grooter of kleinder
aantal Schaapen , naar den ftaat der partye , aangebooden. De maan , of de Priester , zegent dan , zonder eenige verdere plegtigheden ,. het Huwelyk in , en

de Egtgenoot neemt zyne Schoone , op het goed ge.

loof en den fmaak der Taurifche Pronuba, na huir.
De nieuwgetrouwde onthaalt zyne Metgezellen en
Vrienden op Tabak, Koffy en Serbet, by deeze heuchlyke gelegenheid; doch alles gefthiedt voor de deur
van het huis, dat het voorwerp zyner nu jalourfche
zorge befluit.
Ziet men de Leevenden op de flraaten van dit Schierei-

55O EYZONDERHEDEN UIT GUTHRIE'S REI2fa
eiland met Bene groote deftigheid en flaatlykheid wattdelen; de Dooden worden, in tegendeel, met de groot
haastigheid ter aarde gebragt. Wy woonden zulks-ile
by, en, moesten, om de begraafenis te zien, uit al
onze raagt loopen , om deeze Scythifche Lykdraagers
by te houden. Zeer ílonden wy vertteld op het ver
dat het de naaste Bloedverwanten des overlede--bemn
nen waren , die hem met zo veel fpoeds ten grave
droegen als vreesden zy voor diens wederbekomen.
Deeze uiterfe fpoed, met welken men de Mahomedaanen begraaft., binnen de twaalf uuren naa derzelver afflerven, volgens volflrekt bevel van den Propheet, kan
den oorfprong ontleend hebben van de hitte der lugt.
itreeke, waarin by predikte en zynen Leerlingen Wetten gaf ; en ik denk , dat de wasfchingen , de om windzelen en reukwerken , welke by by die gelegenheden heeft voorgefchreeven , deeze gisting bevestigen.
De kist was overdekt met een eenvoudig kleed , en
alleen vercierd , als dit den naam van cieraad mag
draagen , met een fluk zwarte zyde , waar op plaatzen uit den Koran geborduurd waren : men vermeld.
de ons, dat dit een fluk was van een gewyd Kleed
van Mecca , van groote waarde gefchat onder de Ma.
homedaanen.
By deeze begraafenis waren geen flambouwen, kaars fen , reukwerken, of liederen ; men zag geen betraand
oog, men hoorde geen zugt, ja zelfs geen rouwgewaad
deedt zich op. Geene gebeden werden by het begraaven uitgeftort; maar liet lyk in het graf zynde, hurkte
de Iman ter zyde van het graf neder, om zyne gebeden uit te (torten: myns bedunkens was dit tydftip
welgekoozen ; dewyl het lyk wel met aarde overdekt
zynde., noch de Iman, noch de Begraavers eenig ge•
vaar liepen van de fchadelyke uitvloeizels des lyks, in
zulk een heet gewest.
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het Eiland Malta betreffende„
voorgaand Stukje onzes Mengelwerks opByindeeenByzonderheden,
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,, gegeeven (*)., past zeer eigenaartig., het geen die zelf„ de ANDERSON ons van de Leevenswyze en de Ze„ den des Volks vermeldt; waarom wy niet twyfelen,
„ daaraan plaats in te ruimen."
# #

Ik zal het my niet onderwinden, eene byzondere befchryving te geeven van het Huislyk Leeven en de Ze.
den der Aanzienlyken op Malta; naardemaal onze ver
niet de zodanigen zich bepaalde tot de open.-kering
baare zamenkomftcn. Geduurende den winter werden
wy geftadig genodigd tot het bywoonen der Bals ,
door hun gegeeven, op welken Dansfen, en overvloed
van Confituuren en Siciliaanfchen Wyn, het onderhoud
en de vergasting uitmaakten. Tot het bywoonen van
hunne Middag- of Avond-maaltyden werden wy nooit
verzogt : iets, 't welk, myns bedunkens, niet zo zeer
moet. toegefchreeven worden aan eene ongastveyheid van
sart, dan wel aan den bekrompen fast hunner middelen: eln Inkomen van vierhonderd Ponden Sterling was
het groottle op het Eiland , uitgenomen dat des Bis
-fchops.
De Malleefen zyn een zeer arbeidzaam volk; van de
wieg af worden zy tot bezigheid opgevoed ; nimmer
ziet men ze ledig , dan wanneer zy hunne Godsdienst.
verrigtingen waarneemen, welke aan meer verlichte Belyders des Christendorns niet kunnen nalasten voor te
komen te veel van hunnen tyd weg te neemen.
Het Katoen, op Malta voortgebragt , levert der In.
Woonderen hoofdbezigheid op. Het is wit en geelag.
tig, doch meest van de laatstgemelde kleur. Van deeze
doffe vervaardigen zy Rukken Katoen , omtrent een
halve elle breed , met geene verandering hoegenaamd,
dan gettreept en ongefireept. — Het aantal menfchen,
hierin onledig, is verbaazend groot, daar elk huis omtrent een getouw heeft, en 't zelve in gettaage beweeging
is. De Vrouwen zo wel als de Mannen zyn bezig in
de onderfcheidene takken van deeze Katoen - fabriek.
Men ziet ze beurtling bezig in 't zuiveren, (pinnen en
weeven. Zy (pinnen beidshands met bet fpinrokken
en het wiel; en de Vrouwen hoort men doorgaans onder den arbeid op eene aangenaame wyze zinben.
Geen
(*) Zie hier boven, bl. 459.
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Geen kleine Handeltak vérfchaft het kweeken en houd
den van Hoenderen voor de middelbaare en laagere
volksklasfen. De menigte :van Vogelen en - Eijeren ,
door dit huislyk bedryf voortgebragt , is verbaazend.
groot. Aan bykans elke deur ziet men een ruim, van
teenen gevlogten, Hoenderhok: flegts voor een klein gedeelte van den dag wordt het de bewoonders van 't
zelve vergund, in vryheid uit te Ioopen: dewyl zy aan
deezen fiaat van opgeflootenheid gewoon zyn ,; van den
tyd dat ze gekipt worden, hebben zy 'er eerie gehegtheid aan gekreegen. De eigenaars maaken zeker g€luid, en zy keeren niet haast weder tot het oude -verblyf. Dit houden van Hoenderen brengt geen belemmering toe aan de andere bezigheden, en dus zuivere
winst op.
De Houtkloovers tíiaaken een byzonder flag van flerke en nutte arbeiders uit, De eenige branditof e op
dit Eiland is hout , daar van Sicilie en Napels gebragt. Dewyl dit hout -zeer vast en hard is, moet het
in kleine íiukken ten gebruike gekloofd worden.. Deeze Houtkloovers , veel talryker dan men zich verbeeldt, zyn gewapend met byl en zaag, met een hamer en een wigge : zo toegerust, loopen zy de" firaaten door . en maaken hunne behoefte van werk bekend
aan de inwoon deren, door een geroep, hun byzonder
eigen. Met deezen verveelenden en zwaaren arbeid kunnen zy daags agt ftuivers verdienen.
De Visfchery houdt desgelyks een groot aantal van
dit naar[hig volk bezig. De Ma/tee/en zyn zeer afgerigt
op het visfchen niet netten en hoekwant : dit blykt
uit den overvloed en de verfcheidenheid van Visch,
waarmede zy de markt ryklyk voorzien.
Nog is 'er eerie andere bezigheid, welke brood geeft
aan veele Malteefen ; naamlyk het verkoopgin van Gei
Boter. 's Morgens en 's avonds komen de-tenmlk
Meikverkoopers niet hunne Geiten langs de ftraat, en
ftaan flil, om ze te melken, voor de huizen, waar zy
gewoon zyn hunne waar te flyten. Van deeze nuttige
Dieren is het aantal over geheel Malta zeer groot; men
ziet ze, even als de Hoenders , reeds vernield, in menigte aan de deuren der huizen.
Het Koorn wordt hier door Osfen gedorscht. Dit
gebruik ontleent den oorfpiong waarfchynlyk van de
flatbieren,. die een groot gedeelte der vroegere Inwoon de,
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deren uitmaakten , en een mengzel van wier Taal nog
merkbaar is in de gemeene Volkslj ranke op Malta. De
Graanfchooven worden op den vlakken grond uitgefpreid , de Osfen aangebragt, die, onder het juk, de
halmen treeden, tot dat het graan van den bast gefcheiden is.
'Er is misfchien geen. land in de wereld, waar de
Menfchen zo recht overeinde gaan als op Malta. Deeze
byzonderheid heeft men zeker toe te fchryven aan de
wyze, waarop zy de gehalte hunner Kinderen vormen.
Zo ras een Kind gebooren is, wordt het geplaatst tusfehen twee planken , die van de voeten tot den hals
loopen , en aan het lichaam des Kinds vastgemaakt
worden met linnen windzelen; doch in dier voege, dat
liet geen fmert altoos veroorzaake, of eenige belemmering aan den vryen omloop der vogten toebrenge. Op
deeze wyze worden de Kinderen doorgaans behandeld tot
zy loopen kunnen; en hierdoor verkrygen zy die recht
overende gaande houding , welke hun al hun leeven
byblyft.
Dat 'er geen andere zorge voor de Armen gedraagen
wordt, dan 't geen zy krygen door de giften van byzondere perfoonen, is blykbaar uit bet groot aantal Bedelaaren , die de ílraaten vervullen. Reizigers hebben
hierover algemeen geklaagd in de groote Steden van
Roomsch-catholyke Jonden. Onder deeze Bedelaaren is
het aantal van Blinden zeer groot: eene byzonderheid,
welke moet ontftaan uit de zandige oppervlakte des Eilands, en de heeds werkende wederkaatzing der zonne
op witte rotzen.
In La Valetta is een groot llantal rydtuigen met twee
wielen te huur; ze zyn, even als die van Londen, ge
nummerd. Ze zyn van een lomp maakzel, en vierkant,
groot genoeg om zes perfoonen te bergen. Dus een
rydtuig , en zo belaaden , wordt door één paard , of
door één muilezel, getrokken, en legt vier of vyf Engelfche mylen in één uur af: doorgaans bedient men
zich van muilezels, die op dit Eiland zeer groot en
llerk vallen. Voor een geringen prys rydt men van het
eene einde der Stad tot het andere, en de huur voor een
geheelen dag is niet groot. De voerman bedient zich noch
van zweep, noch van fpooren , maar heeft in de hand
een fcherpen nagel, waarmede by het dier in de zyden
prikt , om het rasfer te doen loopen. Hy loopt ter zyde,
Nu
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de, met den teugel in de eene, en een flingerkoord ir
de andere hand. Zelden, dan op heilige dagen, hebben
deeze dryvers fchoenen of kousfen aan. Hun doorgaande dragt is een wyde broek, een loshangend hemd, een
rok met een langen rooden fjerp, en een wollen muts.
Op feestdagen fchikken zy zich iets meer op, naar zin.
nnelykheid.
'Er heeft eene byzonderheid plaats in de Wetten van
Malta, volgens welke geene fchuld te innen valt, wanneer dezelve niet door eene byzonder daartoe vervaardigde verbintenis bekragtigá is: brengt men dit gefchrift
niet te voorfchyn, men kan tegen den fchuldenaar niets
doen. Myne eigene ondervinding, in het chara&er van
Betaaler uit de Regiments-kas , leerde my deeze regtshandhaaving op dit Eiland kennen: in gebreke gebleevera
om dit voorfchrift in acht te neemen, werd de Kok gebandhaafd in de weigering van de wedergave van zeven
tachtig Dollars, welke ik hein had opgefchooten,.-tigof
'Er is in La Valetta flegts één Kerkhof, voornaam
voor armen, vreemdelingen en ketters.-]ykgefchit
Het is gelegen in het gedeelte der Stad, Floriana geheeten, digt aan den wal, en omgeeven met eenen muur,
omtrent zestien voeten hoog , voorzien met verfcheide
reekzen fteenen vakken , welke de fchedels behelzen
van die 'er geduurende eenige Eeuwen bygezet zyn.
Men heeft ze zeer geregeld opeengehoopt, en zou ze
kunnen aanmerken als het opgefchikt binnenffe van een
groot ontleedkundig theater.
Schoon Lieden van alle tanden op Malta zeer gem
$eld zyn op het (tipt waarneemen van de veelvuldige
bygeloovige Kerkgebruiken, en dus het voorkomen van
Godsdient}igheid hebben , blykt het nogthans , dat
Kuischheid den behoorelyken rang niet bekleedt onder
de deugden, welke hun Godsdienst voorfchryft. Deeze zeker is op dit Eiland niet aan te treffen. Getrouwde zo wel als ongetrouwde Vrouwen geeven zich
op eene vry openlyke wyze aan ongeoorlofden minnehandel over, met kennis van Mannen en Bloedverwanten; en wordt zulks niet als een misdryf aangemerkt,
of het moet met eenige byzondere in 't oog loopende
£ckandlylçheid vergezeld gaan.
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SEDENKIN¢EN, OVER HET ONEIGEN E11T VERItEERD GEBRUIK
VAN HET WOORD BUIKSPREEEEN; ALS 00K BETREFFE,VDE
SOMMIGE PERSOONEN, DIE MET, EEN ZONISERLINU
SPRAAEVEBMOGEN BEGAAFD ZYN GEWEESTi
BENEVENS EENIGE WAARS BERICHTEN, AANGAANDE DEN HEER
FITZ JAMES.

(Medegedeeld door A.

FOKKE SZ. te

-4m/ierdam.)

S

de Heer FITZ JAMES zyn byzonder Spraakvermogen ,
en de verdere hem eigene zeldzaame hebbelykheden, on.
langs, hier te lande, met zo veel bewondering van de aan.
wezenden, heeft geöeffend, is het woord 73udk/preeken weder
its dagelykfche wandeling geraakt, en heeft ook alweder, gelyk doorgaande het geval geweest is, wanneer 'er zig perfoo•
nen, die een ongewoon vermogen op hunne ftem konden oef
onzer Landgenooten een'-fen,vordbyfchein
fchadelyken indruk nagelaaten. Veelen, immers, misleid door
het aloude kunstwoord ,waarmede men uitdrukte de hebbelykheid of kunst om het fpraakgeluid op allerleie wyze te dwingen, zo dat 'er veele verfehillende fpraaktoonen, en wel op
onderfcheidene afilanden van den fpreeker, gevormd kunnen
worden, zonder dat men hem eenige merkelyke beweeging met
mond of lippen ziet maaken, zyn weder, zo al niet geheel
tot de overoude bygeloovige dwaaling vervallen, dat 'er wel ligt een vreemde geest in den buik dier perfoonen .zig op.
houdt , en van daar uit derzelver mond (preekt , ten minflen
tot het twyffelend vermoeden verleid, dat zy het vermogen
zouden hebben, om in hunnen buik een fpraak te vormen,
en dus niet met den mond, maar met den buik, te fpreeken;
zo dat het geluid dier gearticuleerde buiktlem door de porien
des lighaams naar buiten zoude dringen — het welk inde.
daad, in deze verlichte dagen, een nog veel Onverfchoonlyker
dwaaling is, dan ooit het vermoeden van een' vreemden geest
in het lighaam dier perfoonen in de oudheid geweest is, daar
de leer der zielsverhuizing en der verplaatfing van geesten van
het eene lighaam In het andere , gelyk ook de onmiddelyke
werking van boven-menfchelyke, zo wel goede als kwaade wezens, op den mensch, by de aloudtte Oosterfche Volken, de
Indiaanen, Chaldeen, Egyptenaars, Phoeniciers en anderen,
zelfs op gronden van eene foort van wysgeerige gevolgtrekkende redeneering, aangenomen was; volgends welke gronden
de Griekfche Wysgeer PYTHAGORAS , die naar Egypten toog,
om aldaar de leerilellingen der Wysgeeren te onderkoeken,
deze leer omhelsde en in Griekenland voordgeplant heeft',
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waardoor de Westerfche waereld die gronden van Zielsverhuo
zing,. Geestenleer, Geestenverfchyning enz. ontfangen heeft
waar uit vervolgende de ongerymdite gevolgen getrokken eu
de fchadelykfte bygeloovigheden ontflaan zyn.
Dat men, op grond dier aloude Geestenleer in bet Oosten, zeeker geloofde, dat fommige den mensch vyandige Geesten het lighaam van zekere perfoonen tot Hun verblyf konden kiezen , ten einde andere menfchen met logenachtige,
immers fchadelyke, voorzeggingen te misleiden, of liever, dat
men het daarvoor hield , dat 'er een onophoudelyke vyandfchap tusfchen goede en kwaade Geesten plaats had, welke
elk om het zeerst elkander het gebied over den rnensch trachtten te betwisten , blykt ons klaar , wanneer wy de fchriften
der Hebreen, zo als die liggen , even als overoude Gefchiedboeken, zonder raadpleeging met dikwyls zinverduisterende
ophelderingen, leezen en bepeinzen. Immers dan zal men
vinden, dat de Hebreen, 't zy dan door hun oponthoud
in Egypten, of door hun verband met de Chaldeen, van wel
Natie ABRAHe1M afkomftig was, de leer van het aanzyn en-ke
de werking van aan den mensch nuttige en fchadelyke Geesten
voor eene zeekere waarheid hebben gehouden. Van daar dan
ook vindt men, dat MOZES, de Wetgeever der Ifraélieten, de
Waarzeggers en zulke Kuntlenaars, welke door middel van
booze of den mensch vyandige Geesten hunne zeldzaame werkingen uitvoerden , op levensstraf uit zyne maatfchappy geweerd wilde hebben.
Doch nooit is eenig mensch in de geheele Oudheid op de
gedachte gevallen , dat die waarzeggers zelve met hunnen
buik, en niet met den mond, fpraken;ook is het woord buik
nooit in het Oosten in gebruik geweest, om den ooifprong
van de fpraak dier waarzeggers uit te drukken; zy hielden het
daar voor, dat die perfoonen met een boozen Geest bezeten
waren, die zig in hun lighaam ophield, en daar uit, niet
door den buik, maar wel door den mond , met een holle
iiem, even als uit een hollen lederen wynzak, fprak. Immers
het woord Oob , dat uien by Leviticus XX: 27, Deuter.
XVIII: I i, Metonyrnice en by overnaatning , voor Waar
zegger gebruikt vindt, geeft niets anders te kennen, dan een'
kwaaden Geest , welke zig in het lighaam van fommige menfchen zoude ophouden, en door hunnen mond met een holle
Item, even als uit een' lederen zak, zoude fpreeken. Men
vindt het woord Oob, in deszelfs eigenlyke betekenis, in het
Hoofdft. XXXII: 19, voor een lederen wynzak
Boek
gebezigd.
Mair hoe komen wy dan aan het woord Buik/)reeken en
.Buikfpraak? Dit woord is in het Westen in gebruik
geraakt, door de Griekfche Vertaaling der Vyf Boeken van
mozzs, welke. op last van PTOLODUS PR4ADELPHUS, voor
de
,
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tie Bibliotheek van Alexandrien, zo men wil, door zeventig
Overzetters, zoude gemaakt zyn., Deze lieden waren Grieken,
en kenden de wyze, hoedanig de Priesteresfe van APOLLO, in
de Stad Pytho , heure Godfpraaken uitte, naamlyk door, op een
laagen Drievoet zittende, omwonden met het vel eener Slang,
verbeeldende den Draak Pythen,, (welke door APOLLO, volgende
de, almede uit het Oosten ' ontleende, Fabelleer der Grie.
ken , gedood was) allerleie íigháamsbeweegingen te maaken,
even als of de voorzeggende geest haar van onderen door
den buik in het lighaam voere , en, zig daar in ophoudende,
haar geweldige pynen veroorzaakte, terwyl hy door haaren
mond , en dus echter al weder niet door haaren buik , fprak. —
Die Griekfche Vertolkers wisten dus hunnen Landgenooten
den zin van het. woord Ook niet beter te doen gevoelen dan
door tryuspg4tney of uit den buik (niet met den buik) fpreekende; of beter zulk een perfoon , welke_ een' geest in zig
liadde, die als 't ware uit den buik fprake. Dat 'er
onder deze Priesteresfen of Pythonisfen wel zeer enkele kun
geweest zyn, die heure item derwyze wisten te lei.-ne
den, dat die niet uit den mond, maar uit den buik, of Benig
ander lighaamsdoel, fcheen voord te komen , is mogelyk; —
immers men vindt onder de Grieken van eene Pythonisfa ge
welke door de oxelen (prak. Doch zo men hier op-wagd,
wilde bouwen, dat alle de Orakelen door zulke perfoonen,
die hunne liem op zo eene ongewoone wyze wisten te
dwingen , gegeeven zyn, dan zoude men , myns bedunkens,
ten hoogtien dwaalen , daar dit zonderling flem- en fpraak•
vermogen flegts zeer zeldzaam onder de menfchen aangetroffen wordt.
Even zeer dwaalt men , myns bedunkens, wanneer men,
op grond van het woord yn►^ evyasprwvzes , of uit den buik
(preekende vrouw, waarmede men in de Griekfche Vertaaling
van het i Boek SAMUELS de Hebreeuwfche woorden Efclret
bahaala Oob uitgedrukt vindt, de Waarzeg/Eer van Endor
voor eene Buikfpreekfler houdt. Immers wy leezen aldaar niets anders , dan dat SAUL, vóór een' befisfenden flag
tegen de Phillfynen, na dat by eerst de geoorloofde middelen,
om het toekomende te weeten , in het werk geheid, den
Urim of ífeenen borstlap des Hoogenpriesters , en de waart
Propheeten , vergeefs en zonder andwoord te bekomen, ge
begeeft tot de raadvraaging-radplegh,ziwnod
van kwaade Geesten, en van Waarzeggers, dien hy zelve,
volgends de Wet, op ftr4e des doods verboden had, hunne
kunst te oeffenen. Hy zegt , ir, de uiterile verlegenheid,
tegen zyne byhebbende Knechten , dat is de hem gemeen
Officieren van zyn Leger: Zoek my eene Vrouwe, die-zamte
een ooz, of kwaaden waarzeggenden Geest, by zig draagt.
Nn 3
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Men vindt zodanig een voorwerp , welk te Ender (eefi
Dorp, . -=liggende aan den voet van het gebergte , waarop
SAUL gelegerd was) zig opbield, en aldaar, naar het fchynt,
bedektelyk heure kunst oeffende. By deze komt by, onbekend en verkleed, en zegt : Dee my SAMUEL opkomen ; daar
Xpede,bedoelende: „ Laat de Ggest, dien gy in u hebt, door
„ zyne gemeenfchap met afgeftofyen Geesten, dien van sA.
MUEL hier : doen tegenwoordig zyn,' op dat' ik dien zou
„ kunnen raadpleegen over den uitllag van den ftryd i en gy
my door uwen Geest zyn andwoord zoudt kunnen mededeelent' Hy was dus wel zeeker, dat hy den Geest zelven niet zou kunnen zien; waarom by, bepaaldelyk, eer hy
zyn hoofd nug afkeerde, of neigde, en dus wel degelyk in
het vertrek rondziende, aan haar vroeg,: Wat ziet gy? Waar
op zy andwoordde : Ik zie Goden. (Elohim , dat is een' zeer
grootei en vermogenden Geest) uit de garde opkomen. Aiweder vraagt sAUL, in de zeekere ,vooronderftelling dat by zelf
niets daar van kon zien: joe is xyne gedaante? Zy befchryft
hem daarop eene gedaante , die meest met die van &AMUEL, die flegts kort te •vooren overleden en by haar wel
bekend was , overeen kwam. Daarop neigt by eerst zyn
hoofd ter ,aarde, en doet zyne vraagen. Het ter aarde neigen
van zyn hoofd fchynt uil eerbied voor de door hem vermoede tegenwoordigheid van SAMUELS Geest gefchied te zyn. Inmiddels geeft de Vrouw met eene holle ftemme bet and.
woord. Hy verwagtte dat ook:. van de Vrouw, of beter ,
uit de Vrouw, van den Geest of Oob, dien by in de Vrouw
vermoedde, gelyk by zelf vers g, zegt: Voorzeg my tech,
door den waarzeggenden Geest, (Kozo mi-na li ba Oob) ; want,
fchoon 'er bepaaldelyk in den Text gevonden wordt : En Sa.
muel zeids, enz. leert ons de .geheele famenhang duidelyk,
.

-

dat de Vrouw het andwoord van SAMUEL, als 't ware door

middel van beuren inwoonenden Geest, aan hem overbragt,
en dat SAUL zulks ook alleen uit beuren mond verwagtte. Im mers by was niet ontroerd daar over, dat SAMUEL fprak;
maar 'er naai ten duidelyk1 en, dat zyne hevige ontroering,
zo dat by uitgeftrekt ter aarde viel , onttfond over de woorden, die SAMUEL fprak;, naamlyk de aankondiging van den
voor hem nadeeligen uitflag van den ilryd. De Vrouw
behoefde dus hier geen kuntterraary of bedrog, 't zy door
het namaaken van SAMUELS ftem , of wat men ook meenea
moge, te bezigen; zy had flegts met eel] holle fleur te fpreeken , even als of de Geest, die in haar woonde, uit de diepte van zyn verblyf, door heure fpraak.orgaanen fprake. Het
neigen van het hoofd van SAUL doet ook niets in dit geval
af; dit gefchiedde alleen uit eerbied voor den Geest van SAMUEL, dien by meende dat,voor hem onzichtbaar, tegenwoordig
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dIg was. Schoon by ook -net opgerichten hoofde geftaan,
overal rond- en de Vrouw in het_ aanzicht gezien hadde, zou
evenwel geloofd hebben, dat SAMURL, door middel van-deby
den in haar woonenden Geest, of Ook, tot hem fprak. Hier
is dus geen grond om te gelooven, dat die Vrouw met dat
foort van zeldzaam fpraakvermogen, het welk thands by en.
kele perfoonen

aangetroffen wordt, voorzien zy geweest; ge-

lyk ook niet , dat SAUL met de woorden : Zoek my eens
'rouw, die een Ook met zig draagt, bedoeld heeft eene
Vrouw , die met den buik , en niet met den mond, ƒpreekt.
Het woord Oab, immers, heeft, noch in klank, noch In be..'
tekenis, eenige gemeenfchap met de Hebreeuwfche woorden,
,8etete, Chachon en Kereb , waarmede, Num. V: 2a. i Kon.
VII: 20. Jos XIX: 17 en Lev. I1: 42 , de Buik , op eene
eigenlyke wyze, of by overnaaming, MVletonymice, uitgedrukt
wordt; zynde Beten eigenlyk het woord, dat den Buik van

een Mensch of Dier betekent. Chachon , betekenende het
midden/fe deel van iets, en hereb , het inwendige, worden
by overnaaming voor den Buik fomtyds gebezigd; even gelyk wy ook de midden-uitpuiling van een fchip, by overnaarning, den buik van het fchip noemen. !Hadde men in. het
Oosten flegts eenigzins vermoed, dat die Waarzeggers met ot
door den buik fpraken, men zoude de woorden Beten, Chachon, of Kereb, wel in de plaats van heit woord Oob gebe.
zigd hebben ; doch men wilde alleen flegts uitdrukken den
hollen klank der ftem , waarmede die lieden hunne voorzeg.
gingen fpraken, even als of het geluid uit een lederen wyn.zak. voordkwame; en vandaar heeft men het woord Ook,
waarfchynlyk, op dezelven toegepast..
Dit achtten wy noodig te zyn, om vooreerst de meening,
dat 'er ooit met den Buik gefproken zy , te weeren , en tevens het gevoelen , dat het vormen van hemmen op een' ver.
wyderden aftand oulings zeer gemeenzaam, en by alle of de
meeste Orakelen in gebruik zou zyn geweest. it den weg te
ruimen, alvoorens wy overgaan tot de nadere be[cbouwing
dier ten allen tyde zeer zeldzaame perfoonen , welke uit de
natuur eene hebbelykbeid tot het vormen van allerleie geluiden en fpráak'toonen, als ook tot de leiding der item, even
ais of ze van eens andere dan hunne ftandplaats gehoord wierd,
bezitten , en die hebbelykheid door kunst en geduurige oeffe.
sting tot een' trap van íerkte weeten te doen aanwasfen, die
de onbegrypelykfte en verbaazendite uitwerkzelen kan hebben.
Men heeft enkele zulke lieden reeds in voorige Eeuwen
opgemerkt, en dezelven, op den hier vooren beltreeden val
grond,. Buikfpreekers geheeten. Sommigen gaven , In-fchen
,laatere dagen , zig zelvcn dien naam; van daar het h'ranfche
woord Mmtriloque, van het Latynfche woord Ventriloquus,
Nn 4
het
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bet, welk eigenlyk Buikjpreeker betekent, afgeleid. doch weder
anderen werden uit bygeloof en dwaaling, door de verbaasde
menigte, die zig verbeeldde dat zy met en door den Buik
fpraken , aldus betyteld ; waar door dit woord in het
algemeen als een Kunstwoord in gebruik gekomen is, waar.
mede men die enkele voorwerpen , welke zodanig een
fpraakvermogen bezitten, benoemt ; fchoon men ook overtuigd zy, dat die fiem by ben niet niet of in den Buik, maar
op eene behendige wyze met den mond, gevormd worde.
Dus heeft al het gene, wat men in de Oosterfche en Wester.
í'che Oudheid vindt, betreffende de Orakelen, Waarzeggingen^
en Volksmisleidingen der Ouden , welke eerstgenoemden
meestal door klankleidingen van verborgen pertoonen, door
middel van (preekbuizen, daargetield werden, 'geen de min1e gemeenfchap met de eigenfchap of hebbelykheid dier enkel bier en daar zig opdoende perfoonen, welke een zone
derling vermogen op hunne flem bezitten, en waaronder de
Heer FITZ JAMES , van wiens kunst wy eenige door ons in.
gewonnen waare berichten hier zullen laaten volgen, met veel
recht, als een der aanmerkelyktlen, welke 'er zig tot heden

toe nog opgedaan hebben, mag aangemerkt worden.
COELIUS RuoniciNus,een Schryver , die op het einde der XY
en in bet begin der XVI Eeuw leefde, is de eerfle, welke van
een dier zeldzaame voorwerpen, die het vermogen bezitten om
de ílem als van een' verren affiand te doen hooren, gewaagt„
verhaalende in zyn Werk betyteld: Lee?iones4ntiqu, zodanig
eene Vrouw gezien te hebben, welke voorgaf een' Geest in zig
te hebben, dien zy Cincinnatulus, of kleine Krullebol, noemde.
Deze konde heure fiem mede op een' verren affiand over.
brengen, of wel zulk eene fiem vormen, die als van een'
verren afftand fcheen te komen. Daarop volgt, omtrend
1563, JEAN BRODEAU, die in zyn Mengelwerk gewag maakt
van een Kamerdienaar van Koning FRANCISKUS I van Frank-

ryk, LOUrs BRABANT geheeten, die zyne klem, als van een' zeer

verren affiand komende, korde doen hooren. HIERONYMUS
OL ASTEI, een Portugeesch Schryver ,welke in de XVI Eeuw
leefde, zegt insgelyks, in een Latynsch Werk _betyteld:I/alas
inter Majores Proplietas primus, gedrukt te Parys in r65ó in
folio, eene Vrouw gekend te hebben, welke dat zeldzaam
fpraakvermogen bezat, en voorgaf dat de Geest van zekeren

toen reeds overleden POTRUS Jo4NNEs haar op heure vraages
andwoordde. Hier te lande fchynt zodanig een voorwerp het
eerst opgemerkt te zyn in den Jaare 1655, wanneer zig in
het Oude-Mannen. en Vrouwen-Huis te Amilerdam eene
Vrouw bevond , van 73 Jaaren, genoemd BARBARA JACoBsz.
welke intgelyks het vermogen bezat van eene dubbele en als
van eene andere plaats komende Item te vormen. Zy zat
ee.
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wens beur bed , en fprak , als 't ware, met iemand, dien
zy joeREM noemde, en dien zy voorgaf nevens haar in
het bed te liggen; fchoon het bed geheel ledig bevordert
wierd. Dit Geval wordt zo wel door VAN DALE, in zyn Werk;
ever de Orakelen, als door B. BEszER , in zyne Betoverde
Waereld, verhaald; welke beiden zeggen-, zelven die Vrouw
aldaar gezien en gehoord te hebben. In 1643 was 'er ook
aan het Hof des Konings van Engeland dergelyk een Man,'
die FANNING geheeten werd, en dit fpraakvermogen bezat;

in den Jaare r735 fchryft VIGNEUL D6 MAEVILLE, twee dergelyke Pertoonen te Parys gekend te hebben. In 1770 leefde
te Weenen de beruchte BARON VAN MENGEN, die deze eigen

(chap mede in een' hoogen graad bezat, en niet een Pop,

dien by by zig droeg, een langduurige famenfpraak hield; —
en eindelyk tertelver tyd ook, te St. Germain en Laye, de
beruchte Kruidenier ST. GILLES, die door den Abt Dr LA CHPELLE zelven , die een byzonder Werk over deze zeldzaa^Ie
fpraak-eigenfchap gefchreeven heeft , bezocht is geworden. _
Met dezen laatstgenoemden fchynt de Heer FITZ JAMES de.
naaste overeenkomst te hebben ; immers ál het verwonderens.
Waardige, dat DE LA CHAPELLE van dezen ST. GILLES verhaalt,

wordt ook by den Heer FITZ JAMES aangetroffen.
Het zonderlinge, welk alle deze opgenoemde voorwerpen
Ja hunne item hadden , was : r. dat zy allerleie geluiden
konden nabootzen ; 2. verfcheidene flemmen als te famen
fpreekende konden doen hooren; en 3. eene Item konden
vormen, die uit eene andere plaats fcheen voord te komen.
Het eerfte en tweede dezer flemvermogens is zo zeer ongemeen niet. Men vindt nog al dikwyls menfchen , die, een
zeer gered muzikaal gehoor hebbende, in flaat zyn, de flea
van onderfcheidene lieden duidelyk na te bootzen; zo dat zy,

aan wlen die lieden bekend zyn , wanneer zy den fpreeker
niet zagen , meenen , die lieden zelven te hooren. Zo
ook zyn 'er lieden , die onderfcheiden geluiden natuurlyk
kunnen nabootzen. De bekende Kunflenaar HENNIE bezit dit
stemvermogen in zo verre, dat by zeer natuurlyk , door middel van zekere beweeging der tong , het maanwen van eens
Kat, het kwaaken van een Endvogel, en de item van een
klein Kind, kan nabootzen. Met deze foort van naáaming
hebben meest alle de hier opgenoemde voorwerpen begonnen
hunne item te dwingen, die vervolgends, door dagelyltfche

oeffeningen , tot de nabootzing van laagere toonen en andere

geluiden gewennende. Doch de, vorming van eene Item, die
van elders fchynt te komen , is in lange zo gemeen of zo
verklaarbaar niet. Sommige, met de Spraak-orgaanen van
den Mensch zeer bekende , lieden willen , dat , daar het
fpraakgeluid gewoonlyk by refpiratie, of uitademing , voordgebragt wordt, deze perfoonen het vermogen zouden bezitNo 5

ten ,
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ten, om by infpiratie, of inademing, in de borstholte Gene•
item te vormen, die naar buiten hoorbaar is, doch den hoo..
Ter zodanig het gehoor aandoet, als of ze van en verren
nflland., buiten het lighaam van den fpreeker, kwame. Dit Is
de eenige waarfchynlyice oplosfing , welke men van dit zon
geeft.
-derlingfpakvmu
Ondertusfchen kunnen zy, *die hetzelve bezitten, 'er, of
ten goede, of ten kwaade, het verbaazendtte gebruik vart
anaaken. Ten goede, door fommige perfoonen van hun ver•
keerd gedragen kwaade zeden te beteren; gelyk men, onder.
andere voorvallen , verhaalt, dat zeker perfoon eens in een
trekfchuit zittende, de aanwezigen op eene duldelooze wyze
:pet vloeken en zweLren geërgerd hebbtnde, 'er eene item
gehoord werd., die hein over deze kwaade gewoonte beliraf
te, zonder dat iemand wist, vanwaar die item. kwame; het
geen. hem, van dat oegenblik af, zig van vloeken deed ont.
houden.
Ten kwaade kan dezelve insgelyks gebezigd worden; gelyk
zulks , nog niet lang geleden, te 13amburg plaats gebed heeft,
alwaar, op zekeren avond, een Knecht aan zeker groot L gement aanfchelde, vraagende of by daar dien nacht met zyn'
Heer zoude kunnen logeeren ; het welk met ja beandwoord
zynde, zeide by, dat zyn Heer ziek en nog in her Posthuis
was, maar dat men hem flegts de kamer zoude wyzen, wyl
by daar eenige Medicynen , die by by zig had, op de tafel
wilde zetten. Men wyst hem de kamer; en by zet, terwyl
het bed gereed gemaakt wordt, ook in de daad een drank.
fiesjen , pillendoosjen enz. op de tafel voor het bed neder
gaat vervolgends weder uit, en begeeft zig by een Joodfch'
wisfelaar,, dien vraagende , of by , voor een aanmerke.
Tyke lom, ducaaten aan een reizend Heer , die goud noo.
dig had, tegen zilvergeld zoude willen inwisfelen. By (preekt.
met hem over den prys, en bepaalt den Jood het uur, wanveer, en de plaats, waar zyn Heer te fpreeken zoude zyn;
gaat voords weder naar het Logement, en aan de tafel voor
het bed zitten. Op het bepaalde uur komt de jood met der
gevraagde ducaaten, doch wordt door den Knecht gewenkt
van flit te fpreeken en zig met hem aan het einde der kamer, op eenigen afstand van het bed, te begeeven , wyl zyn
Heer zeer zwak was en geen overluid fpreeken kon verdraagen. Hy gaat daarop alleen aan het bed , fchuift de gor.
dynen even open ,en zegt zagtkens: Myn Heer 1 daar is nu de
?ood met de ducaaten. De Jood hoort daarop befcheidentlyk
de flem van een zeer zwak mensch, die andwoordt: Hoeveel
vraagt by 'er voor? De Knecht zegt den prys. De Heer wederom : Dat is te veel; bied hem iets minder. De Knecht
komt weder by den Jood; doch deze zegt., de ducaaten niet
minder dan tot den geëischzen prys te kunnen lasten. De
Knecht
-

-
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J n'echt gaat daarop weder naar het bed, .en brengt die woorden van den Jood over; daarop zegt de Heer: Nu dan, geef
de ducaaten maar hier, en haal myn . valies van de kamer

hier naast ; dan zal ik hem het zilvergeld 'er voor geeven ;
daar is de Jieutel van de kamer. De Knecht neemt daarop de
ducaaten van den Jood af, en gaat weder naar het bed;
waarop de Heer zegt: Zo! zyn ze daar? dat is goed; geef ze
maar hier, en haal nu myn valies. Daarop verlaat de Knecht
de 'kamer, en blyft een geruimen tyd weg; doch. de. Jood,
niet anders denkende, of de Heer, dien hy zig verbeeldde
ziek te bedde te liggen, had de ducaaten aldaar by zig, wage
met geduld meer dan een uur lang, en durfde niet aan het
bed gaan, om den zwakken Heer, dien hy vermoedde in flaap
geraakt te zyn, wyl by geen 't mináe geluid meer uit het
bed vernam, niet te verontrusten; eindelyk toch, het wagten
moede wordende , begeeft by zig zachtjens naar het bed,
fchuifc de gordynen even open, en — vindt het geheel ledig;
-- de Knecht is nooit weder in het Logement terug gekomen.
. Het is dus zeer tnvgelyle. om met dit zonderling vermogen
veel goed en tevens vée`.kwand te verrichten; maar ook is het
dienstig om de aartigtte trekken en verrasfendtle ontmoetingen op te leveren, waardoor de aanwezigen fchuldeloos
vermaakt .en vervrolykt worden. Tot dit gebruik alleen wordt
het door den Heer FITZ JAMES gebezigd , die 'er zyn beftaan
in. gezocht heeft. en ook werkelyk nog vindt , en omtrent
wien.wy de navolgende berichten ontfangen hebben.
' Hy is een man van tusfchen, de 30 en _ 40 Jaaren ; wel.
gemaakt en ryzig van flatuur, minzaam en welleevend van
omgang, en zegt ip . Frankryk vrouw en kinderen te heb.
ben , naar welker byzyn by zeer verlangende is. In het
negende jaar zyns ouderdoms heeft by de terugwerkende
kracht van zyne item het eerst ontdekt. Wanneer by zyne
kunst oeffent , kan men flegts zeer weinige, hoewel toch
eenige geringe beweeging aan zyn' mond en lippen gewaar
worden. Hy wendt niet voor, dat by in, door, of met
den buik fpreekt, en ontkent niet, dat hy de item uit den
mond laat gaan; doch zegt, dezelve van zeer laag op te
]naalen ; gelyk men ook wel bemerken kan , als hy eerre
zeer zachte ílem -moet nabootzen, en daarby niet in de
gelegenheid is , om de beweeging zyner lippen genoegzaam
te kunnen verbergen : dit fchynt hem eenigzins moeilyk
en lastig te vallen; waarom by altyd liefst het hoofd, wanneer by zyne kunst oeffent, omwendt. En over het geheel,
offchoon hy zeer lang achtereen zyne kunst onvermoeid
fchynt te kunnen oefenen, kan men echter wel bemerken,
dat zulks hem moeite kost. Hy bezit het vermogen om de
door hem geuite gearticuleerde fiem langs allerleie richtingen
te
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te doen hooren; nu eens fchynt het geluid van boven, dan
weder van onderen, nu eens van de regtfche, dan weder van
de linkfche zyde te komen, zonder dat by echter eenige merkelyke beweegirg met het hoofd maakt, veel minder hetzelve
naar die verfcbillende richtingen wendt. Ook fchynt het geluid
dikwyls als van een' zeer verren- aftiand gehoord te worden.
Verfcheidene proeven van dien aart heeft hy, geduurende
zyn verblyf te Amllerdam, in aanzienlyke Gezelfchappen, tot
verwondering en verbaazing zelfs van de oplettendfie en niet
ligtelyk te misleidene aanwezigen, gegeeven , die zig echter
bepaaldelyk voorgenomen hadden om zyn gedrag ten naauwkeurigften naar te gaan. Behalven de zonderlinge proeven
van zyne kunst, welke by in het openbaar op het Fransch
Tooneel heeft vertoond, zyn ook nog de volgende 1lukken
door hem verricht.
Zig achter een fchut geplaatst hebbende , heeft hy, op de
natuurlykfle wyze, eene zeer talryke Volksvergadering, of zo.
genaamde Club, nagebootst. Men hoorde den Prelident derzel•
ve de Vergadering openen, den Secretaris de Notulen leezen,
verfcheidene hemmen tusfchen beide invallen , het woord
vraagen, voorlellen doen, enz.; en altyd konde men de ítetn
des Prefidents , en die van den Secretaris, als ook die van
alle de (preekende perfoonen, welke zeer talryk fcheenen te
zyn, onderfcheiden.
Voords gaf hy , te midden van eenig druk gefprek, voor,
Benig gerucht op flraat te verneemen, begaf zig voords aan
liet raam , fchuift hetzelve op ; en het geheele gezelfahap
hoort befcbeidentlylt de wagts van verre Brand! roepen. Men
begeeft zig mede naar de raamen, en ziet — alles is ftil, en
'er wordt niets vernomen.
Hy plaatst zig nevens den Schoorfleen van het vertrek
zegt zig te verwonderen dat 'er des avonds en op zo een
ongelegen uur een Schoortleenveeger op denzelven arbeidt.
Hy roept door den fchoorfteen naar boven, en men hoort
zeer duidelyk den gewaanden Schoorfleenveeger hem anaiwoor.
den , sen langduurig gefprek met hem houden , en eindelyk
op zyn verzoek een liedjen zingen; alles zo natuurlyk, dat
men zig niet anders verbeelden kan, of de andwoordende fleur
komt in de daad van boven uit den fchooríleen. — Voords
doet by zeer duidelyk de onderfcheidene geluiden van Hout.
zaagen, Vuurtlaan , Klokluiden, en van het blaazen der Pos
tillons, hooren.
Verfcheidene verrasfende en een geheel gezelfchap vermaaken.
de ftukken heeft hy, tot ieders verwondering, zo hier als elders
verricht; onder anderen, in zeker talryk Gezelfchap ingeleid
wordende, zegt hy, na alle de aanwezenden gegroet te hebben,
tegen een der zeven; li'yn Heer fchynt insgelyks de kunst te
-
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ver/laan! En onmiddelyk hoort men, met dezelfde hem vart
dien aangefproken perfoon, andwoorden Ya wel, ikfyn Heer/
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ik ben ook Buikfpreeker. Voords wordt de Knecht, die
bet gezelfchap bedient, door een der aanwezigen, wiens (tent
by hem bekend is, geroepen. De Knecht begeeft zig by denzelven , vraagt wat 'er van zyn' dienst is; doch die Heer,
hem niet geroepen hebbende, zegt : Ik heb u niet geroepen.
Oogenbliklyk hoort de Knecht met zyn eigen ftem andwoorden: Neem niet kwalyk, Myn Heer! ik meende dat gy my geroepen hadt. Zo ook fpreekt de Heer FITZ•JAMES ee:a
of ander van het gezelfchap aan , en eer deze nog andwoordt , hoort by reeds befcbeidentlyk met zyne eigene (lent
het andwoord geeven. Ook verhaalt men , dat by,
in een fchuit zittende , en door den Schipper om de
vracht verzocht wordende, zeide te meenen dat by reeds beaald hadde; onmiddelyk daarop hoort elk der aanwezenden
door de geheele fchuit den Schipper zeggen : 'T is ook
waar, 111jin Heer 1 ge hebt gelyk; ik verzen my. Eens
alleen met den roetjer in een overhaal - fchuitjen zynde ,
praat by met denzelven het een en ander; doch, te midden van dtt discours , mengen 'er zig verfcheidene andere
hemmen onder , zo dat de roeijer, geheel verbaasd en ontfield, naauwlyks zyn' overtogt volbrengen kan. In ze.
ker winkelhuis alhier komende, vraagt by aan de Juffrouw,
welke zig in den winkel bevindt, of haar man t'huis was, en
of by dien eens fpreeken konde. De Juffrouw andwoordt,
dat heur man zo even uitgegaan ware. By zegt te twyffelen
of zy het wel hadde, en roept aan een' trap , die in den winkel
gpgaat: Myn Heer! wees zo goed en kom eens af; ik wenschte n
gaarne een woord te fpreeken. Onmiddelyk andwoordt de Heer
van boven: Rek /legts een weinig geduld, Myn Heer! ik ben
hier aan iets bezig, doch zal zo oogenbliklyk afkomen. De
juffrouw , zeekar weetende dat beur man uitgegaan was, ge
begeeft zig by heure gebuu•-raktindeuvbzg,
ren, roept die in, weet niet wat haar overkomt; en alles
geeft, ontdekt zynde, ttof tot een algemeen gelagch.
Meer dergelyke verrasfende en aartige trekken, waar voor
zyne kunst , die by met fmaak weet toe te pasfen , vatbaar
is, worden door verfcheidene oor- en ooggetuigen verhaald.
Reeds voor omtrent drie jaaren is in dit Mengelwerk eene
aartige Anecdote, hem betreffende , uit een Fransch Tyd.
fchrift overgenomen (*), waar by wy thands, tot betluit,
Dog deze Anecdote zullen voegen:
Toevallig, op zeker Dorp in Frankryk, op een Kerkhof
gekomen zynde, waar men zo even een lyk begraven bad,
en

r) Zie dig. Yoderl. letztreef. voQr (Soo, No, XV, bl, C6.
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en ziende dat de Doodgraver nog bezig was den kuil met
zand te overdekken , begint hy een gefprek met denzelven,
vraagt wie 'er begraaven is, hoe lang by ziek gelegen heeft,
enz. De man bericht hem het een en ander; doch te mid.
den van dit onderhoud zegt hy: Stil! my dunkt ik hoor eenij
ge beweeging in de kist! wie weet of de man wel waarlyk dood
was 1 ... De Doodgraver hoort ook zelf eenig dof gekraak, even als of 'er van binnen tegen het dekzel van de
kist geftooten werd, en te gelyk een doffe item. Daarop
zegt FITZ JAMES Hoort ge dat niet? en roept voords den dooe
den by zyn' naam ; en men hoort werkelyk nog onderfchei.
lener een doffe, doch onverfaanbaare ftem. De Doodgraver
gaat daarop nevens den kuil op den grond liggen, om
de Rein nauwkeuriger te kunnen onderfcheiden , en hoort
toen, zeer duidelyk , den begravenen klaagen en om hulp
veik,oeken, zeggende niet dood , maar flegts in flaap te zyn
gew,es:. Daarop vliegt de Doodgraver in alléryl om hulp;
men karnt, om de kist weder op te werken; doch, ten einde
de litden geen vergeeffche moeite te laaten doen, ontdekt FITZ
JAMES, hoe het met de vermeende item gelegen was , laat die
een en andermaal hooren, en befchenkt de verbaasde menigte
met een drinkpenning, die hun de gedaane moeite rykelyk
vergoedt, en nog altyd aan deze zonderlinge ontmoeting met
genoegen doet herdenken.
Eindelyk bezit deze in de daad verwonderenswaardige
per loon een geheel afzonderlyk vermogen op de beweeging
der 'fpieren van zyn aangezicht, waardoor by een vierënder_
tig-tal on.ietfcheidene Gemoedsbeweegingen en CharaEtertrekken , ónmiddí'lyk op elkander, door zyn gelaat kan uitdrukken;
als nyd, toorn, haat, liefde, laagheid, verhevenheid, en wat
dies meer is; ja zelfs is by in slaat om met de Bene halve
zyde van zyn aangezicht met opgezwollen oogen en wangen te
weenen en traanen te frorten, terwyl de andere halve zyde
vrolyk lagcht , zo dat de aanfchoucver zelve tot lagchen
bewogen wordt. Dit, in de daad, is iets zo ongemeers en
zeldzaams, dat hiervan tot heden nog geene andere voor
bekend zyn ; waarom my dagt , dat eenige berich--beldn
ten wegens dezen zo ongemeenen Kunflenaar niet beneden de
waarde van dit gezcht Tydfchrift zouden zyn, maar door
deszelfs Leezers met genoegen zouden ontfangen worden.
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a 'een der akeligtle en behoeftigfle gelegenheden , waarin
de Franfchen in Opper-Egypten zich bevonden , zag de
IHeer
Drreoty, ten zelfden tyde, twee Soldaaten, van welkeg

de een de verregaandile hardvogtigheid, en de ander de edele gevoeligheid betoonde. Het eeríie geval droeg zich in deezer voege toe. Hy zag een Soldaat uit een hol komen , een
Geit met zich fleepende , in dat hol gevonden. Een Grys.
aart volgde hem, met twee zeer jonge Kinderen in zyne armen. De oude man lag de Zuigelingen op den grond, en
viel op zyne kniént zonder eenig woord te fpreeken, be.
duidde by, onder een vloed van traanes , dat zyne Kindertjes moesten íterven, wanneer men de Geit wegnam. De
honger, als doof en blind, liet zich door deeze treffende
beduidingen niet terug houden. Oogenbliklyk werd de Geit
geflagt.
Ten zelfden oogenblikke zag de Heer DENON een ander
Soldaat opkomen , een Kind onder den arm draagende , 't
welk de Moeder, in het verhaast vlugten voor de Fran.
fchen, ongetwyfeld verpligt geweest was in de Woestyn ag.
ter te laaten. Niettegenfiaande den last , waarmede deeze
braave man belaaden was, zyn knapzak, zyn fnaphaan, zyn
patroontas met kardoefen, en de vermoeidheid van een ge.
forceerden marsch van vier agtereenvolgende dagen , hadt
nogthans de zugt , om dit klein ongelukkig fchepzeltje in
het leeven te bewaaren , hem aangezet , om het teerhartig
op te neemen ; bykans anderhalf uur gaans verre hadt hy
het in zyne armen getorscht : wat 'er mede te doen? In
dit verlaaten Dorp zag by toevallig een enkel lnwoor)er,
zag hy nevens hem twee Kindertjes; en, zonder op Iets anders
te letten , lag hy het voorwerp zyner bezorgdheid by dezelve neder, met de edele geestdrift van een gevoelig fchepzel,
dat eene goede daad verrigt heeft.
„ Was ik," laat de Heer DENON op dit verhaal volgen,
„ door afgryzen getroffen geweest by het zien dat de honger een weezen van myne foort zo woest als een Roof.
dier gemaakt hadt , de andere Soldaat deedt myne gevoeligheid bedaaren, en verzoende my weder met de mensch•
lykheid. Welke gewaarwordingen zyn het , die in ons
verwekt worden door de ten toonfpreiding der zagrere deugen, te midden van de ysfelykheden des oorlogs! Zy doen
de kwynende ziel herloeven ; zy zyn een glas frisch en ver
ik-koelndwatrihpentwosy.
bad geld en befchuit, om aan den Quden man te geeven ;
dock
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doch buiten (laat om iets voor de Kinderen te doen , vlood
ik van d-isr , om myzelven te ontheffen van het gezigt eenvr
eiende , welke het niet in myn vermogen was eenige hulp
toe te brengen.
ANECDOTE VAN LORD CHESTERFIELD.

choon de Brieven van Lord
aan zynen Zoon
gerekend worden veeleer ten doorfaanden blyke van de
Sfneedigbeid
zyns Vernufts te f}rekken, dan de zuiverheid zyns
CHESTERFIELD

Harten te bewyzen , was deeze Edelman egter niet verftooken
van die menschlievende aandoeningen, welke een goed hart
aanduiden. Ten blyke diere het volgende niet onaartige Geval.
Lord CHESTERFIELD, toevallig onderrigt zynde, dat de Weduwe van zynen Jager in eenen fiaat van de verregaandlte
behoefte vervallen was, zondt haar een Haas, en daarin eene
Beurs met vyftig Ponden Sterlings. Dit gefchenk ging verged
zeld van het volgend Briefje. „ Lord ChIESTERFIeLD
„ fmert het zeer, de verlegenheid van Mrs. DAWSON te ver„ liaan, en verzoekt haar, deeze Haas aan te neemen: maar
„ dewyl hy hegrypt , dat de fmaak van deeze foort van Wild
„ veel van het Lardeeren afhangt, heeft hy, te deezer gele„ genheid, den post van Kok zelve wel willen waarneemen."

MtNNIKEN -wEItK{.

et woord Monniken,-werk wordt vry algemeen gebruikt,
om, in eenen overdraktly ken zin, nutloozen arbeid aan te
duiden. Dan cASSIANus verfchaft ons een voorbeeld van dien
Arbeid, in eersen letterlyken zin. Bekend is het, dat de Mon.
niken, in ouden tyde, tot zekeren arbeid, hoe weinig deze!.
ve vaak te beduiden bath, verpligt waren. Doch zommigen
deeden het alleen om niet geheel ledig te gaan. Dit was het
geval van den Abt PAULUS, door gemelden Schryver opgetekend. Hy woonde in het Egyptisch Landfchap T'hebais , in de
groote .Woestyn Parphyrio. Een Palmboom en een kleine Tuin
verfehaften hem genoegzaam leevensonderhoud. De Palmboom
gaf hem ook geftadig werk. Hy verzamelde Palmboombladen,
en maakte daar van, als of hy 'er van betlaan moest, dagelyks
een zeker aantal mandjes, en vulde 'er zyne kluis mede. Dan
by bevondt zich meer dan zeven dagreizen van de naaste Stad
af, waar by zyn werk zou kunnen ityten; en het vragtloon,
om het derwaards te voeren, zou meer bedraagen hebben, dan
zyn gemaakt werk waardig was. — Wat deedt PAULUS? Als tiet
Jaar om was, verbrandde by al den arbeid zyner handen.
,

MENGELWE RIK,
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REDEN VOERING,
OVER DE HANDELWYZE, DOOR CHRISTUS GEHOU•
DEN, TEN OPZIGTE VAN DE VROUWE IN
OVERSPEL GEGREEPEN.

(Uit het Engelsch van den gerw w.

i NFIELD

, L. L. D.)

JESUS, zich oprigtende, en niemand ziende dan de
Vrouwe, zeide tot haar: I/rouwef waar zyn deeze uwe
Befchuldigers ? en heeft u niemand veroordeeld? Zy zeide : Niemand, Heere ! En JESUS zeide tot haar: Zo
veroordeel ik u ook niet : gaa heenen , en zondig niet
meer'.
l OH. VIII: IO, ii.

oorvallen , welke een vlugtige befchouwer ligtlyk
V
zal over 't hoofd zien, als geheel onbelangryk,
verfchaffen menigmaal, aan een geest, hebbelyk gewoon

om op te merken, en de gelegenheden tot leering waar
nuttig onderrigt. Het verhaal des-nemd,f'co#va
gevals, 't welk aanleiding gaf tot de voorgedraagene
handelwyze en het zeggen van CHRISTUS, in mynen
Text, behelst eenige byzonderheden, onzen Zaligmaa
betreffende, die , in den eertien opflage , geen-ker
verdere aandagt fchynen te verdienen , dan als omflandigheden , welke den draad der gefchiedenisfe bewaaren; doch die, op een nader inzien, zonder eend,
gedwongene verklaaring, zeer leerzaam zullen bevonden
worden.
Het verhaal komt eenvoudig hier op neder: dat J%
sus, waarfchynlyk op den avond naa dat het Feest des
Tabernakels was afgeloopen , na den Olyfberg ging;
en dat Hy den naastvolgenden morgen vroeg weder in
den
MENG. 1803. NO. 13.0 o
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den Tempel kwam, en al liet Volk Hemwaards toevtoeide, terwyl Hy zich nederzette om 't zelve te onder
Indien wy dit verhaal vergelyken met an--wyzen.—
dere berigten , by de Euangelieboekeren voorhanden,
die van CHRISTUS fpreeken , als zich na het digtbygelegene gebergte begeevende om te bidden , zullen wy reden vinden om te befluiten, dat JESUS deeze kleine uitfl appen deedt van zyne amptsverrigtingen , om zich in
Godsvereering onledig te houden: dit leert ons, by gevolgtrekking, dat de telar.grykfte posten , waartoe wy
opgeroepen worden, niet onbestaanbaar zyn met de byzondere Godsdienstverrigtingen ; alsmede, dat zy, die wenfchen wel te flaagen, in groote oogmerken, ten dientl:e
des Menschdoms, den onderi.tand van Rille befpiegeling
en des gebeds neoeten inroepen: terwyl onzes Zaligmaakers fpoedig wederkeeren na de Stad, ondanks de
vyandlyke oogmerken , welke Hy wist dat men tegen
Heem fineedde , een bemoedigend voorbeeld oplevert
van Randvastigheid in het voortzetten van loflyke oogmerken: en de bereidvaardigheid, waarmede de menigte,
zich rondsom deezen Godlyken Leeraar fchaarde , kan
ons tot een les verftrekken van vlyt en aanhoudenheid
in het zoeken na wysheid.
De voornaamtie gebeurtenis , welke thans onze aan.
dagt trekt, heeft, onder de Uitleggers, veel gefchils
veroorzaakt, en aanleiding gegeeven tot veel belachens
en berispings by de Vyanden van het Christendom.
Onder de eerstemelden heeft men getwist, of de Gefchiedenis, welke niet gevonden wordt in eenige oude
Overzettingen en Handfchriften, echt zy. De laatstgetnelden hebben zich verbeeld, dat zy in het verhaal
eenige omftandigheden ontdekten, onbeftaanbaar met de
volmaaktheid , aan het Charaóter van CHRISTUS toegefehreeven. Wat de echtheid der Gefchiedenisfe betreft,
zal liet genoegzaam weezen op te merken, dat dezelve
gevonden wordt in verfcheide oude Affchriften des
Nieuwen Verbonds; en dat de uitlaating in andere misfchien veroorzaakt is door Bene vroege misvatting van
de meeping , als of onzes Zaligmaakers oogmerk geweest ware , liet haatlyk rnisdryf des Overipels door
de vingeren te zien. Om de onredelykbeid aan te toonen van zulk eene duiding des verhaals, en gevolglyk
de ongepastheid der tegenwerpingen, door Christenen
en anderen daar tegen gemaakt, moeten wy treeden
tot
,

REDENVOERING.

571
tot een byzonder onderzoek van de gelegenheid en de
omilandigheden der Gebeurtenisfe.
De Euangelist JOANNES tekent op, dat, terwyl JE.
sus, in den Tempel, bezig was met het Volk te onderwyzen , een aantal Schriftgeleerden en Phariièën
binnen tradt ; en , eene Vrouwe medebrengende , op
overfpel betrapt , haar te midden des Volks aan I Iem
voorgefteld hebbende, zeiden zy tot Hem: Meester!
deeze Jlrouwe is op de daad zelve gegreepen, overfpel
begaande. MosEs heeft ons in de Wet geboden , dat de
zulken gefleenigd zullen worden. Gy dan, wat zegt gy P
Der Jooden Wet beval, dat beiden , de Overfpeeler
en de Overfpeeleresfe , ter dood gebragt zouden worden ; het was de gewoonte , deeze Wett aan de over•
treeders uit te voeren , door dezelven te fileenigen.
Het ftuk nu, 't welk zy, die deeze Vrouw tot JEsus bragten , Hem ter oplosfrnge voortl:elden , was, of
liet, in het tegenwoordige geval , regt gehandeld zou
weezen, de Wet van MOSES aan te kleeven, of 'er van
af te gaan. Het ftuk was te klaar, oni eenig gefchil
over te laaten ; en , in gevalle de Schriftgeleerden
en Pharifeën eenige weezenlyke zwaarigheid in het ge.
val gevonden hadden , zy zouden het niet in den zin
gekreegen hebben , om zich by JESUS te vervoegen ,
om opheldering te bekomen. Het misdryf was met de
daad gepleegd; de Wet bellemde duidelyk de draf; en
JESUS hadt niets ate maaken , of met het vonnis, of
met de uitvoering van 't zelve. — Waarom vervoegden zich dan de Schriftgeleerden en Pharifeën tot Hem,
voorgeevende Hem te raadpleegen `' De waarheid der
zaake is, dat zy tot Hem kwamen, niet in de verwagting om eenig nader licht te krygen, wegens den aart
des misdryfs , of de regtmaatigheid der ttraffe, maar
met het verraadlyk oogmerk om Hem door hunne vraage te veriirikken; niet twyfelende , of zy zouden een
antwoord bekomen, 't welk iets beledigends opleverde,
of by het Volk, of by de Overheden. Zy zeiden dit,
voegt 'er de Euangelist nevens, op dat zy iets hadden om
Hem te befchuldrgen. Om een klaar begrip te vormen
van den aart deezer valftrikke, thans door zyne vyanden
Hem gefpannen, alsmede van de wyze, op welke Hy
dezelve ontkwam, moeten wry voor onzen geest oproepen de gefteldheid, waarin JESUS zich bevondt, by het
afloopen van het Feest der Loofhutten -zettinge.
-
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De 7oodfche Meesters, ontzet over den toeneemenden
invloed, dien JESUS by het Volk verwierf, hadden eery
plan gevormd om dien Prediker te dooden, onder eenig
fchoonfchynend vertoon van Regtdoening. Op he Feest
hadden zy eengen hunner Bedienden gezonden, om :em
te grypen en voor hunne regtbank te brengen: doch
door de wondere kragt zyner leere , waren deeze Dienaars wederhouden in her volvoeren van hunnen last ,
verklaarende, om zich wegens het niet volbrengen van
dien last te verfchoonen : Nooit fprak iemand, gelyk
deeze Mensch! In deeze omftandigheden oordeelden de
3oodfche Overheden het ongeráaden , een tweeden aanval op den Perfoon van CHRISTUS te doen, en beflooten, andere min rechtftreekfche middelen te beproeven.
;— Zy hadden, ten deezen tyde , in hegtenisfe Bene
Vrouw, op de daad in overfpel betrapt; dit gaf hun
gelegenheid tot het vormen van eeti allerlistigst plan
om JESUS te verfchalken, door die Vrouwe Hem voor
te ftellen , en teffens te vraagen wegens de voegelykbeid, om aan haar de flraffe, door de Wet van MOSES
bepaald, te volvoeren.
Zy maakten voorshands het befluit op, dat het Antwoord op de voorgeflelde , Vraage zodanig zou weezen ,
als hun een groot voordeel op Hem zou geeven: want,
Relden zy zich voor, het zou weezen, dat de Wet van
moss al te ftreng was; en, in dit geval , twyfelden zy
niet, Hy zou een flagtoffer van den yver des Volks worden, waarby Hy nu in zo blaakende guntte Rondt, dat de
Wet, in dit geval, even als in alle andere, op alle wyze
moest gehandhaafd en flipt volvoerd worden : en dan
zouden zy in handen gehad hebben een goed pleit tegen
Hem voor de , oodfche Meesters, daar Hy het zich aan.
gemaatigd hadt, de trengheid des Regts te verzagten;
of, liever, voor hunne Romeinfche Overmeesteraaren, daar
Hy het zich aanmaatigde, op eigen gezag, een misdaadige te véroordeelen; naardemaal, ten deezen tyde, het
aan 't Sanhedrin zelve niet vry ftondt, zonder verworven volmagt van den Romein /èhen Landvoogd, iemand
met den dood te ftraffen; gelyk wy ontdekken uit hun
antwoord aan PILATUS , wanneer by begeerde , dat
zy JESUS zouden neemen, en Hem naar hunne Wet
oordeelen : Het is ons niet geoorlofd , iemand met den
dood te ffrafen. Met één woord, zy waren in de verwagting, of dat het Volk Hem op 't oogenblik zou
doo,

-'
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duoden, als een Verfmaader der Mofaifche . Wet, of dat
Hy zou kunnen worden aangeklaagd van het misdryf,
dat Hy zichtelven Koning maakte, en dus de ftraffe in
den mond loopen, tegen Staatsmisdaadigers vastget'celd.
Zodanig de diepdoordagte kunftenaary zo wel als de
kwaadaartigheid van deezen aanlag zynde, is het duidelyk , dat de toehand van CHRISTUS dermaate hach.
lyk was , dat niets, dan de tusfchenkomst van een wonderdoend magtbetoon, of het aanwenden van zyne hoo•
ge wysheid, Hem kon beveiligen van in den gefpannen strik te vallen. Het was door dit laatiie middel,
dat JESUS hunne gelegde laage ontkwam: want, wan.
neer Hy hun verraadlyk oogmerk ontdekte , bediende
Hy zich van een redmiddel , 't geen Hem onthief van
de noodzaaklykheid om een onmiddelyk antwoord te
geeven. Hy boog zich ter aarde, en fchreef met den
vinger op den grond, alsof fly hun niet hoorde, of
geen acht floep op hun vrorflel. Deeze houding van een
fchryvenden hadt waarfchynlyk niet ten oogmerke om
iets door gefchreevene letteren uit te drukken ; maar
alleen , om , door een veelbeduidend itilzwygen , den
weg te -baanen tot het geen Hy wilde voordraagen.
Zyne vyanden, die dit ftilzwygen aanzagen als een te.
ken van verlegenheid , vorderden met veel ophefs de
oplosfing van hunne voorgeftelde vraage. Als zy Hem
bleeven \vraaggin, rigtte Hy zich op, en zeide tot hun.
Die van mi- lieden zonder zonden is, werpe den eerhen
Reen op haar. -- En wederom nederbukkende , fchreef
By in de aarde.
De wysheid van dit Antwoord verdient de hoogde
bewondering. CHRISTUS ffelde daar door, op eenmaal,
de twee tegenovergeftelde valftrikken, Hem gefpannen,
te leur ; noch uitdruklyk aandringende op de volvoering van de flraife door de Wet gevorderd, en zich
dus het Regterlyk Gezag aanmaatigende; noch poogende de Wet te doen zwygen, uit hoofde van de ge.
ilrengheid , en zich dus de wraak des Volks op den
halze haalende.
Ten zelfden tyde, dat Jesus dus den flag, die Hem
dreigde, afweerde, deedt By een aanval op het Ge.
weeten van de Befchuldigers 'der Vrouwe , welke
hun met onrust en knaaging vervulde ; zy gingen, vernederd en tot zwygen gebragt, heenen. Maar
.ay, dit hoorende, en van hunne confcientie overtuigd
Oo3
zyn•
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zynde, gingen uit, de een naa den ander, beginnende
yan den oudfen tot den laat/len; en JESUS werd alleen
gelaaten, en de Vrouwe in 't midden f aarde.
Om het gedrag van onzen Zaligmaaker in dit gegee.
ven Antwoord te regtvaardigen, hebbe men in aanmerking te neemen, dat het den Pharifeën en Schriftgeleerden niet gegeeven werd als Regters, maar als byzondere
Perfoonen ; het ftrekte blykbaar, niet om de regtsoe.
lening te fcremmen in het gewoon beloop des Regts,
maar om hun te onderrigten, (en nevens hun de tal
dit voórval tegenwoordig) dat zy,-rykefcha,b
die voorbaarig waren in anderen te befchuldigen, naar
alle billykheid, zelve schuldvry moesten weezen.
Het ftraalt elk in 't ooge, die den aart des aanvals,
in deezen op je:sus gedaan , overweegt, dat het voor
Hem onmogelyk zou geweest zyn, een redmiddel ter
hand te neemen, meer gefcbikt om zyne eigene veiligheid te bewerken , of zyne Vyanden verlegen te maaken, dan waarvan Hy zich bediende ; en dit was alles, wat de zaak vorderde. -- In deezen toeftand is
het, derhalven , geenzins te verwonderen , dat cxxis,rus noch uitweidde over den haatlyken aart des mis
noch aandrong op eene strenge-dryfsvanOepl,
volvoering van de Wet tegen het Overfpel; maar dat
Hy, de Schriftgeleerden en Pharifeën heenen gezonden
hebbende, met fchaamte overdekt, en met geweetensknaaging getroffen , de fchuldige Vrouw liet heenen
gaan met Bene zagte vermaaning tot Leevensbeterfchap.
Bemerkende , dat de Befchuldigers , toen zy in hun
listig en kwaadaartig oogmerk tegen Hem niet konden
flaagen, geene verdere maatregels namen tegen de overtuigde fchuldige Vrouw, maar haar in 't midden des
Tempels lieten , keerde Hy zich haarwaards , met cle
verklaaring, dat, naardemaal- haare befchuldigers zelve
het niet goedgevonden hadden haar te veroordeelen ,
Hy ook het niet op zich nam, over haar het vonnis der
Wet uit te fpreeken.
Ten zelfden tyde gedagtig,
gelyk Hy altoos was, aan zyne zending en pligt als
een Godsdienst-onderwyzer, maande Hy haar aan om
zich te bekeeren van het haatlyk misdryf door haar gepleegd , en voortaan een onfchuldig en deugdzaam leeven te leiden. JEsus, zich oprigtende, en nie nand zien de dan de Vrouwe, zeide tot haar: Vrouwe; tinaar zj-n
ticea---
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a eeze uwe Befchuldigers ? en heeft u niemand eeroor .

jus:

deelel ? Zy zeide : Niemand, Heere ! Toen geide
Zo veroordeel ik u ook niet . gaa hemen, en zondig niet
sneer.
In deeze verrigting , zodanig als wy dezelve thans
hebben voorgedraagen, is elke omftandigheid vo'komen
natuurlyk en met elkander begaanbaar. Geene fchaduw
van blaam kan op het gedrag van CHRISTUS gelegd
worden , alsof Hy, door dit zyn gedrag jegens deeze
Vrouwe , eengen voet tot misdryf gegeeven hebbe.
Eene misvatting van dien aart is baarblyklyk daaruit
tntftaan, dat men de fpreekwyze : Ik veroordeel u ook
niet, opgevat heeft , als betekenende : Ik befchuldig u
sliet; of: Ik wraak uti' gedrag niet: terwyl het geheele
beloop des verhaals uitwyst, dat deeze fpreekwyze niet
anders zegt, dan : „ Ik fpreek het vonnis des doods,
„ volgens de Wet , over u niet uit." Dit is de eenige zin, waarin de fpreekwyze kan worden opgenomen;
want de befchuldigers hadden genoegzaam hun gevoelen over het misdryf te verftaan gegeeven, door het
bybrengen van de befchuldiging tegen de Vrouwe; en
jtsus zelve veronderftelt haar misdryf, als Hy haar
aanmaant, heen te gaan en niet meer te zondigen.
In deezer voege (grootendeels volgens de Verklaaring, die een bekwaam Uitlegger van dit verhaal gegeeven heeft) hetzelve ontheeven hebbende van alle te
getoond , hoe het volmaakt beslaan.-genwrpi,
baar is met het Chara&er en de Bediening onzes Zaligmaakers , zal ik voorts u de voornaamfte zedelyke
onderwyzingen., welke daarin liggen opgeflooten, mededeelen.
Vooreerst leeren wy uit 's Heilands aanfpraak tot de
befchuldigers der Vrouwe, dat zy, die befchuldigingen,
't zy openbaare of byzondere, tegen anderen in 't midden brengen, zorge moeten draagen om zelve niet fchuldig te flaan aan bekende overtreedingen. Voor zo verre
de hurgerlyke liandhaaving betreft, is het, in de daad,
noodzaaklyk , dat de overtreedingen tegen de rust en
orde der Maatfchappye (onder welke het (verfpel ze .
ker een der haatlykfte is) met een ftrenge hand geltraft
worden. Het door ons ontvouwde verhaal behelst niets
tegen de voegelyklteidvan regterlyke vervolgingen, niets,
't welk de Magittraat voet geeft om flap met de ftraf
wetten te werk te gaan. Waren deeze Pharifeën by on..
004
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zen Zaligmaaker gekomen in hunne Regterlyke waarq.
digheid, en bezig geweest in een geregeld regtsgeding
tegen deeze misdaadige, JESUS zou, buiten twyfel,
niets gezegd hebben om de voortzetting daar van af
te maanen. Maar, wanneer By zag, dat men, onder
den dekmantel van het waarneemen des regts, een listig verraad tegen zyn leeven fineedde , oordeelde Hy
bet regtmaatig, hunne befchuldigingen tegen de Vrouwe
te doen zwygen , door hun te verp ligten om zelf-befchuldigers te worden. Die van u- lieden zonder zonden
is, werpe eerst den Jieen op haar ! — De herinnering van onze eigene zwakbeden en zonden moe t
ons tot de zagtfle zyde doen overhellen, zelfs in onze
p oogin gen om verhoorders van de rust in den Burger11:aat door den openbaaren regter te doen ftraffen, en
ons op onze hoede doen zyn, om, in zodanige regtsvorderingen , onder geenen anderen invloed of beweegreden te fawn, dan het gevoel van pligt , aan 't alge
belang verfchuldigd.
-men
Maar in byzondere beflrafing moet deeze overweeging nog veel fterker werken. Dezelve behoort ons terug, te houden van het noodloos ten toon f}ellen en veroordeelen der misfiagen onzer Medemenfchen , die ,
fchoon zy tot dwaalingen in hun gedrag mogen vervallen , van welke wy de bewustheid draagen dat wy
vry zyn, misfchien, over het geheel, zo veel verdienen als wy zelven bezitten: want -- om niets te zeggers
van de mogelykheid, dat wy onszelven bedriegen, zo verre, dat wy, met groote zelf-toejuiching, anderen beftraffen, uit hoofde van gebreken , aan welke wy zelven, fchoon
wy zulks weinig vermoeden, fchuldig fiaan, -- het kan
zeer ligt gebeuren, dat, fchoon wy vry zyn van die
byzondere ondeugden, welke in ons zo.groot eene maate van verontwaardigin g veroorzaakten, wy egter fchuldig
fiaan aan andere , even haatlyk, en welke ons op dezelfde
laagte brengen , met die wy veroordeelden. Eer wy
het ons onderwinden, ruimfchoots te werk te gaan met
onze aanmerkingen over de Charaáters van anderen ,
zeer ftreng en onverzcenlyk te handelen tegen overtreeders , behooren wy volkomen by onszelven verzekerd
te weezen, dat wy geene verhoolene gebreken hebben,
die, ontdekt zynde, ons even zeer aan berisping zouden
j lootflellen. — En zelfs op de verenderffelling , dat
Wy wy zyn Van allen boos m^sdryf, behooren wy te
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bedenken, dat de Perfoonen , die wy zo gereedlyk
veroordeelen, geregtigd zyn tot eene zagtere behandeling van menfchen , die dezelfde driften met hun _om
dat, in den tegenwoordigen Raat van be--dragen;
proeving en onvolmaaktheid, de besten onzer geen grond
of regt hebben om te vertrouwen, dat zy, by de eene
of andere gelegenheid, de minzaamheid, ja de vergeef.
1ykheid, van hunne Medemenfchen niet zullen behoeven.
Broeders Z vermaant de Apostel , indien iemand door
eetje misdaad overvallen is, brengt hem te regt, met den
geest der zagtinoedigheid , weetende dat gy ook in ver
kunt komen.
-zoeking
Ten anderen. Laat de kragt des Geweetens, zo klaar
dooritraalende in de zelf-overtuigde Pharifeën , ons leeren , deezen Godlyken vermaaner in ons binnenfee te
eerbiedigen, en alle zorgvuldigheid aan te wenden, dat
wy onszelven vry bewaaren van zelfverwyt. Het is te
meermaalen gebeurd, dat menfchen, die het geweldigst
uitvoeren in hunne berispingen van anderen, en zich in 't
openbaar vertoonden met al het zelfvertrouwen van meerdere verdienften, fchielyk, op het ontdekken van eenig
verborgen misdryf, of misfchien de enkele vrees van
ontdekt te zullen worden , hun gelaat met fchaamte
overdekt vonden , en verpligt waren vol verlegenheid
heenen te gaan. Geen jaaren , geen rang, geen waardigheid kan derf mensch vrywaaren van de befchuldigingen des gcweetens , of hem in slaat ftellen, om,
zonder verlegenheid, het verwyt of de belaching, welke hy weet dat hy verdient, te gemoet te treeden.
Onfchuld alleen is de vaste grond van zelfvertrouwen. Dan zal ik, zingt de Pfalmdichter , niet be.
fchaamd worden, wanneer ik alle uwe geboden bewaarti.
Eindelyk. Laattin de zodanigen , die by zichzelven
bewust zyn, overtreedingen begaan te hebben, die ttraffen verdienen , is 't niet van menfchen , nogthans van
GOD, en, tot dus lange, het oordeel over hun .misdryf
ontweeken, met dankbaarheid de Laugmoedigheid erkennen des Almagtigen, die hun niet getlraft heeft naar
hunne overtreedingen , noch vergolden naar hunne on.
éregtigheden ; en , in Rede van .te vermeenen , dat
iet oordeel, 't welk uitgefbeld is , nimmer zal komen,
alle naarftigheid aanwenden, om de wraake te ontvlieden
door leevensbeterfchap en bekeering. Het is te vergeefs,
dat een tnensch zich vleije , in zynen zondigen wandel,
005 ftraf-
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íirafloos. te kunnen volharden: want het is 't onveranderlyk befluit des Hemels, dat het den Boozen liegt
zal gaan ; naar her werk zyner handen zal hem gefchieden. 'Er is geene ondeugd , of dezelve brengt , zelfs
op deeze wereld, haare ttraffe met zich. Lichaamslyden,
verlies van agting, van tydlyke middelen, of zielskwelling, — eenige of alle deeze gevolgen fpruiten voort uit
fnoode bedryven , in den vastgeftelden loop der dingen, zonder eenige buitengewoone tusfchenkomst des
God lyken Alvermogens. — Zelfs, fchoon een mensch
zich opregt bekeere van zyne zonden, en een anderen
leevenskoers aanvange, moet hy, in zeker voege, boe
voor zyne gepleegde dwaasheid of verkeerdheid;-ten
want hy kan nimmer den fmaad uitwisfchen, van de
Wetten der Natuure en des Godsdiensts gefchonden te
hebben, of zich volkomen in denzelfden rang fchikken,
waarin hy zich zou bevonden hebben, indien by niet
overtreeden hadt. — Maar zy , die by volhardinge
voortgaan op hunnen boozen weg, tot dat de hebbelykiteden der ondeugd te diepe wortels gefchooten hebben
om uitgerooid te kunnen worden , kunnen op deeze
wereld geen ander vooruitzigt hebben, dan Bene gettaage opeenhooping van fchande, knaaging en eiende, en
hebben in de toekomende niets te verwagten dan een
eindloos verderf. Verdrukking en benaauwdheid over
alle ziele des menfc%en, die het kwaade werkt! — Dat
zy., derhalven, die tot hier toe geleefd hebben in het
bedryf van ongebondenheid, oneerlykheid, of eenige andere ondeugd, zonder uitíiel, alle zedelyke kragt, wel
bezitten , te werk ftellen , om hunne lee--kezynog
vens-ong ereeldheden te verbeteren ,hunne zondige neigingen en hebbelykheden te veranderen; zynde dit de eenig mogelyke weg, om de veroordeeling, welke lederen
zondaar over 't hoofd hangt, te ontkomen, en die zeker den onboetvaardigen zal treffen, op dien dag, waar
GOD elk zal vergelden naar zyne werken : dat zy-in
aflaaten van kwaad doen, en leeren goed doen: dat zy
gehoor geeven aan den raad, welken onze Zaligmaaker
der Overfpeelfter gaf, en dien opvolgen: Gaa heenen,
en zondig niet meer!
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Y,T,rTTREKZEL UIT EEN BRIEF VAN DR. JENNER
AAN Dit. MARCET, OVER BENE IiYZ0NDERE
EIGENSCHAP VAN DE KOEPOKSTOF.

Londen, den a3 February 1803.
Rapport, te Coppenhagen in het licht gegeeven, aangaande het gevolg der Koepok-inenting,
H
is even voldoende, als dat van andere Gewesten. ik

kan my intusfchen niet ontgaan van de verdenking, dat
de itoffe, van welke men in Denemarken gebruik maakt,
waarfchynelyk eenige verandering hebhe ondergaan. Deeze ontaarding beneemt dezelve wel niet de eigendom
hoedanigheid, van de vatbaarheid voor de be--melyk
finetting der Kinderziekte, in het menfchelyk gettél,
te vernietigen , maar het brengt daar in eene kleine
verandering , of eene geheele ontaarding , te wege.,
Men zegt immers in dit Rapport , dat de ingeënte
voorwerpen dikwyls door eene uitbotting worden aan.
gedaan. Terwyl ik in dit Land , by het groot getal
der geenen , die door my zyn behandeld , (een getal,
't geen, die, welke door myne Neeven ingeent zyn,
daar by gerekend, niet minder dan tienduizend zal be.
draagen) noch gezien , noch gehoord heb, dat 'er ooit
Bene uitbotting heeft plaats gehad : ten zy men dien
naam wil geeven aan het niets betekenend uitflag ,waar
over ik gefchreeven heb , in myne eertte Werken , ' t
geen eenigzins gelykt aan de vlek, welke zomwylen ,
door het tanden - krygen, wordt veroorzaakt: doch ook
dit geval is zeer zeldzaam.
Zo hier, als elders, heeft men uitkomfaen gezien,
overeenkomende met de Deenfche waarnemingen. Hetzelfde heeft onder anderen plaats gehad in 't land van
Hanover en in eene treek van Schotland.
Den oorfprong deezer afwyking fchryve ik hier aan
toe , dat men de Koepokftoffe genomen heeft uit eene
gevorderde puist, die reeds eenige ontaarding had beginnen te ondergaan , welke haar in de onmogelykheid
bragt, om naauwkeurig die zelfde uitwerking daar te
fcellen , welke zy zou hebben volbragt , zo men die
toffe wat vroeger had genomen. Verfcheiden voorbeelden
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den fchynen voor deeze Helling te pleiten. 'Er kan
een onbepaald aantal trappen van ontaarding in de Koe.
poki}offe beftaan, tusfchen het tydperk, in 't welk dezelve de `eenvoudige en waare Koepok daarifelt, en dat
geene, waar in zy in de volkomen valfche Koepok ontaart. Want men moet aanmerken,, dat .eene ontaarde
puist, door inenting haarer toffe , eene zal te voor
brengen, die volkomenlyk dezelfde ontaarding-fchyn
daarttelt. Men heeft het voorbeeld deezer wyziging gezien, toen de inenting der Koepokken , op het vaste
land, in gebruik begon te komen, in 't geval van dien
Heer van Vienne , wiens valfche puist eene etter ver
welke door twaalf op elkander volgende gene.-fchate,
ratien (te veeeten van Inenting) even veel maaien die
zelfde valfche Pok te voorfchyn bragt. Dezelfde gebeurtenis is herhaald in America , toen men aldaar de
Inenting der Koepokken begon in het werk te (tellen ;
en ik moet met leedwezen bekennen , dat zulks ook
meermaalen in Engeland is gebeurd.
Ik moet hier nog byvoegen , dat eene ontaarding in
de vogten der ingeënte Perfoonen zomwylen ook eene
verandering in de pokflof te wege brengt; waar van de
etterachtige Koepok tot een voorbeeld kan dienen. Dik.
wyls heb ik waargenomen, dat, wanneer een kind, 't
geen bezet is met een korftigen hoofduitflag , (en bovenal met den Daauworm) met de zuiverfte Koepok
wordt ingeënt, by hetzelve eene puist zal te voor-ilof
komen, die met geene heldere Koepokilof,-fchyn ,
maar met een etterachtig vogt , door alle haare tydperken, gevuld is. Wanneer ik met deeze itoffe inent,
ben ik genoegzaam zeker, dat ik eene gelykzoortige
etterhoudende puist zal voortbrengen. De korst, die
alsdan gebooren wordt, heeft ook niet de hardte en
de donkerbruine kleur, die aan de gewoone Koepok
eigen is, maar zy is teder en heeft eene amberachtige
kleur, gelyk zulks plaats heeft by de kortten der gewoone Kinderpokjes.
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WAARNEEMING, BETREFFENDE DE INENTING
DER KOEPOKKEN, DOOR MIDDEL DER STOF FE VAN HET OVERHOEF (le- GreaJB.)
Door den Geneesheer L. SACCO,

van Milaan.

a verfchillende vergeeffche poogingen, is het my
eindelyk gelukt, door middel der ttoffe van het
N
Overhoef (le Greafe) de Koepokken te doen geboo,

ren worden. Een Koetzier van den Heer CLARI , die
de Paarden van zynen Meester, door deeze ziekte aangedaan , verbond , kwam , op den a2 van Sprokkelmaand deezes Jaars 18o3, aan het Hospitaal om raad.
De Heelmeester BIGARO , die hem onderzocht , vond
aan zyne beide handen, en aan zyne bovenlip, uitbot-„
tingen , die by oordeelde voort te komen uit de ver
gedaan. Hy had tien van deeze-bande,iyh
puisten aan de rechterhand , zeven aan de linkerhand,
en drie aan de lip , met koorts, flaauwheid, loop, en
pyn onder de oxels en in de -lendenen. Men bragt
hem in het Hospitaal der Vondelingen, en gevolgelyk
by my. Ik deed , met de ífof deezer puisten , de Inenting, aan eene Koe, en aan negen menfchelyke voorwerpen. Vier derzelven wierden aan beide armen ir.
geënt, en vyf enkel aan eenen arm ; terwyl hun, aan
den anderen arm, de gewoone Koepok wierd ingeënt.
By de Igoe had,de konstbewerking geen gevolg; waarom ik haar naderhand met de gewoone Koepok(l:of inentte; hoewel ook zonder eenige uitwerking. Van de
vier eerstgenoemde Kinderen had een maar eerre pok ,
terwyl andere 'er wel vyf bekwamen. Twee waren
onder dezelve, in welke de inenting niet het Overhoef
volkomen gelukte; terwyl de fteekjes, in welke de Koe.
pokftof was aangebragt alle volkomen flaagden. Met
de (lof der pokjes , door de stof van het Overhoef
voortgebragt, entte Ik drie andere Kinderen in, met het
volkomenst gevolg. Deeze Inentingen heb ik nu , by
wege van agt verfchillende generation , voortgezet,
en heeds is wederom de zelfde fl:of gebooren geworden. De Ziekte brengt zich steeds wederom voort ,
met dezelfde ftandvastigheid en eenpaarigheid , zo in dea
aard der verzweeringen, als in de goedaardigheid der
tee-
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toevallen. De Koetzier had de Kinderziekte nog niet gee.
had: hierom heb ik hem dezelve, op den tweeden Maart
laatstleden, aan beide armen ingeënt, doch zonder eenig
gevolg , zo op de plaats der Inentingen, als in zyn geftel.
Insgelyks heb ik dezelve , zonder eenig gevolg, in.
geënt , aan de Kinderen , by welke de ftof van het
Overhoef had gewerkt. Zie daar den oorfprong der
Koepokken voldoende beweezen. Thans valt 'er niets
meer te bepaalen , dan op welken tyd men de toffe
van het Overhoef moet neemen, om wel te tlaagen.
Dit moet zekerlyk plaats hebben, als die ftof wel zuiver en helder is ; liet is dus de post van den Inenter,
om zich hiervan wel te verzekeren.
Het Overhoef is een ont(l:ooken gezwel, tusfchen de
Hiel en de Hoef van het Paard, 't geen ten hoogl}en
binnen tien of twaalf dagen zyn vollen loop volbrengt.
Als men het gezwel met aandagt befchouwt , ziet men
daar in een aantal kleine gaatjes , uit welke een vogt
vloeit, met een byzonderen reuk voorzien. Men ziet
daar insgelyks op eenige kleine verhevenheden, gelykende naar wratjes, die het brandpunt deezer ziekte
fchynen te zyn. De opzwelling vermeerdert allengskens
en wordt pynelyk; het Paard wordt kreupel en eet wei
verbindt het ongemak, met weekmaakende-nig.Me
pappen, die, na verloop van twee of drie dagen, het
'beursje met zyn wratje doen uitkomen, 't geen zomwylen groot, en in andere gevallen klein is: blyvende 'er een tydlang een gat open in den voet. Zo ras
het beursje is uitgezwooren , verminderen de toevallen , en het gat fluit zich, binnen vyf of zes dagen:
doch 'er blyft deeds een kennelyk lidteken over.
Geduurende den eerften ont(tooken toeftand van het
gezwel , is het de waare tyd , om de ftof te verzahnelen ; wanneer dezelve helder en kleevende is. Zo
men de porien of kleine gaten kan zien, heeft men
niets te doen, dan nevens dezelve het lancet te brengen, wanneer men het fpoedig zal bevogtigd zien. Ook
kan men , en dit is nog zekerder , eene naald in den
wortel der wratjes Ileeken, zo men dezely kan zien.
Zomwylen komt 'er eerst bloed voor den dag; doch
zo men een oogenbik wagt, vloeit 'er het helder vogt
uit, 't welk de zitplaats van 't vergift fchynt te zyn.
Doch zo men van de eerie Inenting geene uitwerking
ziet , moet men zyn geduld niet verliezen, of aan een
goe-
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wanhoopen.
Men
goede uitkomst
moet gelyktydig
verfcheidene voorwerpen inenten, en hun verfcheidene
(teekjes geeven , om eentge kleine uitbotsingen te. bekomen. Heeft men 'er maar eene bekomen, dan brengt
zich dezelve wederom voort, in alle de volgende Inentingen. Myn Paard door dit ongemak aangedaan zyn.
de aan zyn linker voet , nam ik , op den derden dag
der ziekte, wanneer het Dier nog geen verband had ge
een der wratjes, om daar mede, op-had,eftovn
den a Maart laatstleden , vier Kinderen in te enten.
Twee derzelven gaven my alleen eene vuist, die de
behoorlyke kenmerken droeg , uit welke ik verfchil•
lende opeenvolgende Inentingen heb gedaan , :seeds
met denzelfden gewenschten uitflag. Deeze waarneemingen zal ik in het breede mededeelen, in een Werk,
't welk ik voorneemens ben in het licht te geeven ,
over het Overhoef der Paarden , in 't welk dat ongemak, in eene gekleurde Plaat, zal worden afgebeeld.
Tot hier toe heb ik geen viervoetig Dier gevonden,
't geen niet , meer of minder gemakkelyk , door het
Koejen- of Paarden - vergift kan worden aangedaan.
Het vergift , in deeze tieren by herhaaling voortgeteeld, en overgebragt op den Mensch , ftelt altoos dezelfde uitkomsten daar , zo op het Paard , als op het
Varken, de Geit, het Kalf enz., en van c'eezen wederom op den Mensch. Het fchynt my zeker toe, dat de
Honden door deeze bewerking veilig worden gefield
voor Bene ziekte, die hun eigen is, gelyk ook de Paarden voor eene gevaarlyke flikzinking , Etranguillons
genoemd, waar aan zy zeer onderhevig zyn. Reeds
heb ik hiervan een aantal voorbeelden gezien ; doch
ik heb nog geen genoegzaamen tyd tot onderzoek, ge.
had, om my dienaangaande ten vollen te verzekeren. Ik
heb insgelyks getragt , het Koepokvergift op de Vogels over te brengen ; iets , het geen ik zeer bezwaar
heb bevonden, doch echter, onder het neemen van-Iyk
eenige voorzorgen, uitvoerbaar.

VE.tt-
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VERSLAG VAN DE ONLANGS GEDAANE GRAADMEETING IN LAPLAND, DOOR EENIGE ZWEEDSCHE
GELEERDEN.

(Uit een Brief van Stokholm, den t 7 Mai 1803.)

e Ridder en Cancelary - Raad
heeft, in de Zitting van de Koningl. 4ca . der
D
Wetenfchappen te Stokholm, den April , een Verfla;

MELANDERIIJELM
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van de Onderneeming voorgeleezen , die door zyne Ko-,
ningl. Majelteit , uit liefde tot de Wetenfchappen, in
het begin des Jaars 18 &1 aan de Academie was opgedraagen , om het Voorftel, over de gedaante van den
Aardkloot, op eene beflisfende wyze op te losfen, wegens het gewi g t daarvan voor de Sterre- en Aardryks.
kunde. De Koning voegde hier een fom van 5000
Ryksdaalders by, en benoemde twee Medeleden van
de Academie, de Heeren ÓFVERBOM en SVANBERG,
om deeze Onderneeming te beftieren; welken ook, zonder verzuim, naar de landen, onder den Poolcirkel ge.
legen, vertrokken , om alles , wat tot hunne Waarneemingen nodig ware, voor te bereiden ; by voorbeeld,
de Obfervatoriums voor de beide grensplaatzen geed
te maken ; fignaalen voor de gefchikt(fe plaatzen, in een
omtrek van 22 Zweedfche Mylen, op te richten ; om
eer, zoo voordeelige reeks van Driehoeken , als de
plaatzelyke omstandigheden gedoogden , op te richten ,
enz. Naa alle deeze voorbereidingen keerden zy weder
naar Stokholm terug , ten einde om aldaar een Herhaalings- cirkel van BORDA te ontvangen, welke te Parys,
onder het opzicht van DELAMBRE , door den bekwaamen LENOIR was vervaardigd. Hierby kwam nog een
dubbelde Metre, en een Peruaanfche Toife van Yzer,
welk door het Franfche Nationaale Instituut aan de Ko ningl. Acad. ten gefchenke was gezonden. Doch dit
alles kwam eerst in het begin van December te Stokholm aan, waarop ÓFVERBOM en SVANBERG zich aan itonds reisvaardig maakten. De Academie, intusfchen,
wel vooruitziende, dat twee enkele Perfoonen niet in
slaat zouden zyn , om alle de in het kleine loopende
verrichtingen van een zoo ten uiterften naauwkeurigen
ar-
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arbeid waar te neemen, voegde 'er nog de Heeren izoLm.
QUIsT van up/al en PALANDER van ,lbo by, om met
de twee eer te Heerera gemeenfchappelyk te werken.
Deezen reisden te , fámen in , het bé g in van i8o2 van
Stokholm af , en tloegen aanftonds • by derzelcer aan-

komst te Tornea de yzeren. merk^aalen, tot bepaaling
van de Standlinie in ,den grçnd , beginnende teffens
terftond met de meeting zelf. Hiertoe wierd naauwkeurig dezelfde . ftrëek aan de. Rivier van Tornea genomen , die in i736 desgélyks tot een bazis gediend had.
Men bragt met dit werk 8 weeken door, van het midden van February tot aan het midden van April ; flaande in dien tyd de honderd. deelige Thermometer mees
zelfs tot 3o Graaden beneden-tenydsO.25o6,
het Vorstpunt. Nu was bet noodig, ,om alle de, tot de
ontworpene reeks van 'D'riehoeken behoorende, hoeken
op het naauwkeurigfte te meeten ; een arbeid , welke
tot den Zomer , die aldaar maar van een korten duur
is, moest verfchooven worden.
Het aantal Hoeken bedroeg omtrend 8o; en ieder van
dezelve moest by herhaaling en ten minsten 30 maaien
gemeeten worden, om de fouten in de Graadverdeeling,
waarvan geen Werktuig hoegenaamd geheel bevryd is,
zoo onbeduidend als mogelyk is te maken. Dit is niet
alleen gefchied, maar veele Hoeken zyn zelfs met een
6o-, en zomwylen 8o-maalige vermenigvuldiging gemeeten ; zynde men met _het einde van Augustus zoo
ver gevorderd, dat de Waarneemingen op de Poolfter,
waardoor de grootte van de gemeetene boog des Meridiaans in Graaden en Minuuten bepaald wierd , ge
te lllallorn,-fchiedn.Hturzlykepnwas
een klein Eiland in den Archipel van Tornea , alwaar
men in het begin van September aankwam, en de Waarneemingen , over de breedte van deeze plaats, tot aan
het einde van O&ober voortzettede. De afttand van de
Poolfter tot het Toppunt wierd over de 400 maaien
waargenomen; en fchoon het ongunttig weder niet toeliet, om voor de hand meer dan 54 te berekenen , ge•
loofde men echter den Sterrekundigen een groot vergenoegen te verfchaffen, wanneer men aan dezelven een fchets
van de overeent}emming der uitkomsten voorleide, welke nu en dan uit de Waarneemingen wierden opgemaakt.
Dus kwam de breedte van Mallörn uit een ovoudige
herhaaling = 65 11 31' en 33'!, 67;van I2, = 32^^, 0^ ^
)
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van i8, = 32/I, 6o; van 2q,, = 32 1/, 6r; van 3cr =
32'x, 54, en van 54 = 3z /, 1 4. De afwykingen, wel
voorkomen, worden met de me--kebydzopgavn
nigte der herhaalingen altoos kleinder; , en de waarheid
is hier gelyk een Afymptote , in welker nabyheid zich
de gebrekkige uitkometen bevinden, en hechts door zeer
geringe verfchillen van dezelve afzonderen. Wanneer men eindelyk alle ;de nodige bouwitoffen tot
de bepaaling der breedte van Mallörn byeen heeft,
zal men zonder uitdel tot de overeenkomende Waar
ander grenspunt, naar het Noorden-nemigvaht
overgaan , het welk op Pathavara is, een Gebergte ,
een halve Myl van de Hamerwerken van Kengis, en
byna 17 Mylen Noordwaards van Tornea verwyderd.
Men heeft ook hier de afftand van de Poolfleer tot her
Toppunt 17ovoudig herhaald. De breedte vain Patha
i8voudige herhaaling is berekend, is-var,welkuit
67° 8' en 5r//, 7r; die van 36, = 5o//, 93;die van 54,
= 5i/i, 39, en die van 72, = 51/1,53. Om, by de vol
breedte des eer(len en laatfteri-ftrekbpalingd
ttandpunts, niet van de onzekerheid af te hangen, wel•
ke de afwyking van de Poolfter kon Veroorzaaken, heeft
men ook den afftand van het Toppunt by . deszelfs benedenften doorgang door den Meridiaan 88vQudig herhaald. Eindelyk heeft men ook deszelfs Azimuth door
vermenigvuldiging met Pollux, en door een punt op de
linie der Driehoeken, bepaald; zoo dat men de breedte
van Mallörn zelfs door vermenigvuldiging aan de ,Zon,
naar eene overeenkomende bedoeling , verbeterd heeft.
Dit alles verricht zynde , hield men de Onderneeming
voor geëindigd , en het Gezelfchap keerde terug en
fcheidde. OFVERBOM en SVANBERG hebben, om zoo
ras mngelyk de nieuwsgierigheid der Sterrekundigen ,
welke in deeze meeting belang fielden, te bevreedigen,
aanftonds naa derzelver aankomst te Stokholm , een
voorlopige calculatie ondernomen , naar welke ,op de
breedte van 66 ° 20' Ii/, 83 de lengte van een Graad des
IVleridiaans 57209 Toifen, of 196 Toifen minder dan de
meeting van MAUPERTuIs,gegeeven heeft. Wanneer men
dit met de meeting van BUUGUER onder den Equator
vergelykt, dan verkrygt men 3 3 voor de afplatting van
de Aarde onder den Pool; en dus juist zoo veel, als de
grootste Wiskonftenaars in de verlopene Eeuw gerekend
en gefield. hebben. Qndertusfcben befchouwen oFVEP,,

;
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zou en SVANB$RG het bovengemeld Voorftel nog ge
niet als volkomen opgelost, vermits in hunne pro.-hel
vifioneele berekeningen nog verbeteringen zyn te rug
oi beloopen,
geMeeven', welke misfchien nog so ffen
konden; het welk des te eerder mogelyk is , daar i Secunde afwyking eene verandering van 16 Toifen veroorzaakt. Alles , wat zy thans geldoven te kunnen verzekeren, is , dat de Afplatting , ten hoogten genomen,
niet boven het ó o deel kan bedragen.
BESCHRYVING VAN DE STAD WASHINGTON , DE
NIEUWE ZETEL DES EESTUURS DER VEREENIGDE STAATEN VAN AMERICA; MET AAN MERKINGEN OVER DE WAARSCHXNLY-

KE OORZAAKEN VAN DERZELVER
BLOEI OF VERVAL .

Door een
Reiziger, die dezelve in
den aare 1802 bezogt.
(Uit het Fngelsch.)

an den eerifen aanleg tot het bouwen der Stad
„
„ V Washington hebben wy , in ons Mengelwerk ,
„ berigt gegeeven (*), en voorts iets daarover mede „ rdeeld uit de berigten, die de Heer H . WANSEY, ten
are 1796 in Noord-^Imerica reizende, des bekomen
dt (t). Wy twyfelden niet, aan de volgende Be^[

fchryving van, eenen ooggetuige , de deezen
deeze Stad bezogt, plaats te geeven."

bezag,

oord

De Stad Washington wordt gebouwd op een plek
gronds, gelegen tusfchen het vorkswyze uitíieekzel van
den ooster en wester arm der Riviere Potowmac, die
by derzelver zamenvloeijing een ftompen hoek vormen. Deeze grond was oorfpronglyk bezet met zwaar
hout(*) Zie onze dlgem. Vader!. Letteroef voor 5793, Mengelw.
bl. 4.97, waar wy eene keurige Afbeelding van de Grondte.
kerving dier te bouwene Stad plaatgen, welke ook afzonderlyk
by onze Boekhandelaars te bekomen is.
(t) digem. roderl. Letteroef. voor 1798 , Mengetw. bi. a73.
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houtgewas, en is nog zo, uitgenomen op de plaatzen,
ter bebouwinge opgeruimd. De Stad neemt eenen aan
aan de punt der zamenvloeijinge, en verfpxeidt-vang
zich van daar oost- en westwaards van den eenen arm
tot den anderen , en noordwaards tot derzelver oorfprongen. Aan de zyde , niet bepaald door een .deezer•
Riviertakken , ligt het land open, zo dat de Stad aldaar, tot eene verre uitgeftrektheid , kan uitgebouwd
worden , niet belemmerd door eenige andere Vastigheid,
uitgenomen George Town, welk een gedeelte van dit
drieh» eki o if uk lands bevat, op den westlyken oever,
een weinig boven de zamenvloeijing. Deeze Stad is
van Washington gefcheiden door een fmàlle kreek, en
als 't ware eerre Voorftad geworden. De ftreeken, tot
de Straaten beflemd, zyn, volgens het plan van den
Heer Et.LICOTT, door het bosch heen gehakt. Zy loopen recht, van arm tot arm, oost- en westwaards , en
worden doorfneeden van andere, met rechte hoeken ,
noord- en zuidwaards. De Straaten , na de groote toe
gangen loopende, zyn van honderd en dertig tot honderd en zestig voeten wyd; de andere van negentig tot
honderd en tien voeten.
Washington, maakt tegenwoordig eer eerre vreemde dan
eene íchilderágtige figuur. De onderfcheide Eigenaars,
die gronden kogten , hebben het houtgewas daar omgehouwen, en Buizen of gedeelten van huizen gebouwd,
laatende den bygelegen grond ter zuivering over aan
den geenen , die, 'er vervolgens kooper van mag worden: zo dat, behalven op Greenleafs Point , en op
nog één of twee andere plaatzen , waar uien iets aantreft, 't welk naar eerre aaneenfchakeling van gebouwen gelykt, het geheelenal ftukwerk is. Op de eerre
plaats doen zich op, geheel voltooide huizen, geheel
door houtgewas omringd; elders ziet men een half afgemaakt gebouw ; verder op ,de enkele grondslagen ; op ande.
ie drie of vier nog onvoltooide geraamten; zo dat men
-

geene juiste opgave kan doen van het getal, of eene

plaatslyke befchryving geeven van het geheel. In den
Jaare 1799 zal het getal der voltooide huizen omstreeks
de vierhonderd geweest zyn , en dat der onvolbouwde
de helft van dat getal. By den aanvange des Jaars t8o^,
bedroeg liet getal van beiden omtrent twaalfhonderd. De
huizen zyn drie verdiepingen hoog, van tteen , en gepleisterd. Bebalven deeze is 'er een aantal lootzen van hout op-

ge-
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ge1Taagen, om de werklieden ter huisvesting te dienen:
deeze laatstgemelden moeten , overeenkomt1ig het oor
eerlang plaats inruimen voor fraaijer-lprongyka,
gebouwen.
Het Capitool belooft, uit het vertoon van één vleugel, die van hardfleen en afgemaakt is, als het midden
en de andere vleugel voltooid zal weezen, en de grond
rondsom behoorelyk geflegt , een zeer heerlyk en wel
opgecierd gebouw te zullen zyn ; maar, vermids, de
Bouwkunftenaar,, die deezen vleugel maakte, uit de
Vereenigde Staaten vertrokken is, en geen plan van het
middengebouw heeft agtergelaaten , blyft het beItek
daarvan over voor zynen Opvolger. Voltooid. zynde,
is het beflemd, om de twee Huizen van het Congres,
211e de -vertrekken tot het Staatsbet uur, en de Natíonaale Initituuten, te bevatten.
Het Huis van den Prefident is voltooid, en een zeer
net vierkant gebouw van gehouwen Reen., in een heclendaagfchen fmaak. Het slaat bykans in hex midden
takken van de Potoivmac, en op-puntsfchedw
omtrent ééne myl affarids van derzelver zamenvioeijing. Een ftraat van de grootfte der gemelde afmeetin
op aan : aan het oosteinde zal een ttee--genlopt'r
nen brug gebouwd worden over dien tak van de
,Potowmac, om in Maryland te komen; over deeze. brug
zal de hoofdweg zyn van de Noordlyke na de Zui4.
tyke Staaten. -- Een, weinig beneden de plaats, waar
deeze brug zal worden aangelegd, is de Scheepstiminerwerf, . waar men thans bezig is met een Schip van
vier-en-zeventig Rukken te bouwen; doch deeze Scheepstimmerwerf is, even als alle de andere in de Vereenigde Staaten, nog niet met Dokken. -- Het Washington.
hotel, het voornaamt'e Huis ten algemeenen geryve, is
een zeer ruim en gemaklyk fleenen gebouw, gelegen
tusfchen het Capitool en het Prefidents-huis, De, overige voltooide huizen zyn hegt , gemaklyk en wel gebouwd; doch daar dezelven op zo gruoten aftand van
elkander verwyderd zyn, en de gezigten daarop door
het tusfchen beiden komend houtgewas worden afgebroken, kan alleen het oog eens Vogels deeze Stad,
die nog in Naare geboorte is, overzien. Gisfenderwyze
mag men iets opmaaken uit het vertoon van een en ander
gebouw, ten openbaaren gebruike ; uit dat der tteenen
huizen, voltooide en onvoltooide, gemengd met httitten
Pp3
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en tusfchenbeiden komend hoog geboomte. Naauwlyks
iets, 't geen naar zamenhang gelykt , doet zich op.;
doch daar het welgeregeld plan allerwegen flipt wordt
in acht genomen, zal deeze Stad, wanneer die afbreekingen des geheels verminderen, het uitmuntendst ftuk
van bouwkundige gelykvormigheid opleveren.
De Potowmac is eene fchoone Rivier; en het reeds
gemelde bouwen van een vier-en-zeventiger, aan een van
derzelver takken, laat geen twyfel over, dat het kanaal
diep genoeg moet weezen , om Koopvaardyfchepen
hoe zwaar en diepgaande ook, tot laaden en losten toe
te laaten.
De 4mericaanen koesteren het denkbeeld, dat , op
geenen verren tyds-afftand , Washington niet alleen de
fcboontle , maar ook de grootíle Stad in de geheele
Wereld zal weezen. BRISSOT veroordeelt deeze íterke
aandrift der Americaanen om groote Steden te bouwen (*). Hy noemt dit een groot kwaad , 't welk,
meer dan iets anders , zal Eirekken om den Republi•
keinfchen geest uit te dooven. Dit moge waar zyn,
uit een staatkundig oogpunt befchouwd ; doch uit een
zedelyk bezien, is het tegendeel waar. Gelukkig zou het
voor het menscbdom weezen, indien men het voorbeeld
der dmericaanen volgende, de twist tusfchen de Vol.
ken voortaan ware, wie de fchoonlle Steden bouwde,
niet, wie de meeste verwoéstte. Het (temt met het
gevoel der menschlpkheid veel meer overeen, getuige te
weezen van de mededinging tusfchen de helden van den
Troffel , dan van die der helden met het Zwaard : ook is
het. voor de naakomelingfchap veel wenschlyker: baarblyklyk is het , dat Blenheim de voordeelen , door de
,fritfche Natie behaald door de overwinningen , te welker gedagtenis het gebouwd werd, lang overleefd heeft.
Washington Raat op een allerfphoontten en besten
pand. De geregeldheid van het plan, volgens 't welk
de fraaten zyn aangelegd , de eenpaarigheid , in het
bouwen der huizen in acht genomen , zal verre alles,
wat in dit flag van werk ooit onderfl;aan is , overtreffen ; en , indien deeze natuurlyke oorzaaken , welke
noodwendig moeten zamenloopen tot het vestigen van
groote Steden , met andere zamenttemmen , zal Was-

hing-
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hington een gedenkifuk weezen van den geest der onderneeming , der werkzaamheid en volharding van de
Stichters dier Stad. Maar zelfs deeze eigenfchappen ,
zo noodig tot het welfaagen, verzekeren zulks niet altoos. Het kan gebeuren, dat Washington nooit de ver
grootheid bereike; het kan zelfs nadeelig voor-wagte
de Vereenigde Staaten weezen , wanneer zulks plaats
greep. Indien Washington de Koopmarkt werd der Ver
zouden de andere handeldryvende Steden-enigdSta,
en Plaatzen, Boston, New-lork, Philadelphia, Baltimore,
Norfolk, Charlestown, enz. vervallen, door het vertrek der
vermo;endle Kooplieden, die zich natuurlyk na Washington zouden begeeven, om deel te erlangen aan de
voordeelen, daar te behaalen. Dit zou gelyk (taan met
het voeden van eenig gedeelte des lichaams ten koste van
het andere, 't welk oneenpaarigheid en geheel verval
ten gevolge heeft.
Brengt men hier de vraag in 't midden , waarom
de verbaazend grootti onevenredigheid tusfchen Londen
en de andere deelen van Engeland deeze heillooze gevolgen niet gehad hebbe ? Hier op valt gereedlyk te
antwoorden. Alle gedeelten van Engeland hebben eene
zo talryke bevolking, als door den Landbouw beftaan
kan ; de overigen worden natuurlyk aangedreeven om
zich na groote gemeenfchappen te vervoegen , ten ein.
de door Koophandel en Handwerken den kost te winven (*). Het geval in de Vereenigde Staaten is juist
,let
4 ) Alle Engei ch1en $aan , ten aanzien van Londen, met
,deezen Schryver,, niet in het zelfde denkbeeld. Onze Landgenvot nWanAs, over de keuze van Washington ter Hoofd
spreekende, tekent op : „ De-iladvneVrgSta
Enge lfehe flaatkundige Schryvers 1.laagen onophoadelyk over
de nadeelen , welke alt de naar evenredigheid van de bevolking des Ryks gedrogtlyke grootte hunner Hoofdstad voort
fpruiten. Maar welke ie de oorzooi: van deeze verderflyke
grootte anders, dan dat men ongelukkig den Zetel der Regeerin g daar geplaatst vindt , waar zich natuurlyk tevens de
voornaamste Zetel van den Koophandel moest vestigen. Pa
sys, geen Koopfad zynde, Is, hoe zeer de ítaatkunde der
Vortlen de bevolking derwaards trok, in evenredigheid van
den geheelen Staat , veel kleintier gebleeveo dan Londen.
Nogthans ichynt Part's, by de tegenwoordige Staatsinrichting,
veel te uitgebreid te zyn, om als een gevoeglyke plaats voor
dc
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het tegengeflelde ; daar is eene geringe bevolking, in
vergelyking met de ontzettend groote uitgebreidheid des
grondgebieds. Deeze in overweeging genomen zynde,
moet de verfpreiding van een aantal kleine Steden veel
voordeeliger weezen, dan het bouwen van eenige weinige groote ; en misfchien zou het bouwen van ééne
Stad het voordeeligst weezen. Van dit gevoelen zyn de
Abbé MABLY, Dr. PRICE, de Graaf DE MIRABEAU,
BRissoT, en andere Schryverc, die gepoogd hebben te
bewyzen, dat groote Steden, Koophandel en Handwerken, nadeelig zyn voor de Jinsericaanen, die zich al.
leen , huns oordeels , op den Landbouw moesten toeleggen.
Indien de bewyzen der gemelde Schryveren fteek
houden , hebben , de flmericaanen ongelyk in het Itreeven na Koophandel en Handwerken , zonder welke zy
nogthans geene groote Steden kunnen hebben. Handwerken inzonderheid kunnen zich niet zeer wyd uitbreiden in de Vereenigde Staaten; dewyl de hooge prys
der dagloonen hun noodzaakt, om hunne gebrekkige
werkhukken , in navolging van anderen gemaakt ,
ten hoogeren pryzè te verkoopen, dan de veel fraai jere, van buiten ingevoerd, kosten. De duurte van den
arbeid wordt veroorzaakt door de onevenredigheid der
bevolking in America naar gelange der uitgebreidheid,
en daaruit volgende goedkoópheid des gronds, welke al
liet vlytbetoon des lands tot den Landbouw bepaalt.
liet arbeidsloon zal duur blyven zo lang het land goedkoop zal weezen; 't welk , in de Vereenigde Staaten,
nog Eeuwen lang het geval moet zyn ; naardemaal 'er
nog omtrent tweehonderd millioenen Acres onbebouwd
land
de Wergeevende Vergadering befchouwd te, worden. Men
bedenke, of de Leden dier Vergadering zich in eene mitibe.
duidende Stad niet meer vry, meer onbelemmerd zouden gevoelen, om, zo hunre eigene gedagten, als den wensch der
ganfche I" atie, in hunne - redeneeringen uit te drukken, en of
zy daar niet meer moeds zouden hebben , om zo wel de
toejuiching als het uitjouweri van de gaanderyen , beiden even
befpottelyk en even verderflyk, te veragten." Zo fchreef
J UMBAR. in zyn hooafehatbaar Werk: De oude en nieuwe Con

uit de beste Schrif--,#itun'edrVgSatnvAmeric
ten in haare grondflagen ontvouwd, 11 D. bi. go. Dit Deel
zag ten ;asre 1794 het licht.
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land zyn. --- Wanneer, derhalven, de ilmericaanen de
Manufaétuuren in hun eigen 'land wilden voortzetten,
zouden zy zo zwaare belastingen op den invoer van
vreemde moeten leggen, als opklommen tot eene hoog.
te, die met een volil:rekt verbod bykans gelyk ftondt.
De Europifche Magten zouden hier op wedervergelding te werk Rellen : en daar de dmericaanen veelal
de vervoerders hunner eigene goederen zyn , zou zo
een maatregel hun eigen Koophandel vernietigen,-danig
en hunne fchepen in de havens der verrottinge overgeeven. Maar de Koophandel der Vereenigde Staaten
is te uitgebreid en te voordeelig, om derzelver In.
woonders tusfchen heiden te doen hangen, ten opzigte
van de zekere winst , daar uit herkomftig, en de onzekerheid,indien niet de onuitvoerbaarheid ,van het oprichten van Manufa&uuren: het zal, overzulks, waare
Staatkunde bv hun blyven, buitenlandfiche Goederen in
te voeren , in verruiling voor binnenlandfche voort
zullen Handwerken, een groote-•brengzl.Gvoyk
bron van Volkrykheid voor groote Steden, in »ashington ontbreeken.
liet Landbouwend ftelzel in de Vereenigde Staaten
is nog meer aangekant tegen het Handwerkend dan het
Koophandeldryvend. Ncw -2órk en Philadelphia, die
zints meer dan eene Eeuw gevestigd , en ook de een
naa de ander de zetel des Bewinds geweest zyn , als
verzamelplaats van talryke zwermen Emigran--med
ten, zyn nimmer tot de grootheid opgeklommen van
veele Steden van den derden rang in Engeland.
Waarom? De onbebouwde Landen van Kentucky, Te.
nes/e, het Landfchap Maine, Vermont enz. hebben ze
geftaadig weggenomen ; en dit zal altoos het geval
weezen , zo lang de Landen goedkoop zyn. De menfchen geeven eigenaartig de voorkeus aan het bewerken van een eigen ftuk gronds , boven het arbeiden in
de werkplaats van eenen anderen. Te deezer oorzaake
is liet geenzins te verwonderen, dat Kentucky, 't welk
ten Jaare 177r geen één honderd Bewoonders telde,
nu op meer dan honderd duizend gerekend wordt; daar,
niettegenfftaande de verbaazende menigte van Emigranten, die 's jaarlyks in Philadelphia en New -lork worden ingevoerd, geen deezer Steden in aantal van volk,
op eene zeer merkbaare wyze , is toegenomen. Indien de vaart op de Rivier Misfiftppy voor de Vereepp 5nig.

"4

BESCHRYVIN(

11igde Staaten geopend wordt, zal het westlyke gedeelte
nog grooter verlokzels aanbieden aan Emigranten dan
lhet oostlyke; 't geen zich zo wel te Washington als
te Philadelphia en New -lork zal doen voelen.
Indien, derhalven , America geene Manufa&uuren kan
vestigen, of indien het, door dit voor zichzelve te

doen , (want het kan nimmer hoopen op uitvoer na
Europa, daarmede voor geheel de Wereld bezig) haaren Koophandel verwoest, is een der twee hoofdbron.
nen van bevolking in groote Steden opgedroogd ; en
het Landbouwend ftelzel Heeds tot onttrekking van volk
strekkende, sal niet alleen Washington, maar obk geene
andere Stad in de Vereenigde Staaten ooit tot eerie
aanmerkelyke grootte opklimmen.
De fpoedige toeneemmg der Stad Washington, zints
den eerften aanleg , wordt door fchrandere Bmericaanen aan den rechten oorfprong toegefchreeven
Speculatie; -- een ve'd , 't welk , eenmaal geopend
zynde voor de Land-opkoofers, die in grooten getale
in de Vereenigde Staaten gevonden worden, hun groote
koopen doet volvoeren; daar zy voorts alle hunne mid.
delen te koste leggen op Huizen te bouwen, en der
Stad een uitwendig voorkomen van bloei te geeven.
Zo fterk heeft men dit door- en voortgezet, dat tegen
te Londen Soo P. St. gevraagd wordt voor-wordig
omtrent een zesde gedeelte in een enkel Lot : terwyl
veele derzelven , ten aanzien van ligging de beste,
oorfpronglyk voor 30 P. St., op drie jaaren crediet,
gekogt werden. --- Indien deeze fchielyke aanwas al.leen toe te fchryven ware aan daadlyk gevestigde inwooning , zou men daaruit een onbetwistbaarder bewys voor den bloei van Washington kunnen ontl:eenen , dan uit het betoverend voorkomen van nog onvoltooide gebouwen , die ontttaan gelyk de paddeltoelen naa een regenvlaag. Vrugten in een trekkas uitgebroeid heantwoorden zeer wel aan het oogmerk van
hem, die ze eerst ter markt brengt ; maar zy hebben
de eigenfchap niet van natuurlyker geteelde vrugten.
Eene andere gewigtige zwaarigheid tegen de grootheld der 4mericaanfèhe Steden is de Geele Koorts. Deeze fchriklyke kwaal heeft op het vaste land van 4merica , zo aan de zeekust als meerder landwaards in,
hvkans overal gewoed. Men mag, derbalven , met reden twyfelen aan de juistheid der redenen, opgegeeven
door
-
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door Dr. RUSH en andere beroemde Americaanfche
Geneesheeren , dat die Ziekte uit de Leest-Indien zou
ingevoerd weezen , en geen plaats-eigene kwaaie zyn.
De Stad Washington is in haar eerfte opkomen
daardoor bezogt geworden: deeze Stad derhalven op te
bouwen tot de door zommigen bedoelde en meermaa
vermelde grootte, zou misfchien niets anders wee--len
zen dan een Kweekery op te richten voor eene toeko.
mende doodlyke kwaal.
Verder mogen wy hier nog in aanmerking neemen,
dat de Geele Koorts zich geregeld opdoet in een of an*ler gedeelte der Vereenigde Staaten, geduurende. de
warme maanden van Juny, July, Augustus en . September, en alleen in den vernielenden loop gefluit wordt
by het aannaderen van koud weêr. Naardemaal de Gemeenfchap tusfchen de Vereenigde Staaten en de WestIndien , waar die kwaal beftendig heerscht , meer of
min is afgebroken, is het niet waarfchynlyk, dat eene
Ziekte, uit de Iaatstgemelde Landen overgebragt, in
de eerfte alleen op bepaalde tyden zou woeden. --Doch, 't zy de oorzaak ingevoerd of plaatslyk zy, de
uitwerking dier Ziekte moet min of meer verfchriklyk
weezen, naar gelange van de groot- en volkrykheid der
plaatze, daar mede bezogt.

AANMERKINGEN OVER HET GELUID EN DE STEHLEIDIN(ï,
EN VE.RKLAARING VAN HET GEHEIM VAN HET SPREE.
LEND KUNST -HOOFD , UITGEVONDEN DOOR DEN
KUNSTENAAR ISAAC BENNIE, EN DESKELFS
VERPLAATSBAAR IPREEKEND BEELD.

e Natuur verfchaft den opmerkzaamen befchouwer en
wysgeerigen onderzoeker heurer verborgenheden eene
D
groote menigte van voorwerpen, die, hoe algemeen en on.

ophoudelyk ons voor den geest zweevende, echter eerst na
een tydverioop °van veele Eeuwen, dat men derzelver onder
bereids ondernomen heeft, ons ilegts gedeeltelyk bekend-zoek
geworden zyn.
Onder dezen kan men het Geluid , en deszelfs wonderbaare
uitwerkfelen , met het grootfte recht rangfchikken, daar de
Theorie der Geluiden , zelfs nog tot heden . in derzelver
grondflag, veele twyffelachtige Hellingen oplevert.
•Dat de Ouden, even als van veele Weetenfchappen, ook de
Grond-
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Grondleggers der Theorie van het Geluid geweest zyn, ett

dat zy zig op Bene ongemeene en voor ons thands onnagaan.

baare yze van hunne kennis des Geluids, als eene trillende
beweeging der voordgeperlle lucht, hebben weeten te bedie.
reen, fchynt ons in de eerfle plaats te blyken uit het wonder.
baar!yk ingericht Paleis • 't welk de Dwingeland DioNrnrus te
Syracufa op het Eiland Sicilien deed bouwen , welks wanden
in alle vertrekken derwyze gebouwd waren , dat hy, waar by
zig bevond , alles wat ergens in het geheele Hof gefproken
werd, befcheidenlyk hoortn koude. Voords ook getuigt
de Roephoorn van ALEXANDER DE GROOTS, waarmede by op
eenen afftand van loo fladien verre (elke iladium overyen.
komftig aan 625 voeten) zyne bevelen aan zyn leger konde
medcdeelen (*), dat de Akuflica, of Gehoorkunst, te dier tyde
reeds tot een hoogen trap van volkomenheij gebragt was,
-welke, federt bet verbranden der Alexandrynfche Boekery,
weder, tiet verfcbeidene Uitvindingen en Weetenfchappen der

Ouden, in vergetelheid fchynt geraakt te zyn.
Het Geluid is tweeërlei; I°. dat, het welk in ons inwendig
zintuig des gehoors door de geluidgeevende lighaamen opgewekt wordt, en der ziele aldaar eene gewaarwording doet gevoelen', welke met geene woorden kan worden uitgedrukt;
en 2°. dat, het welk in de geluidgeevende lighaamen door
derzelver trilling gebooren, en aan de lucht, die in dit geval enkel tot geleider dient, medegedeeld wordt.
ARISTOTLLES , die de Natuur niet de voor die tyden meest
onderzocht heeft, zegt: Het Ge•-moglykenauwrihd
luid is niets anders dan de beweeging van zekere lighaamen
in eene plaats, en die der iniddenflofe, welke ons gehoor aandoet.
Hoewel hy nu deze omfchryving menigvuldige maaien , met
dezelfde woorden, herhaalt, en het daardoor blykt, dat by
dezelve niet anders, dan zeer wel overdacht, en mei de,
hein in de meeste zyner Schriften gewoone , grootfte naauwkeurigheid en omzichtigheid , ter nedèrgefteld nebbe, zyn 'er
echter fommige laatere Natuur-onderzoekers geweest , die deze zyne bepaaling onvolledig ge^'onden hebben; immers, zeggen deze , zo het Geluid niets anders ware dan de beweeging
eens lighaanis in eene plaats, zoude daaruit volgen, dat, by
voorbeeld, de oorwending der hand in de lucht een geluid
zoude moeten voordbrengen ,. 't welk echter ao niet bevon-

den
zegt, in zyne Godleerende Natuurkunde, bladz. 14r,
by eene Afbeelding van die Spreektrompet, cf otentoroplionieke

(s) DIAHAM

alwaar

Doorn, uit KIRCHEROW geeft, dat zy ssyf elbogea, dat is Teven en een
halve voeten in midd.niyn 'diametcr) bevatte, en op eenen voet
ftond , ten einde overal heen en weder gedragen te kunnen woe.
den. Zy was nog ten zynea tyde (tó901 in het Yatkaan te Rome
raorhanden.
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den wordt; maar ARISTOTELES fpreekt ook flegts bepaaldelyk
van zekere lighaamen, naamlyk van dezulken, welken wy
refonantia of geluidgecvende gewoon zyn te roemen, ,en wier
eigenfchappen by vervolgeuds ook befchryft. Voords heeft by
ook zeer naar waarheid gezegd: de beweeging van zekere lig.
Naamen Int eene plaats.; want derzelver . beweeging NAAR eene
andere plaats , dan waar ze zig eerst .bevonden hebben, ver
geen geluid; men kan een geluidgeevend lighaam, zo
-wekt
enen het flegcs ip plaatfelyke betrekkelyke rust weet te houden, van de eene plaats naar de andere beweegen ,zonder dat
'er eenig geluid worde; doch wanneer men het der.
wyze beweegt, dat alle de flofdeelen, waar uit het beflaat,
In eene betrekkelyke beweeging tot elkander geraaken, het
welk wy trillen noemen, dan eerst wordt 'er, in 't algemeen,
geluid gebooren.
Zulk een trillend lighaam wordt 'er dus ook in 't by.
zonder vereischt ,:. om de dierlyke fleur en menfchelyke
fpraak hoorbaar en gewaarwordelyk te maaken ; en in de
daad, zeker kraakbeentjen,; het welk het boveneinde vin, de.
lucht- of longpyp , of het ftrottenhoofd (Larynx) overdekt,
en Epiglottis of Strottenklapjen geheeten wordt , dient onder
andere tot dat _einde. De, op den wil der ziele, uit de lou.
en tegen hetzelve, in gearticuleerde klanken , uitgeademde
cht brengt hetzelve in eene trillende plaatfelyke beweeging ; deze wordt aan de lucht medegedeeld, en veroorzaakt
in dezelve eene golvende beweeging, welke zig uit het mid.
denpunt , waar zig het geluidwekkend lighaam. in dit geval
de Epiglottis, ophoudt, in kringen verfpreidt; omtrend op
dezelfde wyze als een fit water , waarin men een (leen
werpt , rondsom denzelven verfcheidene éénmidd'enpuntige
kringen vormt , welker buitenflen zo veel zwakker in voordgolving zyn, als zy verder van het middenpunt der beweeging zyn afgelegen. Even het zelfde heeft ook in de
lucht , die door een trillend lighaam vootdgeftooten en in
kringen voordgedreeven wordt , plaats ; dicht nevens dat.
lighaam is derzelver golving het fnelst; en naar maate dat ze
van dat lighaam verwyderd wordt , vermindert dezelve in
kracht , zo dat ze eindelyk ongemerkt ophoudt en geheel
in rust geraakt. Van daar dan ook, dat het geluid in de be-.
hoorlyke nabyheid van een geluidgeevend lighaam, als wanneer
de voordgedreeven lucht, met al den haar eigen graad van,
fnelheid, tegen het Gehoor- of zoegeraoemd Trommel-vlies (Tyr .
panum), in het allerverwonderlykst kunsttuig, dat tot het zintuig des gehoors behoort , en in het oor geplaatst is, aangolft, ten fIerktien gehoord wordt; doch deze golving , en
dus ook de aandoening van het Trommelvlies , en de daar
.

-

vau afhangende voor ons nog onbegrypelyke wyze van ge-
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waarwording der ziele , wordt zwakker en zwakker, In re.
den van den affland des geluidgeevenden lighaams ; waar.
door de golvingen van den met het geluid bezwangerden
luchtitrooal traager voordvloeijen , en eindelyk op zeker
punt geheel ophouden. Wanneer dus de hoorer even voor
dit punt , tegen over het geluidgeevend lïghaam, geplaatst
li, kan by niets van het geluid bemerken ; gaat hy echter
in een rechte lyn flegts één flap voord , zo dat de zwak
golvende laatfie, niet geluid bezwangerde, luchtkring tegen zyn
gehoorvlies aangolven kan , dan wordt by terl}ond een zeer
zwak geluid gewaar, het welk toeneemt naar maate by in dezelfde richting voordgaat en tot het geluidgeevend lighaatu
nadert.
Ten einde nu dit langzaam verdwynend íiemgeluid te verlengen,, bedagt men van ouds, de cirkelvormige uitbreiding
der golvende lucht te beletten , en het geluid te noodzaaken ,
niet kringsgewyze , maar cyli:ndersgewyze voord te gaan.
Hier toe was niets gefchikter,, dan hetzelve, eer het door
de opening des monds in de lucht verfpreid werd , in cylindervormige buizen op te vangen ; men plaatfie, ten einde die
proef te doen , zulk eerre buis derwyze voor den mond,
dat de gevormde item nergens anders dan door dezelve een'
uictogt vondt ; op die wyze wordt alleen aan de lucht,
welke zig in de buis bevindt, de trillende beweeging van
het Strottenklapjen medegedeeld, en dezelve, aldus met het
geluid bezwangerd, wordt van rondsom door de wanden der
buis naar derzelver midden weérgekaatst, en het geluid
daardoor niet alleen aanmerkelyk in kracht , maar ook
in fnelheid vermeerderd , en moet , zo lang deszelfs oorzaak, of de voorddryvende uitademing der lucht uit de longen, op hetzelve werkt, door de buis voordgeftooten worden, tot het uit derzelver opening weder in de vrye lucht zig
kringsgewyze verfpreiden kan. Dit is de reden, dat iemand,
door een wel aan den mond geílooten buis fpreekende, door
een' ander , die dicht nevens hem íiaat, niet gehoord kan
worden ; fchoon een derde, aan het eind der buis geplaatst ,
alle zyne woorden , echter op een' zeer grooten aftand, zo
lang men flegts die buizen maaken wil, aan derzelver ein•
delyke opening zeer verstaanbaar hoort.
De Natuur zelve bezigt dit middel, om de in de longen bewogen lucht in den mond te voeren, daar zy, tot dat einde,
aan de luchtpyp even dezelfde cylindervormige gedaante gegeeven heeft; gelyk ook alle de buizen , welke tot voordhooting van eenige vloeilof in het lighaam dienen, rolroud
zyn; ten einde, de aanbotzing van alle punten op elkander
werkende , de vloeifioffe te fneller en 1ueC z0 veel te meer
krachts voordgclluuwd worde.
.

,
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Deze Theorie der leiding van de Geluiden door Buizen
ligt reeds in de voorverhaalde weergalmende Geluidzaalen
van het Paleis van DTONYstus, zo wel als in den Roephoorn
van ALExA.Nnea , befloten ; en daar deze Buizen tot op een'
aanmerkelyken afftand verlengd en in allerlele richtingen ge.
bogen en geleid kunnen worden, laat zig daaruit de, door
de Oudheid zo zeer geëerbiedigde , Oracultiem , welke iii
fommige (zeekerlyk datrtoe byzonder ingerichte) Tempels de
raadvraagers beándwAoordde , genoegzaam duidelyk verklaaren; als men flegts in aanmerking neemt, dat een dergelyke
holle Spreekbuis , 'van wederzyden, en door beide derzelver
openingen, de lucht laatende doorftroomen , tevens met de.
zelve bet geluid doorlaat, en in allen gevalle aan beide ein=
den voor Spreek- en Gehoor-buis tevens kan dienen. De
verborgen fpreeker kan dus ook befcheidenlyk hooren , at
wat in de nabyheid der andere opening van de buis overluid
gezegd wordt ; en het valt dus niet ongemakkelyk , daarop
eenig andwoord te geeven ; te meer nog, daar de omilandigheden van zaalren , welke de raadvraagers (meest Vorlien of Grooten) betroffen, den Priesteren niet onbekend
konden zyn, en men duidelyk uit de dubbelzinnigheid der and
woorden kan beken, dat zy, die dezelven gaven , even
onzeeker van deiitkomst waren , als de raadvraagers zelven.
Caoesus , by voorbeeld , vraagt het beroemde Oracul te
Delphos naar den uitlag van zyne onderneeming tegen cmaos ;
het andwoord is: Hy zal een groot Ryk omkeeren. Het was
aan de toerustingen van beiden . wel te bemerken, dat eert
der partyen de overhand behouden zoude, pn dat die zeeker
het Ryk van den overwonnenen zig toeëigenen, en dus om keeren, of van Heer zou doen veranderen. Had het Oracul
zeekerheid van den uitfiag gehad, het zoude, tot zyn eigene
eer, zo bedekt niet gefproken,maar ronduit tegen cROasus ge.
zegd hebben : CYUUS zal uw Ryk omkeeren. Doch zo iets
durfden de Priesters , boe zeer waarfchynlyk ht ook ware,
niet waagen; om door eenigen toevalligen uitflag niet gelo.genftraft te worden. Hun Oracul was de vraagbaak des
Volks, en Irekte ten middel van bettaan voor eenti on
telbaare menigte menfchen; zy moesten dus deszelfs uitfpraaa
ken altyd derwyze inrichten , dat zy 'er in geene gevallen op
achterhaald konden worden. De Vrouw van Endor,, waarover in het voorig Stukjen (*) een woord gefproken is ,
behoefde in dit (tuk zo behoedzaam niet te zyn; zy zegt
SAUL rechttlreeks zyn nederlaag aan , wel weetende, dat, zo
de kans al eens ten zynen voordeele inogt wenden , by zig
*och, in de vreugd zyner overwinning, niet met eene zo
ver
,

(*) Vadab Letteroef. No. XII, in het Mengeiw. bl. g57.
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verachte en onbekende vrouw , die buiten dat zig overal ver•
bergen koude, en reeds verborgen leefde, benioeijen zoude.
Het is derhalven zeer waarfchynlyk , dat de voornaamfie
Oraculen, als dat van Delphos, dat van JUPITEtt AMMON, en
dat van Dvdona , door Spreekbuizen bewerkt zyn geworden ; immers dat van Dodona , : bet welk uit zwaare Eiken
gehoord werd , gaf insgelyks eene goede gelegen -bomen
leiding der Spreekbuizen aan de hand. --- En-heidto
daar de kundigheden , welke eenig licht, of vermoeden ter
ontdekking van erne_ dergelyke behandeling konden geeven ,
ilegts alleen vervat waren in de te dier tyd fchaars voorhanden
2ynde gefchreevene Boekrollen , die tegen goud opgewoogen
werden , en dus alleen in het bezit van, enkele groote en
vermogende lieden konden zvn , viel het zo veel te gemak
kelyker, om eene onweetende menigte , en die no daarby
met een heiligen eerbied vervuld tot de Oraculen naderde, in
zeekere verwagting dat een God met hun zoude fpreeken ,
het welk naar hunne beginfelen van Godenleer niets ongemeens
was , daardoor te verbysteren.
Te meer no zal dit begrypelyk vallen , daar men zelfs nog
heden ten dage eene groote menigte menfchen, door middel
Lener vernuftig uitgedachte verborgen leiding van Spreekbui.
zen, verbysteren en in verwondering brengen kan ; niet zo
zeer dat men de verlichten en verftandigen onder hen zoude
kunnen doen gelooven , dat de Item, welke men hen doet
hooren, een bover,natuurl.yke oorzaak hadde, gelyk zulks eer
te beduiden ware aan een Volk,. welks Godenleer daar hee.
nen leide , en aan 't welk die begrippen door opvoeding eigen geworden waren; noch ook, dat die stemvorming, in eenig
ítoffelyk figuur, mechaniesch, of werktuigkunt1 g, te weeg ge.
bragt wierde, daar het andawoorden op willekeurig voorgeflelde vraagen zeer blykbaar boven de grenzen van alle moge.
lyke Mecrianica flygt; maar de menigte , en zelfs onder dezelve verftandige, naarvorfchende en fchrandere lieden, wordt
niettemin nog heden in haar oordeel verbysterd , in het nagaan van de wyze, hoe fomtyds het geluid op zekere plaats
gebrast wordt, waar men geene mogelyke communicatie van
den fpreeker met den verborgen andwoordenden perfoon uit.
denken kan.
Dit immers was nog onlangs het geval in alle de voornaame Steden en Plaatzen van Duitschland, waar de veel ge.
ruchts maakende Femme invifible , of onzichtbaare Vrouw, door
zekeren Kunftenaar ROBERTSON uitgevonden, vertoond werd.
Dit Kunstwerk, ondertusfchen, was alleenlyk op de Theorie
der Geluidleiding gegrond, en zo eenvouwig ingericht, dat.
ht te verwonderen is, dat men deszelfs geheim niet vroeger,
waar, na lang onderzoek, flegts toevallig, ontdekt Nebbe. Doch
de menfchelyke geest, door eenige voor hem onbevattelyke
ver-
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verborgenheid getroffen, vergroot doorgaands het voorwerp
te zeer, denkt het zig veel te famengefteld , en verbystert zig
zelven , door verre te zoeken naar het gene dicht voor de
hand gevonden kan worden. Deze verbystering wordt door
allerleie afleidende voorwerpen , met welken de kuntienaar
met voordagt , zo veel hem mogelyk is , zyn geheim om.
ringt en verbergt, niet weinig geholpen. Zie hier hoe het ei•
genlyk met de Femme invifible gelegen was:
Men bragt de nieuwsgierige, en by voorraad, door de aan.
kondiging, dat men door eene onzichtbaare Vrouw , die men
voorgaf zig in een glazen Kas te onthouden , op zyne vraagen ge'ndwoord zoude worden , verbysterde menigte in
een vierkant vertrek tot voor eene balultrade of hekwerk,
achter het welk, in het overige gedeelte der kamer, een ledige Kas met glazen deuren, vry aan vier dunne kettingjens,
ter hoogte van 3 à 4 voet boven den grond, aan den zolder
was opgehangen ; uit deze Kas flak een Spreektrompet to t
over het hek uit, geevende gelegenheid aan de eanichouwers
om daar door hunne vraagen te doen; de buis deezer Spreektrompet liep in de Kas, tot op een zeer kleinen afftand van
het achterlie fchot: voor het hek hing een fpiegel.
Zo dra 'er eenige lieden in een byzonder vertrek byeen
vergaderd waren , liet m n dit gezelfchap in de kamer der
Femme invifible treeden. Men zag daar dan niets anders dan
de achter en boven het hek opgehangene ledige glazen Kat
en de Spreektrompet , welke over of door het hek heenea
flak. Een poos tyd in hetzelve zig opgehouden hebbende ,
hoorde men een dof geklop , dat de tecenwoordigheid der
onzichtbaare Vrouw aankondigde. Elk , die haar eenige vraagen wilde doen, moest zig eerst voor den fpiegel , die voor
het hek hing, begeeven, ten einde de Vrouw (zo zeide de
Kunftenaar) den perfoon , die met haar zoude willen fpreeken , alvoorens zou kunnen zien. Daarop begaf men zig
naar de Spreektrompet , en deed zyne vraagen. Terftond
daarop hoorde men dezelve met eene menfchelyke Clem be.
andwoorden ; en niemand konde, met mogelykheid, uitvinden,
op welk eene wyze die flem in de Kos geleid wierd , daar
dezelve aan alle kanten vry, en een voet van Glen achter.
wand af, hing, welke daar by nog door een glasraam,'t welk
het licht in de kamer gaf, gebroken was. Ware het , dat de
Kas, in plaats van aan zeer dunne kettingjens, aan eenigzins
dikkere touwen gehangen hadde, dan zoude men zig de buizen daar in verborgen en niet touw omwonden hebben kun
verbeelden ; doch ook dit eenig -mooglyk canaal was-ne
door de dunheid en afgebroken fchakels der kettingjens on.
denkbaar.
Duizenden van menfchen gingen een en andermaal deze
Qq
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anzichtbaare Vrouw bezoeken; doch altvd met den zelfden
vruchteloozen uitil.ig; niemand kon eenigzins de minfte fleek•
houdende reden van dit verfchynfel geeven. Eindelyk, echter, gelukte het een' der nieuwsgierigfíe en naarvorfchendfle
aanfchouwers, het geheim toevallig uit te vinden; en wet op
volgende wyze:
Deze onderzoeker had reeds een en andermaal oor. en
ooggetuige van het verbaazend verfchynfel geweest , de glad
jen Kas zo veel mogelyk naauwkeurig befchouwd , en het
volftrekt onmogelyk gevonden , dat 'er eenige fpreekbuis ,
van welke zyde en hoe verborgen het ook weezen mogte ,
in geleid konde worden ; voords opgemerkt , dat de Kas ,
hoezeer op een' zeer korten afftand van den muur , waarin
het glazen raam was , echter van denzelven geheel vry hing
en bewooeen kon worden. Dit deed hem volftrekt beflui.
ten, dat het geluid niet uit de Kas alleen kwame; by gaf
dus naauwkeuriger acht op hetzelve, en meende ook in de
daad te bemerken , dat de Item uit een hoek van het vertrek, ter rechterzyde van de Kas, en wel alleen uit die be.
paalde plaats 3 a 4 voet boven den grond, en nooit van
hooger of laager plaats, kwame, en ook, wanneer by het oor
tegen den rechtfchen muur der kamer dicht aanlag , zo veel
te fterker gehoord werd ; gelyk ook het doffe geklop, dat
de tegenwoordigheid der Vrouwe aankondigde, van dien kant
en plaats fcheen gehoord te worden; als ook, dat men met
het oor tegen de Spreektrom pet aanliggende, de wind, welken
de onzichtbaare Vrouw door het beweegen der lucht in het
fpreeken maakte, veel fterker gehoord, dan wel tegen het
oor gevoeld werd; waarby.nog kwam , dat de plaats ter lin•
ker zyde van de Kas zodanig door het hek afgefloten werd ,
dat 'er nog plaats overbleef om tot aan den muur te gaan,
het welk aan de rechtfche zyde der Kas, waar het hek tot
aan den zydwand liep , belet werd.
Dit een en ander deedt den onderzoeker vermoeden , dat
het geheim der communicatie zig in den wand , ter rechter
zyde achter de Kas, ophield. Ongemerkt trekt by, terwyl
het geheel gezelfchap bezig is met weder heen te gaan , de
Spreektrompet een weinig zydelings near zig toe , waardoor
de vry hangende Kas zig even wendt -- en zie daar het
geheele geheim voor hem ontdekt en by nadere proeven
zeer blykbaar en eenvoudig geworden. Een rond gat in
den muur , naast het raam ter rechter zyde vlak achter de
Kas , rechtlynig overeenkomende met de opening der Spreekbuis in de Kas, loste het gantfche raadzel voor hem op.
De vraager (prak door de fpreekbuis; de wind, daardoor
veroorzaakt , of de in de buis door den fpreeker bewogene
lucht, werd tegen het achtexfchot van de Kas aangedree-

ven ,
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ven , waarin waarfehynlyk eene opening , of een zeer dun
fchotjen met fpeldegaatjens doorprikt , genoegzaam om de
lucht en het geluid door te laates , gevonden werd ; deze
opening kwam regttandig tegen over het gat , 't welk in
den redelyk dikken muur van het vertrek geboord was in
dien muur was de andwoordgeever geplaatst , 't zy dat 'er
ruimte genoeg in ware om hem geheel 'er in te verbergen,
of dat by flegts het hoofd van achter tegen het gat brengen
konde ; daar geplaatst zynde , ontfing hy het , bepaaldelyk
uit de tegen overflaaride opening der Kas dringend , geluid;
en daar alles in de kamer fill en oplettend was , konde by
hetzelve zeer befcheidenlyk hooren. Welligt, doch dat
weet uien niet zeeker, heeft hy, zo dra de vertooning zoude beginnen , een buis uit dit gat tegen het dunne met fpeldegaarjens doorprikte fchot van de Kas aangehouden ;
het welk misfchien het dof geluid verwekte , waardoor de
enzichtbaare trouw heure tegenwoordigheid, als 't ware, aan•
kondigde; en daar by, om de los hangende Kas niet te flerk
voorwaards te doen beweegen , deze buis 'er niet vast tegen
aan drukken konde , is de wind, die door zyn item verwekt
werd, tevens met een groot deel van het geluid, tusfchen zyn
fpreekbuis en het, fchot der Kas , ontfnapt ; het geen den
opmerkzaamen onderzoeker liet geluid van achter de Kas
deed hooren, en ook oorzaak was , dat het geblaas of de
wind van den adem des andwoordenden pe, loons, zig in het
vertrek ve;fpreidende, en flegts in zeer geringe maate door
de Kas en c erzelver naar buiten uititeekepde Spreektrompet
dringende:, ' door het oor , dat 'er aan lag, niet gevoeld
werd, terwyl door het andere oor des hoorers het in 't
vertrek verfpreide geluid van het blaazen der item zeer dui
delyk gehoord werd.
biet veel meer behoedzaamheid , vernuft en behendigheid,
heeft de Kunflenaar rsckc BerNNIE het geheim van zyn (preekend Hoofd, dat by in den Jaare i8oi op de Bmjlerdawn/cht
Kermis 1 ) het eerst vertoonde , uitgedacht, en derwyze verborgen, dat het niemand , hoe doordringend van vernuft hy
ook weezen moge, gelukt is, deszelfs geheim te ontdekken.
De uiterlyke vertooning van hetzelve deedt zig ointrend op
deze wyze voor:
Men zag in eerre niet zeer groote Tent, op een zeer
weinig van den grond verheven Theater, welks wanden met
tapytfery behangen en welks grond met een kleed belegd
was, een Baukjen ftaan , 't welk van twee zeer dunne zyd.
plank.
-

,

(

-

(') Zie A. FOKKE sz. Inflerdamfche Kermis, gedrukt te Haarlem by
r. aouN, met Plaatgin.
Qq2
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plankjens, elk ter hoogte van ; voet, en een daar op liggend

dun plantijen, lang 36 en breed 9; duim, famengefteld was,
en welks zydplankjens door een dun larjen famén verbonden
waren. Op dit Bankjen fond een welgemaakt Mcnfcbenhoofd, ter hoogte van i voet, by eene breedte van 71 duim,
met een Trompet of Spreekbuis in den mond ; -- en zie
daar alles , wat aan het fcherpziendst oog en aan de naauwkeurigfte opmerking werd aangeboden.
By den aanvang der werking groette het Hoofd, door eene
ílaatige vooroverbuiging , de aanfchouwers, en andwoordde
met een knik op fommige vraagen , die de ' Kunstenaar aan
hetzelve deed , terwyl het andere vraagen , door. eene bal.
ve omwending ter wederzyden , met neen beändwoordde.
Voordl fprak het zeer verflaanbaar door de Spreektrompet ;
gaf andwoord op alles , wat men het, fchoon ook zeer zacht
en voor de omftaaners onverftaanbaar, in de trompet Huis.
terende , vroeg; raadde de getrokkene kaarten , liet uur en
minuut, dat de horologien, die men hetzelve voorhield, weezen, als ook welk getal iemand heimlyk voor zig op een
Jy gefchreeven , en welke oogen men met dobbelfteenen geworpen hadde , en al dergelyke kunstjens , welke , hoewel
geen betrekking op het geheim der Spraakleiding hebbende,
echter de verbaazing der nieuwsgierigen opwekten , en te.
yens, door afleiding, het op zig zelve reeds zo bedekte ge.
heim nog meer onkenbaar maakten.
De algemeene verwondering en nieuwsgierigheid om dit
geheim te ontdekken was zo groot, dat veele lieden 'dtn
Kunfienaar aanzieniyke prefenten beloofden , bykldien by het.
zelve aan hun wilde openbaaren ; doch daar het hem te
dier tyd tot zyne broodwinning verftrekte, en, eenmaal bekend zynde, niet meer tot dat einde zoude hebben kunnen
dienen , was het hem niet mogelyk om hierin aan het ver•
langen dier Liefhebberen te voldoen ; .thands echter, daar
by, niet altyd met het zelfde voorwerp ter markt willende
komen , weder bozig is met Benig ander Kunstfluk uit te vinden, heeft by gedacht, het Publiek niet langer in onzeeker.
Leid omtrend dit geheim te moeten houden, en dus beflooten
om het den Schryver en Uitgeeveren dezes te openbaaren,
niet vryheid om 'er gebruik van te maaken , waar en hoe zy
zulks mogten goedvinden.
De zaak was eigenlyk aldus ingericht. Het Tafeltjen, hoe
zeer dun de zydpianken en het bovenblad , door dezelven
van vooren naar de aanfchouwers van wederzyden af te fchaaven, febynen mogten, was echter in het midden dik genoeg,
om 'er, ter rechtfche zyde van het Hoofd , een blikken Buis
door te ltiden, die in het midden van het Bankjen in een
kopexen buis floot. Het ander einde dier blikken Buis,

wel-
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welke met een arm tot in de regt overeinde ftaande zydplank
liep, ging van daar door, op den grond der Tent; zynde in
de plankenvloer derzelve een goot of canaal uitgehold, waar
door de Buis tot naar den wand der Tent geleid werd; welke Goot , door het op den grond liggend kleed overdekt
zynde, door niemand gezien of vermoed kon worden , wyl
de Kunfienaar,, zonder gevaar van de Buis te befchadigen ,
over het vloerkleed , zelfs ter plaatze waar de Buis in de.
ze Goot lag, heenen kon gaan. De Buis zelve liep voords,
achter het behangfel , met een krommen aangezetten arm naar
boven , waar zy op de zoldering der Tent , boven het
Tooneel , uitkwam , en aldaar in een Spreektrompet , zodanig ingericht , dat ze dicht aan den mond des fpreekers
konde fluiten, eindigde. Op deze zoldering boven het Tooneel hieldt zig de hulp, of Compere (Compeer) des Kuntlenaars
op , liggende in een foort van kist of houten kas, waarin by
langs eene zyde inkroop , plat op zyn buik, om, zonder dat
zyne ftem zig over den zolder verfpreidde, en zonder dat
by door het geweldig gedruis van de Kermismarkt, en het
muziek , tromperblaazen en tromroeren der nabuurige Kunsttenten , of zogenoemde Spellen, gehinderd werd, de ftem,
die door de Buis uitkwam, te verslaan. Hy hoorde die dus
aldaar even duidelyk , als of de fpreeker hem iets in 't oor
luisterde, of wel duidelyk en klaar overluid tegen hem fprake, en andwoordde op denzelfden toon , of overluid, of
fluisterend , al na dat men vroeg. Voords was 'er in den
vloer van den zolder en in het kleed , waar mede dezelve
in de Tent van onderen overtrokken was, en dat het platfond des Theaters verbeeldde, eene heimlyke kleine opening
gemaakt , waardoor de zig op zolder in de kist ,ophouden•
de perfoon alles zien konde, wat 'er in de Tent omging, welke perfoonen 'er in dezelve waren, hoedanig gekleed, enz. enz.
Zie daar nu het geheim van het Spreeken verklaard. Maar
het Hoofd boog en wendde zig om, knikte op de maat der
gefpeeld wordende muziek, enz. Hier toe was een geheel
byzondere en aartig uitgedachte min of meer mechaniefche
toeflel noodig. Midden op de horifontaal liggende plank,
rondom de koperen Buis, waardoor het fpraakgeluid uit het
Hoofd en het andwoord weder door het Hoofd in de uit den
mond fleekende trompet gebragt werd , was een houten ronde Plaat of Schyf gelegd, waar door het koper buisjen heen
liep ; deze plaat was met houten ftyltjens voorzien , en op
het bankjen vastgefchroefd, doch zo, dat ze in de rondte
eenigzins verfchoven Londe worden ; een dun, maar flerk
koord, of touw , liep nevens de buis in de bovenplank
door, en werd met een klein koperen katrolfchyfjen over den
kant der bovenplank tot in de Itaarde zydplank geleid ; van
daar volgde dit touwtjen den loop der buis langs den muur ,
Qq3
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overal in de hoeken over koperen katrolfchyfjens glydende;
tot het op de zoldering nevens de daar uitkotsende fpreekbuis doorliep, en in de hand van den aldaar zig bevindenden
fpreeker vastgehouden werd, die, door aan hetzelve te trek.
ken, de oorwending der Schyf, en dus die van het daarop
geplaat(te Hoofd, bewerkte. Maar op welk eene wyze
werd het vooroverbuigen en knikken van het Hoofd veroorzaakt? Daar toe was een andere koperen Cirkel noodig,
welks vlak in eene fchuinfche richting boven dat van de horifontaal liggende fchyf geplaatst was, en met een kleinen
boek op dezelve helde. Deze Cirkel rustte met deszelfs rand
op de houten flaafjens, welke de onder liggende horifontaale
plaat drukten, en íteunde van vooren op een recht opstaande
flaalen fpiraaldraad, en 'er was van vooren een dergelyk
touwtjen als aan de plat liggende fchyf aangehecht; dit touw
volgde al mede en op dezelfde wyze den weg van het-tjen
eerstgenoemde, en liep langs de fpreekbuis door de goot, en
voords achter het behangzel der Tent naar boven, tot het op
de zoldering almede in de hand des aldaar liggenden perfoons
uitkwam. die, aan hetzelve trekkende, den fchuinfchen Cirkel naar beneden boog, welke zig onmiddelyk , door de fps.
taal gedrukt, weder in zyn ruststand herfteide, 't welk het
daar op rustende Hoofd de knikkende beweeging deed maaken.
Het Hoofd zelf was hol en van bordpapier , van vooren met
een van linnen gemaakte, en natuurlyk met een fchoon aangezicht befchilderde, gryns bedekt; de oogen waren zeer natuur.
lyk van glas vervaardigd , en alles had een redelyk bevallig
voorkomen. In het Hoofd liep een korte lederen en dus
buigbaare Buis , wier ondereinde met een koper Buisjen voor
dat van binnen met moer- of . ingekeepte fchroef--zienwas,
draaden bewerkt was, en om het koper Buisjen, 't welk zig
in het midden van het Tafeltjen bevond, en met uitgewerkte
of vaerfchroefdraaden voorzien was , vastgefchroefd werd.
Op deze wyze bleef het Hoofd door de lederen buigbaare
Buis beweegbaar, en moest de nederhellende beweeging des
fchuinfchen Cirkels, waar op her rustte, als 'er aan het daar
aangehechtte touwtjen getrokken werd, volgen. Al dit werk
was achter een houten , om hetzelve los heenen gezetten ,
breeden krans verborgen , en door een zyden kleedjen , 't
welk van den hals tot op het tafeltjes afhing, nog daarenbo.
ven ten eenemaal voor het gezicht bedekt.
De hier bygevoegde Afbeelding zal voo-ds alles , wat het
Spreekend Hoofd betreft, genoegzaam duidelyk maaken. In
k'ig. I. is
A. liet houten Hoofd, 't welk op het midden van het tafeltjen, dat op den grond vastgefchroefd is, in de koperen
(preekbuis gefchroefd, ftaat.
D. De dun fcbyaende, echter in het midden eenigzi ns dit-.
-
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kere Bovenplank, waardoor de holle blikken fpreekbuis , met
Bene kromme pyp, geleid wordt tot in
C. De Zydplank, waarop tie bovenplank rust, en die, ins.
gelyks in het midden dikker dan aan den voorkant zynde, de
verlengde fpreekbuis in derzejver middendeel verbergt.
D. De Goot , in den houten vloer der tent gemaakt, waar
door de buis heenen loopt, en met het vloerkleed , dat op
den grond der tent lag, overdekt en verborgen werd.
E. De Zydwand der tent, door een behangfel bedekt, waar
achter de buis naar boven opklin' t.
F. De Spreektrompet, aan het einde der buis geplaatst, en
op de zoldering boven het tooneel- uitkomende.
G. De Perfoon, welke , op de boven-zoldering des tooneels,
onder een houten tentjen , of overdekt met een kist , voor
over liggende , door de fpreektronipet hoort en andwoordt.
H. De kleine Opening in de zolderinleg des tooneels, waar
door by, al wat op hetzelve omgaat, ziesu kan.
I en K. De Touwtjens , die by alle ommuigingen , op alle
hoeken , over koperen fchyfjens loopen , waar door de knik.
kende en omwendende beweegtag van het hoofd , door aan
dezelven te trekken, door hem bewerkt wordt; gefchiedende
de knikking , als by het touwrjen 1, en de omwending, als
by het touwtjen K naar zig trekt.
L. De houten Kist,_ van vooren mei een gordyn behangen.
waarin de fpreeker lag, om niet door het gedrulis gehinderd
te worden.
In Fig. U. hebben wy het kunstwerk der beweeging afzondèrlyk , tot meerdere klaarheid voor den Leezer,, in 't groot
afgebeeld.
a. Is de fchuinfche koperen Cirkel, welke de knikkking be.
Herkt.
b. De horifontaale houten Schyf, welke de wendning ver
-orzakt.
c. De Spiraaldraad, welke, door tegen den koperen Cir
aan te drukken , denzelven in zyne voorige richting herfteltkei
d• Be koeren Buis, welke in het midden der bo'venplank
alg bevindt ,t en gemeenfchap met de blikken daarin uitkomen- a
de fpreekbmíis heeft, doch in de ffoeeld€ng achter
het vourf€e
ílyltjen fcïuilt.
e. Het y ouwtjen , dat de vlak liggende houten
fchyf be.
weegt, en daar door de wending van het (hoofd veroorzaakt.
f. Het `Touwtjen, dat den fchuins liggenden koperen cirkel
haar beneden trekt , en dus her oorover buigen van het
hoofd tQ wege brengt.
By Fig. III. is het Hoofd zelve afzoneierlyk in het groot
afgebeeld, en daar by aangeweezen.
g• be lederen Buis, welke in het hoofd uitkomt, en om•
gebogen vastgehecht is en fluit aan
Qq4
k. . Het
,

603~

OVEll RET <l!LUlD EN

DE

STEMLRI'DING,

h. Bet, koper Plaatjen, het Welle den mond 0\1erdekt, ell
waarin de fpreekq'ompet geUokell wordt.
i. Het blikken Buisjen. het welk am de lederen buis fluit,
en in de koperen Buis (Fig. II. ttl.), welke op het midden van
bet bankjen geplaatst is, gefchnltfd wordt.
It. De Trompet, waardoor m:en fpreel<t. welke, in de opening h. gefioken zynde, omrliddelylt door de lederen buis g.
met de fpreekbuis vereenigd ~ordt.
Bier mede achren wy bet ~eheim van bet Spreekend Hoofd
genoegzaam verklaard en dQor de Figuur zichtbaar gemaakt
te hebben.

Maar wat gebeurt 'er ~l verder? Kort na den tyd,
dat dit fpreekendJen b~weegend Hoofd elks aandagt getrok.
ken h~dde, doet 'er ~ig een Duit{cher op, wellle een fpree..
kend ztttend Beeld ve:ttoonde, dat niet aUeen op eene bepaal.
de plaats fprak, malar ook. op verfcheide plaatzen van bet
vertrek, waarin het; ten toon gefield werd. verplaatst zynee,
bleef fpreeken en de aan hetzelve gedaan wordende vraagen
beandwoorden, to daar by nag een aangeUoken tabakspyp
uitrookte. den rook natuurlyk sIs eeD Mensch u:r zyde van
de tabakspyp uitblaazende.
Dit zonderling. Kunstwerk bragt de aanfchouwers nog in
grooter verbysstering: hier kOllde men voifirekt geen gemeenfcbapdoor Buizeo uitdenken; en fchoOD die Beeld in zo verre minderldunfiig bewerkt fcheen , dan bet fpreekend Hoofd
van BENNfFlt. daat bet geene bewerging hoegenaamd met het
hoofd maake!1 kocde, was echtcr bet verplaatzen deszeIfs,
bet fpreekeen op allerleie plaatzen der kamer , en het rooken,
een nieuwe geheim. dat de aanfchouwers in nag grootere ver.
warring bra.gt, en den Kunfienllar IfEjNNIE, ok bet een en
andermaal met naauwl~eurJge opmerking ging bezlchtigen. hO'
zeer bey met de ~praakleidjnE door Buizen Efondig b~ken(J
ware. en die zeUs in zyn eigen Kunsthoofd, zo vernufug als
bebeedig, bad weeten te pas· te brengen. onverklaarb3u voor·
kwam. Veele Liefhebbers van dergelYl~e $unstwerken
spoo,den bem aan om dit nieuw gebeim (tl ontdt:kken, en
:;,;yn eigen eelzuch[ en yver dreef hem daarenboven nag veel
fterker :Ian om hetzelvt; uit te vinden. Dagenen nachten
achtereen mymerde by over deze uitvinditl'g; en eindelyk
geJukte het bem ~ het geheittl door eigen naarfpeurrng tc ontdekken,en met een derg",lyk l(unstbeeld op een nag valko
mencr wyze na te tootzen.
Opgemerkt hebbende. dat de in de buiaen voordgedrevene
nem door aIle pore uze lighaamen heenen dringt. en door eell
papier. dat ove( de opening der buis gedekt wordt, door een
glazen rult, ja zelB door een houten fchot, gefloten deur en
dikke plank heenen dringt, bedacht hy, in een vierkant h:Juten
plankfen negts lllt!t ~en fpeld eenige gaatiens te prikken, en
aan
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aan de andere zyde van hetzelve een holle niet doorgaande
opening te booren, waarin een blikken fpreekbuis konde fluiten ; by fprak door dezelve, en de'ftem kwam zeer hoorbaar
uit de fpeldegaatjens , die in het plankjen gelloken waren ,
naar buiten. Deze ontdekking was genoeg om hem de ge.
heele zaak te doen' uitvinden , en hy vertoonde het zelfde
verfchynfel weldra veel volkomener, door middel van de na.
volgende bewerking.
In het vertrek, waar de vertooning zoude plaats hebben,
nam by eenige deelen van den houten vloer op, zaagde in
dezelven , op verfcheiden afftanden , vierkante openingen ,
waarin by zyne met fpeldegaten doorprikte plank ens deed
fluiten;' dezelve flegts van boven, waar de gaatjens uitkava.
men, met een ftukjen kryt even merkende. Van onderen te
aan lag de fpreekbuis,welke onder den vloer-genhtplakj
langs een der ftylen (welke een affchutfel uitmaakten, met een
gordyn gefloten , waar achter het Beeld, voor dat de ver
begon, geplaatst was) heenen en naar boven op een
-tonig
andere kamer in een fpreektrompet liep , waar door de Cornpure hoorde en andwoordde. Dit was het zelfde met alle
de overige plankjens, wier buizen te famen in, nevens elkan.ler geplaattte trompetten uitkwamen. gen der pooten van
den Stoet, waar op het Beeld zat, was hol, en firekte tot
geleider van het geluid in en uit het Beeld. Het onderfte
vlak van den poot was overdekt met een plankjen van dun
hout, waarin insgelyks gaatjens met een fpeld gefloken waren , welke de lucht , en dus ook het geluid , doorlieten. Het Beeld dus zullende verplaarzen , nam de Kun.
tienaar den Stoel op die wyze op , dat dezelve met het
vooreinde op de linker hand (leunde, terwyl by hem met
de rechter hand zo verre naar de linkerzyde fchoof, dat by
het hoofd achter den Stoel konde wenden, en dus het oog
in een regte lyn op het met fpeldegaatjens doorprikte einde
van den hollen poot konde hechten , en door den Stoel zei-.
ven niet belet werd, om het krytitipjen of vlekjen van het
plankjen, dat in den vloer lag, te kunnen zien; waarop hy
dan, met eene vlugge behendigheid , en door herhaalde oef
vaste hebbelykheid en flag , den 1 oot-feAingyrk
juist op het witte ftipjen, en dus op de gaatjens van de daar
onder gehechtte fpreekbuis, plaatie. Zo dra_de Stoel nu daar
op fond, en de Medehulp zulks bemerkte ,(die alweder door
een gaat jen in den zolder konde zien ,waar het Beeld verplaatst
went, en door welke der nevens elkander geplaat(te Spreek
moest) was by in ftaat om-trompenbyfkhore
de vraagen , die aan het Beeld gedaan werden , duidelyk te
hooren , en dezelve langs denzeifden weg , waardoor de Item
des fpreekers tot hem kwam, ook te beandwoorden; het geen
uien in de bygevoegde Plaat duidelyk aldus vindt aangeweezen :
Fig. 1V.
Q95
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Fig. IV.
a. De Wyze, hoe de Roel gedraagen moest worden.
b. De uitgeholde Poot van den ftoel, waarop het gezicht
van den vertooner gericht was.
c. Het Plaukjen, in den vloer gewerkt, dat, door het be.
treeden vuil geworden zynde, onmogelyk van den overigen
houten vloer te onderfcheiden was.
d. Het Stipjen of Tekentjen op het plankjen , ter plaatze
waar de fpeldegaatjens in de fpreekbuis uitkwamen, dat de
vertooner in het oog moest houden, om 'er den poot van
den bel juist op ta plaatzen.
e, De Spreekbuis, welke van onderen tegen de fpeldegaat.
jens van dit plankjen Boot , en voordl onder den vloer langs
een ftyl op de bovenkamer geleid werd.
Door deze zeer verborgen bewerking ging het fpreeken toe;
bet rooken werd insgelyks door den Compere op de boven.
hamer verricht; en daar alles, zo wel de fiem als in dit geval de rook, door een welgefloten buis geleid werd, had
by in dezelve door zuigen flegts den rook op te trekken, en
door blaazen dien naar beneden uit den mond te doen terug
keeren , even als of by uit een zeer lange pyp rookte.
Wat aangaat het raaden der oogen op de Dobbelbeenen ,
to van den tyd, waarop deHorologien, die men het Beeld voor
honden, als ook van de jaartallen .vin onderfcheiden Geld--hield,
h ukken, enz,; zulks werd ter uitvoer gebrggt door eene afzon•
derlyke affpraak met den Compere, welke geen de minste betrekking tot, de Geluidleiding had, en die eene geheel op zig
zelve baande, zeer omfagtige en moeílyke uitvoering ver.
eischte , door een groot aantal byzondere tekenwoorden ,
welke door den fchranderen Uitvinder 1. sjNNLL weldra af.
zonderlyk aan het Publiek door den druk bekend gemaakt
zullen worden.
-

BYDRAGE TOT ]DE NATUURLYKE HISTORIE DER VOSSEN.

Aan de Schryvers van de Yade#landfche Letteroefeningen.
Myne Heeren !
ene Bydrage tot de Natuurlyke Historie der Vosfen,
A
en tot een bewys van de Roofzucht dezer Dieren,
neem ik de vryheid UI. bekend te maken met de volgende
Gebeurenis , welke, des waardig gekeurd wordende, in Uw!.
geacht Maandwerk kan worden geplaatst.
In het voorleden Jaar ontdekte de Jager van een' myner
Vrienv'
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Vrienden , te Heeswyk In de Meijery van den Bosch , een
Vrienden,
Vosfen -hol , waaruit by een Vos had zien komen. Hy
deelde dit aan mynen Vriend mede ; en deze nam aanflonds
het beluit om het Hol te doen opgraven , in de hoop van
daarin een Vosfen-nest te zullen vinden. By het opgraven
der pypen vond men ook In de daad de Moeder-vos met
een nest van zes Jongen, welke aan(ionda wierden gedood ;
doch, het geen opmerklyk is, en tot ene proeve kan dienen
van den verflindenden aart dezer Dieren, men vond nog by
en in den omtrek van het nest de dode ligchamen en geraamten liggen van de volgende Viervoetige Dieren, Vo•
gelen en Visfchen :
Een Kat.
Vier Hazen.
Een Konyn.
Vyf Mollen.
Vyf Hoenderen.
Drie Patryzen.
Een Snoek.
Een Kwab-aal.
Drie Meer • aaien.
welke wanrfchynlyk allen door het Mannetjen waren gevangen
en aangebragt.
Men kan hieruit opmaken, hoe fchadelyk, over het ge•
heel , de Vosfen worden zouden , wanneer niet op den duur
alle pogingen in het werk wierden geheid, om dezelve uit
te rooijen.
Ik heb de eer met hoogachting te blyven
Uwl. beftendigen Lezer

° s Zioick, 29 Sept. 1803.D.

H A N E G R A A F F.

DE SCHILDER?.

Eene waare Gebeurtenis.
iet veele jaaren geleden, ten tyde dat
Gouverneur van Rome was, bevondt zich
N
te dier Stede een eerlyk man , door den last der jaaren ge-
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drukt, en gekromd door veelvuldige lichaamsongefteldheden.
Buiten ftaat om het werk , voorheen verrigt tot onderhoud
van zichzelven en zyne bejaarde Huisvrouwe, voort te zet.
ttn,
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ten, was hy genoodzaakt om her een en ander van het weimm
nige, 't welk by bezat, te verkoopen. Onder andere hing
by hem een klein Schilderf}ukje van fAPHAét., van zyne Ouders hem nagelaaten; doch by was niet in Raat om 't zelve
naar waaide te fchatten ; de rook en het flof, waarmede het
overdekt was, maakten 't zelve van weinig waarde in zyne
oogen. Om 'er eenig geld voor te maaken, vervoegde hy
zich by eenen Schilder , die (gelyk veelgin zyner Kunstgenooten) veel bedreevener was in Schilderyen te koopen en
te verkoopen , dan dezelve te vervaardigen. Zo ras by het
Schilderhuk ;e gezien hadr . ontdekte hy daarin de hand eens
grooten Meesters , en dat het van veel waarde was. Geldzugt
bewoog hem om misbruik te maaken van 's Grysaarts onkunde en behoefte. Hy lachte onder het bekyken, en zei de dat het broddelwerk van geese waarde altoos was; dan hy
boodt 'er hein egret 'eenige weinige Paolis voor aan , op
ecue wyze , dat by die eer fcheen te geeven als een aalmoes, dan in betaaling voor het Schilderllukje. Het aanbod
werd aangenomen, en hy nam , in 't hart verheugd over dit
buitenkansje , en lachende over 's armen mans onkunde , 't
zelve naar huis.
Eenige weinige dagen daarnaa bezogt een oude Vriend den
armen man; en het Schilderftukje niet op de gewoone plaats
zieade hangen, vroeg hy, waar her was. Hy kreeg berigt
van de verkoop , van den koop er, en van den prys daar voor
gegeeven. De eerlyke Vriend betuigde, met de grootfte aan
verontwaardiging over den trek , den ouden-doenig,zy
armen en onkundigen man gefpeeld ; verzekerde hem, dat
een groot Meester de Schilder was van het Stukje, als broddel werk verkogt , en dat hetzelve zeer veel waarde hadr.
Tellens raadde hy hem, tot den Gouverneur te gaan, met
aanbod om hem te vergezellen.
De geleerde Kerkvoogd, met veel oplettendheids het ver
gehoord hebbende, beval den ouden Man-haldesvor
en diens Vriend, hem de grootte van het Schilderflukje op
te geeven ; en verftaan hebbende wat het verbeeldde, liet
by deezen vertrekken.
Gelukkig bezat by in zyne Kunstzaal twee Schilderftukjes, omtrent van dezelfde afmeetingen als het hem befchreevene. Hy liet het- eene uit de lyst neemen , en zondt daar
om den Schilder en Ko prnan in Schilderyen. Deeze ge--op
komen zynde, vroeg hems de Gouverneur, of by een Schil•
derftukje kon bezorgen, gefchikt voor die lyst, en om een
tegenhanger te weezen van het andere. „ l k heb ,"
was zyn antwoord, „ juist 'er een gekogt , dat hier in zal
„ voegen; het is een keurlyk Rukje van RAPHA&L; 't is ais
„ of heg voor dit lystwerk gemaakt ware! " --- „ Laat
„ het

•E SCHILDEr,Y.

6r3

„ het my zien !" fprak de Gouverneur. De Schilder ging
heenen, en keerde terftond met het Schilderftukje weder.
Het Schilderftukje verbeeldde de Heilige Familie. Rook
en fiof van 't zelve afgedaan zynde, deeden de kleuren zich
in de hooglie volkomenheid op. De juistheid der omtrek
bevalligheid der klee--ken,dzagthiv lesc,d
ding, de fraaiheid der beelden , de kragt der uitdrukking,
duidde alles den grooten $APHeëL aan, in 't oog eens kunstkenners. Het Schildertukje in een licht geplaatst zynde,
waar het zich op het voordeeligst vertoonde, bekeek de
Kerkvoogd het eenigeu tyd , en vroeg na den prys.
„ Een Vriend;' antwoordde de Kunstkooper, „ heeft 'er
„ my gisteren tweehonderd Séquinen voor geboden, voor
„ een Engelsch Heer, die 'er zeer op geleld is. Ik heb het
geweigerd, en wilde 'er tweehonderd en vyftig Sequinen
,, voor hebben : een zo uitmuntend fink is zulk een prys
„ overwaardig. Nogthans , indien de Schildery uwe Eicel„ lentie behaagt, zal ik my vergenoegen met een' prys,
„ eenigzins den my aangebodenen te boven gaande."
De Kerkvoogd was ontroerd over den fnooden handel dee.
zes Mans; doch by wederhieldt zich , en zesde met bedaardheid, dat by hem de waarde van het Schilderftukje niet wilde
betwisten , noch ook dat het veel gelds moest kosten, maar
dat hy niet kon nalaaten zyne verwondering te betuigen, dat
by zulk een aanbod hadt afgeflaagen. De Schilder verklaarde
op het ernstigst, de waarheid vernield te hebben , en dat hy,
des vereischt wordende, zynen Vriend als getuige zou haa!en.
„ U zyn dan," hernam dei Gouverneur, „ tweehonderd
Sequinen geboden ?" — „ Deeze," was het antwoord,
zyn my geboden, en ik maak ílaat om 'er meer voor te
„ krygen." „ Wel nu, 't is genoeg ! " kreeg hy re ver
een' zyner knegts beval, een-lisanvdeGour,i
gordyn weg te fchuiven : dit gedaan zynde, vertoonde zich
de Grysaart, daar geduurende dit onderhoud verf'Choolen.
Men kan zich gemaklyk verbeelden , welk een fchok dit
den Schilder gaf. Doodbleek , geheel verwarring, beefde by
van 't hoofd tot de voeten. De Kerkvoogd liet hem eenigen
tyd in dien baat van fchrik en verwarring. Daarop , een
llrenge houding aangenomen hebbende, voerde by hem te gemoet : „ Snóodaart! gy hebt, op eerie allerlaaghartigfie wyze,
„ uw voordeel gedaan met de onkunde en armoede van een ors„ gelukkigen Grysaart. Gevoeldet gy niet, terwyl gy hem op
„ die laage wyze bedroogt. de Natuur met ontroering in uw
„ binnenfle fpreeken ? Kwam uw hart niet op tegen het
„ ontneemen van het brood uit den mond eens Grysaarts?
„ --- Snoode Schurk ! gy weet , welk een ftrafl'e uwe
,, boosheid wags. liet is te zagc , u ce veroordeelen vol.
„ geus
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gens het vonnis , 't welk gy zelve velt : dan laat dit egter
uwe ftraf weezen. Doch de Hemel bewaare u voor een
volgend fchelmftuk; want dan zult gy dubbel voor beide
„ betaalen. Nu zult gy de tweehonderd Sequinen, welke
„ dir Schildertukje, volgens uwe eigene waardeering, waar„ dig is , en omtrent welke gy als 't ware koop gemaakt
„ hebt , zonder uitfiel aan deezen Grysaart geeven ; en het
„ eerde bedrog , 't geen ik weder van u verneem, zal uw
„ volftrekt bederf naa zich floepen!"
De overtuigde Schilder ging heenen, verfchrikt, verfaagen
en raadloos. De goede oude man ftortte traanen van .bewondering en dankerkentenisfe, zegende herhaalde keeren zyn Be.
fchermer en Weldoener, die het dubbel genoegen finaakte van
de onfchuld voor bedrog bewaard, en de u fchuldigen in zy•
ne eigene ftrikken gevangen te hebben,
IBRAHIM.

Een Perfaaansch Vertelzeil,
Shfrvan , een PerJsch Landfchap, hadt langen tyd de zege-

ningen des Vredes genooten. De gelukkige lnwoonders
(maakten . in 11111e rust, alle de voordeelen , die een verftandig Vorst zynen Onderdaanen weet te verfehaffen. 's Vortten
naam was InRAFIIM, Geheel bedagt op het geluk zyns Volks,
maatigde hy zyn Oppergezag, door uitmuntende Wetten; Iloeg
naauw acht op zyne Staatsdienaaren en Volks-overheden, opdat zy allen regt lieten wedervaaren , zonder aanzien des perfoons: hy moedigde den Landbouw en de Kunsten allerwegen aan ; deelde belooningén en firaffen uit, naar billykheid
en regt. Door alle deeze middelen hadt by gerustheid en
weltevredenheid in alle deelen zyns Ryks gevestigd, en 'er
voivrolyken overvloed ingevoerd. Terwyl dit Volk ten
toppunte des geluks was opgefteegen , en eenpaarig de zege
Vredes en der Regeeringe met dankbaare harten-nigeds
toejuichte, en uitweidde in den lof des Souverains, kwats 'er
eene tyding, die de groottle ontfleltenisfe baarde.
De groote TAMERLANE, die de fchrik van geheel 4/ia geworden was, 'er vuurig op gefield om de grenzen zyns Ges
bieds wyder en wyder uit te zetten, naderde het Ryk van
Shiryan , met een talryk Leger, om 't zelve te onder te bren.
gen, en aan zyne andere vermeesteringen toe te voegen.
Op het hooren deezer droeve maare, deedt IBRAHtM, veel
meer bekommerd over het lot zyns Volks , 't geen hy met
den groottien ramp gedreigd zag, dan over zichzelven, terfond alle zyne Raadslieden zamenkomen, om te beraadfaa•
gen,
.
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gen, wat in deezen dreigenden en dringenden nood te doen
Mondt.
Osa.sM , de Veldoveríte zyner Legermagt, een trotsch en
dapper Man, riep terfiond : „ Oorlog ! Oorlog moet 'er ver„ klaard worden 1 Laat de wreede TAMERLANE komen , -„ hier, bier is het, dat by Mannen zal aantreffen, die in
„ ílaat zyn om eindelyk zynen hoogmoed te vernederen! Nie„ mand onzer , 6 IBRAHIM 1 die zal weigeren zyn laatíten
druppel bloeds te ftorten voor U , voor uwe Kinderen, voor
„ ons Land, voor onze Woontleden. De ífoutmoedige vyand
„ zal ondervinden, hoe hard het valle, te vegten tegen een
„ Volk , 't welk beflooten heeft, liever alles te waagen , al„ les op te offeren, dan zich te onderwerpen aan zyn wreed
„ en affchuwelyk juk."
Wanneer de moedige en dappere Krygsheld zich nedergezet
hadt , rees vsaex , 's Konings Schatbewaarder , op, en fprak:
„ 6 IBRAHnn t ik ben zo gereed als iemand uwer Dienaaren
„ om rnyn bloed te florten , rnyn leeven op te offeren , in„ dien gy tot den Oorlog befluit , en denkt door dit middel
„ ons te kunnen redden. Nogthans, hoe kan ons Volk , zo
„ veel minder tairyk, door een langen Vrede den Oorlog
geheel ontwend , zich verzetten tegen een zo Inagtig Le„ ger, gewoon te overwinnen, en vuureg door herhaalde ze,, gepraalen? Het komt my raadzaam voor, den Vrede te
„ verzoeken van den wreeden TAMEItLANB, indien deeze verhoopt kon worden , en men ontheeven kon blyven van de
„ ondraaglykfte ilaaverny. Ik zie geen open dan in de vlugt.
„ UwPerfoon, uwe Schatten moeten ten fpoedigften geborgen,
„ en na elders ,in een veilige wyk, gebragt worden. Wy, als
„ getrouwe Onderdaanen, zullen u volgen, werwaards gy ook
verkiest heen te trekken. TAMERLANE zal zich niet lang
„ onthouden in een van Schatten ontiedigd Ryk ; zyne Eer„ zugt zal hem aandryven tot bet manken van verder afgele.
„ gene vermeesteringen; en wanneer de Oorlogsfloret voorby
is , zal de goede Hemel ons den weg openen om tot ons
„ Land en onze Bezittingen weder te keeren."
De gevoelens der Ryksgrooten waren verdeeld tusfchen deeze twee tegen over elkander flaande Partyen. Eenigen lieten
zich flerk, uit , om moed en onverfchrokkenheid tegen de
overmagt van TAISIERLANH te ílellen ; -anderen keurden he
wyzer en geraadener, het juk deezes Aloverweldigers doos
eene.tydige vl gt te ontgaan.
1BRAHIM , deee flrydige merningen gehoord hebbende ,
fprak: „ Ik prys den moed en de dapperheid der zodanigen,
„ die zich bereidvaardig wonen om hun leeven voor hun
„ Vaderland op te offeren; en, door zulk eene proeve , zou
„ myne liefde tot u grootlyks vermeerderen , indien dezelve
„ voor vermeerdering vatbaar was; maar die zelfde liefde,
„ wel.
-

-
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„ welke ik u. toedraag, gedoogt niet, om bloed, my zo dir%
't Is waar,
„ baar, ten mynen gevalle te doen Horten.
dat de vlugs my aan zyne overheerfchende magt zou ons„ trekken} maar de woede van TAMERLANE zOu met de'
,, te grooter wreedheid vallen op het ongelukkig Volk, daar
„ aan blootgesteld. Ik dank den Hemel , dat dezelve
„ my eene betere gedagte heeft ingeflort, om u allen te be.
„ houden. Gy zult welhaast weeten,welke die is. —
„ Bidt intusfchen. den Hemel, dat dezelve myne oogmerken
,, begunfigel"
De Raad fcheidde vaneen, IBRAHtM begon onmiddelyk Ge.
fchenken van de rykite foort gereed te maaken, en besloot,
met dezelve zich te vervoegen by TAMERLANE , om de veybeid en veiligheid zyns Volks te bewerken.
TAMERLANE hadt een bevel doen uitgaan , dat de Gefchen.
ken, hem aangeboden, altoos negen in getal moesten weezen.
IBRAHIM, des gedagtig, vervoegde zich tot den Overwinnaar,
en boodt hem ten gefchenl:e aan , negen fraaije Paarden , ryk.
lyk met goud en paarlen vercierd; negexl Luipaarden , tot de
jogt afgerigt, met gouden halsbanden; negen zyden Dekklee.
den voor Tenten, fraai met goud en zilver geborduurd; negen Vloertapyten , in den heerlykflen fmaak géwerkt; negen
gouden Vaten, met kostbaare fteenen omzet : van dien aart
waren alle de overige Gefchenken negen in getal. Eindelyk
boodt by hem eenige Slaaven aan; doch deezer getal bettondt
uit agt. —•-- „ Waar," vroeg de Tartaar/che Koning op
een forfcben toon, „ waar is de negende Slaaf?"
IIRAHIM , zich voor TAMERLANE nederbuigende , fprak
„ Hy ligt geknield aan uwe voeten. Gy zult geen onder„ werplyker, geen getrouwer Slaaf hebben. De ketenen der
„ Slaaverny zullen my welkom weezen , indien ik daarvoor
gunst en veiligheid voor myn verlegen Volk kan bedingen,
„ en 't zelve voor uwe wraak beveiligen. 0 Magtige TAMER„ LANE 1 ontferm u hunner alleen; laaten zy bevryd mogen
„ weezen voor allen geweld en boon. Wat my betreft,
„ befchik over myn lot, naar uw welgevallen. Ik ben reeds
,, de uwe."
TAMERLANE, getroffen door dit gedrag , vondt zynen trots
geleenigd. Hy beurde IBItAnIM op, zeegende : „ Een ge„ heel ander lot , dan dat van Slaaverny, verdient eene
„ zo verheevene Deugd. Gy zult de eertte plaats beklee•
i den onder myne Vrienden. Ik zal u befchouwen als een
„ Broeder , als een Vader. Keer volvrolyk tot uw Volk we„ der ; vaar voort met hetzelve gelukkig te maaken , gelyk
„ gy tot duslange gedaan hebt. Indien myne beflemming my
„ niet opriep tot uitgebreider en roemryker onderneemingen ,
„ dan zou het myn grootst genoegen weezen, in een klein
„ Koningryk te leeven, en alle myne poogingen in te fpan„
„ nen, om uw voorbeeld na te volgen."

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN.
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

AANMERKINGEN, OVER HET GEBRUIK EN DE UIT*
OEFENING DER MUZYK.

(Naar het Engelsch.)

27e man that bath not mujic in himfelf,
Nor is moved by concord of fweet founds,
Is fit for treafons, Jiratagems and fpoils;
The motions of his [pint are dull as night,
And his afetïions dark as Erebus:
Let no fuch was be trusted.

^VJ einigen zyn 'er , die de, bekooringeni der Muck
W niet gevoeld, en erkend hebben, dat de uitdcukk
kingen daarvan verftaanbaar waren voor het hart. Het
is eene taal van aangenaame gewaarwordingen , welfpreekénder dan woorden: z y luistert het oor de klaarfte aanduidingen in : doch hoe ze geleerd werd, aan
welk een oorfprong w y dezelve hebben toe te fchryven , of wat de l:eduidenis is van eenige haarer meest
treffende toonen , weeten wy niet.
Wy gevoelen duidelyk , dat de Muzyk de aangefaal
me en verhevene driften treft en zagtlyk beweegt ; dat
dezelve ons in zwaargeestigheid nederdrukt , en in
vreugde opbeurt; dat ze ons in tederheid doet wegfinelten , en tot woede vervoert : doch haare veerkin.
gen zyn zo kiesch en teder, dat, even als in een treurfpel , zelfs de driften, die gewond zyn, behaagen : de
klagten der Muzyk bekooren ; haare woede heeft ietsF
heldhaftigs en ftreelends. Naardemaal de menfchen de.
byzondere driften met eene ongelyke maate van kragt
gevoelen, moet hun fmaak in harmonie naar evenredige
beid veranderen.
Muzyk is eene taal, tot de driften gericht: maar de
ruw•
Rr
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ruwfle driften neemen, als 't ware, eene nieuwe natuur
aan, en worden in de harmonie behaagelyk. Men mag
ser byvoegen, dat ze eenige driften opwekt, welke wy
in den gewoonen loop des leevens niet voelen. By.
zonder bnttaat de verhevent'ce aandoening der Muzyk
uit eene duistere bevatting van denkbeeldige of harsfen.
fchimmige fchoonheid en verrukking , merkbaar genoeg
om de verbeelding aan te vuuren , doch niet klaar geiloeg om sen voorwerp van kennisfe te weezen.. Deeze
fchaduwagtige fchoonheid zoekt de geest, met eene kwy.
mends nieuwsgierigheid, to een onderfcheiden... voor
bevatting te maaken; doch zy verdwynt en-werpvan
ontglipt ons, even als de loshangende denkbeelden van
eenen aangenaamen droom, die wy ons niet klaar kunnen herinneren , maar nog niet geheel zyn weggeweeken. De edelfte verrukking van de Muzyk fehynt derlhalven , fchoon weezenlyk en treffend , al te verward
en te vlugtig, om 'er een onderfchéiden denkbeeld van
te vormen. Harmonie wordt altoos door het Algemeen verftaan, en veelal, miskend door de Muzykanten, dewyl zy dikwyls te zeer de flaaffche naavolgers
zyn van den heerfchenden (naak, en, veel tyds en ar
te koste gelegd hebbende aan het werktuiglyk-beids
gedeelte, zeer veel Rellen in vaardige handgreepen,
welke egter geene weezenlyke waarde hebben ,' ,dan in
zo verre zy dienen om die verzameling van klanken te
vormen-,. welke de driften roeren.
Uitdrukking is de hoogde voortrefykheid der Muzyk. Zonder deeze mag dezelve, het oor ilreelen, den
geest des hoorders eenigzins bezig houden, voor een
oo-enblik de angstvallige bezorgdheden deezes leevens
verdryven , des Muzykants behendigheid toonen , de
kunst van den Componist of de verdienden van het
Muzyk-infl:rument aanduiden, en, langs alle of eenige
-van die wegen., een gering vermaak verfchaffen
maar, zonder de aandoeningen te treffen en in te neemen , kan de Muzyk nimmer die beftendige , nuttige
en hartttreelende voldoening verfchaffen , welke Wetgeevers, Krygslieden en Geestlyken 'er van verwagten.
Is het ongepast, natheid en duurzaamheid aan de uitwerkzelen deezer edele Kunst toe te fchryven? Dat
wy eenigzins den lof daarvan ophaalen. — Moedigde
een der verflandigfle en minst den weliust botvierende
oude Wetgeeveren, i. cui US , de Muzyk niet clerk
aai, 9
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san? Schryft POLYBIUS , een oordeelkundig Gefchiedboeker, de befchaafdheid der 4rcadiëren niet aan dee.
ze kunst toe? Wyt by de barbaarschheid hunner nabuuren, de Cynethiaanen, niet aan derzelver verwaarloozing? Geeft MONTESQUIEU, een der eeríle Man.
nen in de Staatkundige Wysbegeerte van deezen tyd;
aan de Muzyk den voorrang niet boven andere uit
fpanningen, als die het minst de ziel bederft? QUINTILIAAN is zeer breedfpraakig in het pryzen der Mu.
zyk; by verheft dezelve , als een prikkel tot dapper.
heid , als een werktuig van verilandlyke en zedelyke
béfchaaving, als een hulpmiddel tot weetenfchap , als
een voorwerp., 't, geen de aandagt der verftandigften
verdient , als een %bron van troost, als een helpfter in
den arbeid, zelfs voor de geringtten. De Helden van
oud Griekenland treefden 'er na, om in de Muzyk uit
te munten; en het wordt als Bene zeldzaamheid in THEMISTOCLES opgetekend, dat by zulks niet deedt. Het
blykt , dat SOCRATES berouw hadt over het niet verder
brengen in deeze kunst : want by verhaalde aan CEE5, korten tyd vóór het drinken van den dc odlyken
beker, dat by zyn leeven lang ontrust geweest was
door een droom , waarin iemand hem fcheen toe te
roepen : „ ó SOCRATES ! , jeVlytig u op de Muzyk!"
overeenkomftig met welk vermaan by, onder het von.
nis des doods, zich verlustigde met eenige der 1'abelen van Esopus in verzen te brengen, en een lofdicht
ter eere van APOLLO te vervaardigen, — het éénige dichtwerk , 't welk by toen ter hand kon neemen. By de
Legers heeft men de Muzyk altoos' aangekweekt , als
een bron van vermaak , als een beginzet van geregelde'
beweeging, en een prikkel tot geestdrift en betoon van
heldenmoed. De Zoon van SIRACH rekent de oude
Dichters en Toonkunftenaars eere waardig , en ran fchikt die Mannen onder de weldoeners - des Menscg•
doms. ja j sus cisRlsTus en diens Afgezanten bedienden
'er zich van ; te welker oorzaake'•ede Muzyk in den
Christlyken Eerdienst is ingevoerd,' en men deeze door
alle Eeuwen heen heeft gehandhaafd.
De Muzyk zou egter zich zo kragtdaadig aan de al.`
gemeene hoogagting niet hebben aanbevolen, indien de.
zelve allerwegen alleen werktuiglyk geweest ware:
want de uitdrukking der Muzyk zonder Dichtkunst is
wild en onbeltemd : van hier• is het, dat het zelfde Air
Rrs
som-
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zomtyds herhaald mag worden in elke afdeeling van
een lang Zangftuk. De verandering van de denkbeelden des Dichters, mits het onderwerp bykans liet zelfde blyve, vordert niet altoos eene verandering in de
1Vluzyk. En, indien fommigen dit anders beoordeeld
hebben, zyn zy tot deezen mistlag vervallen, door te
veronderílellen , 't geen elk Muzykkundige ongerymd
keurt, dat, in de verzen op Muzyktoonen te brengen,
of Muzyktoonen aan een vers toe te voegen, byzondere woorden byzonder daar op pasfende toonen moeten hebben ; en niet , dat de algemeene toon van de
IVluzyk zamen moet hemmen met de heerfchende ge,
voelens, in het geheele ftuk uitgedrukt.
't Is waar, dat when aan een geliefd Air, zelfs wanneer het niet met woorden vergezeld gaat , doorgaans
zekere denkbeelden hegt, welke daarop worden toegepast ingevolge van eenige toevallige zamenvoeging; en
zomwylen verbeelden wy ons zekere overeenkomst
(welke egter louter verbeelding is) tusfchen zekere melodien en zekere voorwerpen of gedagten. Zo verbeeldt
zich een Schot, dat 'er eene foort van gelykheid is tijsfchen het verrukkend Air, by zyne Landgenooten bekend onder den naam van Tweedfide en het vertoon
van een fchilderagtig herderlyk Landfchap ; en aan het
zelfde Air, zelfs wanneer het alleen gefpeeld wordt,
kan by de denkbeelden hegten van romaneske liefde en
,le gerustheid des landleevens, dewyl deeze. het onder-werp uitmaaken van een klein aartig zangftukje, 't welk
bv menigmaal op die wyze heeft hooren zingen. Maar
dit alles is het uitwerkzel van l:ebbelykheid. Een
vreemdeling, die deezen toon voor de eerite keer hoort,
stat zulk eene verbeelding niet op. Het uiterfte, 't geen
men van hem kan verwagten, is de erkentenis, dat het
zangtlukje zagt en eenvoudig is. Hy zou lachen, indien men hem vroeg, of het eenige gelykvormigheid
heeft met de bergen, de velden, rondsom eene fchootie
rivier; en zou by misfchien denken, dat het niet meer
strekte, om , romaneske liefde, dan om huwelyksgenegenheid, ouder- of kinderliefde, vertederde zwaar geestigheid, bedaarde vreugde, of eenige andere zagte drift,
aan te duiden. Zeker gaat het, dat op elk deezer onderwerpen een Lied zou kunnen worden opgefteld, met
het andere in toones •geheel gelyk. Zo dubbelzinnig is
de Muzykaale uitdrukking.
Hat
,
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Het gaat desgelyks door, dat de enkel Intlrumentaale
Muzyk dikwyls betekenis ontleent van uitwendige omflandigheden. Wanneer een Leger in ílagorde olï den
vyand aanrukt, zyn 'er geen woorden noodig, om mee e geeven aan het Krygsmuzyk. Een deftige toon,
1p het Orgel aangeheeven, by den aanvang of onder •de
Godsdienstoefening, kan niet alleen de ziel verheffen,
en van Godsvrugt vervreemde gedagten verbannen, maar
ook, kragt ontleenende van alles, wat ons omringt,
Godsdienftige denkbeelden opwekken.
Men kan mede niet lochenen, of Inftrumentaale Muzyk kan onze aabdoenlykheid en opwekken, en 'er eene
richting aan geeven; ik wil zeggen, de ziel voorbereiden tot zekere aandoeningen , en bepaalen tot zeker
flag van gewaarwordingen , meer dan tot andere,
by voorbeeld , meer tot zwaargeestigheid dan tot vrolykheid, meer tot bedaardheid dan tot driftvervoering,
meer tot Gpdsdienfligheid dan tot ligtvaardigheid, en
omgekeerd. Zekere toonen zyn 'er ook , die , altoos
vergezeld gegaan hebbende met zekere bedryven , enkel door kragt van gewoonte, de menfchen tot zekere
bedryven aanzetten. Van deezen aart zyn de tonnen,
doorgaans gebezigd om de beweegingen der danslenden
te regelen.
Nogthans is het, over 't algemeen , waar, dat de
Dichtkunst de onmiddelykfie en naauwkeurigfte ver
Zonder dit hulpmiddel, zou-klarfteisdMuzy.
men van het fchooníle Muzykftuk, voor de eerlte. keer
gehoord, mogen zeggen, dat het iets betekende; maar
wy zouden niet in haat weezen te zeggen, wat. Het
moge het hart tot aandoenlykheid flemmen ; maar de
Dichtkunst , of de taal, zal zeker die aandoenlykheid
tot eene weezenlyke opgewektheid verheffen, door de
verbeelding te vestigen op eenige bepaalde en aandoen.
lyke denkbeelden. Een fchoone Symphonie , op een
fpeeltuig keurig uitgevoerd, ftaat gelyk met eene Re.
denvoermg , door de kunst der Welfpreekenheid in
eene onbekende taal gehouden : deeze moge ons eenigzins aandoen, maar brengt geene bepaalde gewaarwordingen te vege: wy worden 'er misfchien door onthutst, bedroefd, of vertederd ; doch het is alles zeer
onvolkomen, dewyl wy niet weeten , waarom. De
Zanger, dit zelfde Air opvattende, en 'er woorden aait
toevoegerde , vertaalt , als 't ware, die Redenvoering
Rr3
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in onze eigene taal: dan verdwynt alle onzekerheid;
de verbeelding krygt bepaalde denkbeelden, en bepaal
bezit van het, hart.
-debwgin m
Een groot gedeelte van de hedendaagfche geliefde
Muzyk fchynt veeleer gefchikt om de toehoorders te
ftreelen en te verrukken, dan om hun met ftandhoudende aandoeningen te vervullen. En, indien dit het eind
dan zeker is de heden-ogmerkdMuzynsti,
juist zo als ze weezen moet, en de eenvou--dagfche
diger Muzyk van vroegere dagen heeft geene waar
altoos meer ; dan is het niet noodeg te onderzoe--de
ken, of het beter is voor de toehoorderen, dus geftreeld
en verrukt te worden, dan dat zich fchoone denkbeelden in hunne verbeelding drukken, dan dat hunne har
tedere driftvervoering wegfmelten, of zich door-teni
verhevene opheffen.. Maar, indien dit ééne ftuk wordt
toegeilemd , dat de Muzyk nnecr of min volkomen is,
naar maate dezelve meer of. min vermogen op het hart
hebbe, dan zal volgen, dat alle Muzyk, die enkel in
klanken beftaat, en geene betekenis ontleent van eenige
der bykómende hier boven gemelde omílandigheden, in
zekere maate onvolkomen is; en dat, zo lang de Reeels, welke wy nu voorts zullen aanduiden , door de
Toonkunst-beoefenaars, in het opflellen en uitvoeren,
over 't hoofd gezien worden , de il-emmelyke Muzyk,
fchoon dezelve de menfchen moge verbaazen, en eene
kortftondige voldoening verfchaffen, nooit gepaard zal
gaan met de gewigtige uitwerkzelen , welke wy weeten,
dat, in vroegeren tyde van eenvoudigheid en onbedorven (maak, plaats hadden.
Vooreerst. Is niet goede Muzyk, op flegte Woorden
geleld, even onbeduidend, en daarom even ongerymd,
als goede Woorden op flegte Muzyk gemaakt, of als
welklinkende taal zonder betekenis? Nogthans fchynen
de Muzyk-kunttenaars veelal onverfchillig omtrent dit
ftuk. Indien de klank der woorden goed is , of de betekenis eeniger woorden aangenaam, bekreunen zy zich
niet aan den zin of het fraaie. In dit alles iehynen zy
hunne eer zo weinig te raadpleegen als het fchenken
van verstandig genoegen aan anderen. Wat zal de ziel
verheffen van dien Muzyk-kunstenaar , die zich nederzet om Muzyk te vervaardigen vroor laage onderwerpen?
De geest van _ h ANDEL zweefde nooit ten hemel, dau
wanneer by een heilige aandrift en verxukking voelde.
Ten
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Tin tweeden. Moeten de woorden van ieder Zanguk niet vert}aanbaar weezen voor ieder , ten wiens
behoeve het vervaardigd is? Moeten zy niet onderfcheiden getoond weezen, zo dat men ze even duidelyk hoort
als de nooten? Of kan 's menfchen geest, op Bene redelyke wyze , voldaan worden door hetgeen dezelve
niet verftaat, of, verílaande, niet bevat ? En is , uit
deezen hoofde, de Muzyk van een Gezang niet gebrek
wanneer dezelve zo zamengefteld is, dat de on--kig,
derfcheidene klankgeeving aan de woorden ondoenlyk
wordt ?
Ten roerden. Kan 'er, indien des Zingers fiem en
woorden gehoord moeten worden in elk gedeelte van
,een Gezang, eenige tigenaartigheid weezen in veel gerugtsmaakende Accompagnementen? En daar elk Speer, in een groet aantal Muzykanten, niet voltlrekt de
regelen van •welvoeglykheid in acht neemt , en eenige
der uitvoerderen meer bezorgd zyn om zich te onder.
f! heiden, dan om aan het zang- en fpeel-iluk regt te.
'iaaten wedervaaren , zal dan tiet het met zang paaren
van Speeltuigen bykans noodwendig al te gerugtmaakend
worden, indien het dus is zamengefteld2
Ten vierden. Strekt niet de veelvuldige herhaaling
van dezelfde woorden in een Gezang om de meening te
verdonkeren, en de aandagt van den zanger en den hoor
te verbysteren ? En zyn niet lang uitgehaalde af,-der
deelingen (of opeenvolgingen van nooten, gefield boven
.ééne tyllabe) aanleidelyk tot die zelfde verkeerde uitwerking, met dit daar bykomend nadeel, dat zulks de
Item onbekwaam maakt ter uitdrukking, door dezelve
uit te putten? Is niet eenvoudigheid even zeer eene vol
als in de Schilder- en Dicht,-mnaktheidMuzy
kunde? Of zouden wy dien Redenaar bewonderen, die
verkoos in vyfhonderd woorden een gevoelen uit te
drukken , 't geen hy kragtiger en klemmender in vyf
kon mededeelen?
Ten vyfden. Behoort niet de Zanger bedagt te weezen , dat by zo wel gevoelens- als woorden hebbe uit
te drukken? En indien dit zo is, dan moet hy zo wel
verflaan wat hy (preekt als wat by zingt , en niet alleen
zyne nooten den toon geeven met de kunst eens Muaykants , maar ook met de eigenaartigheid van een , die
in 't openbaar fpreekt. Indien hy geleerd hebbe zulks
tie doen , zal hy, in gevolge hier van , alle grimasten
Rr 4
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en vreemde gebaarmaaking vermyden , en zich ir, het
zingen kwyten als een redelyk fchepzel, een man van
verfiand; terwyl hy, door eene bier mede itrydige han
veeleer moet befchouwd worden als een fpee.-delwyz,
lende pop of, een blaastuig, dan als een fraai Zanger.:
Ten zesden. Is niet de Kerk-muzyk gewigtiger dan
eehig ander, en behoort dezelve, te dier oorzaake, niet
allerveriiaanbaarst en nadruldykst te ;veezen? Maar dit
kan het geval niet zyn , indien de nooten uitgehaald
worden tot zulk eene onvoegelyke lengte, -dat men de
woorden des Zingers niet kan verstaan. Daarenboven,
ftrekt niet de te groote langzaaMheid in zingen en
fpreeken eer om den geest af te matten , dan de ver
te verheffen , of het hart te verwarmen ? Uier..,-belding
uit zouden wy mogen afleiden, dat het flemlyk gedeelte van het Kerkgezang niet te langzaam moet gaan, zo
dat het den Zanger vermoeije , en ftrekke om de woorden des gezangs onverftaanbaar te doen worden voor
de toehoorders.
Ten zevenden. Strekken de te. kunflig gevormde
Toonvallen , 't zy in 't zingen of in 't fpeelen, tot
geen ander einde, dan om onze aandagt van het on.
derwerp af te trekken , en ons met verwondering te
doen fiaaren op de buigzaamheid van áíe Item des Zan.
gers, op de vaardigheid van de vingeren des Speelers,
of op den klank zyns Speeltuigs. En, indien dit het
éénige is, daardoor te wege gebragt , flrekt zulks
dan niet om het groot einde der Muzyk te overdwars.
fen in Rede van te bevorderen? Wat zouden wy denken van een Tooneelfpeeler,, indien by,, op het einde.
van elk bedryf, of van elke alleenfpraak, zyne item op
eene verbaazendt; wyze uitzette, eer vreemd en fchrikbaarend gelaat vertoonde, en eenige voeten hoog fprong?
Wy mogten ons verwonderen over de flerkte van zyne
fiem, de buigzaamheid zyner gelaatstrekken, de vaar.
digheid zyner ledemaaten , doch zouden in dien Too•,
neelfpeeler den bedreeven man in zyne kunst niet vinden , of hem aanzien als eenen, die een behoorelyk ontzag voor zyne toehoorders betoonde.
Maar, is het niet aangenaam , een kunstvol Gezang te
hopren van een afgerigt Muzykant, fchoon nu en dan
zyne flem onder het volvoeren van zyn fluk als weg4
zinkt, en fchoon de woorden des Gezangs, door hun,
die het hooren , niet verftaan worden, en de Zanger

zel.
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-te1ve die misfcbien niet verflaat ? — Hierop mogen wy
antwoorden, dat niets recht aangenaam kan weezen, 't
geen teteurftelling medebrengt. Im het veronderti:eide
geval mogen de toonen der femme ongetwyfeld genoegen geeven; doch wy verwagten iets meer, dan enkel bevalligheid van toonen. Van Dichtkunst met Muzyk gepaard hebben wy regt om uitdrukking, gevoel en
melody te verwagten, en, met één *oord, alles, wat
de Toonkunst kan verfchafffen. Maar in welluidenheid
van toonen is de beste Zanger niet meer dan, of nauw
aan een Eolus-Harp, aan VISCHERS Hautboy,-lyksge
of GIRANDINIS Violin. En kunnen wy, zonder ongenoegen te ontwaaren, zien , dat een Mensch als' in eert
Speel-infhrument verandere? Kunnen wy voldoening vinden in hetgeen alleen het Oor streelt , daar *y reden
hadden om te hoopen dat ook het Hart zyn aandeel
zou krygen?
Alles, in kunst, natuur, of het doorgaand leeven, moet
genoegen fchenken, als het aangenaame driften in 'srnenfchen geest opwekt. En, naardemaal alle de driften,
welke de Muzyk kan inboezemen, van eenen aangenaamen aart zyn, zo volgt, dat alle hartstogtwekkende Muzyk aangenaam moet weezen. Muzyk mag Godsdienitigheid, dapperheid, medelyden, goeddaadigheid en gerustheid inboezemen ; zy mag eene edele bezorgdheid
te wege brengen,welke het hart vertedert, zonder 't zelve
te wonden, of een verheven fchrik verwekken , die de
verbeelding treft; maar de Muzyk heeft geen toonen
voor godloosheid, lafheid, wreedheid, haat of misnoegen. Elke weezenlyke regel der kunfte strekt om
aangenaame zamenvoeging van klanken voort te brengen; en het valt bezwaarlyk te begrypen , hoe daaruit
eenige verdriet veroorzaakende of inisdaadige aandoeningen kunnen ontdaan. Het moge doenlyk weezen ,
door middel van harde toonen, ongeregelden rym, en
aanhoudende oneenftemmigheid, de ziel in eenen onaangenaamen ltand te brengen, en fchriklyke gedagten zo
wel als misdaadige neigingen en kwellende gewaarwordingen te doen gebooren worden : doch dit zou geen
Muzyk weezen; en kan het nooit het belang der Maat.
fchappye zyn, zulk een veragtlyk en fnood Kunst,
misbruik te bevorderen.
-

-

-
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ZONDERLING HULPMIDDEL

ZERICHT, AANGAANDE EEN ZONDERLING HULpMIDDEL VOOR SCHYNBAAR GESTORVENEN.
Door den Hofraad VAN HILDEBRAND ,

van Lemberg.

et is eene bekende oude Waarneeming, door veele
nieuwere bevestigd, dat de uitwendig aangebragfl
Ie Geneesmiddelen eene uitwerking doen, overeentlem-

mende met de kragten, die zy, inwendig gebruikt, be.
toonen. Daar de toeilellen tot de .Tabaksrookclyfleeren , die zich, in het weder opwekken der Schyndooden,,
dikwyls zo Vermogende betoond hebben, alomme niet
bleeds by der hand zyn, zo verdient deeze Aanmerking toegepast te worden op het uitwendig gebruik der
Tahaksbladen, dewyl derzelver kragtige uitwendige werking , door de volgende zonderlinge Gebeurtenis , toevallig is beweezen. Een Escadron van Hufaaren, die
uit Hungaryen naar Gallàcier, verlegd wierden, namen
Funne geliefde Tabaksbladen mede over de grenzen ;
doch om het ontdekken derzelve, aan de tolkamer op
de grenzen , voor te komen , lagen zy hunne bladen
rondom de borst en den buik, 't geen by hen allen,
zonder uitzondering , hoofdpyn , duizeligheid en braakingen verwekte ; t welk zo veel te aanmerkenswaardi.
er 'was, om dat deeze lieden aan den prikkel des Taaks zo gewoon zyn. Dit Geval heeft my op het denkbeeld gebragt, om by Schyndooden, wanneer 'er oogenblikkelyk geeue andere middelen by der hand waren,
uitwendig van de Tabaksbladen gebruik te maaken, zo
om dezelve aan te leggen, als om daar mede, in plaats
van bordelen , te wryven. Hier van heb ik eenmaal
een zeer gewenscht gevolg gezien , en vind my daar
door verpligt zulks vervolgens aan te beveelen, in gevallen, waarin zodanig een prikkel van dienst kan zyn..
? og vind ik my Verplrgt, by deeze gelegenheid aan te
merken, dat wy, in onze proeven by in fchyn overledene
voorwerpen, doorgaans te driftig en te geweldig zyn :
wordende wy door de grootheid der zwakte verleid,
om te veel te doen, en den Regel te verwaarloozen, die ons gebiedt, in geval van eerie direkte zwak
fcid, die doorgaans by in fchyn overledenen plaats heeft,
den prikkel., in den beginne, zeer zacht, en ailengskens
op-
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Opklimmende, te maaken. Het geweldig drukken, fchudden en wryven van zodanige menfcncn , is in den beginue fchadelyk, en de werktuigelyke prikkel is op zichzelven niet alleen toereikende. Hierom beveel ik, in
het toekomende, op het nadrukkelykst aan, het wryven
met Tabaksbladen, die byna alomme gemakke yk te bekomen zyn, zonder echter daarom het gebruik van andere gepaste middelen te verwaarloozen.
,

LEEVENSEERIGT VAN WYLEN DEN NATUUR- EN
PLANTKUNDIGE JOSEPH GAERTNER.
Volgens DELEUZE.

en Beoefenaars der Weetenfchappen heb.
^T ben ,- door alle Eeuwen heen , als 't ware eene
Maatfchappy op zichzelven uitgemaakt, welker Leden,
fchoon in onderfcheidene Landen huisvestende, nogthans
vereenigd zyn door denzelfden fmaak, tot het zelfde
einde werken, en eene leevendige belangneeming in elkander stellen. Eenig berigt, derhalven, van zodanige
erfoonen, als zich door hunnen arbeid en ontdekkinen voorwerpen gemaakt hebben , der eerbiedenisfe en
enegenheld des Menschdoms waardig, moet niet alleen
:rekken tot voldoening der ,nieuwsgierigheid, maar tevens dienen om liefde tot de Geleerdheid en WeetenIchappen te kweeken , en daar door hoogstbevorderlyk
te weezen tot Menfchengeluk.
Leevensbefchryving, daarenboven, verfchaft ons voor.
beelden, om den loop op de oefenbaan onzer Studien
naar in te richten ; teffens aanwyzende', wat 'er reeds
gedaan is, en wat 'er nog te doen valt.

G

f

In de Leevensbefchryving eens Wysgeers wordt 'er

nogthans iets meer vereischt, dan eene ontleedende opgaave zyner Werken, dan een verhaal van byzondere
voorvallen hem bejegend, dan Bene flauwe afbeelding van
diens zeden en chara&er. --- Om deeze foort van Opílellen belangryk en nuttig te maaken , moeten zy ons
berigten , welke wyze by volgde in zyne nafpeuringen
der waarheid, welke voordeelen by genoot, welke binderpaalen by moest te boven komen , zo wel als elke
geringe omstandigheid , die Bene byzondere neiging gaf

aan zynen geest.

Jo.
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LES VENNSEERIGT

JOSEPH GAERTNER werd gebooren te Cala, een klein
Dorp in Swaben , in het Hertogdom van Wirtemberg,
op den I2 Maart des Jaars 1732. Korten tyd naa zyne geboorte verloor by zynen Vader, die den post van
Lyi arts des Hertogs van Jhirtemberg bekleed hadt ;
ook ontviel' door den dood hem zyne Moeder, wier Fainilienaam WAGNER was.
GAERTNERS Ouders hadden de zorg over zyne op,
Voeding toevertrouwd aan een Hoogleeraar in de Godgeleerdheid op de Univerfiteit van Tubingen, een Maten
van Letteren , die hem in de eerste gronden onder.
wees. Vervolgens werd by na Stutgard gezonden r dewyl men hem tot een Kerklyke bef}emd hadt , was
hem de beoefening der Godgeleerdheid byzonder aanbevolen.
De jonge GAERTNER., hierin onledig, befleedde,elle
fnipperuurtje in het nafpeuren van de Natuurlyke His=
torte, met zich in de Wiskunde te oefenen, en andere
takken van weetenfchap , tot welke by reeds 'eene overbellende neiging liet blyken. Daaruit ontftondt, dat by
eene hebbelykheid verkreeg van geftaage beoefening
nooit van het eene onderwerp afftappende, dan om een
ander, met dezelfde drift, aan te vangen.
GAERTNERS Oom , de onvoegelykheid des Beroeps,
't welk by voor zynen Kweekeling hadt uitgekoozen,
bemerkende, begeerde, dat hy zich op de Regtsgeleerd=
beid zou toeleggen: met dit doel werd hy, ten Jaare
x750, na Tubingen gezonden. Doch de Regtskunde hadt
nog minder aanloklykheids voor den jongen Student ,
dan de Godgeleerdheid: by verwisfelde dezelVt vbot
de Geneeskunde , welke in alle opzigten meer met
zyne neigingen ftrookte. Agttien maanden te Tubingen
doorgebragt hebbende, trok hy na de beroemde Uni.
verfiteit van Gottingen, waar hy tot het Jaar 1753
verbleef, en de Lesfen hoorde van BRENDEL , RICHTER , ROEDERER , en bovenal die van den wydberoemden HALLER , die hem fmaak hadt ingeboezemd
voor de Ontleed- en Plantkunde.
Ten dien tyde hadt by ílegts den ouderdom van twintig jaaren bereikt , en by befloot alle andere Studie te
haten vaaren, en zich geheel toe te leggen op de Natuurkunde: met dit oogmerk vervuld, bezogt by de
beroemd fe Steden van Europa. Naa een kort vertoeven te Ca/u, trok by na Italic, zag 'er Venctie• Anco.
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volta, Padua, Florence, Genua en Napels. Vervolgens

wendde by zich na Frankryk , hieldt zich eenigen tyd
te Lyons op, verbleef zes maanden te - Montpellier en
zes te Parys. Geduurende deeze Reizen betteedde by
zynen tyd geheelenat in de beoefening der Natuure, in
Het bezigtigen van de Kabinetten der Liefhebberen, of
in de verkeering met Geleerden , voornaamlyk de Natuur- en Ontleedkundigen. In het voorjaar van 1 7,55
.,íIakhy over na Engeland, waar by tot het einde van
jaar
aar •bleef, en voorts andermaal Parys bezogt, daar
eenige maanden verblyvende.
In zyn Geboorteland wedergekeerd, wenschte by Doctor in de Geneeskunde te worden ; niet dat by ten oogmerk hadt , deeze daadlyk te beoefenen , maar dewyl
die tytel het voortzetten zyner geliefde Studien gemak.
lyker zou maaken. In gevolge hiervan booth hy zyne
Verhandeling aan over de Pisleidende Deelen. De waardigheid van Door verkreegen hebbende, wydde by de
twee volgende jaaren toe aan de Wiskunde, de Gezigtkunde, en de Werktuigkunde. Niet alleen bepaalde by zich
tot het befchouwend gedeelte dier Weétenfchappen, maar
vervaardigde een Telescoop en andere Werktuigen. tot
de Gezigtkunde behoorende , 't geen hem eene verpoozing verfchafte te midden van zyne meer deiikens vorderende oefeningen.
Met, den Jaare 1759 dcedt by eene Reis na Holland,
en kwam in het begin van Mey te Leyden, waar by
tot September bleef. Daar hoorde by de Plantkundige
Lesfen van den beroemden VAN ROYEN , met welken
Hoogleeraar hy in eene naauwe vriendfchapsverbinténisfe tradt. Zints dien tyd zyne geheele aandagt op de
Natuurlyke Historie vestigende, lag by zich op de an.
dere Weetenfchappen flegts in zo verre toe, als zy hem
bleeken !trekking te hebben tot het voortzetten van het
geliefde voorwerp zyner najaaginge.
Men heeft voorlang met grond aangemerkt , dat de
Weetenfchappen elkander onderling de hand bieden ; en
dat de zodanigen , die zich op het voordeeligst onderfcheiden wegens hunne kunde in eenig byzonder vak,
zelden het aankweeken van andere verikaarloosden. Indien deeze byzonderheid het gevolg is van eene begeerte na kennis, is dezelve misfchien desgelyks de oorzaak
van het gelukkig flaagen ; naardemaal , door de beoefening van verfcbillende onderwerpen, de ziel een grooter
-
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ter kring befchryft , ets dikwyls zodanige betrekkir.
gen ontwaart, welke geheel over het hoofd zouden ge
i en zyn , badr dezelve zich op één voorwerp alleen-z
gevestigd. Het is aan de Wiskunde, dat GAERTN]L1t
die naauwkeurigheid en ontbindende leerwyze , zo zeer
in zyne Werken bewonderd, verfebuldigd was; en aar!
de vergelykende Ontleedkunde het gelukkig denkbeeld
van zyne ontleedkunde der Planten. Door zyne bedree%
eenheid in de Tekenkunde kon hy' zyne afbeeldingen
zeer getrouw en naauwkeurig maaken, en in veel kotter tyd dan by noodig zou gehad hebben met een Tekenaar des te onderrigten.
Eer GAEIerNER zich geheel zette tot de Ontleeding
der Planten, begeerde hy een Werk over de Visfchen
en Zeewormen , door hem begonnen , te volrooijen.
Ten dien einde keerde hy weder na Engeland; en, na
alles, wat bezienswaardig was over deeze onderwerpen,
in de Kabinetten der Liefhebbe ren. te Londen bezigtigd
te hebben , reisde by de kusten langs, om op den oever der Zee zyne nafpeuringen voort te zetten. Het
was ten deezen tyde, dat by eene Verhandeling fchreef
over de Molllfc,e , geplaatst in de •Philofophical Transaliions , en ecne andere over de Zoophyten , welke de
Heer PALLAS uitgaf in zyne Spicilegia Zoologica, en
verfcheíde andere over de Ontleeding der Visfchen enz.,
de Planten , onder den naam van Cryptogamia bekend,
enz. welke tot nog toe het licht niet gezien hebben,
De belangrykfte van deeze is eene Verhandeling over
de Bevrugting en Voortteeling der Confery e , Ulv4
enz. Dezelve ligt in 't net afgefchreeven, met alle de
Afbeeldingen, door GAERTNER zelven gegraveerd; zyn
Zoon zal dezelve uitboeven. .Dit Werk, volvoerd
door zulk een naauwkeurig Waarneemer als GAERTNAR', zal een belangryk Toevoegzel uitmaaken op dat
van HEDWIG over de Mos/en, en veel lichts verijireiden over dat gedeelte van de Crypioganifche Planten,
tot hier toe de onzekerfle en duisterfle.
Naa de Kusten van Groot-Brittanje bezogt te heb.
ben, keerde GAERTNER weder na Londen, en vertoefde 'er twaalf maanden, allergemeenzaamst verkeerende
neet de uit€leekendfle Natuurkundigen , als MORTON,
COLLINSON, ELLIS, HUDSON, BIRCH, BAKER, DACOSTA , EDWARDS en meer anderen. 1 -- Met de maand

April 176z tcheepte by zich in op Btnf ordarn , trok
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tma Tubingen, waar by toen ten oogmerk hadt zich ne.
der te zetten. By zyne aankomst vernam by zyne Be-'
noeming tot Lid van de Koninglyke Societeit te Lon.
den: kort daarop werd by aangefteld tot Hoogleeraar
in de Ontleedkunde te Tubingen; welke laatstgemelde
omf}andigheid hem aanfpoorde om zyne nafpeuringeg
van de vergelykende Ontleedkunde voort te zetten.
Uit verfcheide Tekeningen en Schriften , onder zyne
papieren gevonden, blykt, dat hy, ten deezen tyde ,
zich voornaamlyk :onledig gehouden heeft met het onderzoek van de Organen der Sten! in verfchillende Dieren.
De beroemdheid, welke zich GAEttTNER in Enge
verworven hadt , verfpreidde zich welhaast over-land
geheel Europa. Dezelve was minder toe te fchryven
aan de Werken , door hem uitgegeeven, dan aan de
kunde en bekwaamheid, welke by ten toon fpreidde in
zyne verkeering met de Geleerden, in de onderfcheide
Landen door hem bezogt.
Ingevolge van deeze steeds aangroeijende hoogagting,
werd GAERTN$R . verkoozen - tot Lid van de Academie
der Weetenfchappen te Petersburg, en Hoogleeraar in de
Plantkunde en Natuurlyke Historie te dier Stede. Meer
aan deeze Weetenfchappen dan aan de Ontleedkunde
gehegt, vertrok by na Petersburg in Juny des jaars 1768.
GAERTNER was toen in het zes-en-dertig e jaar zyns
leevens. Hy hadt, in de Plantkunde , te Leyden, den
Hoogleeraar VAN ROYEN gehoord; op zyne Reizen hadt
Iiy dezelve niet uit het oog verlooren , en kende de
groote uitge(lrektheid dier weetenfchap. Zints zyne laat.
ie bevordering oordeelde by het nogthans noodzaaklyk,
dezelve met bepaalder aandagt te beoefenen ; en wel
dat alle vroegere Schryvers over de-hastbefpurnd,
Pla»tkunde verzuimd hadden de Vrugten te onderzoeken, begoot by dezelve ten hoofdvoorwerp zyner beocfèning te Rellen. Dit doende, floep by eene loopbaan
in, waarop by het grootfte gedeelte zyns volgenden leevens fleet, en 't geen hem in slaat helde, om, als 't
ware, eene nieuwe Weetenfchap te fcheppen. Met den
aanvange des (aars -1769 ondernam by dat groote Werk,
't welk ten grondflage tlrekte van zynen roem , en aan
zyne nagedagtenis. de dankbaarheid verzekert van eik beminnaar der Plantkunde.
De tlrengheid der Lugtf{ reeke , aan welke by niet ge.

woon was, zyne gezondheid verzwakt hebbende, verge-

zei.
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telde hy den Graaf ORLOW, die, op verzoek der Ads•
derrie, van welke hy Voorzitter was, en op last der Kei.
zerinne , met eenige Geleerden na de Ukraine vertrok;
Daar verzamelde by eene menigte van Planten, welk er
gedeelte onbekend was, de befchryving van wel--grotfle
ke zyn Zoon ten oogmerke heeft in 't licht te geeven
aan het einde van het vyfde Deel der Siberifche . Flora
Van GMELIN.
By zyne wederkomst te Petersburg was zyp íl;and zo
gelukkig, dat by niets meer fcheen te wenfchep te heb
genietende, werd zyn gezel -ben.Dgrotflhai
Geleerden; en by leefde onder de-fchapgezotdr
befcherming eener Vorstinne , die de Kunften als een
der middelen aanzag tot het verbreiden van Kaaren roem,
en, het eene eere rekenende dezelve te befchermen, hem
de uititeekendfle bewyzen van haare gunfte betoonde.
Het beheer des Kruidtuins , en van het Kabinet, der
Natuurlyke Historie, waarvan by een Naamlyst vervaar.
digd hadt, werd aan zyne zorge toevertrouwd. Maar
de bezigheden, hier aan vast, zo wel als die van Lid
der Academie en Hoogleeraar, namen zo veel, van zynen tyd weg, dat by het bezwaarlyk von1t, zyne ver
oude Vrienden aan te houden; veel-bintemsr.zy
minder kon hy reizen, als voorheen, om met de Geleerden te verkeeren, of zyn voordeel te doen met het bezien en onderzoeken' hunner Verzamelingen ; daarenboven hieldt het ontwerp, om zyne Historie der Vrugten te voltooijen, hem zo zeer bezig, dat by fteeds na
eenzaamheid verlangde, en na tydruimte , om dat plan
uit te voeren.
Hy verliet, uit dien hoofde, Petersburg, zag af van
een ruim inkomen en eereposten; hy Itoudt zyne plaats af
aan zynen Vriend KOELREUTEk, die zich in het vak der
Plantkunde zo beroemd gemaakt heeft: alleen den tytel
van Lid der Academie behoudende, weigerde hy, uit
een beginzel van kieschheid , het jaargeld , daar aan
verknogt , te trekken , ondanks allen aanzoek ten dien
einde; dewyl by anderzins begreep verpligt te zullen
weezen, om, van tyd tot tyd, tukker aan de Societeit toe te fchikken; iets, 't geen hy vreesde dat Kin.
derlyk zou weezen. aan het groot Voorwerp , waarop
hy zyne onverdeelde aandagt wilde vestigen. Niet dat
zyné middelen van beftaan zeer groot waren; dan, zyn
geluk op een meer vasten grond gebouwd hebbende, —
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op de Studie, en de hoop van nuttig te zullen weezen,

— verre van de Weetenfchappen aan te merken als de
weg tot rykdom en eere, Relde ,hy daarin alleen waarde, voor zo verre zy hem in staat helden om meester
van zynen tyd te weezen, of zyne kundigheden wyder
en wyder uit te breiden.
Uit Rusland wedergekeerd, omtrent het einde van
den Zomer des Jaars 1770, zette hy zich neder te CaJa, de plaats zyner geboorte, waar by zich in den
echt begaf met Mejuffrouw MUTSHELIN. Onmiddelyk
doeg hy de hand aan dat onflerflyk Werk, 't geen heug
het overige zyns leevens bezig hieldt, en de vrugt was
van eenen twintigjaarigen arbeid.
Naa het plan van zyne Carpologie bepaald te heb
ontdekte by weldra , dat hem ftofe tot het verder-bep,
opmaaken mangelde, en dat de Vrugten, welke by zich
te Calu kon aanfchaffen, een zeer gering getal uitmaakten van die, welke by verlangde te onderzoeken. Voor.
heen hadt hy 'de talryke verzamelingen in Engeland.
en Holland bezigtigd; doch bevindende, dat de aanteke-.
hingen , toen door hem gemaakt, ongenoegzaam waren tot
zyn tegenwoordig oogmerk, be(loot by niet alleen om;
dezelve nogmaals op de plaatzen zelve te herzien, en
dit met de meestmogelyke naauwlettendheid te verrigten,
maar zelfs , met de fchroomvalligffe naauwkeurigheid,
alle de onderfcheidene deden af te tekenen van zodanige
Planten als hy wenschte te befchryven.
Om dit belluit ten uitvoer te brengen, hadt by egter eene hem zwaarder vallende opoffering te doen,
dan toen by Rusland verliet; daar zyne echtverbinte4
nisfe aan eene Vrouwe, welke by teder beminde, en de
geboorte van eenen Zoon , hem een nog gezetter fmaalt
voor het ftil huislyk genoegen .en het afgezonderd lee,
ven hadt ingeboezemd. Vernomen hebbende, dat
Sir JOSEPH BANKS wedergekeerd was van zyne Reis
rondsom de Wereld, met Bene verbaazend groote verzag
meling van zeldzaamheden, tot de Natuurlyke Historie
behoorende, befloot hy, zonder marren, zich te bedieri n van de ophelderingen , welke deeze omftandigbeid
hem kon opleeveren. Met dit inzigt flak hy, in de Lente des Jaars 1778, na Londen over. De beroemde Na.tuuronderzoeker BANKS vergunde GAERTNEIt niet alleen, met de hem eigene verpligtende heuschheid , de
vryheid om te onderzoeken, maar te ontleeden alle dd
Vrugten in zyne Verzameling voorhanden; by vereerde
Ss
heul
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hem van alles, wat by meer rdan ééns halt, een Plant
of Bloem of Vrugt, en deedt zyn best om hem een
aantal andere , welke by in zyne Verzameling niet
bezat, te verzorgen. Naa verfcheide Afbeeldingen en
Befchryvingen afgemaakt te hebben, verliet • by , ngeland, ryk voorzien van Plant- en Vrugt-gefehenken,
hem verleend door Sir JOSEPH BANKS, zd wet als andere uit de 'Tuinen an Keus. Hy toog na 1lmJlerdam,
met oogmerk om den Heer THUNSERG te, fpreeken ,
die, korten tyd geleden, eens Reis gedaan laadt na japan
en dc : Kaap de Goede Hoop. Deeze beroemde Plantkundige ontving zynen Medearbeider in dat Vak met de
groot(le hartlykheid i by bragt hem onder 't oog een
groot aantal buitenland the Vrugten , en beloofde na
Calu te zullen overmaaken een veel grooter getal nog
niet aangekomene.
Het oog terug flaande op dit tydperk des leevens van
GAERTNER , weeten wy niet, waarover 'WY ons het
meest te verwonderen hebben, of over het vertrouwen,
waarmede by zich vervoegde tot de Natuurkundigen,
die hem bytland konden verleenen in zyne nafpeuringen , Of over de verpligtende heuschheid , waarmede
zy voor hem alle hunne fchatten ontflooten. Waarom,
nogthans, zouden wy ons des verwondefen? Want, naar
gelange wy vorderingen maakgin in Weetenfeháp, wordt
onze verkleefdheid daaraan grooter ; en de begeerte,
om de grenzen daarvan wyder en wyder uit te breiden,
zet ons aan, om de kennis, welke wy bezitten, aan te
merken • als, een algemeen goed voor de zodanigen , die
bezield zyn met dezelfde geestdrift.
GAERTNER, flmJlerdanz verlaatende, vertrok na Ley.
den, waar het Kabinet veele zeer belangryke ftukker*
bezat. Ongelukkig hadt zyne fierke zugt om zyne geliefde bezigheid voort te zetten, en geen oogenblik te
laaten verlooren gaan, ten einde by te fpoediger weder
tot zyn ilil afgezonderd leeven mogt wederkeeren , hein
geheel de zorge voor zyne gezondheid doen' verwaarloos
zen. Door het veelvuldig gebruiken van het Microscoop ,' gevoegd by veel nagtwerkens , kreeg by Bene
zenuwkwaal, en vondt zich, te Calu wedergekeerd, bedreigd met verlies zyns gezigts. Geene geneesmiddelen
fcheenen hem baat te verfchaffen ; en de • kwelling ,
Welke hem aangreep, door in zynen arbeid verhinderd
re worden , ftrekte in geenen deele om zyne gezondhe;d
-
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heil te herellen. Twintig maanden lang *hieldt hy
meest het bedde in een donkere kamer; en alle hoope,
em van de Geneeskunde baat te zullen erlangen,: opgegeeven hebbende, betloot hy zynen - toeftand en anger
snakken met gene wysgeerige gelaatenheid te dras -en:
dan de pynen verminderden by trappen, en in vry korten tyd werd daarop zyn gezigt zovolkomen als het
vóór zyne ziekte geweest was. -- Schoon zyne gezond.
heid in een zeer zwaklyken Raat bleef, kon zyn (maak
en zugt tot Letter- en Kunstbeoefening hem naauwlyks
toelaaten te letten op die ongemakken, welke hem het
vermogen om waarneemingen te doen niet ontzeiden;
en hy keerde tot zynen arbeid weder met zulk eene aan.
houdenheid, dat, in omtrent tutee jaaren, en de Tekeningen en de Befchryvingen van het Eerfle Deel afgewerkt waren. By begeerde, egter, het Werk vóór dei
uitgave na te zien ; wanneer hy ontdekte , dat de kun
welke by in dien tusfchentyd halt opgedaan 3-dighen,
het hem hebbelyk gemaakt hadden om die betrekkingen
in agt te nemen , en die meer uiteengezette byzonder•
beden op te merken , welke eerst zyner waarneeminge
ontglipt waren. Hy werd desgelyks gewaar, dat de Befchryvingen niet genoegzaam bepaald of naauwkeurig
waren; en boven dit alles, dat de Inleiding, door hem,
eerst gefchrèeven , niet geheel vry was van veronderíiellingen. Hy befloot , dit gebrekkige te verbeteren;
doch oordeelde het voegelyk, een geruimen tyd tus=
fehen beiden te laaten verloopen, ten einde zyn geest,
door de aandagt in dien tusfchentyd op andere voor
te vestigen, geheel bevryd mogt worden van al•-werpn
len denkbeeld van Stelzelvdrming, en hy het herzien
zyns Werks mogt aanvangen , vry van vooroordeel
en alsof by het Werk van Benen anderen onder banden hadt:
©vereenkomilig met dit plan, liet by agttien maan
zonder de Dogen in het Werk te slaan -denvrloóp,;
en terwyl de bekwaamde Kunitenaars zyne tekeningen
in plaat bragten, vervaardigde by verfcheide werktuigen, onder welke een Aftronomisch Uurwerk. ' By
melde ook op , een Monographie van Planten met za*
mengeftelde bloemen , welker Geflachten hy hervorme, en zorgvuldig alle de foorten befehreef,welke kan.
dep bekomen worden. Een Oittrekzel van dit. Werlk,
]
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de Geflacht - kenmerken behelzende , is gedrukt aan bet
einde van het. Tweede Deel zyns Werks.
De Plaaten voltooid zynde , befleedde GAZkTNER agt maanden in het nazien van het Eerfte Deel,
't welk te Stutgard gedrukt werd, op des Schryvers
eigene kosten. Hy droeg het- op aan Sir JOSEPH BANKS.
filet zag het licht in de Lente des Jaars z788.
Dit Werk, 't welk zeer fchielyk ekend werd by de
Plantkundigen, gaf een nieuwen grondlag aan die Wees
ten fchap, zo wel als eene 'naauwkeurigheid, waartoe dezelve nimmer was opgeklommen. De Afbeeldingen
werden na gemaakt in elk Werk, eene befchryving der
Planten behelzende; en de Burger LANARK heeft met dezelve de Plaaten verrykt van zyne Illu/trationes Generum. De Academie der Weetenfchappen te Parys, zul
welk Werk , in 't verloop van ver-lendbpa,
aan de Weetenfchappen het meeste nut-fcheidjarn,
hadt aangebragt, kende de tweede plaats toe aan dat van
GAERTNEK, zelfs fchoon de verdienfcen daarvan niet
genoegzaam bekend waren.
GAERTNER , fchoon nu llegts vyftig jaaren oud ,
hadt rust noodig ; doch de zwakheden, welke by on.
dervondt, in i}ede van hem naauwlettender op zyne gezondheid te maaken , dienden hem ten prikkel tot fterker bevlytiging, dewyl hy vreesde dat de Natuur hem
geen tyd zou laaten tot het voleindigen van het Tweede Deel, waartoe hy de bouwttofen verzameld hadt onder het zamenftellen van het Eerfte. Zo verdubbelt een
vermoeid reiziger zyne fchreden , : als hy vreest door
den aagt te zullen worden overvallen!
De onmaatigheid in Letteroefening , gepaard met de
gewoonte om altoos op zyn kamer te zitten, welke hy
niet meer dan agt of tien maaien verlaaten hadt zints
zyn laatst wederkeeren uit Engeland, verergerde zyne
aambei jeu, met welke by bezogt was. Eene fluipkoorts
ondermynde zyne gefieltenis, een jaar lang: nogthans
befteedde by elke tusfchenpoos tot het aftekenen en
befchryven der nieuwe Vrugten , weika by van den
Heer T$UNBER6 halt ontvangen; en het Tweede Deel
was afgefchreeven en ter persfa gezonden in April 179r,
Welke is dan de verborg ene bekoorelykheid, aan de
beoefening der Natuure gehegt, daar zy in deezer vonge lichaamsfinert kan opfchorten en iemand des te
vuu.
,
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^vuuriger in zyne navorfchingen maaken,, naar gelange
van de kortheid des tyds , welken hy zich voortelt te
zullen leeven ; daar zy hem het leeven doet kleinagten, behalven dan, wanneer het kan betteed worden in
liet verkrygen van kundigheden ; en daar by zelfs in
de voortzetting van die Weetenfchap , en de hoop
om nuttig te zullen weezen, eene ftreelende voldoening
vindt , onafbangelyk van gezondheid , rykdom, en het
gevoelen der menfchen !
GAERTNER, nu begrypende dat zyn Werk voltooid
was, Relde zich voor eenige rust te fmaaken. Doch
daar by langs boe meer bekend wierd , kreeg by Vrugten uit alle oorden ; 't welk hem aanzette om zonder
entfpanning te arbeiden aan het vervaardigen., van. een
Toevoegzel, 't welk hy hoopte dat een Derde Deel zyns
Werks zou uitmaaken. Zelfs op den avond dat by
's nagts ftierf, en zyne zwakheid verregaande was, vol
afbeelding van de Halleráa-toidebychrvng
Lucida. By ftierf op den 14 July des Jaars 1791, ne
bereikt hebbende.
-genvyftijar
Niet lang zal ik my ophouden met eene fchets van
GAERTNER te geeven. Uit de geheele gefchiedenis
zyns leevens is het openbaar, dat de hoofdtrek in zyn
Charaer was, een vuurige begeerte om -kundigheden op
te doen en te verfpreiden. Zyne zeden waren zuiver;

zyn fmaak was eenvoudig, fly verfmaadde de zugt
om ryk te worden, oordeelende dat opoffering van zyamen tyd door geene geld-voordeelen, welke ook , kon
vergoed worden. Door eene flipte en aanhoudende bezuiniging vondt hy egter middel om zyne reizen te
doen , veele boeken en zeldzaamheden der Natuur te
koopen , en de kosten goed te maaken van het druk
eens ' Werks , welks voordeelen hy. niet dagt te-ken
zullen fmaaken.
GAERTNEk'S eenige bezorgdheid was het onderwys
van z ynen Zoon, aan wren hy oordeelde; de meestwaarde•
ge erfenis te zullen nalaaten, door hem eene opvoeding
te geeven, die gefchikt was om dezelfde loflyke loopbaane in te tteeden, op welke 'by zich zo zeer hadt doen
uitmunten.
ken andere dooriteekende trek in het Chara &er van
deezen Man was Zedigheid. Zyne leerwyze, gegrond
op de Organifatie der Vrugten ; ílelde by alleen voor
als een middel om ons behulpzaam te weezen in het
Ss3
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nafpeuren en fchikken der Planten. Blykbaar is het,,
egter ,dat ,indien deeze leerwyze, ten opzigte van eenige
Geflachten, niet genoegzaam toereikende is, 'er andere
zyn, waarin dezelve ons de belisfendite en onveranderlyktle charaétertrekken oplevert.
In de. Voorreden van het Tweede Deel zyns Werks
wyst by, zonder eenige agterhouding, de mislagen
zyns arbeids aan; toont, wat 'er ter volmaaking aan
ontbreeke, zo wel als veele dwaalingen, welke het moei
zou gevallen weezen te ontdekken; en by maakt-lyk
deswe gen zyne verontfchuldiging ,van wegen zyne byzondere ointlandigheden, en gebrek aan tyd. „ Ik bemerk,"
fchryft by, „ hoe onvolkomen myn Werk is: en,
„ in de daad , , hoe kunnen wy,•in een nieuw on„ derwerp, in ééns tot volmaaktheid komen? Maar ik
vertrouw toegeevenheid te zullen ontmoeten, wanneer
„ men weet , dat 'er niets verzuimd is, 't welk my
„ kon in staat ílellen om het met naauwkeurigheid te
„ doen; en .dat alles volvoerd is, wat kon gedaan wor„ den door een fIil leevend Man, zonder den byfiand
„ van Boekeryen , van Verzamelingen en Kruidtuinen.
„ ---- Myne middelen zyn zeer bepaald; nogthans heb
„ ik drie kostbaare Reizen gedaan , na Engeland en
„ Holland, om Vrugten op te fpeuren. Zints dien tyd
„ heb ik, onafgebroken, elf jaaren gearbeid,; fchoon ik
„ al dien tyd te worflelen had met de pynlykite onge„ fteldheden. Ik zal nogthans eene volle belooning voor
„ al mynen arbeid ontvangen, indien dezelve de Plant„ kundigen in Europa aanzette om meer naauwkeurie, heids te bewonen in hunne Geflacht-kenmerkoh , eb
de Reizigers vervolgens zich niet voldaan houden
„ met eenige onvolkomene Planten verkreegen te heb,, beu, maar ook de Vrugten verzamelen , om der„ zelver onderfcheidene deelen te befchryven en af
„ te beelden. , Lai gs deezen weg zal de Plantkunde
„ .een trap van volkomenheid bereiken , tot welke dé„ zelve by lange na niet is opgeklommen, en 't geed
„ het voorwerp is myner vuuriglle verlangens."

(Het Vervolg en Slot by eens nadere gelegenheid.)
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PROEVE 7'ER ONTCYFFZRING VAN HET WOORD

TRIDT, OP HET ONLANGS ONTDEKTE MUNT STUK TE LUIK.

T1e taalkundige onmagt , die de Schryver der Vlug
onlangs ontdekte Munt-.^JtigeG-danomrht
/l uk te Cuik) , ter oplosfing van het oneer aanbaare
woord TRIDT, te kennen geeft, noopt my, eene proeve tot deszelfs ontcyffering op te geeven : te meer,
wyl eene naauwkeurige bezichtiging dezer Penning by
den kundigen Hr. P. VAN DAMME te BmJlerdam, in

wiens gadelooze Penningfchat het zich thans bevindt,

my hiertoe byzonder in slaat flelt. Het komt my
meer dan waarfchyniyk voor , dat de veronderflelde
I de rechte ílreep van een is , waarvan het oogje is
uitge(leeten , en de D niet deeze letter , maar een 0;
het geen dit onuitlegbaar omfcbrift TRIDT in den zoo
gewoonen eertytel Tx . POT . herl'chept: eene Helling, die
seeds veel grond bekomt door het getal II1I, na eenige' tusfchenruimte daarop volgende, en nog veel meer,
wanneer men in acht neemt, dat deeze Penning, dio
de grootte van eene gewoon leeft, niet dan door de
incasfeering tot de uitgebreidheid van een medaillon is
gebra gt, en dat van Antoninui Pius gouden penvin gesa
met de afbeelding eener loopende overwinning en net
omfchrift TR • POT . XX . cos . IIII. bekend zyn : zelf
fcheen het,my toe, de overblyfzelen der eerie X naast
de T en de letters •. os voor de IIII nog te kunnen

ontdekken.

Stilzwygend voorbygaande de Legenda der hoofdzyde, die in getallen aldus gevonden wordt, en de incas r
feering, waarvan genoeg gezegd is door den Hr. HANEWINCKEL, meen ik door deeze weinige regels aan myne
pooging ter ontcyffering voldaan te hebben : terwyl
biet m y aangenaam zal weezen , door middel van dit
Maandwerk, te vernemen, of iemand hierin beter gef aagd zy.
W. H. J. VAN WESTREENEN.

's Halte, .95 Ott. 18o3.
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Aan de Schryvers der 4lgemene Vaderlandjchs Let.

teróefeningen.

Myne Heren !
k had niet gedacht, dat myne korte befchryving van
Igeacht
ene gouden Medaille, in het Mengelwerk van uw
Maandwerk No. g geplaatst, anderen der moei-

te waardig zou gefchenen hebben, om enige aanmerkingen omtrent dezelve te vervaardigen. Toen ik echter No. Ii van uw Maandwerk doorbladerde, zag ik,
dat de Heer, die zich tekent eaacp,a ".s, het zich der
moeite waardig heeft gerekend , om ons _ iets naders
omtrent ANTONINUS mede te delen, waar voor ik, zyn
Ed., fchoon onbekend, mynen dank betuig.
De Heer osamp %„ oo fchynt niet in te flemmen, met het
geen ik in No. 5 van uw Maandwerk fchreef, naaiei.:
Deze Medaille firekt, myns bedunkens, benevens
„ het gevonden Zwaard, ten duidelyken bewyze, dat
„ daar , waar dezelve gevonden is, ene Begraafplaats
„ geweest zy van den enen of anderen Romeinfchen
„ Veldheer ; of anders zeer zeker blykt hier uit, dat
„ ook in deze Eireken Romeiniche Legerbenden zich heb„ ben opgehouden." --L— Ik beken het, dit getlélde is
wat al te algemeen uitgedrukt, en derhalve niet zeer
juist, gelyk gemelde Heer niet onduidelyk te kennen
geeft; ik ben dus zeer blydé, dat ik , door het geen
die Heer in No. ii van uw Maandwerk fchryft, aan
om nog het volgende over dat gevonden-leidngkry,
Muntftuk te kunnen mededelen.
De Heer r. VAN DAMME te Amfeldam , Direaeur
van het Zeeuwsch Genootfchap, Lid van het Genoot.
Ichap van Gottingen ,van Saxen , enz. enz., en beroemd
wegens zyne Oudheid- en Penningkunde, niet .alleen in,
maar ook buiten ons Vaderland, in wiens uitmuntend
Kabinet de gemelde Medaille zich thands bevindt,
fchreef my, nadat by myn opflel over dezelve (Let.
teroef. No. g) gelezen had, onder anderen: „ De
„ Penningen vara de ANTONINEN zyn, in de verzame-

.. lin-
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„ Pingen van Penningen, in alle de Metalen, geenzints
, zeldzaam. Tridt moet zyn Tri. Pot. — -.- — Cos
„ IIII. Verder: „ De Keerzyde betekent de Over„ winning, die deze Keizer op de Duitfchers en ande„ re woeste Volken en Naburen van de Batavieren be„ haalde. De Grenspaal by Naaldlvyk gevonden, on„ der dezen Keizer (ANTONINUS Pius] opgerigt, en an„ dere ontdekkingen by -de Au&euren te vinden, i1lu„ ftreren genoeg al het gene van deze vinding te. bewy,, zen is." Eindelyk: „ De Penningen van dezen Kei,, zer IANTONINUS P.] zyn, wegens deszelfs langdurige
regering , gemeen. Dan daar deze alhier te Lati'de
„ gevonden is, en wel om deszelfs bywerk gefchikt tot
„ Krygseretekenen , is dezelve voor de Historie zeer
„ interesfant.'
By ht geen de Heer P. VAN DAMME my ..fchreef,
kan ik het volgende nog voegen: dat men, ter plaatze
waar men de bewuste Medaille heeft opgegraven, ook
ene Urne van zeer fchone rode aarde heeft gevonden;
doch dezelve werd door den vinder in flukken geflagen. Neem ik nu alles famen, dan krygt het geen door
my t. a. p. al te los was opgetekend, myns bedunkens, meer zekerheid. Een oud Zwaard, ene Medaille,
gefchlkt tot een Krygseretéken, en ene Romeinfche Urne van zeer fcbone rode aarde, bewyzen toch iets voor
de begravenis van den enen of anderen voornamen Romein daar ter plaatze, waar dezelve by eikanderen
worden gevonden.
liet is waar, in de befchryving dier Medaille maakte
ik gene melding van éne Urne , en zie hier de reden
waarom ! De ene verzekerde my, dat men ene Urne
gevonden had; de andere ontkende dit: ik was dus in
het onzekere, en wilde niets , dat my nog onzeker was,
als zeker opgeven. Enigen myner Vrienden, die by my
alle geloof verdienen , hebben my naderhand verhaald,
dat zy zeker wisten, dat 'er op dezelfde plaats ook ene
Urne was gevonden; ik ftel dit dus hier thands als ene
zekere waarheid, aan welke ik niet kan of mag twyfelen.
Ziet daar, myne Heren! alles, wat ik U thands, door
de haast , waarmede ik dezen Brief moest vervaardigen , nog nader omtrent het bewuste Muntstuk kan
mededelen. Ik bedank den Here es ep x aio 4 nogmaals
voor zyne aanmerkingen en nadere ophelderingen ; en
iet zal my aangenaam wezen, wanneer zyn Ed., dien
Ss 5
ik
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ik stoor zynen Brief aan U als een' kundigen en denkenden Man heb leren kennen , zich nader aan my wI
lekend maken. --- Ik noem my
Uwen bettendigen Lezer
f7ierdingsbsek,
118

O& ob. z8o3.

S. H A N E VII I N CK E Lr

Y. D. Min.

ERICHT WSGENS STONE8ENGE, IN $ET_ GRAAFECYAP WILS
SIRE IN ENGELAND , OP bE NEERLYHE VLAKTE VAN
SALIS➢UIIY, TXIISC!(EN DZ RIVIERZEN DE WILLY EN
DE AVON.

(Uit echte Befchelden famengetleld door den eere
D. PIGEAIID Tlsz., te Schiedam.)
die eenigzins bedreeven is in de gefteldheid van Engeland, zal niet moeten bekennen, dat het te begane•
W
meren Is, dat de Gedenkteekens der Oudheid, die aldaar nog
Ie,
.

beden gevonden worden , zoo weinig opgemerkt, en den he,minnaaren van kunde en Historien niet meer onder de aanlogt gebragt worden , ten einde als een fpoorflag tot verder
onderzoek en nafpeuring deswegen te dienen ? Het
merkwaardige Stonehenge verdient ook vooral niet vergeeteli
te worden. Ik wil derhalven my verleedigen , uit echte beicheiden , daaromtrend het een en ander byeen te zamelen, ea
den Leezeren van dit Maandwerk mede te deelen.
De verrukkelyke Vlakte, daar dit edel Gedenkteeken der
Oudheid gevonden wordt, is in de eert e plaats onze opmerking waardig. Dezelve is, door uitget}rektheid en fchoonheid, ongetwyfeld , een der vermakelykfte plaatfen van geheel Engeland. Zy ftrekt zig uit 28 mylen ten westen naar
Weymouth , en 25 ten oosten naar Winchester, en op fonsssige plaatfen is haare breedte van 35 tot 40 mylen. Het
gedeelte, 't welk aan Salisbury grenst, is een Krytheuvel; de
andere deelen voeden talryke kudden Schaapen van 3000 tot
gcoo fluke, en 'er zyn Landpachters, die z of 3 zulke kudsten bezitten. Men heeft daar de gewoonte om de. Schaapen op
Iet land te houden , na dat het beploegd is, waar door dg
grond zeer vrugtbaar wordt; dezelve brengt Gerst . Rogge
én voortreffelyke Tarw voort. Op deeze Vlakte zyn veele
hoogten of heuveltjes, bedekkende de Graven , overblyffelen
der Tempelen t en puinboopen van veele oude Britfche, Rom

anew-
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weínfche , Saxifche en Deenfche Legerplaatfen en Sterkten.
Men kan zig niets vermakelyker verbeelden dan de gelegen
oude Stonehenge; het ftaat. op den top van-heidvant
eenen zagt ryzenden heuvel ; de lugt is 'er _ zagt , droog en
lieflyk, gedeeltelyk veroorzaakt door den harden krytgrond.
Op lederen stap, dien men over het bekoorlyk groen doet,
't welk hier den grond als een cierlyk tapyt dekt, wordt de
reuk onthaald op de welriekende geuren van .Serpy'lum ,
Kwendel of wilde Thyru en Bpium , die met het korte gras,
geduurig door de Schaapen afgefchooren-, de zagt!le en groen.
lie zode voor den tred maaken , welke als met eene veerkragt onder den voet opryst. Het heeft de Rivier Avon aan
het oosten , en Bene beek , die in de Willy loopt , in het
westen; welke ftroomen , op den afiiand van twee mylen,
de vlakte als in een half rond omringen, eene vlakte van 4
of 5 mylen middellyns , die, door de afwisfeling van vlakten
en heuvelen, het alleraangenaamfte tooneel oplevert, dat men
zig verbeelden kan."
Wat het.•Gebouw zelve betreft, het maakt op den afftand
van een halve . myt eene grootfche en deftige vertooning; en
wanneer men nadert, byzonder aan de Noordoost- zyde ,
daar , de overblyffelen van dit wondertuk he min!le gefchotsden zyn, treft de grootheid van deszelfs omtnetrek op eene
verbaazende wyze. Die treffende grootheid van den ommetrek des gantfchen werkftuks , de hoogte der deelen ,, waaruit
het beffaat , en 'tevens de grootheid van de lichten en fchaduwen , zo wel als derzelver verfcheidenheid , ontslaande uit
Bene ronde gedaante, vereenigen zig om de vertooning allertreffendst te maaken. Niemand denke , dat eenig deel
van her Gebouw te groot of te klein , te hoog of te laag
is — neen ! men heeft alleen de puinhoopen te befchouwen
-•— hoe zeer met hartzeer over het verval van zulk een
Ichoon geheel — en zy zullen al aanftonds den voormaligen verhevenen luister aankondigen, en by lederen tred nog
vermeerderen.
. Dit Wondergebouw ontving zynen tegenwoordigen naam
van het Saxisch Rode Hengenne , dat - is hangende Rotzen;
van daar, dat in Yorkshire de hangende Rotzen nog Henges
genoemd worden. Dit berucht tluk der Oudheid heeft de
pennen van zeer veele weetgierigen en geleerden bezig gehouden, en de .meesten verfcbillen in gevoelen over deszelfs
oudheid , en waartoe het gebruikt zoude zyn gewz^rden,_of
waartoe het gefchikt was. , Verveelende zou het zyn, alle de
verfchillende gevoelens op te haaien; het zal genoeg zyn aait
te merken , dat de beroemde INIGO JONJ.s poogde te bewyzetl',, dat het een overblyffel was van tenen Tempel van de

gscaantche Orde, door de Romeinen voor den God Coedum
of
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of Terminus gebouwd ; maar dat de fchrandere pr. 'sTuia.
LEY (') genoegzaam voldongen heeft, door verfcheidene beclerkingen, dat bet een Tempel was , door de oude Britten
gelligt. Sommigen hielden het ook voor een werk der Na
maar het is zeer baarblykelyk , dat het een voortbreng-ture;
fel der Kunst is.
Stonehenge is omringd met eerre ronde . graft, welker bol
binnenwaarde is , en een rond terras maakt om het-werk
voorplein. Deeze graft overgegaan zynde ,' gaat men io$
voeten voorwaards , naar bet werk zelve, 't welk idg voeHet Gebouw intreedenten in zyn middellyra bedraagt.
de, en de oogera flaa»de op de puinhoopen en gefcheurde
muuren , wordt men vervuld met een verrukkenden eerbied,
dien niemand kan befchryven. Verder gaande, baaren het donker gedeelte van de zwaare liggende fileenen boven de hoofden , de gaping van het verwulf tusfchen de zyposten van de
Celle, de vreemde bouwing van her geheele werk , en de
grootheid van ieder deel, verwondering. Indien men let op
dat gedeelte, 't welk nog in zyn' geheel is, verbeeldt men
zig gantfche Steengroeven , in de lugt opgehaald , te zien; en
de ruwe puinhoopen befchouwende, ziet men, als 't ware,
de ingewanden van eenets berg naar buiten gekeerd.
. Dr. STUYELEY weent, dat 'de Steenen , waaruit deeze Ternpel beftaat, van de Grey Weather:, op de duinen van Marlborough, _ naby Aubury,, gebragt zyn, alwaar een ander ver
wonderlyk werk• van dezelfde foort is. Alle de groote Stee
uitgezonderd het Altaar , 't welk-nezyvadfort,
nog harder is, als gefchikt zynde om het vuur te verduuren.
De piramiden zyn ook van •verfchillende foort van Steen, die
,harder is dan de andere. Indien wy den verbaazenden omtrek deezer Steenen in aanmerking neemen , en tevens op den
afpand van Grey Weathers, 16 mylen van deeze plaats af ge,
legen, letten , zal de zwaarigheid, om dezelve hier te brengen, dnvergelykelyk groot voorkomen. De Steen boven aan
de Cel ,die neergevallen en midden door gebroken ;s, is, vol.
gens Dr. HALES, rag voeten lang, 7 voeten breed, en, door
elkander gerekend, g# voeten dik; zo dat by 6stk teer
voeten bedraagt. Maar Dr. SfiUEELEY maakt deezen-lings
Steen nog grooter,, en helt, dat by meer 'dan 8n,000 •pon.
den weegt, en dat 'er 140 Osfen zouden noodig zyn, om
hem te trekken ; en deeze Steen is egter de zwaarlte niet,
die. hier gevonden wordt.

Dee(•) Die Geleerde heeft uit de Oudheidkunde beweezen , dat het
GebouW niet naar een Romeinfcne of Griekfche voetmaat, maat naar
een ouder maat, de Cuíutus of Elle, die by de Egyptenaars of
p„anici_rs bekend was, gemaakt is, en dat het dus vdn de Tydea
sief oude Druïden moet zyn.
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Deeze Steenen hebben door de onbedagtzaaine dwaasheid
der menfchen , die 'er met zwaare hamers (tukken affloegen,
(denkelyk om te onderzoeken of deeze Steenen door kunst
gemaakt waren) veel nadeels geleeden. Dr. STUitELEY is Vair
begrip , dat bet grooter zoude zyn • die door kunst te maaken , dan ze door kunst en kragt z6 mylen verre te vervoeren; doch de befchadigers zyn niet te verontfchuldigen. An,deren denken, dat het wonderlyke des werkfluks beftaat, in
de moeielykheid van de Steenen te tellen; en hiermede hou•
den veelen, die ze komen bezigtigen, zig bezig; en, in de
daad, fommigen flaagen daar (legt in; -- dan ze zyn tog geteld, en het wonder is opgelost door die geenen, welke ver
dat het getal, dat der Steenen of Colommen name--zekrën,
lyk, uit 14o beftaat.
Het werk fchynt ruw; egter is 'er geen Steen , die niet
min of meer het. houweel en den bytel des werkmans ondergaan heeft; en de omtrek der deelen is zo groot, dat de
groeven en. houwvasten met groote naauwkeurigheid moeten
bewerkt zyn. Zy zyn nogthans zeer eenvoudig gemaakt. De
Colommen loepen aan alle kanten een weinig fmaller,, zo
dat de Architraven wet 2 voet en 7 duim uitfteeken, 't welk
op eene hoogte van i 8 voeten nog al merkbaar is. Boven op
Colour . is een houwvast, gelykende naar een half
eirond; het is rol duim in zyn middellyra, en gefchikt naar
de groeven , die zig in de Architraven bevinden. Aan den
buitenkant zyn de laatie een weinig uitgerond , om den Cirkel te verbeelden, maar aan den binnenkant zyn zy regtlynig,
en rnaaken een Polygoon of velhoek van 30 zyden, die, zonder iets van de fchoonl'eid des werks te beneemen , veel tot
de flerkte des geheels toebrengt. De hoogte der Colommen,
of regt overeinde ffaande Steenen, en de Architraven, is tol
Ellen, waar van de regt overeind ftaande g, en de daar op
liggende rf El bedraagen.
Van deezen buiten (ten Cirkel, die, toen by in ryn geheel
was, uit 6o Steenen beftond, namelyk 3o Colommen en 30
Architraven , zyn nog ry Colommen overig: ax van dezelve
zyn nevens elkanderen , by den grooten ingang, die de wyd.
Re is , blyven haan , met 5 Architraven op dezelvé. Een
Colom agter aan den Tempel, of aan het zuidwesten, fteunt
op eenen Steen van den binnenften Cirkel; daar liggen nog 6
anderen op den grond , geheel of in Hukken, zo dat 'er nog
24 van de 30 overig zyn. Daar is niet meer dan ééne Ar
plaats, daar zy behoort , en twee liggen op-cbitrafopde
den grond, zo dat 'er 22 zyn weggeraakt.
Iets meer dan 8 voeten van de binnenzyde des buitenfi en
Cirkels is een andere van 40 kleinere Steenen of Colommen,
Bonder Architraven , welke mgt den buiteuCtea Cirkel een
ron
-
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ronde gallery maakt. Deeze Colommen zyn. een El dik erg.
41 hoog , zynde dus half zo groot als de buitenfte; van deel
ze zyn 'er fiegts iq over , van welke 'er is ftaande zyni
op eene plaats staan 'er 5 naast elkander op haare plaatzen,
op eene andere 3 , en nog op eene andere s. De watnw
delweg tusfchen deeze twee Cirkels is Soo voeten in den
omtrek • en moet eene zeer fraaije vertooning gemaakt
hebben.
Bebalven deeze buiten(le, is !er nog eens binnenfile gallery,
die eertyds uit omtrend twee derde deelen van een Ovaal be,
hond; derzelver buitentle gedeelte heeft haare gedaante uit
zekere fameovoeging van Steenen , die Dr. STUKEL8v den
naam van Trilithons geeft , omdat ieder van deeze beItaat uit
twee Colommen en een Architraaf daar boven op. De See.
zien, die deeze Trillthoni uitmaaken , zyn 'wezenlyk verbaa.
zend; hunne hoogte . breedte en dikte zyn buitengemeen
groot , en moeten eiken befchouwer met verwondering ver
vullen. Iedere Trilithon (laat op zig zelve, en heeft geen*
gemeenfchap met den nevensftaanden , en dus verfchillende met
de Colommen en Architraven van den buiteneen Cirkel , die
door de Architraven geheel in het ronde met elkander vereenigd worden. De breedte van zo een Steen is van onderen
71. voeten, zo da't twee Steenen rs voeten breed zyn, en
daar is een El of 2o# duimen tusfchen dezelve in, zo dat
Iedere Trilithon byna 17 voeten beulaat. Deeze Steenen loopen naar boven fmaller , waarfchynlyk om hun gewigt te
verminderen en topzwaarte voor te komen. De Steenen
worden aan beide zyden van den voornaamflen ingang hoo.
ger en fchonner, boe meer men van het hooger na het laager einde voortgaat; dat is, de twee Trilithons, die naast
aan de regter en linkerhand van den ingang !taan, worden in
hoogte overtroffen door de twee, die daar aan volgen, eri
deeze weder door die, welke agter het Altaar gaan aan het
booger einde. Zy zyn, door elkander gerekend, aó voeten
hoog; hunne byzondere hoogte van 1 g—r4 en 15 Ellen;
maar de Architraven alle van dezelfde grootte. Daar zyn
5 van de Trilithons overgebleeven, van welke 3 in bun g.
heel zyn; en fchoon 2 eenigzins vervallen zyn , blyven egter
de Co:ommen nog zigtbaar.
Aan den binnenkant van dit ovaal is een nog kleiner ovaal
van ip Colommen, die eenigzins naar Pyramiden gelyken;
deeze zyn 24 voet breed , i h voet dik,, en door elkander ;8
voeten hoog ; zy ryzen in hoogte , naar maate zy het bod
ventte van deezen kring naderen. Van deeze zyn maar 6
overig.
De ruimte in deezen binnenoen kring heeft men het heilige
dr heilige genoemd, waarin men verondaillelt dat alleen de
Druï,

,
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bruiden of I3ritfche Priesters kwamen, die op het Altaar aan
bet hoogereinde offerden. Dit Altaar beftaat uit een foort van
grof blaauw marmer, so duimen dik, 4 voeten breed, en,
volgens den Heer *En, i6 voeten lang.
Wy zullen nog alleen aanmerken, dat het aloud gebruik in
het ftigten van- Tempels was , dezelve van boven open te
maakera ; en dit geeft een bewys voor de verbaazende oud
dit Gebouw. Men moet bekennen, dat zy , die-heidvan
!beenden dat ' men de Godheid onteerde, door haar binnen
Bene bepaalde ruimte te beuluiten , niet gemaklyk (naar hunne
denkwyze) een verhevener ontwerp tot Godsdieuftige oei
feningen konden uitvinden , of zulks op een grootfcher
wyze ten uitvoer brengen. Hier is de ruimte wel afge—
perkt en bepaald, maar met de grootfte vryheid; bier wordt
ons een denkbeeld anGods tegenwoordigheid ingeboezemd,
maar zy ,wordt _niet , bepaald; hier vertoont zig de overeenkomst en verfcheidenheid van vier verfchlllende Cirkels i
op Tederen flap , dien men doet , mes het afwisfelen van
licht en fchaduwe. Waar men de oogen wende , vormen
Flatuur en Kunst eene mengeling van haaren verheeven fmaak,
in baaren Bene aangenaaine ontroering , die zeer wel voegt
by heilige plaatzen. Wie erkent niet, dat 'er iets in den
Mensch huisvest, hem aangebooren, waardoor by bezef van
Gods aanwezen niet alleen , maar ook van deszelfs grootheid
heeftl Hoe is het niet te bejammeren, dat bet Heidendom,
met dat alles , omdoolde -- nog omdoolt --- in eeneis
aagt van onwetendheid! Wie bidt niet,-dat God het Licht
zyner ltennisfe, die in Jefus Christus is, overal doe opgaan,
opdat zyn Ryk kornel

EMMA.
(Uit het Engelsch.)
aat is iets zo volftrekt aantrekkelyks in de beminnelykheid
der Vrouwen, wanneer dezelve met die zedigheid ge-•
b
paard gaat, welke het hoofdcieraad is der Sexe, slat bet hart,
t welk dien invloed niet gevoelt, geheel koud moet weezen,
en de man, die zulks niet met vermaak befchouwt , ongewoelig. De Natuur verdeelt , volgens de aanmerking van eenige koelbloedige Schryveren , haare gasven met eene gelvke
hand: en wanneer de kas van buiten heerlyk bewerkt is, bekommert zy zichweinig over het juweel, daarin opgeflooter.

hadieu deeze verouderitelling doorging, you men feboonheld

Glei
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niet langer mogen aanmerken als eene gaave; althans men zott.
dezelve niet agten eene verlangbaare zaak in Bene Vrouw te.
weezen: want hoewel_ perfoonlyke aanvalligheden het voornaamfte mogen weezen , op welk een Man oogt, die Bene
14atres verlangt, zyn deeze het zeker niet in 't oog van hem,
die een Lotgenoot des leevens kiest. Maar welk eene reden'
kan men aanvoeren tegen de vereeniging van lichaams- en zielsbekoorelykheden? Waarom moet eene door fchoonheid lievens-,
waarde Vrouw geene beminnelyke ziel bezitten? Gaat in de
fchoone roos de aangenaame geur daarmede niet gepaard? Waarom zou natuurlyke en zedelyke uitfteekenheid'niec even goed
kunnen, vereenigd weezen? ik zou in Raat zyn, eene menigte
van voorbeelden. by. te brengen, waarin deeze vereenigïng op
eene treffende wyze uitfchitterde; doch ik vergenoeg my met
'er één op te haalen , en myne Leezers bezig te houden net
de Gefchiedenis van eene jonge Dogter, die ik, by toeval,
in het voorleden jaar, leerde kennen.
't Zal misfchien noodig weezen, dat ik vooraf iets van tny^
zelven zeg, en den Leezer doe weeten, dat ik eerre foorq
van zwervend leeven leide, my , hier èn daar vervoege, en
zelden t'huis kome, dan om van myne vermoeienisfen uit ie
rusten. Myne middelen laaten bet my ruim en ryklyk toe
om Paarden en Rydtuig te houden ; doch van het laatfte
maak ik zelden gebruik; nogthans heb ik het vermaak van te
weeten, dat ik 'er anderen dienst mede kan doen , wanneer
ik hun ten mynen huize ten Beten vraag. Myn Stalknegt zal
zich veelligt verbeelden, dat ik zyn dienst even min voor my.
zelven noodig heb als in 't evengemelde geval: want fchoon
ik altoos te paard uitgaa, zet ik zelden de reis verder dans
een myl of zes voort. Met één woord, men 'mag my een
JVatuurbefchouwsr noemen, of een vreemd flag van een Weezen, 't welk begrypt,dat haare werken alleen onder het wande:
len te recht kunnen opgenomen worden; want bet fnelle reizen te paard en de fchommelende beweeging op een rydtuig,
zyn niet recht gefchikt om den geest tot bedaarde befchouwing te brengen. Op het oogenblik , dat ik een Gebouw
zie, 't welk myne aandagt trekt , flyg ik af, en beveel myn
Stalknegt, om na de eer(le plaats in . de nabuurfchap re ryden , en daar in de beste herberg te blyven, tot dat het my
goeddunkt weder by hens te komen. Indien een Gebouw ,
het werk van menfchen-kunst, het vermogen op my heeft om
myne verrjgtingen te regelen en te bepaalen , hoe veel te
flerker moet dan myne aandagt getrokken worden door bet
zien van een fchoon gelaat, 't geen ik houd voor een teken
dat 'er eene fchoone ziel mede gepaard gaat!
Omtrent zeven maanden geleden deed ik een reisje door
,de fireeken -onzes Eilands, in 't welk de Landbouw bet ílerksc
,
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Wordt voortgezet. Ik fleeg af van myn paard, gaf het myneu

Stalknegt, om 'er naar gewoonte mede te handelen , met oogwerk om my te vervoegen by .eerie party Graanoogsters, die
ik in een naby gelegen veld zag. Het dagwerk was op diet}
tyd afgedaan , en het grootfte gedeelte der Werklieden zat ir}
eene gezellige .groep, de vermoeienis des arbeids afwisfelende
door vrolykheden ; de vreugde heerschte in hun midden.
Ik wierp eenig geld by hun neder, om aandeel te neemen in
hun genoegen, en 't zelve -te. vermeerderen. Ik zette my
(reder by eerie haag: zy naderden, om my dank te zeggen :dan
myn hart wjas, reeds !overvloedig beloond. Ik vroeg na de
omflandigheden deezer waardige kinderen van werkzaamheid ,
en, vernam , op, welk eene wyze zy hunne talryke Huisgezin
onderhielden. Daar bet.gefprek liep over eene zaak, in-ne
welke zy zo naauw betrokken waren , vloog de tyd fchi`elyk
heenen. tan, bemerkende dat, zy reeds over den gewoonen
tyd op 't veld gebleeven waren, gingen zy t'huiswaards , en
lieten my alleen , om myne bedenkingen. te laaten gaan ovet
de verfchillende Randen, welke het der Voorzienigheid goed%
gedigt heeft voor de kinderen der menfchen te beftemmen. ,
Ik bleef als vastgehegt aan de plaats, waar zy my verlas.
ten hadden , ., peinzende. op de veelerleie lotgevallen deezes
leevens, wanneer myne aandagt werd afgetrokken door eend'
Vrouwe, die in de omtuining kwam,, .wier voorkomen wei.
nig fcheen te beantwoorden aan Naare blykbaare behoefte.
Net angstvallige befchroomdheid keek zy rondsom zich hee
als vreezende " eenig haar veragtend oog te zullen ont+-ne,
moeten. My niet ontdekkende. begon zy terftond de ftop;
pels op te zoeken , en borg ze in haar voorfchoot. De wy
zy, bezig was met voor de behoeften der natuur te-ze,warop
zorgen, deedt my tertiond belang in haar Rellen ; to toen de
avond begon te vallen, zogt ilr ,har nader te komen, zonder ontdekt te worden. Haar kleed was , zo veel ik zien
kon , donker. bruin katoen , van zulk een maakzel als juist
gefchikt was om de volmaaktheid haarer geftalte te vertoonen :
een ftroohoed bedekte gedeeltlyk gelaatstrekken , gefchikt om
derzelver aanfchouwgrs aan zich te boeijen: nimmer was my
een bevalliger gelaat voorgekomen. Haar licht bruin hair, op
het voorhoofd vaneen gefcheiden , viel in losfe krullen te
wederzyde van het bevalligst aangezigt neder, ep befchaduwde
een paar blaauwe oogen , waarin een helder verfland uit=
blonk , en alle gevoel, 't welk een menschlyk hart eer aan.
doet, te leezen fcheen.
„ Alvermogen!" dus (prak ik by my zelven , „ dat het
Heelal regeert! wat mag de oorzaak zyn, dat een fcbepzel vad
eerie zo alles overtreffende gedaante zich in deeleen Raat vári
behoefte bevindt ? Gy,, die van den beginne af aan de onge=
AQENG- I803. Na. 14.
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lukkigen befchermde , kan zulk eene volmaakte fiervelinge,
als ik daar aanfchouwde , om een beete broods verlegen
kyny".---Naauwlyks had ik dit by my zelven gefproken, of
Ik befchuldigde my van vóorbaarigheid in het beoordeelen van
de wegen der Voorkienigheid; en my des vernederende, bleef
Ik in eene peinzende geftalte zitten, tot dat eenë hoogbejaarde •Vrouw zich vervoegde -by het voorwerp, dat my zo
keer getroffen en myne gedagten geheel ingenomen hadt.
ik was voor beider oog verborgen :agter een uitfteekend
kreupelboschje; en de beminnelyke Jonge Dogter, niet denkènde dat haar gefprek werd, afgeluisterd, fprak tegen de Oude Vrouw, die waggelend tot haar tradt en nederbukte:
„ Waarlyk , - DORoToEA, ik kan•:het volstrekt niet dulden, dat
y helpt naleezen."' „ Ach 1 Mejuffrouw," voegde deeze
aar toe, ,, myn Heer is geheel troostloos; en, indien ik
'ilegts een handvol -koornhalmen opzamel , alle bast, weet
, helpt ; fchoon zeker het bukken voor iemand van myne
jaaren zeer lastig valt." Opdat oogenblik ontdekte de
Jonge Dogter iets van myn perfoon, en, fnel•wegliopende,
gaf zy geen antwoord, en verliet het veld.
De verdonkerde oogen der oude Vrouwe waren my niet
gewaar geworden. De fchielyke vlugt haarer jonge Vriendinne deedt haar veriield fïaan , en angstvallig agter zich om
om eenig voorwerp te ontdekken .'t welk die fchielyke-2ien,
vlugt mogt veroorzaakt hebben. Zy riep uit: „ Wat toch
mag haar uit het veld jaagen'? " — Met alle bedaardheid na
haar toe treedende , was myn woord : „ Ik vrees dat Ik
daartoe ongelukkig aanleiding gegeeven heb." Ik uitte dit op
een toon , welke belangneeming aanduidde , dewyi jaaren en
ongeluk eerbied inboezemen : dit alles vermeerderde door de
verbintenis , welke blykbaár plaats had[ tusfchen de Vrouw,
roet welke ik prak, en het fchoonfte Meisje, 't geen mine
oogen immer zagen.
„ 8 God 1 help baart" fprak de oude Vrouw. „ Zy is zo
t,reesagtig als een jonge haas ; en nogthars houd ik my ver
dat zy niets te vreezen heeft : want als wy in de-kerd,
heilige Schrift 'gelooven , moet ie:haná .van haate goedhartig
altoos onder de befchutting vara een Befchermengei-heid
iaeezen t"
De praatagiigheid der ouden laat zich ligt uitlokken , en ik
Vond dus geene moeite om DOROTHEA over te haalen, dat
Zy my eenig berigt gave van deeze Jonge Dogter, haar verzekerende, dat het geene bloote nieuwsgierigheid was , welke
my aanzette om haar dit af te vraagen , maar het verlanken om een zo beminnelyk 'voorwerp uit verlegenheid te
helpen.
„ Daar is ," zo fprak DOROTHEA, „iets in uw voorkomen ,
't geen
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't geen my gelooven doet aan 't geen gy zegt: doch de naam
van myn Heer moet een diep geheim blyven ; niet dat by
immer iets bedreef, 't welk zyn chara&ter onteert; maar een
reeks van ongelukken heeft hem alle uitzigten in dit leeven ontnomen. Ik woonde by zyne Egtgenoote, die thans,
een Engel in den Hemel is, eenige jaaren vóór de geboorte
van dit dierbaar Kind; en fchoon hy niet onder de ryken
mogt gerekend worden , was nogthans het geen hy bezat,
door alles wel aan te leggen , genoegzaam orn het Huisgezin
niet alleen het noodige , maar ook het aangenaame deezes
leevens te verfchafen. Ten_ tyde dat de Capiteiri trouwde,
hadt by een Compagnie Paardevolk;doch by het eindigen van
den dwericaanfchen Oorlog verkogt by dezelve, om dat_zyne
Egtgenoote 'er op gefteld was, en hy kogt een klein Landgoed in Devonfhire, . omtrent twee mylen van de Zeekust.
De edelmoedigheid van zyn aart kon alleen geëvenaard worden door de weldaadige geneigdheid van zyn hart; doch 'er
kwamen van tyd tot tyd vermeende Vrienden, die hein bedroogen door vertellingen van druk en verlegenheid. Schoon
bet zyne Egtgenoote zo min als hem aan goedhartigheid man.
gelde, hadt zy een dieper inzien in de bedoelingen der men.
fehen , en voorkwam het niet zelden, dat haar Man werd op.
geligt door fnoode misleiders. Hy mag zyne ongelukken
yan den dag haares doods af dagteekenen.
„ Geene droefheid en rouwe was opregter dan die van myn
Heer, en in eenige maanden kwam hy niet uit ons huis: doch
de Tyd, welke het vermogen heeft om alle finert te leenigen,
yerzagtte ook de zyne. Zyne Dogter EMMA, die omtrent veeren jaaren oud was, werd te Exceter op eene kostfchool be.
field ; en het geheele huishouden droeg by aan my op. Nu
en dan nam ik de vryheid om hem een wenk te geeven van
uiyne vrees, dat het onophoudelyk ontvangen van gezelfchap
oe uitgaven des Huishoudens meer bezwaarde dan by dagt.
Het antwoord was : „ Vrees niet, myn goede DOORTJE: ik
„ kan niet verdraagen alleen te zyn; alsdan verfcheurt het ver„ lies van myne jLtza my het hart 1"
,, Geduurende het leeven van ELIZA zag men bykans nooit
Speelkaarten in huis ; maar naa haaren dood waren deeze het
beflendig tydverdryf van myn Heer en diens talryke bezoekers.
Onder deezen bevondt zich een Heer, die voor een valfchen
Speeler verdagt was, zo niet bekend fiondt: dit wekte by
cie Familie duizend vreezen. ik haalde daarom een myner
Broederen, die niet verre van ons woonde, over, om een
paamloozen Brief te fchryven , dienende om Capitein D -n-des te waarfchuwen. Een ander zyner Gezelfchapslieden
was een man van flegte beginzelen, die, flaande bet leeven
van Mevrouw, dikwyls geld van hem geleend hadt; en uit
Tt2
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eenige omstandigheden mogt ik opmaaken, dat by, naa haares
dood, crediet voor vry groote foramen gekreegen hadt. Ons
kort te gaan, onder de Lieden, die onophoudelyk bezig waren om hem van zyn geld te ontzetten, des houd ik my verzekerd, werd 'er geen gevonden, die hem tien Ponden zou
]hebben opgefchooten in den dringendfen nood. Onvoor-.
zigtig was by, — dit moet Ik bekennen, — doch met dat
al de edelmoedigfte man ; de ongelukkigen vonden altoos in
hem een helper; en de giften, welke by gaf, verdubbelden
in waarde, door de wyze, waarop by ze uitreikte; en daar
by onbekwaam Was om .anderen te bedriegen, hadt by geen
denkbeeld, dat by zelve bedroogen werd.
„ Vyf ,jaargin waren 'er verItreeken nar het.oveXlyden van
zyne ELrze , en van jaar tot jaar waren de uitgaven toegenomen. De Schuldeifchers drongen heeds op betaaling aan: eis,
delyk had ik het verdriet van te hooren, dat by van zyne
opregtheid ftondt' af te wyken. Pligt, dankbaarheid en genegenheid bewoogen any om in dit geval hem aan te fpreeken.
By bekende, dat zyne zaakera. niet goed honden. Ik raadde
hem, zyne Goederen te verkoopen, onmiddelyk Devenfi,fre
te verlaaten,. en te vertrekken na deezen oord , waar by zich
thans bevindt. „ Myne Goederen verkoopen, noon„ Tja! Ik heb niets te wyner befchikking. Alles, volllrekt
„ alles is bezwaard. Doch, hoe dwaas ik ook gehandeld heb,
„ daar is nog iet4 voor myne lieve EMMA over. De We„ duwegift van myne Vrouwe is in handen van Mr. TOP„ 111M, en bedraagt agt duizend Ponden."
„'1'erwyl wy over dit onaangenaam onderwerp fpraken, en
ik aandrong op het verlaaten van het duslang gehoudene ge-'
zelfchip, kwam 'er een Brief, inhoudende, dat TOPHAM banltroet gegaan en gevlugt was.
„ Ik zal het my niet onderwinden eene befchryving te geeVen van het hier op volgend tooneel : het berouw en de finert,
welke myn Heer aangreepen, gaat alle befchryving te boven,
Nog minder kan ik regt doen aan het gedrag van die dier.
basre Engelin, wier perfoonsaanvalligheden zulk een diepen indruk op eenen vreemden gemaakt hebben. Geene klag.
ten over het verlies der middelen ontglipten ooit haaren
mond; -- geen trek zelfs van misnoe._en was ooit op haar
gelaat te leezen. Op de School hadt zy zich in het tekenen
geoefend , en daarin verbaazende vorderingen gemaakt ; en
door haare bekwaamheid in dat vak hebben wy met ons
drieën het leevensbeitaan gevonden. Eenmaal ter maand worden haare Tekeningen na Londen gezonden , en het geld ,
daarvoor ontvangen , den volgenden dag overgemaakt. Zy
heeft noodig eenige lugt te fcheppen ; doch zy gaat nimmer
ialt dan by het vallen dr avondfcbeemering. Zints de Oogst
-
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begonnen is, hebben wy voor eene gewoonte om te gaden
op het veld eenige naleezingen te doen. Berouw over
bet voorledene. heeft zulk een nadeeligen invloed op de ge
Heer, dat ik zeer vrees of hy immer zal-itelnsvamy
l erftellen. Ik ben oud en zwak , en ik weet niet wie de
Befchermer van myne EMMA zal weezen ; want haar Vader
wil zich volflrekt by geen zyner Vrienden vervoegen."
Dit Verhaal gehoord hebbende, riep ik vol driftvervoering
uit: „ Ik zal haar Befchermer , haar Vriend , haar Vader
weezen ! d, Goede GOD! hoe hardyk dankbaar ben ik voor
de ruime zegeningen, welke Gy my verleende; daar dezelve
rimy in f}aat fleUen om het leevensgeluk van dat beminnelyk
fchepzel te bevorderen!"
De oude Vrouw Ploeg de handen ten Hemel geheeven zamen
vol verrukking, en fineekte dat GOD zyne beste zegeningen
over my mogt uitttorten. Daarop my met een oog , waarin
Lenige argwaan te leezen was , aanziende, voerde zy my te
gemoet: „ Doch gewis kan een vreemdeling nooit zo geheel
belangloos zich bezorgd toonen om de ongelukkigen te hel
-pendvrlg
te gemoet te komen...."
„ Vervloekt zy hy ," hernam ik, „ die eene gedagte , belei Bend voor zulk eene zuiverheid, in zyn boezem koes
middelen zyn ruim ; ik heb geen nabe[laanden-terd!Myn
te helpen. Doch ik moet my niet ruw indringen in de wooning des ongeluks : voor. iemand , die men wil verpligten ,
behoort men veel kieschheids te betoonen." DOROTHEA
verklaarde my , dat zulks noodzaaklyk zou weezen ; dewyl
baar Heer niemand zyner Vrienden met den ftaat zyner zaaken ooit bekend gemaakt hadt. Ik befloot derhalven eenigen tyd te neemen om de beste middelen te beraamen tot
het doen van dit liefdewerk; en zy beloofde , my te dee•
zer plaatze , op dit zelfde uur, den volgenden avond te zul
ontmoeten.
-len
De beminnelyke gedaante van de voor my door dit berigt
nog belangryker EMMA hieldt my zodanig bezig, dat ik, in
myn nagtverblyf te rug gekeerd, onmogelyk kon flaapen ; ik
bragt den nagt door met peinzen op de beste middelen om
haaren Vader uit deszelfs verlegenheid te redden. Naa ver
onder welke ik my by den Capitein-fcheidvorwnzls,
D. zou vervoegen , overwoogen en verworpen te hebben.
befloot ik in het einde my uit te geeven voor een Vriend
van Mr. TorHAM, en dat ik eene zaak van aangelegenheid van
wegen hem te zeggen had,
Nooit fcheen de tyd my langzaamer voort te kruipen; doch
het gewenschte uur was eindelyk daar. DOROTHEA hie!dt
woord, en zy keurde myn plan goed. Nog ontwaarde ik, dat
zy eenig vermoeden koesterde van een toeleg op het voorwerp
Tt3
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haarer zorge ; doch het gelukte my eindelyk,' al haare vrees
te verdryven, en vertrouwen in ftede in te boezemen.
Wy kwamen overeen, dat het best zou weezen , myn be•
zoek tot den volgenden morgen uit te Rellen; dewyl de Capitein D— reeds lang te bedde lag. Ik keerde daarop weder na de Herberg, fchreef mynen Bankier ,, dat ik binnen
weinig dagen agt duizend Ponden Sr. zou noodig hebben.
's Anderen daags ging ik ten tien uuren uitryden, deed een
rid van drie mylen in 't ronde , en voorts na de landwooning der behoefte , vervuld met de aangenaame gemoedsbeweegingen , welke het voorneemen van , goed te doen inboezemt.
DoaOTHBA en ik ontmoetten elkander als volflrekt onbekenden. Ik verzogt haar , den Capitein D te melden,
dat ik hem eene zaak van het uiterfie aanbelang had mede te
deden; dat ik een Vriend van Mr. TOPHAM was, die my
belast; hadr , de plaats zyns verblyfs op te fpeuren ; en dat
ik my vleide tiet het denkbeeld , dat de tvding , welke ik
hem bragt , hem niet onaangenaam zou weezen. Onmiddelyk werd ik in een klein kamertje gebragt , en op myne intrede poogde Capitein D op te ryzen; doch zyne beininnelyke Dogter hieldt hem terugge, door zagt haare hand
op zynen arm te leggen, en fprak my dus aan: „ Myn Heer!
gy zult myn Vader wel willen verfchoonen van op te ryzen :
de zes laatfte maanden is by krank geweest; doch, indien gy
van wegen Mr, TOPHAM komt met eenige goede tyding, dan
hoop ik het geluk te zullen hebben van mynen Vader, binnenkort, herfteld te zien."
Ik hernam daarop: „ Mr. TOPHAM heeft met het grievendst leedweezen gevoeld de onregtvaardigheid , door hem
begaan , in Capitein D geen kennis te geeven van
den verwarden flaat zyner zaaken : doch het afsterven
van een zyner Bloedverwanten heeft hem onverwagt in het
bezit van geene onaanmerkelyke goederen gefield , en ik
heb last om de fchuld , welke by aan uw Vader heeft, af
te doen."
„ Af te doen -- myn Heer! — af te doen , zegt gyp'
riep de verrukte Vader, zyn vermagerde hand tot zyne Dogter uittrekkende. „ Hoorde ik het wél, myne lieve EaamA2
Zult gy waarlyk uw geld krygen ? en is de kwelling, die
myn boezem vaneen fcheurde, weggenomen?" Ik hernam: „ Het is met de daad zo; houd u bedaard : want ik
heb last u agt duizend Ponden Sr. te betaalen, alleen onder beding van het geheim te houden , dewyl Mr. TOPHAM alsnog
niet in ftaat is om alle zyne fchuldeifehers te voldoen. Aan
u was by verbonden , zo wel door de banden van Vriend
als van Regtvaardigheid; daarom zyt gy de eerfte en-fchap
éénigfle, die thans betaaling krygt; doch by heeft hoope, om,
in
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in vervolg van tyd, ,a11e zyne fchuldeifchers te zullen toonen , dat hy een eerlyk man is."
„ Ach! myn Heer!" riep de lieve EMMA uit, „ welk eene
aangenaame tyding brengt gy! Ik zegen u, niet alleen als de
wederbrenger van myns Vaders eigendom, maar als de redder
van zyn leeven 1 De Hemel beloone u, als de brenger dier
herleeving baarende tyding, en de inboezemer van de hartfireelendtle blydfchap l " Zy voer voort: „ Ach! inyn
Vader!" hem tederlyk omhelzende, „ nu vertrouw ik het
genoegen te zullen fmaaken van u weder gezond te zien! Dit
is het toppunt van myne wenfchen; en indien ik dat genoegen niet fmaak, zal ik weinig genots van rykdom hebben!"
„ Mogt de Hemel," fprak hy,. „ in Tyne gunst de wenfchen van myne lieve EMMA vervullen, en my herdellen op
de bede van dit onfchatbaar Kind!" Hierop de hand
mywaards uittrekkende , voer hy voort : „ Ik ben buiten
ífaat u naar eisch dank te zeggen; woorden kunnen de beweegingen myns harten niet uitdrukken!" --- Ik z, hoe
zeer zyne kragten leeden door de hevigheid zyner aandoenitt.
gen, en helde voor, dat by iets zou drinken. EMMA haalde
het, bedankte my met de tederfte betuigingen voor myne oplettenheid , en bad haar Vader, dat hy zich bedaard zou
houden. Op het bemerken, dat haar Vader bedaarde ,
verzot zy, dat ik haar afweezen voor weinige oogenblikken
zou verichoonen. „, Wy hebben," was haar woord, „ eerre
getrouwe Dienstbode , of liever Vriendin , die deelgenoote
geweest is in alle onze onheilen; ik brand van ongeduld.,
om haar deelgenoote te maaken van derzelver afweering ;
want ik weet; dat haare blydfchap de myne zal evenaaren."
' Hoewel DOROTHEA my de ífelligfte verzekering gegeevea
hadt , dat zy myn geheim zou bewaaren , kon ik niet nalaa.
ten te vreezen, dat zy onbedagt zich iets zou laaten ontvallrn, en was niet weinig verlegen tot dat de lieve EMMA terug kwam.
By haar weder binnen treeden , zeide de Vader: „ Myne
EMMA ! doe deeze Tekeningen weg," wyzende op eenige nog
onvoltooide, die op tafel lagen; „ want fchoon ze tlrekten
om my uwe kinderlyke genegenheid mywaards te herinneren, verwekten ze my altoos finextlyke aandoeningen. — Zints
het bankroet van Mr. TOPHAM, myn Heer! heb ik geleefd
van de tekenpen van. myne EMMA. Doch ik moet u, tot
myn innig leedweezen , betuigen , hoe Ik, om onwaardig ge.
not, myn goed dwaaslyk heb doorgebragt, en myn Kind in
de ulterile behoefte gedompeld."
EMMA voerde hem vol ontroeringe te gemoete : „ Vader!
indien gy medelyden hebt met myne aandoeningen, dan ver
ik as, deeze bedroevende fnaar niet langer te roeren.-zoek
Tt4
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Indien gy half bade kunnen weeten , welk een genoegen ik
(maakte, in u, op deeze wyze, te onderfteunen, gy zoudt
bykans wenfchen weder arm te worden. Wat my betreft ik
,a1 nimmer eerie myner Tekeningen aanfchouwen. zonder het
fireelendst genoegen te finaaken, en den Hemel te danken,
dat Hy my bekwaamheden verleende , die my in flaat fielden
om u de noodwendigheden des leevens te verfchafen. Het is
meer om uwen dan om mynen wil, dat ik my verheug over
her herkrygen van uwen eigendom : want gy zult nu niet Ian.
ger weigeren, raad ter herftellinge in te neemen: verandering
van plaats zou, houd ik my verzekerd , voor u dienttig
veezen."
Ik befpeurde duidelyk , dat zmmA haars Vaders aandagt
zogt af te wenden van een onderwerp, 't welk_ zynen geest
zo diep gegriefd hadt, en onderileunde daarom den voorlag,
to welken de Vader in 't einde fcheen te neigen. — Naa
nog Benig gefprek haalde ik uit myn -Brieventas een Wisfel
op myn Bankier, om naa verloop van drie dagen te betas.
len. Men drong my om by hun te blyven eeten. Ik nam
de uitnoodiging aan , zeggende, dat ik, naa een weinig om=
gereeden te hebben , zou wederkomen.
Het genoegen , 't welk ik fmaakte uit het volbrengen van
deeze daad, was van die uitgeleezene natuur, dat ik wenschte bet te genieten, zonder van anderen gemerkt te worden.
Een byweg inrydende, vierde ik bot aan die beweegingen
des gemoeds, welke eenen voortmaak geeven van de geluk
ons in een toekomend leeven beloofd ! „ Ja,"-zalighed,
fprak ik by myzelven, „ gy verkwistende en onbedagte Los,
hoofden , ach! konde gy eens dit genoegen fmaaken , hoe
gaarne zoudt gy laaten vaaren die beuzélagtige genoegdoeningen, welke de ziel verlaagen , in Rede van dezelve te ver•
heffen ! Hoe veele duizenden Ponden worden 'er verkwist,
in kostbaare onthaalen , waarmede men de elendigen zou kun.'
nen tË hulp komen, en de verlegenen redden ! Maar de zugt
tot losbandige verfpilling verdooft de gevoelens van menschlievenheid , en weert die goeddaadige aandoeningen , welke het menschlyk hart eere aandoen!" Aan deeze bedenkingen en de verdere beweegingen myns harten botvieren
wendden zich myne gepeinzen eigenaartig tot dat Wee.-de,
zen, wiens Goedheid my in Raat ifelde om deeze geneugten
te fmaaken; en myn hart vloeide over van dankbaare aandoeningen aan den algemeenen Oorfprong alles goeds, voor hee
lot my toegefchikt boven zo veelen myner Medemenfchen I
Wederkeerende tot het verblyf des Mans, door my uit zyns
ongelegenheden gered, fond ik verfield , daar een Jong Geest
te ontmoeten, wiens voorkomen zeer inneemend was; by-lyke
gat naast her bedde, ..- fchoon DOROTHEA my berigt gegee
;
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geeven hadt, hoe haar Heer de plaats zyns verblyfs voor zyne
naaste Vrienden geheim hieldt. Het gelaat van EMMA fpreidde
eene verfcheidenheid van gemoedsbeweegingen ten toon; doch
bet was duidelyk tederheid-, met genoegen vermengd : en
men behoefde niet veel doorzigts te bezitten , om te ontdek
dat de Heer HARCOURT (zo was de Geestlyke geheeten)-ken,
een diepen indruk op haar hart gemaakt hadt.
Kort naa den maaltyd verliet zy het vertrek , en werd on.
middelyk gevolgd door dien jongen Heer. Capitein D —,
bemerkende, dat ik dit paar • met myne ooges volgde, fprak
„ Ik hoop binnen kort HARCOURT myn Zoon te noemen. De
verandering in myne omftandigheden kon nooit beter ten rechten tyde gekomen weezen; want het geluk van myne EMMA is
de hoogfle wensch myns leevens; doch was HARCOURT gisteren
gekomen, ik zou het nimmer toegeftaan hebben, om eene, zo
arm als eene bedelaaresfe, tot zyne Vrouw te neemen. Hy is
de jonger Zoon van een Heer, die uitgeftrekten landeigendom bezit ; doch het grootfte gedeelte is bezwaard. Wy
woonden eené halve myl van elkander at, toen ik in Devozfhire myn verblyf hield , en wy verkeerden zeer gemeenzaam. Van kinderen af fcheenen HARCCUttT en EAimA voor elkançler gevormd : zo gelykaartig waren de geaartheden dier twee'
kinderen , zo zeer kwam beider fmaak overeen, dat zyn Vader
zo wel als ik de aangroeiende genegenheid onderfteunde, tot
den tyd dat de ongelukkige verandering in myne oinftandighe.
den plaats greep. 1)an , op het oqgenblik , wanneer dit beitend werd, verboodt de oude HARCOURT zynen Zoon, immer
ten mynen .huize een bezoek af te leggen; en, om ongehoorzaamheid in dit fluit volflrekt voor te komen , zondt by hem
binnen weinig dagen buiten 's lands.
„ Schoon myne lieve Dogter nooit eenige klagten over dit
verbod uitboezemde, bemerkte ik, welk eene diepe wonde
zulks in haar hart maakte, en bad de etende van te wortelen
niet het denkbeeld, dat ik niet alleen haar goed doorgebragt,
maar ook haar leevensgenoegen geheel weggenomen had. De
poogingen, welke zy aanwendde, om de verwyten, welke
my het Geweeten deedt, te verzagten en te fhllen , ftrekten
menigzins om haar boezemleed te leenigen: want in Tiede van
met haare gedagten Heeds te'verkeeren. omtrent haarera afwee.
eigen Minnaar, deeden myne zwakheden haar dikwyls op my
denken.
„ Omtrent zes weekera geleden , is HARCCURT, op begeerte
zyns Vaders, in Engeland wedergekeerd , om eene Standplaats
te bekleeden, die ter begeevinge flondt van een zyner Blbedverwanten. Van het oogenblik n, dat by daar gekomen is,
heeft by geene moeite ontzien, om te weeten te komen, waar
wy ons onthielden, en is daarin niet geflaagd voor heden
Tt5
mor-
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morgen. Met die belanglooze genegenheid, welke altoos zyn
gedrag kenmerkte, boodt by EMMA zyne hand aan, en bad
my by hem :e komen woonen, met belofte van alles te zul.
]en doen, wat in zyn vermogen was, om het geluk myns
leevens te bevorderen. Ik hoorde hem met genoegen,
weetende dat ik niet langer htt flachtoffer was des ongeluks,
en dat zyne verbintenis aan myne EMMA niet vergezeld zou
gaan met onaangenaamheden, uit haaren ongelukkigen toefland
naar deeze wereld fpruitende. Ill heb myne toeftemming ge.
geeven, onder voorwaarde , dat zyn Vader geene tegenwee
pingen maake tegen zyne keuze."
„ Zyn Vader," riep ik uit, „ is myn Vriend en, geweeze
Schoolmakker ; fchoon ik hem , in veele. jaaren , niet gezien
'heb. Wilt gy my als uw Afgevaardigde, te deezer gelegenheid, gebruiken? Ik heb niets te doen, en moet iets om
]band hebben." — Terwyl wy met dit onderhoud bezig
waren, vervoegde de jonge uAR,cougT zich by ore. Capiteiu
D onderrigtte hem van den voorflag door my gedaan.
De jonge Heer vereenigde zyne dankbetuigingen met die zyns
aanftaanden Vaders. ik befloot dien' zelfden avond nog na
.den ouden BARCOURT te vertrekken en een gedeelte van de
reis af te leggen. Ik heb altoos zo veel zelfvoldoenings gevonden in mede te werken tot geluksbevordering myner Mede
dat ik in hunne belangen deelneem met erne drift,-inefch,
welke weinigen, zo ik geloof, gevoelen: ik zette daarom
myne reis voort met een fpoed, dien anderen,, min diep in de
belangen hunner. 1"Jatuurgenooten deelende, niet wel zouden
hebben kunnen maaken.
Schoon myn oude Vriend my met veel betoons van Vriendfchap ontving, fcheen een droeve wolk van.bekommerdheid
zynen geest te benevelen. Ik kon my niet wederhoeden, na
de oorzaak te verneemen. Iiy hadt de openhartigheid van te
erkennen , dat zulks veroorzaakt wierd door het ondankbaar
gedrag var} zynen Zoon. „ Wat heeft by gedaan," vroeg ik,
als geheel onkundig van het voorgevallene. „ waardoor gy u
vetzekerd houdt van zyne ondankbaarheid ?"— Het antwoord
was: „ Hy heeft, zonder myne toeftemming , befchikking
gemaakt om zich te verbinden; misfchien is by,, op deezen
tyd, reeds getrouwd aan een listig meisje, dat geen kroon
bezit!" Hierop volgde een verhaal van de gemeenzaamheid,
welke plaats gegreepen hadt tusfchen hem en EMMAS Vader.
Hy erkende,. dat by, vóór de ongelukkige verandering, in de
omflandigheden des laatstgemelden voorgevallen, de keuze
zyns Zoons niet wraakte ; „ maar ," vervolgde by, „ gy
weet , ik kan myre jongere I{inderen geene groote fommen
geeven; en het in 't hoofd te krygen om eene bedelaaresfe te
trouwen, is de dwaasheid ten top gedreeven. 41 myne hoop
is
,
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is gegrond op den boogmoed van Capitein D , welke hem niet toeliet eenige verpligting Ee hebben aan zyne
gemeenzaarntle Vrienden. Ik acht het daarom mogelyk, .dat,
indien myn HENnRIH al flaage in het verblyf van dien ongelukkigen te ontdekken , by het Huwelyks-aanzoek zal van de
hand wyzen. "
Myne vraag was: „ Bezit het voorwerp zyner keuze eene
ongemeene fchoonheid ? " -- Hy antwoordde: „ Neen , verre van daar; zy ziet 'er zo pasfelyk uit." -- Ik hervatte:
Dan kan het dezelfde perfoon niet zyn s doch ik ontmoette
op myne reis eene jonge Juffrouw, die, zeer afgezonderd leevende, my inviel, misfchien dezelfde te weezen, die uw Zoon
in liefde hàdt doen ontbranden. Deeze was de grootile Schoon.
heid, welke zich de verbeelding kan fchilderen : terwyl nog-.
thans haare perfoonlyke aanvalligheden verre overtroffen werden door die p an haare ziel; want zy onderhielclt haaren Vader en eene oude Dienstbode, door het tekenen en verkoopes
van Laudfchappen , met de grootlte kunstbekwaamheid getekend."
Vol ontroering zeide by: „ Myn Heer! zeg my den naam
van deeze Juffrouw; want het voorwerp van rsaNnlua's Liefde
tekent vry goed." — „ ik moet," gaf ik hem te verflaan,
,, baar toenaam, uit kieschheid, verbergen; doch haar Doop
EMMA, en zy is de fchoonlle , die ik ooit zag." .-^.-namis
Ik zou fchier denken, dat het dezelfde was," viel by my
met blykbaare ontroereris in de reden; „ maar HCNDR[ES EMMA bezit geene van die uitgeleezene bevalligheden, welke gy
haar toefchryft. "
„ Verwekt het," voerde ik hem te £emoete , „ uwe ver
niet, te hooren van eene Dogter, die. door haar-wonderig
kunstvermogen Kaaren Vader onderhoudt, zyne fmerten leenigt, en hem tragt te vrede te hellen met het wisfellot in
zyne omttandigheden, die by aan eigen wangedrag toefcbryft?
'Er is geene groote maate van fchoonheld noodig, om zulk
een voorwerp belangryk en inneemend te tnaaken -- maar de
juffrouw, die ik beoog, bezit alles, wat fchoon ,wat bevallig
is, q ,was ik zelve een jong Heer ,en haar hart vey,, ik zou haar
ongetwyfeld myn hart en wat ik bezit aanbieden. Welk eene
naaate van Huislyk geluk mag men niet verwagten van de
verbintenis aan zulk eene Engelin! welk verfynd geluk zich
tiet belooven van zulk Bene ter Egtgenoote te hebben! En,
indien het mogt blyken dat deeze EMaZA het voorwerp is van
de liefde uws HENDioxs, kan dan diens Vader in flaat weezen
om al dit geluk van het leeven zyns' Zoons te flooren?"
„ Uwe aanmerkingen, myn Vriend!" was het antwoord,
„ gaan in de befpiegeling uitileekend door: maar Liefde en
-

Deugd alleen, let bier op, zyn zwakke fleunzels ; en de behoefte
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te, die weldra op zulk eene Egtverbintenisre moet volgen, zal
welhaast die tedere liefde ten huize uitdryven !" -- „ Dan,"
viel ik hier op in, „ veronderflel, dat EMMA, door eenig gelukkig toeval, een gedeelte . van haare middelen wederkreeg
— veronderftel, dat haar Vader haar vyf duizend Ponden ten
Huwelyk kon geeven -- zoudt gy dan nog een hinderpaal
stellen aan het geluk van uwen Zoon, of zoudt gy hem toematen gelukkig te weezen met het voorwerp zyner verkiezinge y "
Voorzeker , ' was Mr. HARCOURT'S antwoord, „ ik zou
ik zou gaarne en volvrolyk EMMA voor myne Dogter er.
lcennen ; doch nimmer zal Ik gedooges , dat by eene jeugdige
driftvervoering involge,'die, door hem in armoede te (torten,
onvermydelyk zyn ongtluk moet ten gevolge hebben t"
Weinig oogenblikken waren 'er noodig om de verandering in
Capitein D 's omttandigheden te ontvouwen. Ik verhaal -,
de weder het voorgevallene met Mr. TorHAM, en onderrigtte
mynen Vriend van de oorzaak myns onverwagten bezoeks.
HENDRIK werd niet langer van ondankbaarheid befchuldigd;
en ik kreeg een Brief aan Capitein D—, de goedkeuring
des Huwelyks behelzende.
Weetende in welk eene angstvallige bekommerdheid EMMA
verkeerde , verliet ik Devonfhire den volgenden morgen. Ik
had beloofd in veertien dagen te zullen wederkeeren ; doch
met den tienden dag bevond ik my reeds aan haar verblyf.
EMMA'S bloozende wangen werden , op het zien van my ,
doodbleek. „ Gy wilde ," (prak zy zagtlyk, „ dan de hoop van
geluk, waarin ik my heb toegegeeven, uitdooven; gy zye
de brenger van kwaade tyding, en wilde niet dat ik my langer met, ydele hoope voeddé ! " „ Laat nooit toe , ' was
myn antwoord, „ dat Spreekwoorden uwe begrippen vormen :
gy laat u innemen door het Spreekwoord : Slegt nieuwe
komt altyd vroeg genoeg; maar was ik liegt nieuws komen
brengen, ik zou my zo niet gefpoed hebben. Laat, derhalven,
de zonnefchyn van weitevredenheid en blydfchap uw gelaat
vervrolyken. De Heer HARCOURT , verzeker ik u, is genegen
en gereed om u als zyne Dogter te omhelzen, en ik kom
u dit troostryk nieuws brengen." Dit zeggende , verliet ik
de geheel ontilelde EMMA , die in traanen van blydichap en
erkentenis zwom.
Onnoodig acht ik het, de daarop volgende tooneejen te be.
fchryven. Ik werd dermaate met dankbetuigingen overlaaden , dat ik ze naauwlyks kon draagen. Dan, eer ik affcheid
nam van dit gelukkig gemaakt Verblyf, verplIgtte ik noen.,
THEA, door een Eed, tot een eeuwig ftilzwygen.
.--
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TOEVALLIGE ONTDEKKING VAN DEN EIIER QUaST[EE, OM
DEN KALANDER VAN DE EOORNZOLDERS TE VERDRYVEIV.

het jaar 1773 wilde de Heer
een geneesmiddel
Idengebruiken,
te zamengetleld uit de bladeren, de bloemen en
jonge uitfpruitzels van den Vlierboom. Hy verzamelde
QUESTIER

daar van een arm vol, en lag het op een Koornzolder,, in
de nabyheid van een hoop Graanen, die door den Kalander
geweldig befchadigd waren. Op dien dag een gezelfchap by
zich ten Beten hebbende, in een vertrek onder dien zolder,
zag by, benevens zyne gasten, twee uuren laater, met
geene geringe_ verwondering, dat de muuren dier zaal zwart
wierden , door de menigte der Infeël:en , die , van alle kan
kwamen vluchten-; zelfs eerlang in zulk eene menigte,-ten,
dat men verpligt wierd, die zaal uit ce floffen. De Gastheer
begaf zich toen naar den zolder, en vond het graan zodanig bedekt met vluchtende Kalanders, dat men hetzelve niet
eens kon onderfcbeiden ; met dit gevolg, dat de geheele
Koornzolder, binnen twee dagen tyds, geheel van Kalanders
gezuiverd was. Vervolgens wierd het ICoorn, 't welk door
dit ongedierte befchadigd was geweest ;. weggenomen , en
daarvoor gezond graan in de plaats gelegd, zonder dat iemand van het huisgezin, na dien cyd, ooit wederom Kalandersop dien zolder befpeurde.
Deeze ontdekking gefchiedde enkel by toeval , doch gaf
den uitvinder aanleiding, om zyne goede vrienden te raaden ,
om , zo zy met dit vernielend ongedierte geplaagd waren,
daar van insgelyks eene proef te neemen. Het gevolg bieg
van was, dat zy allen het wezenlyk weldaadig vermogen van
den Vlierboom, tegen hetzelve , moesten erkennen.
Deeze Heester geeft in 't geheel geen kwaadgin reuk aan
bet Koorn , al wordt dezelve daar boven op geworpen.

EENE VEELZINS LEERZIAME ONTMOETING EN LES.

wiens naam, als Reiziger

e Heer
in fchaars of door Europeaanen nimmer bezogte gedeelD
ten van Africa, allen te over bekend is, vervoegde zich,
FREDRRIK HORNKMAN,

niet verre van Cairo, by de Caravane, welke jaarlvks van
Mecca terug komt, door die Stad en Fezzan na de Westlyk4e gedeelten van Africa trekt. Als een Heer reizende, hadt
by eene ontmoeting met een ouden Arabier, welke by itt
deezer voege voordraagt.
Myn Dcagoman , of Tolk, zou, zelfs in Europa, voor een
goe•
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goeden Kok hebben kunnen doorgaan. Van het overfchot
des voorraads , welken onze gascveye vrienden te Cairo ons
haddeh medegegeeven, was by bezig een fmáaklyke avondmaaltyd te bereiden. Een oude Arabíer van Aguida, des
Koks werkzaamheden ziende, en tevens dat ik 'er ledig by
zat , voerde my deeze taal te gemoete. ' „ Gy zyt jong ,
en nogthans fteekt gy geen hand uit , om een maaltyd te
„ bereiden , waarvan gy uw deel zult neemen. Zulks mag
„ misfchien de gewoonte weezen in het Land der Ongeloo-'
„ vigen; doch by ons gaat het anders toe , bovenal op reis
„ Con zy dank, wy hangen in deeze woestyn niet van an„ deren af, gelyk die arme Bedevaartgangers ; maar eetèn
„ en drinken wat wy ons zelven verfchaffen!, en als her ons
,, behaagt. Gy behoorde alles te leeren wat de gering,; tie !lrabier verrigt, ten einde gy in staat moogt zyn ons
„ anderen , in gevalle van nood , te helpen; _ anderzins zult
gy minder geagt, en van minder waarde• gefchat wordeca,
„ dan eene Vrouw: veelen zullen daarenboven denken, dat
zy , met regt, u mogen berooven van alles , wat gy be,', zit, als dier bezittinge onwaardig." Hy voegde 'er op een
(pottenden toon by : „ Misfchien voert gy veel Gelds met
„ u, en betaalt deezen Man ryklyk 1"
's Brabiers vermaaning was niet te vergeefs. Ik leende on:
middelyk en voortaan de hand in alles, wat niet boven my'ne
kragten was; en , naar gelange ik zulks deed, won ik de
hoogagting en goede gezindheid myner Reisgenoocen , en
werd niet langer aangezien voor een zwakken en nutloozen
;

ledigganger onder den reizenden hoop.

DE HERTOGIN VAN NEWCASTLE EN DE HEER GRAY.

e• Hertogin VAN NEWCASTLI: , die door verfcbeide
Lettervoortbrengzelen Kaaren doorlugtigen Naam beroemdheid byzette, 'wist, op Bene zeer verpligtende wyze,
een behoeftig Schryver haare gunst te bewonen, en blyk van
Naare Letterliefde te'geeven.
Vóór dat de Heer GRAY op de Univerfteit van Cambridge
bevorderd werd , bevond by zich in zeer bekrompene omiiandigheden. Te Londerí zynde , ging hy, met een zyner
bekenden, eene Verzameling van kostbaare Boeken bezigti.
gen , die uit de hand ce troop waren. Onder deeze was eene
Kas, geheel opgevuld met eene Verzameling van de beste
Uitgaven der Clasike Schryveren. GRAY'S oog werd 'er
fierk door getrokken ; by bezag dezelve herhaalde keeren,
betuigde, luit genoeg om van allen gehoord te worden, hoe
zeer by' deezen Boekenfchat' bewonderde, doch -voegdo 'er

op
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op een langer toon tot zynen Vriend nevens, hoe het hem
fuiertte -niet ryk 'genoeg te weezen 'om zich denzelven aan
te fchaffen.
Dé Hertogin VAN NEWCASTLE , die digt genoeg by hem
ítondt om dit onderhoud te hooren, en den Heer kennende , aan wien GRAY deeze openhartige betuiging deedt, vroegs
hem ter zyde roepende, den naam zyns Vriends. Deegerf
verflaan hebbende, kogt zy onverwyld die Kas met Boeken,
en zondt dezelve - aan de Verblyfpiaats van GRAY, met een
Briefje " van den volgenden inhoud. „ De Hertogin
;, VAN NEWCASTLE doet haare groete áhn Mr . GRAY, en ver,, zoekt, dat by haar de fiere wil aandoen , om eene klei.
;, ne erkentenis aan té neemen voor het vermaak, 't geen
„ zy genooten heeft onder het leezen van drens Elegy on a
-

,, Country Churchyard."

VOORBEELD VAN ONVERSCHILLIGHEID EN ONGEVOELIGHEID
WEGENS BEGAAN MISDRYF.

e verregaande Onverfchilligheid en Ongevoeligheid , met
welke; onder. de laagere rangen in Italic ,een zo fchreeuD
wend Misdryf, als Moord, wordt aangezien, kan ons het vol.

gende Geval leeren. _
Een Heer te Napels. nu en dan voorby het Koninglyk Pa•
leis gaande, hadt herhaalde ]zeeren het oog laaten vallen op
een Man, - wiens voorkomen hem trof. Hy ging geketend,
en was bezig- met puin van een oud Gebouw weg te haaien ,
en fleenen tot een nieuw aan te brengen, waarvan men de
grondflagen gelegd hadt. Telkens , als by in de mogelyk.
held was om zulks te doen, nam by den hoed' af, wan=
neer die Heer voorby ging. Deeze , geen reden weetende te` vinden voor die opletcenheid, vroeg hem, in- 't einde, wat de oorzaak was van_ zyne beleefdheid ; alsmede ,
waarom by geketend ging. ' Op de eerfle vraag gaf by
ten antwoord, „ dat het zyn Pligt was," (ii fuo dovere;) --op de tweede gaf by te verflaan , „ dat by in dit ongdlukkig
geval gekomen was, wegens een beuzeling," (una 9finchio.
neri^e;) 'er byvoegénde : ,,lk heb maar ééne Vrouw ver
(Ho ammaz^tata folamente una Donna.)
-mord,"

SIR ISAAC NEWTON EN DR. STUKELEY.

Oudheid bragt hem in
S irkundigen, bezogtwerdomtrent eetenstyd, Men, den
de
ISAAC NEWTON

door Dr. STUKELEY
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de eetzaal , waar een gebraade Vogel , overdekt , gereed
i}ondt voor Sir NEWTONS middagmaal. De' Knegt bragt zyn'
Beer de boodfchap , dat Dr. STUKELEY beneden was. Het
duurde zeer lang eer by afkwam. lntusfchen bekroop de
nieuwsgierigheid Dr. STL'KELEY , om te zien , wat 'er in de
overdekte febotel mogt weezen ; en , daar het reeds ruim
tyd was om te middagmaalen , hadt by goeden honger. De
Vogel zag 'er fmaaklyk uit, -- by kloof hem fchielyk, en
dekte de afgekloovene beenderen netjes toe.
>rindelyk kwam Sir ISAAC af , en maakte zyne Verfchooning, dat by Dr. STUKELEY zo lang hadt laaten wagten.
Teffens gaf by zyne hoop te kennen, dat de Dr. zyn bezoek
niet kort zou maaken , maar by hem als een Vriend blyveti
eeten. Sir ISAAC nam het dekzel weg: doch daar onder niet d
anders ziende dan de afgekloovene beenderen , begon by op
nieuw zyne verontfchuldigingen ; teffens zyne verwondering
te verftaan geevende, niet over het afkluiven des Vogels,
maar dat by vergeeten halt, dien tot zyn middagmaal ge
te hebben 1
-bruikt
Men verhaalt meer gevallen van dien aart, als Sir ISAAC
overgekomen. Wy hebben dit geval gehoord, en geeven 't
zo als 't ons ter oore kwam. Zeker gaat het, dat de groot
Mannen vaak aan groote. vergetelnisfen onderhevig zyn.-íte
Zeker Schryver, deeze afweezigheid van geest gispende
zegt, „ dat dezelve alleen te dulden is by twee foorten van Menfchen ; naamlyk jonge lieden in de kwy
„ nende verrukkingen der Liefde , en diep afgetrokkene
Wiskundigen." Volgens hem is Sir IsAAC NEWTON ver
doch by aan de fegte , en zyn Vriend aan-da-fchond,
beste party geweest 1

SPAANSCHE TROTS W1L BETAALD GEZET.

en Spaansch Ridder, zo hoog in Geboorte als een Koning, zo goed Catholiek als de Paus, doch zo arm als
job , kwam 's nagts aan de deur van eene Herberg In. Frankryk. Hy klopte zo lang tot dat de Waard wakker werd.
„ Wie is daar?" vroeg deeze, uit zyn venfler kykende. —
„ Dort JUAN PEDRO, HERNANDEZ, RODRIGUGZ DE VILLANOVA,
GRAAF VAN MALAFRA, RIDDER VAN SANTIAGO EN ALCANTURA"

— „ Het fpyt my zeer," antwoordde de Waard;'„ maar
•, ik heb geen plaats genoeg in myn huis voor zo vees Edel„ lieden 1" .--. en by haalde met deeze woorden zyn
venfler digt.

MENGELWE RK I
TOT 1*RAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN
áCHAIPEN, $ETRÈ$HLLYK.

WAT DAGTEN DE APOSTELEN OVER EENS KORT
OP HANDEN WEDERKOMST VAN CHRISTUS
TEN ALGEMF,ENEN OORDEELE `i!

(Vit het eyetsch.)

welke van de komst van c%Rri.
e fchriftuurtexten,
als naby gewaagen, en waaromtrent de AposD
telen het eens zyn reet de overige Christenen in de
TUS

algemeen verwagting Van dien dag, als kunnende III
of omtrent hunnen leeftyd worden te gemoet gezien
hebben tot onderfcheiden vermoedens aanleiding gegeeVen. De vyanden van het Christendom hebben niet
verzuimd 4 van zoo fchoon eene gelegenheid, gelyk zy
die befchouwden, zich te bedienen, om de Apostelen
Van CHRISTUS van bedriegery te befchuldigen, en hun
aan dd waereld in de hoedanigheid van valfche Profeeten
te vertoonen , die het menschdom met voortpellingen
om den tuin leidden, die, door de lengte van tyd,'zedert`
verloopen, duidelyk zyn gebleeken , ydeI bedrog geweest te zyn. Anderen zyn van meeninge geweest, dat ;
voor 't minst, de Apostelen zelve misleid zyn in hun.
ne verwapting aangaande de fpoedige vervulling .,van die
ebeurtenisfe. Om deeze reden hebben de Schriftverlaarers getragt ,, zoo veele Ibortgelyke sexten, als zy
konden § op Bene gebeurtenis toe te pasfen , die in de
daad in of omtrent den leeftyd der Apostelen voorviel,
te weeten i de verwoesting van Jeruzalem. Met dat alles ontmoet men verfcheiden andere texten , in tien
zelfden ftyl voorgedraagén , die onbetwistbaar op niets
anders, dan de jongfte komst van CHRISTUS ten oor
kunnen worden toegepast. Jn boe verre dusda--del,
nige vermoedens gegrond zyn, zullen wy te beter kun
oen beoordeelen, indien wy onderzoeken, vooreerst,
wat in het ,N: Verbond aangaande die gebeurtenis verf
?LENG. 1803. NO. 15.V V
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meld worde; — ten andere, de oogmerken, tot welke
de Godlyke Voorzienigheid mag onderfteld worden,
dezelve op zulk Bene zonderlinge wyze geopenbaard
te hebben; of, met andere woorden , de zaak zelve en
de redenen daar voor.
I. Met opzigt tot het eerfile mogen wy aanmerken,
3. Dat de dag van CHRISTUS , in 't algemeen, als naderende, als naby vermeld wordt. Dezelfde uitdruk king ontmoeten wy by de oude Profeeten, die, wanneer
zy een oordeel of omwenteling , in den ílaat der volken zullende voorvallen t voorf pellen , zomtyds 'er nevens voegen : De dag des Heerei: karnt , of is naby,
hoewel zy dikmaals op wydafgelegene tydperken het
oog hebben. Waar uit niet onwaarfchynlyk mag worden afgeleid , dat deeze uitdrukking niet zoo zeer eenig
byzonder tyd lip aankondigde , als wel de zekerheid
der voorfpelde zaak, nevens de kortftondigheid Van alle
mnenscblyke zaaken , en het naauwlyks nóemenswaardig tydperk van den bloei en de grootheid der Koninkryken. Ydel Ware het, eenig tydverloop te bepaalen ,
binnen 't welk eenige gebeurtenis mag gezegd worden,
naby of aan/laande te zyn, naardien het in zoo veele
opzigteil verandert , en van de natuur des onderwerps,
waar van: gefproken wordt , geheellyk afhangt. Morgen is naby ; het volgende jaar is naby; het einde des
leevens en dat der waereld zyn insgelyks naby, dewyl
zy beide vast naderen , en geen tusfchenval- dezelve
voorby het vastgeftelde tydftip kan vooruitzetten. Van
den anderen kant, voor iemant, die zich in dreigend gevaar bevindt , en wiens toeftand oogenbliklyke hulp
vordert, is de byfland, die flegts een half uur wordt
uitgetteld , afgelegen en draaiende. Dat het langfte
tydperk. des menschlyken leevens kort is, wierdt door
Wysgeeren en Godgeleerden telkens aangemerkt. En
de geheele agtereenvolgmg van-geflagten, zints het begin der waereld tot op den dag van heden, wat vertoont zy ons , dan eene reeks van korte leevens, met
fneIle voorvallen aangevuld, die, hoe gewigtig dezelve
ook mogen voorkomen aan de geenen, die in dezelve waren l;etrokken, by herdenking niets meer zyn dan eene
vertellirg,' en de tyd , welke daar aan wierd betteed ,
flegts zoo veel als gister, wanneer het is voorbygegaan
En hoewel wy het zelfde of een veel langer tydperk
aan de opvolgende geflagten toekenden , zal , dit niettegenftaande, de fnelle loop, met welken maanden en
jaa-
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jaaren voorbygaan, ons niet met regt doen zeggen, dat
de tyd kort, en het einde aller dingen naby is ? Aldus
is de gebeele voortduuring der waereld, van het begin
tot aan het einde, legts een ,00genblik, in vergelyking
van dien oneindigen tyd , die haar voorafgaat en op
haar zal volgen. Verder mogen wy aangaande eenige
Godlyke tusfchenkomst, ter bewaaringe van de regtVaardigen of ten oordeel over de boozen, in een eigen
zin zeggen, dat dezelve naby i, indien zy ten-lyken
voegzaamen tyde plaats grype , en door onnoodige
zámmelingen niet worde uitgeteld, maar van dien aart
ky, als door de eertien met regt gehoopt, of door
de laatílen gevreesd wordt. Om deeze reden wordt
God genoemd eene fnèlle hulp in vinders tyd; en
de Profeet Jefaia , H. L: 8. van den Allerhoogsten
fpreekende , zegt : Hy is naby , die my regtvaardigt,
of myn onregt wreekt, omdat zyne hulp. zeker is,. en
men zich daar op mag verlaaten. En onze Heer, naa
de verwoesting van Jeruzalem voorfpeld te hebben,
voegt 'er nevens: .ills deeze dingen beginnen te gefchieden, zoo ziet om hoog — omdat uwe verlosfing naby is,
dat is, gewisfelyk nadert; Luk. XXI: 28. Want, dat
zy dezelve niet moesten befcliouwen als •een voorteeken
zyner onmiddelyke kotnfte, zal blyken, wanneer wy beweezen hebben ,dat dezelve niet van eenige dusdanige teekens
moest voorafgegaan worden. Betaamelyk was het, eg.
ter, dat zy bemoedigd wierden, op grond der vervul
te meer vertrouwen-lingevaéorz ,met
op de vervulling van eene andere te holen. Ook is
bet niet waarfchynlyk, dat by op hunne verlos ing van
Joodfche vyanden doelt , zoo als deeze plaats zomtyds
verklaard is : want wanneer zy alle die dingen hadden
zien gebeuren , welke aldaar voorzegd worden, zouden zy niet onderkennen, dat zulk eene Verlossing naby, maar veeleer dat zy reeds vervuld was. Daarenboven verdiende deeze korte verademing en gédeeltelyke
redding, zoo als zy mag genoemd r worden, naauwlyks
den naam van Verlosfing , naardien z t uit een anderen
hoek no geduchter vyanden hadden te vreezen , en
overal, daar zy kwamen , aan de heerfchende magten
der waereld onderhevig waren , die hen dikmaals met
meer ftrengheids behandelden, dan zy, geduurende de
bitterfee vervolgingen der Joodfche yveraaren , immer
hadden ondervonden.
n. Hoe.
Vv2
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2. Hoewel deeze gebeurtenis als zeker en naby vermeld wordt , wordt , egter,, de juiste tyd haarer ver
als volstrekt onbekend voorge(teld,-vulingeatyd
Wanneer onze Heer de verwoesting van Jeruzalem. voor
vervulling van zyne voorzeg-fpeld,bay
dat zelfde geflagt. Doch, van . zyne eigen-ginby
komst (preekende, zegt by: Ilan dien dag en uur weet
niemant, ook niet de Engelen der hemelen , maar myn
Vader alleen, Matth. XXIV: 36. En in bet beloop zyns
gefpreks met de Discipelen maakt by opzetlyk de onder
komst als op verfchillende tyden zullen.-Itelingvazy
de voorvallen: by voorbeeld, in de eerie, tweede en
derde nachtwaake, volgens . de zinnebeeldige voorflelling ;
waaruit hy het gevolg afleidt: 11"aakt dan: want gy weet
niet, in welk uur uw Heer komen. zal, Matth. X)IV:42.
Mark. XIII: 35. En, 3. wordt, volgens het Schriftuurberigt van deeze gebeurtenisfe , . dezelve befchreeven , als
fuel en oogenbliklyk, d t is, niet van teekens of waar
niet by flappen en langzaam-fehuwingvoraí
komende., zoodat men haar op eenen afitand zou kunnen verneemen, en zeggen, „ Ziet, hier is de Christus, of hy is daar," maar oogenbliklyk en onverhoeds;
en gelyk de blixem van het Oosten na net Westen fchiet,
uit den eenen hoek der hemelen na den anderen, zoo
zal de komst des -Zoons des menfchen zyn , Matth.
XXIV: 27. Om dezelfde reden wordt by zomtyds gezegd, te zullen komen als een dief in den nacht, dat is,
onverwagt en zonder aankondiging. En de H. Paulus,
over bet zelfde onderwerp aan de Thesfalonikers fchry
vende, zegt: Wanneer zy zullen zeggen, het is vrede,
en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, I Thesf. V: 3.
II. De bovenstaande aanmerkingen, gevoegd by eene
andere, welke ik traks zal aanvoeren, zal ons de waarfchynlykfte redenen aan de hand geeven , waarom de
uiste tyd , op welken deeze gebeurtenis zou voorvallen, onbepaald, of .liever geheel onbekend wierdt gelaaten. Want gelyk het Euangelie den tyd van het Oordeel aan de komst van CHRISTUS heeft verbonden, en
geene belofte van vergeldinge vóór dat tydtlip doet,
dus zou de verbinding van deeze komst aan eenig byzonder tydperk twee duidelyk in 't oog vallende ongelegenheden medegevoerd hebben. Vooreerst: hoe afgelegener de leeftyd der menfchen van het voorfpelde tydflip
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lip. ware , zouden zy zich befchouwen als zoo veel
te minder belang hebbende by deszelfs toenadering ; en
zou, diensvolgens, de verwagting van hetzelve, naar
evenredigheid, dies te minder mvloeds op hunnen wandel hebben. Ten andere: hoe de waereld te meer haar
einde naderde, hoe de menfchen (erker geroerd, en ten
laatfte van angst en bedremmeling buiten zich zelven
zouden gevoerd worden. De fpringveeren der.niensch1yke bedryven zouden allengs hunne kragt .verliezen,
de werkzaamheden der waereld itilftaan, terwyl allen
op de naderende omkeering het oog gevestigd hielden.
Genoegzaam 'is tegen deeze on gelegenheden door de
wysheid des hemels gezorgd. -Want gelyk wy ge.
waarfchuwd worden , op onze hoede te zyn tegen val
dat CHRIST (IS-fchePron,dimgtvre,
op deeze of die plaats is, en aanftonds zal verfchyn^n,
dus worden wy ook tegen eene. andere. misvatting ver.
maand, uit eene tegengeftelde oorzaak ontslaande, te
veeeten, eene voorgewende verwyling, waar door maar
al te veelen zouden gedreeven worden om eene gebeurte.
luis te trotfeeren, welke zy als afgelegen, en nog in lan g
niet zullende voorvallen,. befchouwden. Matth. XXIV:
48. En al verder heeft de fpoed, met welken dezelve
zal plaats grypen, ten oogmerke , de verwarring in de
menschl yke zaaken te voorkomen, welke de gedag.
te van haare aanflaande doch langzaame toenaderinge
t' eenigen - tyde zou veroorzaaken. Gelyk -zy waren in de
dagen vddr den Zondvloed , eetende en drinkende, trouwende
en ten huwelyk uitgeevende , tot den dag toe; in welken
Noach in jde Ark ging, en bekenden het niet, tot duit
de Zondvloed kwam, en hen allen wegnam: alzoo zal ook
zyn de toekomst des Zoons des menjchen. Matth. XXIV:
Naauwe overeenkomst heeft de onzekerheid
3
d ezer 9 ^g ebeurtenisfe met de natuurlyke onzekerheid des

menschlyken leevens , en fchynt voor het voortbrengen
van het zelfde uitwerkzel berekend. Hy, die tot my
zeg t, dat ik flerflyk ben, zegt my tevens dat de dood
naby is; dat het leeven kort en de dagen weinige zyn;
dat ik welhaast of fpoedig kan fterven; dat ik geduw.
rig het einde des leevens moet verwagten, en my niet
ontzetten', indien het morgen daargefteld worde. En
even 'zeer is by een waar Profeet , 't zy ik den volgenden dag fterve, of tachtig jaaren oud worde. Is deeze niet
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de taal der Schriftuure e met opzigt tot de komst vara
CHRISTUS

?

Noodig zal het zyn, hier eene plaats te toetzen, die
myner ftellinge fchynt te wederfpreeken, en gemeenlyk
ten bewyze wordt aangevoerd, dat de Apostelen hunnen bekeerlingen niet leerden, de komst van CHRISTUS,
als naby te befchouwen, maar veeleer dezelve aan een
afgelegen tydttip verbonden. De text , door my bedoeld, is de volgende : Dat gy niet haastigly k bewogen
wordt van vertand , of verfchrikt , noch door geest,
doch door woord, noch door Zendbrief, als van ons gefchreeven , alsof de dag van Christus aanflaande ware,
z Tlieesf. II: 2. Hieromtrent merk ik aan , dat het
woord, bier door aanjiaande vertaald, niet het zelfde
is , als hetgeen op andere plaatzen der Schriftuu1e al,
dus wordt overgezet. En• engetwyFeld moest het bier
anders vertaald worden , al ware het om geene andere
reden , dan om de leere des N. Verbonds van de
kladde eener regelrechte tegenftrydigheid met zich zel-r
ve te zuiveren. Veel kragtiger is deeze uitdrukking,
dan elders aangaande deeze gebeurtenis wordt gebruikt,
en kan op geen ander dan een tegenwoordig voorval
worden toegepast, of op zulk een , 't welk zoo naby
is, dat het, volgens bet gemeene fpraakgebruik, mag
gezegd worden, tegenwoordig of op handen te zyn. Zes
maaien ten niinfte wordt het woord in het N. Verbond
gebruikt,. en door den zelfden Schryver, doch telkens
In de beteekenis van den tegenwoordigen -tyd. Ook
wordt het by Griekfche Schryvers in cie zelfde betee.
kenfis genomen. Hier uit volgt, dat de perfoonen, aan
welke de Apostel fchreef, in het gevoelen honden, dat.
de dag an CHRISTUS aanfaande was, of onmiddely1
zou aanbreeken , misfchien binnen bet tydverloop van
Lenige weinige dagen of ,weeken. En niet onwaarfchynlyk is het, dat deeze hunne meening Kaaren grond hadt
in 't geen by in zynen voorgaanden Brief hadt gezegd;
of ook wel , omdat eenige lieden op zynen naam een
brief of boodfchap hadden verzonnen , welke die gebeurtenis als kort aanftaande vermeldde. En idit kan
ons niet bevreemden, wanneer wy ons herinneren, dat
vroeg en laat in de Gefchiedenis perfoonen worden
vermeld, voorgeevende, den dag des Oordeels te weeten, en de .menigte bedriegende. De dwaaling dier
Christenen was derhalven niet het algemeen geloof, dat
de
,
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de Heere naby was , of hun uitzigt na zyne tweede
komst, maar hunne inftemming met bedriegers, welke
dezelve aan een bepaald tydftip verbonden.
Uit al het gezegde blykt duidelyk: i. Dat de Apostelen en de Christenen van dien tyd, beftaanbaar met
hetgeen zy van CHRISTUS hadden geleerd, zyne komst
vóór de verwoesting van Jeruzalem niet konden vers
wagten , noch ook, volgens 2 Ihesf. 11: 3, vóór de
openbaaring van den mensch der zonde, wiep men dan
ook daar onder te verflaan hebbe. Doch het eerfte
voorval wisten zy, dat gebeuren zoude, voor dat het
tegenwoordig geila,gt was voorby gegaan; en het ande..
re wisten zy niet, hoe fpoedig. — a. Naa de verwoesting van Jeruzalem konden zy niet zeggen, hoe fpoedig CHRISTUS zou verfchynen; of liever, zy zouden,
tints dien tyd, na zyne,komst beginnen uit te zien. -3. Hunne verwagting zou - van den zelfden aart zyn ,
als WY telkens omtrent eene gebeurtenis voeden , die
wy gelooven, zekerlyk te zullen voorvallen, doch waar
van de nette tyd volstrekt onbekend is. By mangel van
dit te hebben opgemerkt , heeft men de Apostelen nu
eene dwaaling, dan wederom bedrog ten laste gelegd.
Men heeft aldus geredeneerd: „ Ktaarblyklyk hebben
„ de Apostelen verwagt, dat CHRISTUS in of omtrent
„ hunnen leeftyd zou verfchynen ; maar hy is toen niet
„ verfcheenen : derhalven zyn zy zelven bedrogen, of
„ hebben anderen misleid." Doch, onderftel eens, dat
iemant omtrent het den of ander voorval narigt heeft
ontvangen, dat het naa verloop van zekeren tyd , naa
verloop , by voorbeeld , van een jaar , zal gebeuren ,
zal hy, naa verloop van dat jaar, na hetzelve begin.
nen uit te zien , en zoo vervolgens, tot dat het plaats
grype; en hoewel by , in zekeren zin , hetzelve dage
omdat by niet weet, of het zal gebeuren,-lyksverwagt,
wordt hy, egter, in een eigenlyken zin, door deszelfs
draaiing niet bedrogen of te leur gefield, omdat hy tevens wist, dat het ook wel niet kon voorvallen, en by
het op een bepaalden dag niet met zekerheid verwagtte.
Van deezen aart íchynt de verwagting der Apostelen
geweest te zyn, en die zy in de eerfte Christenen aan
komst van Ct4RISTU5-moedign.Zyvrfple
ten Oordeele niet op zulk of zulk een dag of uur,
maar leerden de menfchen , altyd uit te zien na •dien
dag, opdat, wanneer dezelve zou aanbreeken, zy van
Vv4
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hem in vrede mogten gevonden worden. En voor hoe
mogelyk zy het ook aanzagen, dat CHRISTUS fpoedig
ten Oordeele zou verfcbynen -- dat zy zulks niet als
noodzaaklyk tot de waarheid, van zynen Godsdienst befchouwden, of dat by door de woorden zyner belofte
zich daar toe bads verbonden , blykt uit de wyze, op
welke zy de tegenwerpingen te keer gingen , die door
anderen mogten geopperd worden, alsmede uit hunne
menigvuldige vermaaningen aan de Christenen tot een
geduldig afwagten van die doorluchtige gebèurtenis.
De H. PETRUS, onder andere, in zynen Tweeden
Brief , Hoofdit. III: g. de taal van zulke beftrydereti
vermeld hebbende, die zich konden . opwerpen om te
vraaggen: Waar is de belofte zyner' toekom/le? Want
veen dien dag dat de /faders zyn ont/taapen, tIyven alle dingen alzoo , gelyk van het begin der fcheppinge ,
'.vaarfchuwt de Christenen , in de verwagting van
die gebeurtenis niet te verflaauwen , of door onverduldigheid Gods magt en getrouwheid in twyfel te trek,
ken. Want gelyk bet, aan den eenen kant, in 't ge,
Beel niet te verwonderen zy4 zou, indien dit voorval
zeer haast gebeurde, omdat één dag by den .Ereere it
als duizend jaaren, die de ontwerpen zyner wysbeid
en regtvaardigheid even gemaklyk binnen een kort als
naa een lang tydverloop kan volvoeren; dus zoude 'er,
aan den anderen kant, hoewel de vervulling eene menigte jaaren wierdt uitgefteld , geene reden zyn om aan
dezelve te wantrouwen: naardien lengte van tyd geene
verandering maakt , zoo in de zekerheid der belofte,
als in de getrouwheid van hem, die dezelve heeft gedaan, by wien duizend jaaren flegts als één dag zyn,
zynde onveranderlyk de zelfde, gister, heden en tot in
eeuwigheid. Verre was by 'er derhalven af van traag
te zyn omtrent zyne belofte, of twyfelagtig aangaande de volbrenging , maar flegts lankmoedig jegens het
menscbdom , niet willende dat iemant verloren gaa ,
maar dat allen tot bekeering komen.
Ook firekte hunne onkunde van den netten tyd van
is Heilands kointte hun niet tot oneere: want de djenstknegt is niet grooter dan zyn Heer , noch de leerlingdan zyn Meester. CHRISTUS zelf wist het niet , terwyl By op de Aarde was. Daarenboven is het waar.
dat zy zelfs niet in hunne verbeelding de,
gely@ 41$ ZOQ afgelegen Lefchouwd hebben, als wy nu
weg-
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weeten dat zy daadlyk was. Aan ons niet meer dan
aan hun is het gegeeven, de tyden en gelegenheden te
weeten ; doch wy genieten het voorregt , indien het
een voorregt zy, zoo lang naa hen geboren zynde ,
duidelyk te zien, wat 'er gebeurd zy ; hoewel wy,,
ten aanzien der toekomendheid , even zeer als zy
in 't duister zyn gelaaten. Natuurlyk en overeenkomitig hunner weetenfchap van de onzekerheid deezer gebeurtenisfe , fpraken derhalven de Apostelen ,
wanneer zy vaw zulke uitdrukkingen, onder andere,
zich bedienden: Wy zullen niet allen Jierven ; en.,
ytry, die leenende overblyveta zullen tot de toekomst và,j
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CHRISTUS,

JETS, QVER IET ONLANGS OPGERICiuT AMSTER•
DAMSCI3 GENOOTSCHAP, TER BEVORDERING
DER KOEPOKINENTING , VOOR MINVER*
NIOGENDEN. Door A, YPEY, Meel.

Do&, en Secretaris van gemelde
Genodt/chap.

oen de lof en uitoefening der pas ontlokene Floe.
;D
1 pok-inenting zich , met eene bewonderenswaardige
snelheid, niet alleen over geheel Europa, maar over de

geheele Waereid verfpreidde, had men reden ohi te denken , dat Amfterdams Geneesheeren en hewooners niet
minder greetig , dan andere, zouden zyn, om zich van dit
onfeilbaar behoedmicldel, tegen de verfchriklyke woede
der vernielende Kinderziekte , te bedienen. Dan een
zamenloop van omftandigheden hield de uitoeffening deezer Konstbewerking alhier lange tegen : tot dat einde
Benige waarlyk menschlievende en verlichte Ge,-lyk
peesheeren dezelve. niet alleen , in hunne dagelykfche
Praktyk , met roem begonnen uit te oeffenen , maar teffens op middelen bedagt waren, om de vruchten deezer
beilzaame uitvinding ook voor den minvermogenden ver
baar te maaken,
-kryg
Na verfcheiden mislukte poogingen van anderen, ge
dit vak-luktehindy mute,ni
geer beroemden en werkzaamen , Geneesheer P. H.
!HEMMEN, door de goede gezindheid der Heeren Regenten van het Engelfche Weeshuis, op de AcliterburgVvg
wal ,
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wal , by de Stoofteeg, in hun gebouw een zeer ge•
fchikt locaal, tot dit oogmerk, te bekomen, en aldaar
een Gezelfchap ten dien einde op te richten, dat on
langs van zyn beftaan en werkzaamheden, by een Programma, aan het Publiek heeft kennis gegeeven.
,, De Beftuurders (dus luidt onder anderen het Programma) van dit Inttituut, hetgeen zich noemt HET
AMSTERDAMSCH GENOOTSCHAP TER BEVORDERING'
IDERKOEPOK- INENTING VOOR MIN VERMOGENDEN ,zyn,
in het Geneeskundig vak : ADOLPHUS YPEY, M. D. eis
Oud Profesfor; GERARDUS VROLIK, M. D. en Profesfor; CORNELIUS HENRICU$ A ROY, M..1?.; PHOEBU$
HITZERUS TREMMEN, M. D.; HERMANNUS HAAKMAN,
M. D.; BERNARDUS HUSSEM, Chirurgus. In het Teken- en Graveerkundig vak, REINIER VINKELES. In
het Financieele vak, ANTHONY BACKER, Mr. PIETER
ALEXANDER VAN BOETZELAAR, Mr. DAVID CORNELIS
VAN LErNEP , Mr. JAN JAKOB VEREUL. In het
Huishoudelyk befluur de Regenten van het Engelfche
Weeshuis , zynde thans ABRAHAM JOHANNES SE VERYN, LOUIS HENRI VOUTE, Mr. QUIRIN DE FLINES,
Mr. LIEVE PAULUS CORNELIS THIERENS. En hieruit
zyn verkoren, tot Praefident, P. H. THEMMEN ; tot
Thefaurier, Mr. D. C. VAN LENNEP, en tot Secretaris
A. YPEY. Tot werkende Leden van dit Genootfchap
zyn door Beftuurders aangefleld : JOANNES NICOLAUS

-

SEIGNETTE,

M. D.;

ANTHONIUS JOANNES SWAVING

JOHAN WILHELM KIRCHNER, M. D.; WILLEM
D.; WILLEM HENDRIK SMITS, Chirurgus;
BLANK,
GEORGE DAVID BRAND, Chirurgus; JOHANNES VINKE LES, in het Tekenkundig vak, en JOHANNES JACOBUS

M. D.;

M.

IIOUSSART, Chirurgus, tot tweeden Secretaris."
Verder beftaat dit Genootfchap uit een aanzienlyk getal
Leden, die met lootjes zyn voorzien, welke zy aan minvermogenden kunnen uitdeelen, om zich ,op het vertoonen
derzelve, 's Woensdags, of 's Saturdags, van twaalf tot
een uuren, in voorzesde Weeshuis, . te doen inenten. De
werkzaamheden van dit Genootfchap hebben reeds eenen,
aanvang genomen, op Woensdag den 16 Nov. 11., en'worden, op de bepaalde uuren , onafgebroken voortgezet.
Het getal der Leden vermeerdert ook van tyd tot tyd;
en, naar mate deeze InEtelling en haar nut meer en meer
bekend zal worden, vleijen wy ons, dat derzelver getal
zich nog merkelyk zal vermenigvuldigen ; daar de .te
be-
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zyn,
en
jaarlyks,
voor
betalen contributien zeer gering
ieder Lid , (legt zeven gulden bedraagen , voor welke
bet elve twaalf lootjes bekomt , om aan die geenen ,
welke men wil doen inenten, ter hand te dellen.
Thans heerscht alhier eene Epidemie van Kinderzieke, die niet zeer goedaardig is, en die dagelyks eeni$en ten, grave íleept, of voor al hun leven misvormt
en ongelukkig maakt, welke , door deeze eenvoudige
can gevaarlooze korstbewerking , hun leven,, fchoon.
held, of gezondheid , hadden kunnen behouden. Van
tyd tot _tyd vermeerdert wel het getal van hun , die
zich, of hunne kinderen , doen inenten ; doch zo men
'et getal van:deezen vergelykt met dat der zodanigen,
die, hoewel zy als op ' den ondermynden rand vart
een , gevaarlyken afgrond (taan, het werk befluiteloos,
g, aanzien, iis het zeer gering. : a
en zelfs onverfchilh
zommigen, bezet met eene ongeneezelyke koppigheid,
onkunde,, of waanwysheid, doen nog hun best, om de
lseilzaame 'Koepok-inenting niet valfche geruchten en
n},etsbedtridende' tegenwerpingen, tegen te gaan. „ Wy
$opren en leezen wel, is onder anderen hunne taal,
de onbedenkelyk gelukkige voortgangen, die de
Koepokken elders gemaakt hebben ; maar wy zyn zo
dikwyls , door buitenlandfche berichten, by voorbeeld
door die omtrent' de. Cicuta , de Belladonna, enz. bedroogen, dat wy ons niet zullen laaten overtuigen, of
wy moeten hier eerst zelve hebben gezien • dat de Koepokken eene, Epidemie hebben doorgetlaan." Intusfchen
b derfcheiden deeze Heeren niet den aard deezer geval.
len en getuigenisfen. De aanpryzingen van de Cicutcq
enz. deunden alleen op de verzekeringen van eenige
weinige Geneesheeren, die, in eenige gevallen, niet wèl
hadden waargenomen, die Klierverftopping met Kanker
hadden verward , of die maar iets nieuws in de waereld wilden brengen , om zich een naam te maaken.
De lof en zekerheid der Koepok. inenting bepaalt zich
daarentegen niet in den kring der Praktyk van Dr. prrNER (die echter, met zyne Neeven, al over de tienduizend perloonen , met het gelukkigst gevolg , heeft
ingeënt) en van eenige weinige andere perfoonen: maar
zy heeft ten waarborge het getuigenis van befchaafde
en onbefchaafde Natien. Het zyn• Beene honderden ,
maar duizenden, ja tienduizenden, die ons verzekeren:
Dat deeze Konatbewerking , door een kundig man, en
met
,

,

,
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met goede ftoffe volbragt, geene ziekte, die eenige be.
denkelykheid kan daartleLien, veroorzaakt; Dat zy , die
dezelve hebben ondergaan , ten vollen beveiligd zyn
voor de zo akelige Kinderziekte;, Dat zy noch met
Koepokftof, noch met Kinderpokttof, op nieuw kunnen
worden ingeënt; Dat zy op één bed, met lyders, die
aan de gevaarlykfte en befinettelykte Kinderpokjes ziek
liggen, zonder eenigen fchroom, kunnen slaapen; Dat
de Koepokftoffe alleenlyk werkt, Wanneer zy, door een
wondje, in de dierlyke vogten wordt gebragt:, en dat
hier dus geenerleije verfpreiding . van befinetting kan
plaats hebben; Eindelyk, dat de Koepok-inenting, wanneer zy alomme in een :algemeen gebruik is gekomen,
in slaat zal zyn, de geheele Kinderziekte uit te rooijen,
zo dat dezelve aan onze Naneeven niet, dan uit de be.
fchryvingen hunner Voorouderen, bekend zal zvn.
„ Edoch," zegt mogelyk iemand, „de Inenting der ge
Kinderziekte was ook voldoende en zonder ge--+wt^one
vaar ; waarom dan daarby niet gebleeven ? " Ik antwoorde , dat de gewoone Inenting vQorzejter zeer pry.
zenswaauidig was, zo lang men niets beters had ; maar
dat het waarlyk , voor weldenkende menfchen, thans
niet meer geoorloofd is , daar van gebruik tel maakes.
Hoe gunthigmen ook over die Konstbewerking moge
denken, zo is
i het toch zeker: Dat 'er, in de groote
Steden, één van de honderd door komt te ftérven; Dat
twintig of dertig van dat getal bedenkelyk ziek wore
den; Dat verfcheidene derzelven deerlyk mismaakt worden; Dat eenigen een of beide ooaen verliezen; Dat,
eindelyk, zommigen , door etterverplaatzing enz., geduurende hun geheel overig leven, kwynende blyven. De
Koepok- inenting levert geene dier zwaarigheden op.
Welke zoort van Inenting is dus de verkiezelyk[ie ?
„ Maar," vraagt een ander, „ breng t dan de Koe..
pok inenting nooit den dood, of gevaarlyke toevallen,
te vege ?" Ik antwoorde, Beenzins, zo maar de Hofre,
door op eene vogti ge plaats te lang bewaard geweest
te zyn, geen bederf heeft ondergaan, of uit een, met
gevaarl yke kwaalen bezogt voorwerf , is overgeno-.
men. Goede Koepokftof, uit een maateg gezond mensch
overgenomen, verwekt Beene ergere ziekte, dan, ten
hoogfien, geduurende drie of vier dagen, eene maatige
verkoudheidskoorts, waaraan voorzeker niemand zal fierven, en waaruit ook geenerleije kwaade gevolgen kunnen voortkomen.
Ein.
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Eindelyk is de vraag , ,, of niet zomwylen die gee•
ren , welke met de Koepokken zyn ingeënt geweest ,
lnaderhand door de waare Kinderziekte worden aangetast." Hierop, geloove ik , kan men veilig antwoorden, dat 'er, tot hiertoe , geen voorbeeld beftaat, dat
iemand , die - de waare Koepokken heeft doorge&aan ,
ooit wederom de echte Kinderpokjes heeft bekomen.
Dit onverwagt evenement ontlaat alleen uit de twee
volgende oorzaaken:
i°. .Uit het inënten met te oude of bedorven iioffe,
waardoor de zogenoemde valfche Koepokken ontttaan ,
die, uit haare byzondere tekenen kenbaar zynde,en dik
veel heviger werkende dan de echte Koepokken,-wyls
daarenboven niemand, voor de werking der Kinderzieke bewaarent
j °. Uit het ontydig afkrabben der reeds opgekomene Koepokpuisten. De ítoffé, immers, deezer inenting
moet een genoegzaamen tyd hebben, om, uit de Koepokken, in het bloed te worden opgenomen, en de ge
aan te doen. Krabben nu Kin--bielMasfdrvogtn
deren, of anderen, door onvoorzichtigheid, deeze puistjes af, eer zy hunne werking verricht hebben, dan ont•
staat 'er wel eene tlerk ontfookene, dikwyls lang, etterende, wonde: doch de vereischte hoeveelheid van Koepaktloffe verfpreidt zich niet door de vogten. Hier
heeft dus geene waare Voorbehoeding , voor de Kinderpokjes , plaats ; en zo dergelyke voorwerpen niet
op nieuw worden ingeënt, kunnen zy ligtelyk , op het
onverwagtst, door de waare Kinderziekte worden overvallen.

LEEVENSBERIGT VAN WYLEN DEN NATUUR- E1t
PLANTKUNDIGE JOSEPH GAERTNEIt.
Volgens DELEUZE•

(Pervolg en Slot van b]. 638.)
Oder de Gefchríften , door
nagelaaterl,
O
is 'er een , welks uitgave allernuttigst zou weezen. Het is een Veeltaalig Woordenboek der Naamen
GAERTNER

van Planten, 't welk by opilelde geduurende zyn verbl,yf te Petersburg. Niemand kon volkomener dan by
de
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de noodzaaklykheid van een zodanig Werk ontwaaren;
dewyl hy menigmaal moest klaagen, dat de Vrugtert
hem werden toegefchikt onder vreemde Naamen, zonderl
eenig onderrigt van den Stelzelnaam , waartoe zy moes
worden. Zodanig een Werk vorder-ten'huisgbra
de de kennis van verfcheidenerlei taalen ; en het was
uit kragte van GAERTNER'S opvoeding in z ne jeugd,
zo wel als van wegen de moeite , welke by zich alp
zins gaf, om de taalkunde te beoefenen , en by de oude taaien het Engelsch, Fransch, Italiaansch en Rusfssch
te voegen , dat by in ífaat was tot het volvoeren van
dit Werk.
's Mans andere Schriften beftaan voornaamlyk in Verhandelingen , bevattende de befcbryving van een groot
aantal ; Zoophyten en Mollufcte , en de ontleeding van
verfcheide Visfchen.
Reeds is opgemerkt, dat GAERTNER eene nieuwe
loopbaan in de Plantkunde opende; en tot onderrigt der
2odanigen, die niet van naby met die Weetenfchap bekend zyn, kah het geenzins ongepast gerekend worden,
hier eene korte fchets te geeven van het voorwerp zyner werkzaamheden.
De Plantkunde door de Ouden niet naar eenig Stelzel
behandeld zynde, is het menigmaal onmogelyk te verzekeren, van welke Planten zy gewag gemaakt en de
kragten
aangeweezen hebben. Wanneer men de noodzaaklykheid
, om de voorwerpen des Plantenryks te
rangfchikken, eerst opmerkte, tragtte ieder eene Rang`
fchikking te maaken naar zyn eigen begrip ; doch
daar men het aanbelang van onderfcheidende _ kenmerken toen niet ten vollen begreep, booden deeze fchikkingen weinig byftands in bet bepaalen der Soorten ,
en gaven geene beginzels om de Geelachten te bepaalen.
C2ESALPINVS was de eerfle, die, in den Jaare 1583,
de deelen der Vrugtmaaking onderzogt. Hy bewees,
dat de Vrugt , het einde van de oude en het begin
zynde van de nieuwe Plant , ook het minst verander.
lyk deel derzelve was, en tefféns dat gedeelte, waaruit
men het weezenlyk chara ±er kon opmaaken. Nog een
ttap verder gaande, ontleedde hy dit beflisfend gedeelte
der Plantgewasfen , en kenmerkte de zodanigen , die
één en twee cotyledons hadden., onder den naam van
één en twee kamerige zaadera ; nam de ligging Van het
zaad,

,

,
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zaadbeginzel, met betrekking tot de bloem, de cellen,
en de deelen der vrugt, waar; alsmede de gedaante en
ligging van het vrugtbeginzel in het zaad. Dit alles Relde
hem in that, om , op eene genoegzaam naauwkeurige
wyze, de zevenhonderd -en- tachtig Planten, door hem
befchreeven, te rangfchikken.
Het is, in de daad , te verwonderen, dat men, geduurende eenen zo langen tyd, Beene in orde fchikking
aan de waarneemingen diens Plantkundigen gegeeven, en
dezelve tot geen grooter aantal Planten uitgebreid heb be. GREW en MALPIOHI, die beiden zo veelvuldige
naspeuringen deeden in de ontleeding der Planten, voegden zeer weinig toe aan 't geen door CZESALPINUS, ten
aanziene van dit onderwerp, ontdekt was.
['OURNEFORT bouwde zyne leerwyze op de Vrugt
en de Bloem, egter de voorkeuze aan de laatfile geevende, als het meest in 't oog loopende en gemaklykst
te.befchryven.
LINN2EUS fchynt niet genoegzaam op de Vrugt gelet
te hebben; en, hoe vernuftig het Stelzel diens Mans ook
moge uitgedagt weezen, wykt het in veele opzigten te
zeer af vn de natuurlyke orde.
JusslEu, in tegendeel, verzuimde nimmer de Vrugt
te onderzoeken; 'hy was egter zo naauwkeurig niet, als
men wel zou hebben mogen wenfchen, in het ontvouwen van het Zaad.
Reizigers , wier toeleg is om Planten te verzamelen, verwaarloozen de Vrugten , en zyn menigmaal
onkundig, tot welke Planten de zodanige behooren,
welke zy bezitten. RUMPHius en KIEMPHER waren bykans de éénige Plantkundigen , die , in hunne
uitgegeevene Werken , Befchryvingen en naauwkeurige Afbeeldingen gegeeven hebben van de Vrugten; en de Plaaten in het grootfte gedeelte der Plantkundige Werken vertoonen ze nimmer in den ílaat der
rypheid.
Zodanig was de ílaat der Plantkunde , toen GAERTNER zyn Werk onder handen nam. In eene Inleiding
tot de studie van de deelen der Vrugtmaaking, welke
de helft van het eerffe Deel bellaat, en waarover by
eenig nieuw licht verfpreid heeft in de Voorrede tot
het tweede Deel, worden de onderfcheide wyzen van de
wedervoortbrenging der Planten onderzogt, zo wel als
het onderfcheid van ílekken, afzetzels, knoppen enz. met
de
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de zaadets: hy onderfcheidt naauwkeurig dé Plaritfoot`x
ten, die waare zaaden hebben, van de zodanige, dies
gelyk de Fungi, 41g e , Conferve &c., . vermenigvuldigd worden door uitfpruitzels , en, als 't Ware, door
Bene foort - van ontwikkeling. --_- De Orrganen , behoorende tot den •voortgang der Vrugtmaaking , wol'den vervolgens in overweeging genomen: by befebryft
alle de omitandigbeden, welke dit verfcbynzel vergezellen ; de veranderingen , welke plaats grypen in het
vrugtbeginzel , als het leevendig gemaakt is door
bet zaad : by onderfcheidt vervolgens de onderfcheide
foor ten van vrugten, derzelver bekleedzelsi zaadplaat=
zen en zaaden; en gaat vervolgens over tot die bree•
dere ontleeding der zaaden, waarvan men voorheen weinig wist. Hy wyst aan, de gedaante, de ligging en
den aart deezer onderfcheidene deelen; de kenmerken j
die dezelve kunnen opleveren , en het aasbelang dee-'4
eer kenmerken. Met één woord , hy maakte ene methodifche rangfchikking der Planten op uit de Vrugt ,
welke by ten oogmerk hadt, dat alleen zou gebruikt
worden in eene enkele Carpologie of Vrugtkennis, niet
in een algemeen SteIzel der Plantkunde , en die, niet`
tegenslaande eenige weinige uitzonderingen, genoegzaam
de natuurlvke orde bewaart.
GAERTNER verdeelt de Planten in Aco: lcdans, ltlo•
nocotyledons, Dicotyledons en Polycotyledons; hy erkent
egter, dat de laatstgemelde afdeeling niet natuurlyk is,
en alleen kan gebruikt worden in de rangfchikking det
Vrugten. 'Er zyn 'er, die oordeelen, dat by deeze laatfte
afdeeling wel geheel mogt agterwege gelaaten hebben i en
dat by in de rangfchikking wel eens mistastte; 't geen
ten nieuwen bewyze fl:rekt , dat , indien algemeens
Theorien alleen het uitwerkzel of de vrugt kunnen weezen van herhaalde waarneeming, dezelve, eens gegrond
zynde op eenen hegten grondflap, op haare beurt ceti
volgend waarnemer verlichten en beftuuren.
GAERTNER zelve , het oog op de Plantkunde in 't
algemeen flaande, wyst aan, wat hem reeds wel en text
vollen bekend voorkwam, en wat voor volgende Plant.
kundigen nog te doen ftaat. Hy beweert , dat het on
mogelyk is, de Natuurlyke Methode te doen zamen ílemmen met een Stelzel , op een enkel deel gegrondvest. Van begrip zynde, dat de Planten gerên opeenvolgende reeks vormen , merkt hy op, dat derzelvek
Ichik,
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fchikking in onderfcheidene groepen voor onzen geest
oproept het denkbeeld van eene Landkaart, waarop wy
landen befchouwen van ongelyke uitgebreidheid , bepaald door verfcheide andere ; terwy7 eenige eilanden zich van het overige der wereld afgefcheiden
vinden , door zeeën van meerdere en mindere uitgeftrektheid. — Hy wyst de voorzorgen aan, welke
men in acht te neemen hebbe , om derzelver onder
waar te neemen; 't welk eenigzins be--fcheidnl
zwaarlyk valt, by zaaden van de kleintte foort.
Het Eerfte Deel van GAERTNERS Werk is de uitflag der waarnemingen, door hem zyn geheele leeven
lang gedaan , en verdient hetzelve te over de yverige
beoefening van allen , die zich met de Plantkunde bezig houden. Het is egter minder bekend dan het
Tweede, voornaamlyk gefchikt zynde voor de zodanigen , die reeds eene vry groote vordering in deeze Weetenfchap gemaakt hebben. Het Tweede
Deel bevat duizend en vyftig Geflachten : van dit getal , 't welk de helft der voorheen befchreevene te
boven gaat, waren 'er 'vyftig geheel onbekend. Omtrent een gelyk getal wordt 'er gevormd door de onderfcheiding der Soorten; welke, zyns oordeels , te
veel verfchiilen , om vereenigd te blyven. De characters worden ontleend van alle de deelen der Vrugtmaaking ; de Vrugten worden ontleed en met naauw.
keurigheid befchreeven ; de Afbeeldingen zyn niet alle zorgvuldigheid uitgevoerd, dikwyls verfcheide Soorten .van het zelfde Geflacht vertoonende; zy vertoonen
egter alleen de Vrugt, uitgenomen in eenige nieuwe
Geflachten. De grootíte hervorming grypt plaats in
de Palmboomen, en eenige andere , waarvan men de
Geflachten alleen op een vasten grond kan bepaalen,
sloor de Vrugt in aanmerking te neemen.
Het Tweede Deel overtreft het Eerfe , door de
diepzinnigheid der uitzigten en de naauwkeurigheid
der aannaderingen. -- Dan , fchoon de aandagt van
GAERTNER, naa zyne wederkomst in zyn Vaderland,
voornaamlyk blykt gevestigd . geweest te zyn op de
ontleeding der Vrugten, was by egter verre van de
andere deelen der Vrugtmaaking te verwaarloozen. In
verfcheide Geflachten befchryft by ale Bloem, volgens
zyne eigene waarneeming , en verzuimt zelden , het
)MENG. 1803. NO. 15.
ZaadX zc
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Zaadbeginzel met de rype Vrugt te vergelyken. Zelfs
zyn wy,, ten aanziene van dat onderwerp, aan deezen
beroemden Natuurkundige verfcheide belangryke hervormingen verfchuldigd , niet alleen ten opzigte van
uitlandfche, maar ook van inlandfche Planten, die elk
Europeaansch Plantkundige bekend zyn.

BERIGT, WEGENS HET DIEPST VERLAAGD MENSCHSN-RAS IN EUROPA. Volgens de laatfte
Berigten van L. F. GASSAS en den Abbé
FORTIS.

e weg na de Valei Slofella is affchuwelyk , van wegen de dorheid der bergen, de diepe fpleeten, en
D
de onvrugtbaarheid van de weinige aarde, of, om beter

te fpreeken, van de Plof, die in de holten ftuift. In
deezen hoek werelds leeft een Menfchen-ras, het ver
liever het verbeestf$e en zwakfte, van-wilderft,o
geheel Daknatie en misfchien van het geheele Vaste
-land.
. Dit Menfchen-ras, waarlyk zeer ontaart, heeft geen
ander Inftin& dan dat der vernieling. Men ziet in dien
oord geen Graanen, geen nuttige Planten, geen Boomen,
geen Vrugten. Deeze Menfchen rooijen uit, zonder reden, en van alleii vooruitzigt ontbloot, alles, wat de
rond poogt voort te brengen tot hun leevensonderoud. Tot een ,itaal van hunne onbegryplyke kortzigtigheid firekt, dat zy, terwyl zy de boomen , dee,
graanen en andere kruiden uitrooien , de distels en
doorns laaten flaan en groeijen. Door deeze dwaasbeid zyn zy in de onmogelykheid om iets te vinden
ten onderhoud buns elendigen beilaans; zy leeven alleen van Infe&en, van Visfchen, Schulpvisfchen , en
andere, welke de Zee op ftrand fpoélt , of die het
rnedelyden eeniger Visfchers van de nabuurige ,tlree.
ken aan hunne walgbaarende behoefte verfchaft. Zon,
der werk, zonder zorgen, en als 't ware zonder denkbeelden , zitten zy den geheelen dag aan den ingang
hunner jammerbartige hutten, of op de naby zynde rotzen. Hun gelaat is log, door de zon taankleurig, liever
zwart van elende; hun uitzigt is droevig verwilderd ;
hunne hairen zyn.. zwart en hangen ongehavend ; hunne
,
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iie lichaamen zyn maager, hunne leden zwak, en hunne geftalte is liegt geëvenredigd. Zy zyn veeleer
vreesagtig dan kwaadaartig, veeleer dom dan woest.;
de eenvoudigíle denkbeelden komen in hunnen geest niet
op; zy zyn even min in slaat om te begrypen als om
te onthouden en na te volgen , en zy hebben zelfs de
bekwaamheid niet om te begrypen, dat iets ter wereld
nuttig, gemaklyk of zelfs aangenaam kan weezen..
Het zou het Menschlyk geflacht verongelykt weezen, wanneer men hun befthreef als Wilden; zy hebben
'er noch de opregtheid , noch de eenvoudigheid, noch
de onafhangelykheid , noch de fierheid van: de Wilden
maaken den eerften fchakel aan de keten van het
Menfchenfoort; zy fchynen de laatfile te weezen.
De oorfprong deezer -elendelingen is niet op te (peu
: men geeft voor , dat zy , in vroegeten tyde -ren ,
vreeslyk waren voor de Turken. Misfchien zou men
mogen vermoeden , dat zy jammerzalige overblyfzels
zyn van de Uscoques, die, overal verfoeid,. overal ver
wapenen en elenden, voor altoos, onder den-volgdr
geesfel des fchriks , verlooren hebben, en het bezel
hunner onheilen , en van hunne elende — verloorett
hebben niet alleen de waardigheid van Mensch, 'maar
geest , verfland en rede : zo zeer heeft de zwaarte vats
verdrukkingen, even als de last van knáaging en na
vermogen, om den Mensch zelfs-turlykenfchi,
in zyne gedaante te vernederen.
Deeze waarneemingen van den Heer CASSAS ítemmen
goeddeels overeen met die van den Abbé FORTIS.
Deeze Geleerde , fpreekende van de Natuurlyke Histotie van dit gedeelte des Graafrchaps van Sebenico, en
onder andere van het groot aantal van Visfchen , die,
in verfchillende jaarfaifoenen,zamenfchoolen op de hoogte van Slofella, 'drukt 'er zich In deezer voege over
uit.Ondanks de overvloed en de verfcheidenheid dier
Visfchen, verwaarloozen de vadzige Inwoonders van
Slofella alle middelen om 'er voordeel van te trekken ;
zy houden zich te vrede met van de hand in de tand,
den eenen dag voor , den anderen naa , te leeven ; zy
Beten, zonder brood, en dikwyls zonder eenige toehe.
reiding , allen visch , dien zy vangen. In het . voor.,
jaar geneeren zich die hoogstluije Menfchen meest ge.
eel en al met Zeekatten. Zy vangen dezelve door
onder het water boomtakken te leggen, waaraan die
visch
Xx2
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visch zich kegt tot het leggen der eijeren. Indien ter
verkryging van dit voedzel een meer zamengefteld middel
noodig ware, zy zouden, geloof ik, liever vasten, dan
't zelve te. werk ílellen. Zy, zyn even zeer vyanden
van hun eigen als van anderer welzyn ; derwyze , dat
zy, om de invoering van groote Vischnetten, beproefd
door hunnen Heer, den Abbé JERONEME DRAGANICH
VAZENSIO , te wederttreeven , groote fteenen in alle
de ondiepten geworpen hebben; fchoon die wyze van
vischvangst zigtbaar ten hunnen voordeele diende.
Door
, van Hereford, aan den Uit geever van het Monthly Magazins
medegedeeld.

VERSLAG VAN BENEN ENGELSCHEN ALBINOS.

J. P. ELLIDGE

Myn Heer!

J OHN LAMPERT , een Boer van Kivernol in Hereford,

was een volkomen 4lbinos; eene verfcheidenheid in
de Menfchenfoort, zeer zeldzaam, althans in Engeland;
fchoon in Guinea , Darien en Panama enz. dit flag
van Lieden veelvuldig voorkomt, en de Ziekte (is het
anders daarvoor te houden) erflyk fchynt,
Deeze Engelfche dlbines flierf op den io May deezes Jaars 1803. Hy was een weinig minder dan middelbaar van grootte ; zyn hair was wit en zagt; by hadt
roode.00gen. Schoon hy geenzins uittak in vaardig.
heid of kloekheid van begrip , bezat hy nogthans eene
ongewoone maate van vlyt en fpaarzaamheid. Hy diende eenigen tyd voor Kok, en deedt verder Meidenwerk,
in zeker huisgezin, en bezorgde alles, wat hem te doen
ilondt , tot genoegen der geenen , die by diende. Hy
was een van zes Kinderen ; geen deezer hadt iets van de
zeldzaamheid, welke hem aankleefde. De buitengewoo.
ne maate van aandoenlykheid zyner oogen maakte het
fchynzel der zonne voor hem hoógstlastig, zo dat men
hem, in zyne kindschheid , buiten iiaat oordeelde orn
eenig manlyk beroep te leeren ; hy deedt het huiswerk
in zyns Broeders hut. By de fcheemering, of by maanlicht, zag by de voorwerpen onderfcheidener,, op verder afíland, en met minder moeite. Nimmer had ik
ge .
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r^elegenheid om zyne oogen met eenige naauwkeurig-

heid te befchouwen; maar my dunkt, dat de Iris wit,
en ik ben verzekerd, dat de oogappel donkerrood was.
Iets, wat naar ontleeding geleek, te onderliaan, zou geweld aangedaan hebben aan het gevoel van de onkundige Boeren, onder welken by leefde, wier ongeveinsde rouwe , over het verlies van deezen Perfoon, het
hardfte hart daarin zou hebben doen dealen.
Het gemis van de rete mucojum, geloof ik, wordt
algemeen gehouden voor de naaste of onmiddelyke oorzaak van de kleur des hairs, des vels en der oogen
van de Albinos: naardemaal zy, egter, zeker geen onderfcheide foort vormen, maar verwekt worden door
Neger ett' Europeefche Ouderen beide, blyft 'er over
te bepaalen, wat oorzaak geweest hebbe van de ver
dier zwartagtige mucus, welke het inwendige-nietg
van het oog bedekt, wanneer de vrugt omtrent vyf
weeken oud en in een gezonden ifaat is. Het is hoogst
dat de verder verwyderde of eerfle oor--wenschlyk,
zaak van dit vreemd verfchynzel in de Natuure klaar
en ten vollen ontdekt moge worden. Eer dit gedaan
is, moge men gisten, maar zal geene voldoening fchenken aan den weetgraagen onderzoeker.
De Heer BUZZI vermeldt van eene Vrouw te Milaan, die Moeder was van zeven Zoonen : drie deezer
waren Albinos; en, 't geen opmerkenswaardig is, by
vermeldt, dat de Moeder, geduurende haare zwanger
drie , een onmaatigen trek tot melk-heidvanz
hadt. Ik heb niet kunnen te weeten komen, of de
Moeder van LAMPERT eenige ongcwoone verfchynzels
befpeurde, toen zy van hem zwanger ging.
De oogen van de Albinos zyn geheel ontbloot van de
Uvea, en hebben het hoornagtig bekleedzel zeer dun,
en geverfd met een bleek rood door miskleurig bloed.
De oogen van LAMPERT hadden eene fteeds fchuddende
beweeging, welke ik geloof dat geheel onvrywilig was.
Ik denk reeds genoeg gezegd te hebben wegens dit
vreemd verfchynzel in onzen oord, en zal voor tegen.
woordig daarover niet breeder uitweiden; dan, onderneemt geen bekwaam er pen, door dit myn .fchryven op.
gewekt , deeze taak , zal ik misfchien daarover nader
fchryven. Ik blyf, enz.

Hereford, May 2o. 1803.
Xx3

J. P . E L L I D G E

.

IETS,

686

OVER DE CULTUUR

IETS, OVER D'E CULTUUR VAN HET CHINEESCP!
RAAPZAAD.

edert eenige jaaren teelt men in Piemont, en in het
!J Milaneetche , met veel voordeels , het Chineesch
Raapzaad. Eene vierkante Roede van deeze plant heeft
ongeveer zes fchepels van dit zaad verfchaft , uit het
welk, door uitpersfing, vier-en- tachtig ponden olie ver
Een Landbouwer, genoemd GRANDI,>-kregnzy.
heeft, uit ruim drie ponden zaad, vyfhonderd drie-entachtig ponden zaad , en daaruit tweehonderd ponden
olie, bekomen. De Chineezen bekomen, uit het ver
zaad, het half gewigt aan olie. De Italiaanen,-zameld
die gewoon zyn , veel olyf olie , in het bereiden hun
te gebruiken , en die , ten opzichte der-nerfpyz,
olie, zeer lekker van fmaak zyn , keuren de olie van
dit Chineesch Raapzaad zeer goed om te eeten. Deèze olie heeft daarenboven het voorrecht , om zonder
eenigen rook te branden , en verfpreidt eens zo veel
licht als de gewoone olie. In het Milaneefche zaait
men deeze plant van 't begin van Maart tot op de helft
van April. Men ploegt het Aardryk in den Herfst ,
zonder daar eenige mest onder te mengen, en herhaalt
zulks nogmaals in het Voorjaar , eer het zaad in den
grond komt. Na het zaajen laat men de Rol over
bet land gaan , zodanig dat het zaad maar eene halve
duim diep onder het aardryk komt. Vervolgens verdunt men het opgekomen zaaizel, zodanig, dat de planten op een affland, ten minften van twee en eene halve duim, en ten meesten van vyf duimen , van elkander komen te (taan: verplantende men, ten dien einde,
het uitgetrokkene ter plaatze , daar het zaad te dun
mogt zyn opgefehooten. De nachtvorften doen geen
nadeel aan dit gewas , en wanneer hetzelve, door den
Hagel, wordt ter nedergeflagen, komen 'er nieuwe zydtakken voor den dag, die even goed en overvloede
zaad verfcha4fen als de hoofdltam. Men kan het zaad
van deeze plant bekomen by M. KOHLER, Koopman te
Potsdam.
Deeze fchatbaare plant wordt door LINN)EUS en
WILDENOW genoemd Raphanus Chinenfis annuus oliferus. Deeze beide Schryvers geven dit gewas op, als
eene byzoort der- gewoone Raap, die , buns erachtens,

Z

VAN HET CHIN•EESCH ILAAPZAAD.

C)$7

tells , insgelyks uit China oorfprongelyk is. Deeze
plant is ook reeds aangekweekt te Helmont , in Ba
'heeft aldaar een zevende deel olie-tafschBrbnd,e
meerder gegeeven, dan het Zomer-koolzaad. Wy behoeven niet op te merken, van hoe veel nut de verdere aankweeking van dit gewas zou zyn, 't geen Heeds,
niet het gtoott'e nut , in plaats van het uitgevroozen
Koolzaad, zou kunnen worden gezaaid.

VERSLAG VAN DE PAARL - VISSCHERY OP HET
EILAND CEYLON; ALSMEDE VAN DE GEWOONTEN DER ONDERSCHEIDENE INDIAANSCHE
NATIEN, WELKE DIE VISSCHERY 13YWOONEN EN VERRIGTEN.

(Overgenomen uit Mr. PERC1DAL'S ilccount of the Islanc2
of Ceylon.

eduurende het, faifoen der Paarl - visfchery, 't welk
G
met February eenen aanvang neemt en omtrent bet
begin van April eindigt , verfchaft het Eiland
Ceylon

geen tooneel, treffender voor het oog van eenen Europeaan, dan de Baai en de oever van Conr atchy Deeze
woesteny en onvrugtbaare grond wordt alsdan veranderd in een plek gronds , overtreffende in nieuwigheid
en verfclaeidenheid bykans alles, wat ooit het oog aan
-fchouwde.
Veele duizenden Menfchen , van verfchillende kleuren, landen , ílammen en bezigheden, woelen met de
grootfte drukte , , komende en gaande , ondereen : het
groot aantal tenten en hutten op 't ilrand opgeflaagen,
met de Bazar of marktplaats voor elk derzelven ; de
menigte van boots , in den naamiddag, van de Paarlbaaken, terugkomende, eenige met een ryken fchat be
laaden ; de bezorgdheid en het verlangen, op het aan
eigenaars dier vaartuigen te leezen, ter--gezitvand
wyl dezelve den oever naderen ; de drift en greetigbeid, waarmede zy derwaards fnellen , in de hoop van
een ruime winst geevende vangst; net groot aantal Juweliers , Kooplieden, van allerlei kleur en Poort, zo inboorelingen als vreemden, die, op de eene of andere
wyze, met Oe Paarlen iets te manken hebben, , eenigen
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dezelve in foorten afzonderende, anderen het getal ett
de waarde opmaakende, terwyl nog anderen ze bewerken ten gebruike; — alle deeze omi}andigheden 1trek•
ken om den geest te vervullen met het denkbeeld van
de waarde des voorwerps , 't welk aanleiding geeft tot
al die werkzaamheid en woeling.
De Baai van Condatchy is de meest in het midden
gelegene plaats , waar de boots, tot de Paarl-visfchery
gebruikt, te zamen komen. De banken, waar men vischt,
flrekken zich verfcheide mylen uit langs de kust van
kraanaar zuidwaards van Arippo, Condatchy en Pomparipo. , De voornaamile bank ligt tegen over Condatchy,
en omtrent twintig mylen zeewaards in.
De eerde flap, vóór den aanvang der Visfcherye, is
liet opneemen of onderzoeken der Oesterbanken en den
slaat der Oesters, waarvan een verflag aan het Gouvernement gegeeven wordt. Indien men bevonden
heeft, dat de menigte genoegzaam is, en de Oesters de
vereischte maate van groei bekomen hebben,, worden
de byxondere Oesterbanken, dat jaar ter visfcherye beflemd, aan den hoogsten bieder opgeveild, en doorgaans
gekogt door een Zwarten Kooper. Dit , nogthans ,
heeft niet altous plaats; het Gouvernement oordeelt het
zómtyds voordeeliger, de banken voor eigen rekening
te laaten bevisfchen , en de Paarlen vervolgens aan de
Kooplieden te verhandelen. Wanneer dit laatfte plaats
heeft, worden 'er voor het faifoen door het Gouverneinent boots gehuurd, uit onderfcheidene oorden; de prys
is, naar de omttandigheden, meerder of minder, doch
zeer ongelyk, doorgaans van vyf- tot agthonderd Pagodas voor ieder vaartuig. 'Er Raat geen vaste prys
op, en de best mogelyke koop wordt geflooten voor elke boot in 't byzonder.
Wanneer noch het faifoen, noch de gefchiktheid der
daar gekomene perfoonen toelaaten, dat alle de banken
in één jaar bevischt worden, worden ze verdeeld in
drie of vier deelen , en 's jaarlyks één gedeelte agtereenvolgende bevischt. De onderfcbeide deden zyn te
eenemaal van elkander afgezonderd, en worden onderfcheiden geveild, elk in 't jaar der bevisfchinge. Door
dit middel hebben de Oesters tyd om te volgroeijen ;
en s, daar het gedeelte , eerst gebruikt , doorgaans de
Oesters tot een volgroeiden ifaat gebragt heeft, op
den tyd dat het laatfte bevischt wordt, is de visfchery
1

63g
ry bykans geregeld alle jaaren , en mag aangemerkt
worden eene jaarlykfche inkomst op te leveren. Men
stelt, dat de Oesters in zeven jaaren de hoogtfe vol
bereiken.
-komenhid
Het tydperk, aan den kooper om te mogen visfchen
toegeftaan , - is zes weeken, of twee maanden ten hoog
doch 'er zyn verfcheide tusfchenvallen , welke-ften:
beletten, dat de Vischdagen meer dan dertig beloopen.
Indien het een zeer ongunflig faifoen is, en veele ttormagtige dagen in den bedongen tyd komen, worden den
kooper dikwyls eenige dagen meer toegeftaan. Eene
aanmerkelyke opkorting der dagen ontílaat uit het aantal en de verfcheidenheid der Heilige Dagen, waargenomen door de Duikers van onderfcheide Seen en Volken. Veele Duikers zyn Zwarten , bekend onder den
naam van Marawas, die de tegenoverliggende kust van
Tutucoreen bewoonen: dit.Volk, fchoon van MalabaarJche ftamme, is Roomsch-catholyk, en ltaakt den arbeid
op Zondag, om in de Kapel te Arippo den Godsdienst
by te woonen. Maar, indien.veele ftormagtige dagen,
of Hindoo en Mahomethaanfehe Feesten, (die nimmer,
om welke reden ook, door lnboorelingen verzuimd worden) den geregelden loop der Vischvangst verhinderen,
verlangt de kooper zomtyds , dat de Catholyke Marawas den verlooren tyd op Zondagen inhaalen ; doch
hiertoe kan by hun niet dwingen, zonder bevel van den
Opper- burgerofficier des Gouvernements, aangefteld om
liet opzigt over de Visfchery te hebben.
De boots, tot de Visfchery gebruikt, behooren niet
op Ceylon t'huis, maar worden aangebragt uit onder
vasteland , byzonder van Tu--fcheidnavst
tucoreen , G'aracal en Negapatam op de kust van Coromandel, en Colang, een klein plaatsje op de Mala
kust, tusfchen Kaap Comorin en Anjan/o. De-barfche
Duikers van Colang worden voor de besten gehouden,
en alleen op zyde getlreefd door de Lubbahs, die zich
op het Eiland Manaar onthouden , om in die kunst
opgekweekt te worden. Vóór den aanvang der Visfcherye komen alle de boots te Condatchy; hier worden ze
genommerd , en men fluit 'er het verdrag.
Geduurende den Vischtyd zeilen alle de boots te gaden
uit, en komen te zamen weder. Een feinfchot wordt
'er te flrippo gedaan omftreeks tien uuren in den avond,
wanneer de geheele vloot, met eer, landwind , onder
XxS
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zeil gaat. Dezelve bereikt de hoogte der Oesterbanken
met het aanbreeken van den dag , en met zonneopgang vangt de Visfchery aan. Deeze wordt biet
veel vlyts voortgezet, tot de zeewind omtrent den middag opkomt, en hun waarfchuwt na de baai terug te
keergin. Zo ras zy binnen het gezigt kom€n , wordt 'er
wederom een feinfchot gedaan, en men heist -de vlaggen op, om de verlangende eigenaars van de weder
te verwittigen. Wanneer de boots aan Iand ko--komst
men, ontlaadt men terftond de vangst,- en de vaartuigen moeten vóór den avond ontlaaden zyn. Welke ook
de vangst der booten moge weezen, lasten' de eigenaars
2eldeh eenig teken van een fchraale vangst blyken ;
want, fchoon zy den Benen dag ongelukkig mogen geweest zyn, zy zien, met het volkomenst vertrouwen,
een gelukkiger dag te gemoete; naardemaal de Brahmins en Bezweerders , op welken zy, in weerwil der
ondervindïnge, een blind vertrouwen (lellen, al -te wel
de gereedheid der menfchen kennen om op goed geluk
te hoopen, dan dat zy hun niet zouden belooven alles
wat zy verlangen.
Ieder van deeze vischbooten voert twintig man, met
een Tindel of Opperftuurman. Tien van het Scheeps,
volk roeijen en helpen de Duikers in het boven komen; de tien overigen zyn Duikers ; zy gaan vyf te
gelyk in zee ; wanneer de eerfte vyf boven gekomen
zyn, duiken de andere vyf ; en, door dit beurtlings
duiken , geeven zy elkander tyd om zich te herfiellen
tot Bene andere duiking.
. Om de nederdaaling der Duikeren te befpoedigen ,
bedient men zich van groote teenen ; vyf deezer
voert ieder boot ten dien einde; zy zyn van rood,
agti'g Graniet , hier zeer algemeen, en van eene pyramidaale gedaante, rond van boven en van onderen,
met een gat door het finalfte *einde, om 'er een touw
door te Iteeken. Eenige Duikers bedienen zich van
een íieen , die de gedaante heeft eener halve maane ;
deezen maaken zy rondsom den buik vast, als zy zullen nederdaalen, en houden dus de voeten vey.
Deeze lieden zyn, van hunne kindschheid af, gewoon
te duiken , en begeeven zich , zonder eenig gevaar te
vreezen, in zee , ter diepte van vier tot tien vademen,
om Oesters te zoeken. Wanneer de Duiker gereed is
om zich in zee te werpen, vat by het touw, waaraan
een
,
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een der befchreevene fteenen is vastgemaakt, met de tee.
men van zyn rechter voet, terwyl hy een zak, van net.
werk gemaakt, met die van zyn flinker vasthoudt. Het
is algemeen by alle de Indiaanen , om, in 't werken
en zich vast te houden , van hunne teenen zo wel als
van hunne vingeren zich te bedienen ; en zo groot is de
kragt der gewoonte , dat zy het kleinfte ding met de
teenen van den grond even goed kunnen opraapen als
een handig Europeaan met de vingeren. De Duiker ,
in deezer voege toegerust , vat met de rechter hand
een ander touw , terwyl hy met de flinker zyne neusgaten fluit , fpringt _ in het water, en daalt door de
zwaarte van den fteen welhaast tot op den grond. Alsdan hangt hy het net om den hals, en verzamelt , met
allen mogelyken fpoed en de ongelooflykt'e behendig
zo vee le Oesters, als hem mogelyk is in den tyd,-heid,
dien hy het onder water kan houden , -- gewoonlyk twee
minuuten. Dan neemt hy de reeds befchreevene fchikking weder aan , geeft een teken aan den man in de
boot, door met zyn rechter hand aan het touw te trekken, en wordt onmiddelyk opgehaald, den (teen agter.laatende, om vervolgens door het daar aan vastgemaakte touw te worden opgehaald.
De werkzaamheid, welke zy geduurende dit onder 't
water gaan verrigten , is zo geweldig Clerk , dat zy ,
weder in de boot gehaald , uit mond, neusgaten en
ooren water loozen en dikwyls bloed. Doch zulks belet niet, dat zy, op hunne beurt, weder ter diepte daalen. Dikwyls duiken zy veertig of vyftig maaien op
één dag ; en z3/ bezorgen, by iedere duiking, omtrent
honderd Oesters boven. Eerogen befmeeren hunne li
olie , en beftoppen neusgaten en ooren,-chament
om het indringen des waters te beletten; terwyl anderen geen voorzorge in 't geheel aanwenden. Schoon
de gewoone tyd van het onder water blyven niet veel
meer dan twee minuuten haalt, zyn 'er nogthans voor
Duikers, die het vyf minuuten uithielden.-beldnva
Het Eerkt e voorbeeld, 't geen men weet, is dat eens
Duikers , die in den Jaare 1797 van JInjango kwam,
en volle zes minuuten onder 't water bleef.
Dit werk eens Duikers, 't geen zo vreemd en vol
gevaars aan een Europeaan voorkomt , wordt zeer gemeen aan een Indiaan, ter oorzaake van de natuurlyke leenigheid zyner leden en de hebbelykheid van de
kindsch-
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kindschheid af. Zyn grootffe fchrik en meeste gevaar
is het ontmoeten van een Haai, terwyl by zich in de
diepte bevindt. Dit Dier is de algemeen en fchrik.
baarende bewoonder van alle de Zeeen op deeze Breedten , en baart beftendigen fchrik aan den anders zo
moedigen Indiaan. Eenige Duikers bezitten egter de
bedreevenheid om den Haai te,vermyden, zelfs als zy
een geruimen tyd onder water blyven. Maar de ver
zweeft hun altoos zo-fchriklyedvanz
iierk voor oogen , en de onzekerheid van hein te,ontkomen is zo groot , dat dit bygeloovig volk veiligheid
zoekt in bovennatuurlyke middelen. Vóór dat zy het
duiken aanvangen , wordt de Priester of Bezweerder
altoos geraadpleegd; en 't geen deeze hem zegt, wordt
altoos, met het volkomenst vertrouwen, geloofd. De
voorbereidingen, welke by hun beveelt, bettaan in zekere plegtigheden , overeenkom tig met die der Caste
of Sete, tot welke de Duiker behoort; en op het ftipt
volbrengen derzelven (tellen zy het hoogfte vertrouwen.
Hun geloof in de kragtdaadige werking dier plegtiglieden is zo ílerk , dat het geene verzwakking ondergaat, hoe wydverfchillend van de gedaane toezeggin.
gen de uitkomst ook moge weezen. Het Gouvernement viert daarom bot aan hunne vooroordeelen , en
heeft in bezolding eenige Bezweerders, om de Duikers
de vreeze te beneemen. Want hoe bedreeven deeze
lieden in hun beroep zyn, zouden zy het duiken niet
aanvangen , . zonder dat de Bezweerder zyn werk eerst
verrigt hebbe. Diens raadgeevingen worden heilig in
acht genomen , en (trekken in 't algemeen om de gezondheid des Duikers te bewaaren ; doorgaans wordt
hem bevolen, zich van eeten te onthouden vóór het duiken, en zich onmiddelyk naa het wederkeeren van den
arbeid in versch water te. basden.
Deeze Bezweerders zyn in de Malabaarfche taal bekend onder den naam van Pillal Karras, of Haai -binders. Terwyl de Visfchery duurt , ftaan zy op 't
ttrand, van den morgen tot het wederkeeren der .vischboots in den naamiddag; al dien tyd prevelen zy gebeden , wringen het lichaam in de vreemdfte bogten , en
maaken geba aren, aan welke niemand, en zy zelfs mogelyk geene meening weeten te hegten. Al deezen tyd
moeten zy zich van eeten en drinken onthouden; zulks
zou hunne gebeden kragtloos doen worden. Van deeze
ont-
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onthouding ontílaan zy zich egter zomwylen, en ver
zich met Toddy — een drank, uit den Palm--kwien
boom gehaald — tot zo lang dat zy niet staan kunnen tot
het doen hunner verrigtingen.
• Eenigen der Bezweerderen gaan met de Duikers fcheep,
die zeer in hun fchik zyn door het denkbeeld dat zy
hunne befchermers by zich hebben; doch , mq ns be-.
dunkens, fielt deeze ingebeelde befcherming de Duikers
meer bloot aan ongelukken , dewyl zy bewnogen worden te veel te waagen, en de noodige voorzorgen niet
te neemen , volkomen vertrouwende op de onleilbaare
Men hebbe zich
inagt hunner Befcherm - engelen.
egter niet te verbeelden, dat deeze Bezweerders geheel enal de bedrogenen door hunne eigene kunttenaryen
zyn, of dat zy hunne aankleevers ter visfcherye vergezellen uit eene angftige bezorgdheid voor derzelver behoudenisté : hun voornaamfte dryfveer is , om , indien
'er zich eene gelegenheid toe opdoet , een kostbaare
Paarl te kaapen. Wanneer dit het geval is , moet de
Opper -opzigter der Visfcherye met een jalours oog den
vischtogt aanzien : zo groot is nogthans de verknogtheid hunner aankleeveren, dat by het ftilzwygend moet
gedoogen , of althans zyn vermoeden wegens de weezenlyke. oogmerken bedekken. Hy moet zelfs geen
zweem laaten blyken van twyfel aan der Bezweerderen
vermogen over de Haaijen : dit niogt de Duikers befchroomd maaken ons zich in de diepte te begeeven, of
affchrikken . van geheelenal te visfchen. De Bezweerders trekkelt hier groote winst: want , behalven dat
zy door het Gouvernement betaald worden, krygen zy
geld en gefchenken van allerlei foort van de zwarte
Kooplieden, en die gelukkig in de Oestervangst flaagen.
De afgerigtheid deezer Knaapen om de geloofftelling
in hunne bezweeringen te behouden , wanneer een ongelukkig geval hunne toezeggingen verydelt, verdient
aangetekend te worden. Zints Ceylon in der Engelfchen bezitting kwam , verloor een der Duikeren een
been : de Opperbezweerder werd terfiond ontbooden ,
om reden te geeven van -dit ongeluk. Zyn antwoord
verfchaft het terkst bewys van de kundigheid en bekwaamheid des volks, waarmede by te doen hadt. Hy
vertelde hun , met veel betoons van ernst, „ dat een
„ oude Tovenaar, aan wien by een trek fchuldig was,
„ juist op dien tyd van Colang aan de Malabaarfcha
„ kust
--.
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„ kust kwam , en eene tegenbezweering deeds, welke
„ voor dien tyd de zyne kragtloos maakte: dat hy dit
„ te laat te weeten gekomen was, om het gebeurde on
,, geluk te voorkomen; doch dat by nu zyne meerder.
„ heid zou betoonen over zynen tegenitreever, door de
„ Haaiien te beleezen en hunne bekken toe te binden,
„ zo dat 'er, geduurende den Vischtyd , geen ongeluk
,, meer zou gebeuren." Gelukkig voor den Be.
zweerder, beantwoordde de uitkomst aan zyne voorzegging, en geen onheil, door Haaijen veroorzaakt , viel
'er verder , geduurende den vischtyd in dat jaar, voor.
Het vertoon van een enkelen Haai is genoegzaam om
fchrik order alle de. Duikers te verwekken: want zo
ras een hunner een Haai ziet, maakt by het zyne medemakkers bekend; dit gaat over na de andere boots:
vrees grypt allen aan, en zy keeren alsdan dikwyls na
de baai weder , zonder dien dag meer te visfchen. De
Haaijen, die deezen fchrik veroorzaaken, zyn zomtyds
niets anders dan een fcherpe Reen, op welken de Duikers nederkomen. Eene valfche opfchudding , deezerwyze veroorzaakt, is allernadeeligst voor de Visfchery;
en alle middelen worden beproefd , om de waar- of
valschheid dier gerugten te ontdekken: wordt men het
laatfte gewaar , dan volgt 'er straf voor de fchrikver=
wekkers.
De Duikers worden onderfcheiden betaald , naar de
byzondere verbintenisfen , welke zy aangegaan hebben
met de eigenaaren der boots. Zy krygen of geld, of
een gedeelte der gevangene Oesters , die zy , voor de
voet op, voor hunne eigene rekening openen: dit laat.
fte is de algemeenfle handelwyze. De overeenkomst
met de verhuurders der boots gaat omtrent op dezelfde wyze toe. Zy gaan eene verbintenis aan, oin eene
bepaalde fom voor het gebruik der boots te ontvangen , of betaalen aan den. Hoofdhuurder van de Oesterbank eene bepaalde fom voor de vryheid om voor
eigen rekening te visfchen. Een igen, die op de laatst.
gemelde wyze te werk gaan, zyn zeer gelukkig en
worden ryk, terwyl anderen daardoor groot verlies ly.
den. --- Oester-loteryen worden hier opengezet. Deeze beftaan in het koopen eener hoeveelheid ongeopende
Oesters, en de kans te (taan om 'er Paarlen in te
vinden, of niet. De Europcefche Officieren en Heeren,
die zich hier, amptshalven t of uit nieuwsgierigheid ,
in
,

,
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In den vischtyd onthouden, zyn zeer gefield op deeze
foort van loteryen , en gaan veelvuldige koopen van
deeze foort aars.
De eigenaars , der boots en de kooplieden loopen
groot gevaar om veele van de beste Paarlen te ver
vaartuigen op de t'huisvaart van de-Iiezn,trwyld
Oesterbanken zyn: dewyl de Oesters, nog leevende,
en voor eenigen tyd ongehoord gelaaten , dikwyls uit
eigen beweeging zich ontfluiten; alsdan kan men ge.
reedlyk een Paarl ontdekken ; en de Oester wordt, door
middel van eenige ruigte, of een zagt pukje hout, belet, zich weder te fluiten, tot dat de gelegenheid zich
aanbiedt om 'er de Paarl uit te ligten. De knaapen,
die aan de gevangene Oesters arbeiden, pleegen in deezer voege niet weinig diefttallen, en zwelgen de ge
om ze te ver°bergen.-ftoienParlsdkwyo,
Wanneer men hiervan vermoeden krygt, fluiten de
Kooplieden de verdagt gehoudenen op, en doen hun
4terke braak- en ontlasting-middelen toedienen, welke menigmaalen het gehoolene aan den dag brengen.
Zo ras de Oesters uit de Vischboots genomen zyn,
worden dezelve , door de onderfcheidene lieden , aan
welken zy toebehooren , geplaatst in holen of putten,
ter diepte van omtrent twee voeten in den grond ge•
graaven, of in kleine vierkante plaatzen, die gezuiverd
en afgefchut zyn : elk heeft zyne eigene afdeelingen.
Matten worden 'er onder gefpreid , ten einde voor te
komen, dat de Oesters den grond niet raaken: daar liggen ze om te herven en te rotten. Wanneer de Oesters gerot en droog geworden zyn, kan men ze gemak
openen , zonder eenig gevaar van befchadiging aan-lyk
de Paarl toe te brengen, 't geen ligt het geval zou
hebben kunnen veezen by het versch openen , 't welk
niet zonder geweld kan gefchieden. De fchelp geopend
zynde, wordt de Oester naauwkeurig onderzogt. Men
is zelfs gewoon de Oester te kooken, dewyl de Paarl,
fchoon doorgaans in de fchelp gevonden, nu en dan in
het lichaam van den Vïisch zelven zit.
De flank , veroorzaakt door dit laaten rotten der
Oesters, is onverdraaglyk, en blyft langen tyd naa dat
de Visfcl,ery gedaan is. Dezelve bederft de lugt verfcheide mylen - rondsom Condatchy, en maakt de om.
metlreek van dat land zeer onaangenaam , tot dat è
Moufons en geweldige Weste - windera optieeken en de
lugt
,
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lugt zuiveren. Deeze alleronaangenaamfte (tank kan eg.
ter de hoop op winst niet weerèn : want maanden naa
den vischtyd ziet.. men eene menigte van menfchen , met
alle zorgvuldigheid zoekende en het zand ziftende op
de plaatzen, waar de Oesters gelegen hebben om te rotten : eenigen zyn nu en dan gelukkig genoeg om een
Paarl te vinden, die de gedaane moeite ruim en ryklyk
vergoedt.
De Paarls, te deezer Visfcherye gevonden, zyn witter van kleur, dan die men aantreft in de Golf van
Ormus aan de Arabifche kust; doch worden, in andere
opzigten , geoordeeld niet zo zuiver of van zo uittleekend eenen aart te zyn : want fchoon de witte Paarls
meer geagt zyn in Europa, geeven de Inboorelingen de
voorkeus aan die eemgzins geel- of goudkleurig zyn. —
Te Tutucoreen , op de kust van Coromandel, byna tegen
over Condatchy, is eene andere Paarl-visfchery: dan de
Paarls, daar gevonden, zyn veel minder geagt dan de
twee gemelde foorten; zy hebben eene blaauwe of graauw
agtige kleur.
In het toebereiden der Paarlen, byzonder in het hóoren, of gaaten, en rygen, zyn de Zwarten zeer bedreeven.. Het werktuig, waarvan zy zich in het booren
bedienen, is gemaakt van hout , gelykende naar een
slompen omgekeerden kegel , omtrent zes -,duimen lang
en vier duimen breed , ftaande op drie pooten , elk
twaalf duimen lang. In de boven platte 'oppervlakte van
dit werktuig zyn holen, voor de grootfte Paarls 'ge
kleinere worden 'er in geflaagen met een lig-fchikt;deten houten hamer. De boor- werktuigen zyn (pillen van
onderfcheidene grootte, geëvenredigd aan die der Paarten: deeze worden rond gedreeven in een houten knop,
door middel van een drilboog. De Paarls geplaatst zyn.
de in de holen , en de punt van de fpil daar.gp gezet,
drukt de werkman op het houten hoofdítuk des werk.
tuigs met zyn flinker hand, terwyl zyn regter den dril•
boog ronddryfr. Geduurende deeze bewerking maakt
by, van tyd tot tyd, de Paarl nat , door den kleinen
vinger van zyn regter hand in een kokusnoot, met water gevuld, te doopen; dit verrigt by met eene behen.
digheid en vaardigheid , welke naauwlyks Benige ver
aan de kunstbewerking toebrengt, en alleen-hinderg
door veelvuldige oefening kan verkreegen worden.
Zy hebben eene verfcheidenheid van andere werktuien w
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;en, 20 om Paarlen te fnyden als te booren, Om ze té
zuiveren, te ronden, te,polysteii, en ze in dien ífaat
tg brengen, zo als wy dezelve zien, bedienen zy zich
Van een poeder, van Paarlen gemaakt. Deeze , onderfcheide werkzaamheden, om de Paarlen te bereiden;
louden een groot aantal Zwarteis, op verfcheide gedeel.
ten van Ceylan, bezig. In de Fettah of Z 'arie Stad
van Columbo ziet men, in 't byzonderi veelen alle da•
gen hier mede bezig.
De Paarl-vi5fchery, door de voorgaande Bezitters te
zeer uitgeput , brengt misfchien zo veel niet op als
voórheen. Dan de voordeelen, welke het Gouvernement daarvan trekt, zyn egter groot, en kunnen door
een verftandig befluur Vermeerderd worden. Dé Paarl3
'worden, naast de Kaneel, voor het meest winstgeevende
van het geheele Eiland gehouden. De zamenvloeijing van
41olk derwaards, door deeze vlsfchery getrokken, biedt
eene fchoone, gelegenheid aan ; om andere Waaren td
verhandelen; en door eenen goeden aanleg kunnen de
£ngelfchen bier veele hunner voortbrengkelen in verg
fcheide deélen van Indie flyten.
Eer wy de Baai van Condatchy iterlaaten; zal het geène onaangenaame noch onleerzaame fchryfftoffe oplever
'ken, den oVerzigt te geeveu van de onderfcheidene voor
liet flerkst de aandagt eens Vreemdelinge,-werpn;di
eduurende de Paarl-visfchery,, trekken. De opmér.
enswaardige reit'toonfpreiding van Indiaan/he Zeden;
',elke hier in al derzelver verfcheidenheden gezien wordt,
is misfchien van deeze alle het treffendfe.
Elke Caste heeft hare vertegenwoordigers; de kuil.
ítenaryen ; door zoinmigen uitgeoefend de plegtighe.
tien, door artdereih verrigt; en het voorkomen van al7en , vérfchaffen den Europeaan eene verfcheidenheid
van floffe en ruime voldoening aan zyne nieuwsgierig.
dieid. " Op de Bene plaats ziet by gochelaars en landlno.
pers van, allerlei foort; die hunne trekken fpeelen met
eene maate van kunde en afgerigtheid, welke den bewoondéren vat, koudere lugtftreeken allerverwonderlykst
voorkomen; op eene andere aanfchouwt by Fakeers,
Jlrahminen; ,Priesters, Pandararrss' en Boetedoeners van
allerlei aanhangen, die, of om liefddaadigheid op te wekken , of ingevolge van zekere gelofte , de pynlykfte
ster-rigtingen volvoeren, met eene foort van volifandigYy
MENG. 1803. NO. I.
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beki, die naauwlyks begreepen of geloofd kan wore
den-, zo men ze niet met eigen oogen ziet.
De pynlykile bedryven van Boetedoening, welke de
IIdiaánen verrigten of ondergaan , zyn die , welke
plaats hebben, wanmeer by weder willen aangenomen
worden in hunne eigene Caste, welker gemeenfchap zy
verbeurd hebb^sn, door het neten van fpyzen, volgens
de regels van hunne Secce verbooden, of door zulk
Bene verkeering te houden met andere yvolken , als
men veronderfielt dat hun ontheiligt. In deegerf toefband worden zy niet affchuwen befchouwd door lieden van hunne eigene Sete, van alle verkeering met
dezelve uitgellooten , en zelfs verboden hun aan te raa.
ken. Van zulk een haat van onreinheid kunnen zy al.
leen gezuiverd worden door het betaalen eener grootp
Geldfomnie , , of door het ondergaan van de zwaarfte
Boetedoeningen. Van die , welke ik gezien heb,, zal
ik fegts een en ander der voornaanifie vermelden.
Deez heft eene gelofte gedaan , om zyn arm,
voor een zeker .aantal laaren , boven zyn hoofd te
houden , zonder dien ooit neder te laaten; en dit doet
by met de: daad zo lange,, tot by ninuner zyn arm in
den natuurlyken 1 laat kan wederbrenger. Een ander houdt zyn hand geflooten , tot dat .de nagels zyner
vingeren geheel in het v'eesch groeijen en boven op de
hand weder .uitkomen_ Veelen kammen n ener
hun hair, of laaien nooit den baard fcheerren : in deel
gen ftaat ;wordt het hoofdpair , 't welk van een bruine
kleur is, geheel verward, en niet ongelyk aan een raagbol; of het hangt neder in lange ongehaavende v'egten,
niet ongelyk aan' het hair van zeker foort van krulhonden. — Eenigen zweeren, dat zy nooit zullen nederleggen; terw l . z^y. , , ten zelfden tyde, een groot yzeren
werktuig om den pais dreagen.
Maar eene der zeldzaam(fe van deeze plegti beden is,
dat men het hangen en draaijet, om in de -Geste heril^eld te worden, ondergaat; en 't zelve gefdk iedf vaak.
Een vry hooge ttaak of ftam van een kokusnoote-nbooni
wordt vast in den grond gezet; op den top wordt een
.andere tlaak of boom kruiswyze daar op gepatst,
m op een fpi l te kunnen draai}en ; aan het einde vap
het dwarshout hangen touwen en koorden, om ielen.. IMtedoener aan te hangen en iap te baalen. Hy wordt te
voor-
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voorfchyn gebragt , vergezeld van een aantal voor
hem dansfend volk: driemaal leiden de Bra1imi,zen en
zyne Bloedverwanten hem rondsom dit gevaarte heen,
onder een" luidrugtig gefèhreeuw, met muzyk gepaard.
Inmiddels offert men een Schaap, en het bloed wordt
onder de rondtaande menigte verfpreid ; elk verlangt,
dat het op hein kome. Onvrugtbaare Vrouwen in 't by.
zonder begeeren daardoor bedruppeld te worden, in
hoope van vrugthaarheid te zullen verkrtigen en, met
inzigt om de uitwerking van dit middel te zekerder te
bekomen, Hellen zy alles te werk om zich zelven tot
den hoogten trap van geestvervoering op te winden ,
het hair uittrekkende en tierende op de ontzetrendtte wyze. Naa dat de Ofl erande gedaan is , wordt de Boeteling op zyn buik vlak op den grond nedergelegd; en
twee vry groote haaken , voorheen vastgemaakt aan de
touwen, welke van het dwarshout nederhangen, worden diep in het ruggevleesch onder de fchouderen gedreeven; andere touwen hegt men onder de borst en
dyen , om de zwaarte des licha.uns te helpen onder
dien tlaat wordt de Boeteling by den ftaak-fchragen.I
opgeheesfen en gehangen ; in deezen Rand w ,rdt hy
twee of drie keeien omgedraaid. Geduurende die hoogst
finertly ke verrigting , zegt hy een aantal get.eden cp,
en ftreoit onder de menigte bloemen, welke by, ten
dien einde , heeft medegenomen: deeze Noemen worden
aangemerkt als heiligdommen , en midde'en om allen
kwaad te weeren en de t ekomen'e gelu kzaligheid te
verzekeren. De omringende menigte is zo greerig ons
Elie bloemen op te zamelen , als het Ergel,cfi graauw,
wanneer onder 't zelve geld getfro oid wor t
De Priesters , die zich te Condlutchy unth- ouden, ten
einde deeze en andere plegrigheden te ver.igten, zo wel
als veele andere Godsdienlfige Bedelaars, zyn hier zeer
hinderlyk: want behalven dat zy zeer lui en bedryfloos
zyn , vallen zy zeer onhefchaamd en lastig. Dan zy
zyn de eenige pesten niet, die de menigte, by de Paarl.
visfchery verzameld, lastig vallen. Bovendien is 'er eene
groote menigte Gochelaars , Slangengrypers, danslende
jongens en Meisjes , alsmede veelen , die geene andere
kostwinning hebben dan f}eelen en he!trstnyden, in welke beide vakken zy eerie groote afgerigtheid bezitten. Te
verfchoonlyker egter is in hun dit bedryr, daar de Die.
very een fi:andhoudende eigenfchap der I diatra a fchynt
á' y e
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te weezen. In hunnen handel met de Europeaanen miefen zy nimmer, wanneer eene gelegenheid zich aanbiedt,
daarvan gebruik te maaken, om hun tt bedriegen. Het'
is, nogthans, alleen dcor ontvreemding, dat deezen van
hun te lyden hebben: want zelden waagen zy het, hun
de goederen, door openbaar geweld, te ontneemen. Zo
groot, in de daad, is het ontzag, 't welk de meerdere
bekwaamheden der Europeaanen inboezemen by de Inboorelingen van Indie, dat men zeldzaam een ivoorbeeld
ontmoet van een Zwarten , die een Blanken man voor
man aantast, of in byzondere gevegten, of in den ftryd.
Daar is geen tooneel, waarop de Inboorelingen deezer Landen eene fchooner gelegenheid hebben om hunne
behendigheid te werk te i}ellen, dan in de Baai van Condatchy, ten tyde der Paarl-visfchery. Dit is de reden,
dat de fchurken en fnoodaarts uit alle oorden van Indic
derwaards toevloeijen; en geene voorzorgen zyn genoegzaam, om hunne fchelmeryen en beroovingen te voorkol
men. Hunne behendigheid, om de Paarls uit de Oesters
te ligten , hebben zy inzonderheid tot eersen zo hougen
trap opgevoerd, dat men het voorkomen en beletten valt
dit fnood bedryf onder de onmogelvke zaaken rangfchikt.
Dan wy willen in deeze algemeene oitgunftige heoor•
deeling der Inboorelingen van Indie de eigenlyke Cey.
loneezen niet begreepen hebben: want, fchoon de Paar.
visfchery op hun Eiland gefchiede , woonen nogthans
weinigen hunner dezelve by, in vergelyking van het ver.
baanend aantal, 't welk uit andere oorden van Indie daar
•zamenfcboolt. Ook zyn deezen niet zo zeer afgerigt op
icheimfche treeken , noch bezitten, die vaardigheid in
handgreepen der Indiaanen van het Vasteland, die deeze bekwaamheden by erfenisfe fchynen te bezitten, en
'er zich op verhovaardigen.
Te Condatchy hebben zy van hunne beroovïngen eert
ilelzel gemaakt , en geene voorzorgen kunnen iemand
daartegen geheel beveiligen. De eigenaars der Vischboots, 'én de Kooplieden , die in Oesters handelen , zyn
genoodzaakt menfchen te huuren, ot* 'er de Paarls uit
op te zamelen; en, om het vervreemden te voorkomen,
zyn vertrouwde perfoonen aangefield , die 'er geftadig het
oog over houden.
.
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$ERIGT VAN HET BEKLIMMEN DES BERGS TSHERDERDAK , IN DE GRIM . Door een Secretaris

van het Rus/:'sch Gezantfchap na het
Hof van SELIM DEN ill, in den
Jaare 1 793.

(Overgenomen uit de Travels in the Crimea, ten Jaare
18oa in 't Engelsch vertaald uitgegeeven.)

I

k wilde niet, dat men my zou naageeven verzuimd
te hebben het beklimmen en naauwkeurig bezigtigen van een der hoogffe Bergen in de Crim. Ik ging,
derhalven , omtrent agt uuren in den avond op weg,
ten einde ik vroegtydig mogt komen aan den voet van
deezen íteilen Berg , en de hitte van de zon vermyden,
welke, op dien tyd, vry Clerk begon te worden. Myn
Rusfsfche Gids , niet volkomen kundig van den weg,
vergenoegde zich met de oevers van de Rivier de Sal•
gif te volgen. Ten hoogten onvoldaan wegens de onzekerheid van den weg , dien wy moesten rotlaan , en
even verlegen hoe it met hem zou handelen, befloot ik
^e gaan na het Gerlle groote Dorp niet verre, van ons.
Terttond begaf ik my na den Muria, en verzogt van
hem een Gids , beter met de wegen en het land bekend , dan de ander. Hy voldeedt terftond aan mya
verzoek.

Onder dit nieuw geleide bereikte ik Fabel, gelegen
aan den voet des Bergs , en vyftien Werfen van Sympheropol, 's morgens ten een uuren. De Overfte van dit
Dorp, 't welk een gedeelte uitmaakt van de veelvuldige laid-heerfchappyen des Generaals ropow, ontving
my met de verpligtendtie beleefdheid , ingevolge van
een Voorfchryvingsbrief des Gouverneurs, dien ik hein
overgaf. Eenige uuren ten diens huize vertoefd hebbende, toog ik na den Berg, ondanks alle de afmáaningen wegens bet gevaar van dien weg te reizen, en de
herhaalde verzekeringen , dat veelen de waarheid dier
waarfchuwingen ten hunnen koste ondervonden hadden, Om myzelven te dekken tegen movers, die men
my onderrigtte dat de bosichen en toegangen tot den
berg onveilig maakten , nam ik met dankbaarheid drie,
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Mannen aan , die de Murfa de goedheid hadt my ter
befcherming te leenen.
Het eer[le gezigt van deezen verbaazenden Berg is zo
treffend als zeldzaam : de gedaante is volmaakt gelyk
aan die van een Tent; uit wekken hoofde dezelve, in
het Rusfisch, den naam draagt van Palatka, en in het
Tartaarsch dien van Zfherderdak : dezelve is de helft
hoer dan alle de andere Bergen van de Crim, die
egter zeer hoog gyn. Aan den voet vindt men Gene
wyde uitgeti:rektlteid van houtgewas, met veel wilde
Zwynen. Den Berg opklimmende, wordt de weg langs
hr.e fteiler en moeilyker, egter treft met! hier en daar
Bene vlakte aan, groot genoeg om ter rustplaats te dienen. Drie volle uuren waren wy bezig, eer wy den
top bereikten : maar het verrukkend gezigt vergoedde
luim en ryklyk de veren- eijenis van den togt.
. Ik finaakte het genoegen van het fchoon Schier-eiland in al deszelfs uitgettrektheid beneden my te zien,
met de bergen, de valeijen, de'bosfchen, de ffieden en
dorpen. Onuitputlyk in rykheid en verscheidenheid van
voorwerpen was deeze groote lchildery, welke aan alle
Ryden myne verwondering gaande maakte en my ver
zag ik onderscheiden de kleine-.ukteNordwas
Stad Perecop; West- en Zuidwaards de Zwarte Zee;
die de kusten van het Schier- eiland befpoelt ; Oost=
waards de Zee van .1fóph , die egter , ter oorzaake
van den verren afttand , niet gemaklyk te ©nderfcheiden viel.
Naauw1ïks had ik een half uur het gezigt van dit
rootsch en betooverend tooneel genooten, of de lugt
trok met donkere wolken , die welhaast ter halve
hoogte van den Berg nederdaalden , een ander tooneel
d leverende dan ik duslang aanfchouwde , 't geen ,
fchóon min aangenaam, my nrgthans, ter oorzaáke van
dt nieuwheid, geen gering vermaak verfchafte. Len
a llergeweldigile 1 orm woei beneden myne voeten , en
Vervulde m'ynen geest, ik weet niet met welk een gevoel van vreugde en fckrik, 't geen, in den ftaaat van
Verrukking en bedwelming , voor my onmdgelyk was
te ontwikkelen,
De koude , welke my aangreep op deezen bergtop,
noodzaakte my ichielyk om op myn vertrek bedagt te
zyn. De wolken, egter, verdweenen; en ik fmaakte
het
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het genoegen, om de fchildery,, door my zo zeer bewonderd , allengskens weder te zien: terwyl, te midden van de onderfcheidene voorwerpen, die allengskens
zich weder aan het oog opdeeden , myne aandagt. op
nieuw werd uit gelokt. Ik ontdekte eene groote menigte grotten , holen en diepten in de rotzen. De
fneeuw,, waarmede de laatstgemelden gevuld zyn, en
die 'er altoos blyft, doet de Rivier Salgir ontfpringen s
en geeft daarenboven water aan een onnoemlyk aantal
kleiner froomen, die aan alle zyden , met een ongeregélden loop, afvloei}en. Deeze groote hoeveelheid waters , veroorzaakt door de gefmoltene fneeuw, voort
uit de diepe holen, waarin.dezelve gevormd-Vloeijnd
wordt, ontmoet, i* den loop tot den voet des Bergs,
een groot aantal rotzen, die een aantal watervallen vormen, welker geluid sterk genoeg is om op een grooten
af (tand gehoord te kunnen worden. Het water i zeer
koud en zeer helder. Men kan, ondanks eene diepte
van zeventig vademen, den klank van een Pluk gelds,
daar in geworpen, op den bodem nederkomende, onder
Ik ontdekte , op verfcheide plaatzen-fcheidnor.
des Bergs, verfcheide ilerke en onderfcheidene Echoos,
die het geluid verfcheide keeren wetlerkaatiten.
De dag nu ten einde fpoedende, gepaard met de nood
een uitlogt van tien truren,-zaklyheidvnrust,
begon ik te denken om weder te keeren na den Murfa,
die my zo hartlyk ontvangen. hadt. Ik vond reden om
voldaan te zyn over het heerlyk avondeeten, voor my
gereed gemaakt , en het bedde , voor my gefpreid.
's Volgenden daags vroeg nam ik van hem myn affcheid, en keerde na Sympheropol weder.
,-

VERSLAG VAN YEN BCLAN2RYK UITLANI)S^H WERK: AN INQOIRT
INTO THE COLONIAL POLICY OF THE EUt[OPEAN POWERS. OF,
ONU&ItZOEK }SAAR HET KOLONIAAL BRérUUtt DER EUROPISCHH
Mob$NDHèDEN. Door HENRY BROUGHAM, JUN.

Schryver verhandelt zyn onderwerp in vier Boeken,
de volgende punten behelzen :
D weke

.De Betrekkingen ' tusfchen het Moederland en de Kolonie.
Dit Boek vult het geheele Ifte Deel , en is dus zo uitgebreid
als de drie anderen faamgenomen, vervat in het Iade Deel.
De Schryver befchouwt de Kolonien als Geesten van• den
ge.
vy 4
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gemeengin Staat. H1 toont aan , dat zy veelal nuttiger zy>m►
aan het algemeen , dan de Europjfche Gewesten. Deeze Befcbouvoingen zyp zeer uitgebreid, oui dat 'er veel dwaalingeq
open te léggen waren. In Engeland en Frankryk, meer dan
hier te lande, hebben vernuftige Schryvers het gewist der
Kolonien in twyfel getrokken, en de Economisten hadden dezelven afgekeurd. `Onder ons behoeft de waarheid op dit
ftuk zo veel toeftels niet. Maar het uitfluitend ftelfel, welk
de Ko'anien van alle betrekkingen met anderen t dan het.
Moederland , afzondert , geeft den Schryver aanleiding tot redeneeringen , die ook onder ons meer te pas komen,. Hy
toont aan, dat die, afzondering in de meeste gevallen, van zelfti
plaats grypen zg1 , en dad de Wetten flegts bevestigen het
geen door wederzydsch belang evenwel zoude gebeurd zyn.
D,e Kolonist is dcor geboorte, of gewoonte, door Taal , Ze
Godsdienst, Maagfchappen, derwyze aan bet Moeder--den,
land gehegt , en de Kapitalist in het Moederland , by zy'
Koopman of Rentenier, heeft zo veel meet vertrouwen op
zyne Landgenooten, dan op vreemde Planters in vreemde KQlónien, dat Vaart en [landel niet ligt anders gevestigd zullen
worden, dan tuafchen het Moederland en de Kolonien. Hy
haalt bier het fpreekend voorbeeld aan van de Staaten van
Noord - Amerika, die thans veel meer waard zyn voor Groot
$ritanje , dan toen zy deszelfs Kolonien waren , gn die, met
meer veyheid, ongelyk toegenomen zyn in volltrykheid, met
alle de gevolgen derzelve i al het welk tgt meerder voordeet
aan het oude )tloederland gedydt. Om hier een enkel ftulç.
voor veelen op te noemen, zo vreesde Engeland, dat de Ko
buien eigen Fabtyken zouden oprigten; en, nu het veyelyk
gefchieden kan, werkt de natuur der zaak het tegen; elk legt
zig toe op den Landbouw x of flegts op grove Fabrykèn, en
Iet vertier der ilritfehe MamrfaEtuuren in Noord - Amerika
Is grootei , niet alleen dan ooit ie vooren , maar zelfs dan in
eenig ander Land. De Schryver befluit , dat het uitfluitend
jielfel , . in den evengemelden ' zin., niet zo onnatuurlyk en
fcbadelyk is , als fominigen hebben voorgegeven , en dat her
flegts met wysheid en maatigheid diei:t uitgevoerd te worden.,
Van de beginfelen gaat by over tonde gefchiedecis der Kolonien, beginnende met Holland, voortgaande tot Spanje ,
]Portugal , Deenemarken en Zweeden , en eindigende met
Frankryk en Engeland. IIier komt nu bet wyze en maatige
iu de uitvoering van het ftelfel te pas, en wy zien al aanfonds in de gefchiedenis der Hollandfche Kolonien, welke de
Xebrejen ;yn . en hoe men dezelven vermyden moet. Wy
zien de kleinfte Bezittingen in de West door een verbeterd
ftelfel van Vaart en Handel op dezelven allengs Goudmyren
an den Staat worden, en de groote en Tyke Bezittingen in
-
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de Oost r floor een hardnekkig aankleeven aan een liegt fe%
fel, op een algemeen verderf uitloopen.
Dezelfde gevolgtrekkingen vloejen voort uit de Gefchiedepis van Spanje, die nog nergens zo uitvoerig en zo klaar wag
voorgedraagen , met opzigt tot de Kolonien. De Schryver
had bier een grpote vooringenomenheid tegen te gaan, namelyk , dat de Kolonien van dat Ryk deszelfs ondergang berok.,
trend badden. I>ty toont duidelyk aan , dat de val van hot
Moederland flegts op het zelfde tydttip , als de IColonifatien,
begonnen zy,, maar o min een gevolg daar van kunne ge.
at worden , dat de Kolonien in tegendeel den Staat altyd opgebeurd hgbben. Dit is een van de fraaifte ftukken in dit
nuttig Wik en onze aandagt overwaardig. Het is nog niet
genoeg bekend, Welke groote vorderingen Spanje in de laatite •y -en - twintig jasren gemaaltt heeft, en welk een (chat
'er thans uit de Kolonien aangebrqgt Wordt,
•
van Proda&en
zedert dat de veye Handel op de Monopolien gevolgd ia.
Voor twee jasren gaf de Heer na PLOT, in zyne Trois ages
pies Colonies, 'et ftaalelr van op, die ovetdreeven fcheenén,
doch die nu ook door deezen grondigen Schryoer bevestigd
worden. Iets dergelyks . heeft plaats met Portugal, ten aanzien v ;n Brazil, offchoon wy 'er min gekere berigten van
hebben.
Deenemarken en Zweeden komen weinig in aanmerking,
uit hoofde van de Kolonien , die gering zyn; doch leveren ook nuttige lesfee op , door de genomen maatregelen ,
welke ter opheldering en bevestiging yan'dp wasre beginfelen
ftr leken.
,indelylt is de bloeiende flaat der ]} ranfche Kolonien vóór
de Revolutie, en van fommigen niettegenitaande dezelve, als,
mede van de Britfche Kolonien , het fierktte bewys vas
de {veelige v;ugten , die een goed tlelfej altyd voord moet
brengen.
Eigendom, vooral van Land, befchermd door de Wetten,
een vrye Vaart en Handel, zyn de eerste grondslagen van KoIpniale en daar uit vloeiende Nationaale welvaart.
. pmtretat de Oost -Iudifche Bezittingen fcbynt de Schryver
veestal, wat Groot- Britanje betreft , ann' des Leezers naden.
hen over te lasten, en zig tót Neêrland= Indict te bepaa!en.
Maar over den skaat der Anierikaaufche Kolonien, en vooral
sier Eilanden, weidt by voornaamlyk uit, en befchryft
zeer uitvoerig den fraai der MaatCchappy aldaar, welke an
;o veel gewigt is in de onderlinge betrekkingen der Kolonien
met het Moederland. Dan ook van geen minder gewige ia
dee2e fraai der Maatfchappy voor
YY S
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I[. lae Betr'ekhingen rus/dien de Kolonien onderling.
Zy hebben eeneb wedérk"eerigen invloed op elkanderen ; en
indien 'et groot2 veranderingen in de ééne voorvielen, zouden
'et de anderen fchiel' k gevoel van hebben. Zodanig eene ver
Zoude, by voorbeeld , zyn , de -veyve^ klasring der-anderig
S'laaven , of de afïcbeuring van het Moederland. Men kan
friet wel de mogélykheid ondernellen , dat de Staverny afgefahafí zoude worden in ééne Kolonie, en dat zy lang zoude
hehoudefl bleven in alle de anderen. Indien één Kolonie zig
aAafnanklyl5 maakre, zoude zy zodanig aan inwendige kragt
toi^neaiel1 dat alle de verdere Kolonien Veel onzekerder Be%ttingen *odt derzelver Regeeringen in Europa zouden wor.
den. I§-:Hálaen het belangryke van zulke navorfchingen over
het e4eemeen , zyn dezelve zeer toepasfelyk geworden op den
tegetftvootdï&n ltaàt gaan Sr. Domingo inzonderheid. Indien
de groote Mogendheden haare Kolonien in Amerika behouden , b 'er geen zó gevaarlyke aanval van de. eerre Kolonie
op de andere te dugten , en de Balans in de West- Indien hero
fielt zPg met •de Balans in Europa. Om deeíe reden is 'er'
ook , In twee Eeuwen o zd weinig verandering in de Bezittingen deer Eurdpifehe" Mogendheden aldaar voorgevallen , en wei ,
nige Eilanden hebben in de laatfte Eeuw andere Meesters ge. ,
kreegen. Doch itidiert St. Domingo eerre Mogendheid trierd ,
en daar door In kragt zeer toenam, zou de Balans in de West•
Indien gemakkelyker gef ó rd worden, en de Balans in Europa
zou 'er minder mede * gethoeid zyn.
Deeze gewigtige bedenking , zeer uitvoerig door den Schry-

ver voorgedraagen, leidt ons tot eenti andere, in het volgende
Boek, over
III. De Betrekkingen tusfchen de Moederlanden onderling.
Wane zo de Betrekkingen van de eene - Kolonie op de anâ o groot zyn, en zo de zekerheid van allen vereischt,
dat 'er geen onafhanklyk worde van haar Moederland, (out
li 'd(t eerre flak te btyven) welk een gemeen belang van alle
de )<+IAendheden wordt 'er dan niet geboren, om elkanderen
tge1i Oproer en affeheuring by te ulaan ! En hier verdient de
dhrgver onze bewondering en toejuiching, als by niet alleen
denkt, maar fcryft, en in druk uitgeeft, dat Groot-Britanjè
Frankryk moet byttaan , om St. Domingo te onderwerpen.
'Fr was veel moed nodig, om voor Zulk eene waarheid in
Lrngeland uit te komen , en om dezelve onder alle mogelyke
gedaanten te vertoonen, ten einde alle tegenfpraak, met redes
nen bekleed, onmogelyk te maaken.

Dezelfde leiding van gedagten brengt hem vervolgens op
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}itt'fig(en van nieuwe Kolonien, en bepaaldelyk óp Egipten.
Hy onderzoekt, wat gevolgen voor de West- Indien de Peelt
van de Koloniale Produéten aldaar zoude hebben, het zy dat
ee ie Mogendheid 'er zig meester van maakte , welke geen
Ketonien had, of zodanig eene, welke 'er had. Dit í}ul is
zeer uitgebreid én byzonder Ieezensu-aardig. Des Schryvers
gevoelen , dat de bel aaving en Kolonifatien van Egipten
geen gevaar , maar veel voordeel aan Britsch Oost - Indien
zonden toebrengen, is aan bedenkingen onderhevig, maar niet
te min gaat hetzelve gepaard met de belangryitfte opgaven.
Zyn gevoelen, dat de West-.nlifcbe Kolonien 'er door bedorven zouden worden, is daar tegen met al de krast wail
overtuiging voorge leid. Zyn hefluit is, dat Endeland deeze
verovering aan Frankryk betwisten moet, zo lang als hetkan , doch dat eindelyk , indien Egipten aan, Frankryk moet
komen, Syrie dient toe te vallen aan Engerarid, tot een Schatvergoeding voor de West- Indien. Wie den laatften Oorlog
eb de beginfelen van deezen nagaat , behoeft geen ongemene
irrfpann:ng van gedagten , om in te zien , dat in meer dan eed
Kabinet en Krygsraad op dezelfde wyre zal geredeneerd gewon'

den zyn.
Wjt beleeven eenen tyd, waarin de wonderlykflé dingen on
verwagts gebeurd zyn , en wy mogen de groottle veranderingen waaríchynlykcr dan ooit vinden. De Raat van Europa
en van de gehele Wereld is nooit zo onzeker en wankelbaaf
geweest , als zedert twintig jaaren. De oplkand van de helftder Zwarte Bevolking in de West-Indien, de onafhanklykheld
van bet rykfie en op één na grootIle Eiland van• die Zeeui,
de reeds gelukte verovering van I;gipten door de Franfcheti,
zyn omftandighedén , welke veel waarfchynlykheid aan des
Schryvers gisfmgen hyzetten, en de zede!t hernieuwde Oorlog
voegt 'er een, nieuw gewit aan toe. Indien wy vervolgens ,
niet hem , het verderf der West - Indifche Kolonien , niet
opzit tot den tfgenwoordigen overvloedigen bouw 'van
d'e b-kende P+oitifteh , onderhelden , en Frankryk eene
Schaè-ier otding in Egipten , Engeland in Syrie , toeken den, wat bleef 'er dan voor ons over, die uit onze West-In=
dien eerera jaarlykfchen aanvoer van omtrent dertig Millioenen
fchats n ogten te gemoet zien , meer dan ooit geheel Oost Indie nan ons geleverd heeft? Buiten eenigen kans gefleld ,
om even,, dige Schaê ergoedingen te bedingen, buiten Raat
zelfs oOi die, in geval wy ze konden bekomen, aan de oevers
dér Mi idellanalche Zee, in de Levant te befchermeh , nrogerf
WY óp gein andere Schaêti'ergoeding rekenen , dan in onze
oude kolonien , doc,r middel van een beter Beftuur: ban,
hebben wy ook eene Kolonie, onder zulk een Klimaat als
Syrie en Egipten gelegen , tut dezelfde ProduEten als die Landen
,
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den bekwaam, voorzien van Inwooneren , gefcbikt ter be,
fchaaving , en tot heden toe , om niet meer beftaande redenen, geheel verzuim? Indien wy 'er een zodanige hebben,
loopt alles thans zamen , om ons op te wekken , ten einde
gebruik van die Kolonie te maakgin, 's Lands lRegeering door
middel van betere itigellingen , 's Lands Ingezetenen door pon,
gingen, waaraan de Reg=ering haare opbeurende hand niet
onttrekken zal.
Des Schryvers gevoelen wordt verder veríierkt door den
hiaat der Maatfchappy in de West- Indien , op welken del
Slaaverny en de Slaivenhandel zulk een grqoten ibvloed heb.
lien. Ín den loop des Werks komt hy menigmaal daarover,
te redeneereen, doch meer opget;elyk in het laatfte Boek a

handelende over

I V. Het eigenlijk BeJrf in de Kabrsierr.
Hier over was zo veel te zeggen, om, nu een goed íielfei
ran Beftuur in alle zyne deelen voor te fchryven, dat het
eep Werk op zig zelf, zo groot als de drie voorige Boeken,
bad kunnen worden. De Schryver bepaalt zig by voorraad
tot één voornaam punt alleéq , waarvan al het andere veelal
afhangt; de Slaaverny. Hy.. oordeelt, dat dezelve onmogelyk
op den duur beftaan kan, en dat de Franfche Revolutie de
uitkomst flegts verhaast heeft. In de Oudheid waren de Slaaven, en in de Middeleeuwen de Boeren, niet zo afgezonderd
van hunne Heeren of Meesters , als de Negers het zyn door
hunne Kleur. Ook. werden 'er niet onophoudelyk NieuWelingen aangevoerd, die de evenredigheid tusfehen het getal der
Benen en apderen langs hoe meer verminderen. Eindelyk is
'er in de West-indien een verlangen om fchielyk ryk te worden, het welk veroorzaakt, dat men zyne Slaaven afwerkt,
,en Raat maakt op den aanvoer van nieuwen. Uit'deeze en
dergelyke pn►(tandigheden leidt hy af, dat die Raat der Maat
niet lang meer kan beftaan. Verre is by egter ver -fcbapy
gevoelen , dat men de Slaaverny in ééns af--wydervanht
fchaffen moXt, het welk by veel meer als her grootte onheil,
zo voor de Meesters als voor de Slaaven zelven, befchouwt,
Hem komen de Negers thans voor, zo ruuwe en onbefchaaf•
de menfchen te zyn, dat zy de vryheid niet kunnen genieten.
Maar na dat by in het breede betoogd heeft, dat de geduurige
aanvoer uit Afrika de bron van meest alle de verderflykfte
omftandigheden is, toont hy wyders aan, dat de heilrykile
gevolgen voor ,den Raat der Maatfchappy in de Kolonien te
verwagten zyn van de oogenbliklyke affFhal ng van den aan
Afrika. Dan zullen de-voer,fandSlbei
Meesters, uit belang, de Slaaven menscblyk behandelen, ten
ern.
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Llhdé het getal op te houden, en door huwelyken te vetmeerderen. Dan zal 'er, in den loop der tyden, bet zelfde
,gebeuren , als in het Romeinfche Ryk met de Slaaven , en in
ons Europa met de Lyfeigenen, die allenas, door de kragt
van Zeden, Gewoonten eh welbegreepen Eigenbelang, veye

Lieden gewordeni iyn. Ja dë kleur zelve, dat groot en onoverkomelyk ondetfebéid op dit oogenblik, en het welk blyVen moet,, zo lang als de aanvoer ongefloord voortgaat, de kleur zal zig geheel verliezen , zo als zy zig gedeeltelyk
verlooren heeft in de Lieden van gemengde Kleuren. Dit zat
te meer gefchleden , om dat de Meesters niet meer voor een
korten tyd in de Kolonien zullen woonen, met opzet om 'er
tyk geworden van daan te gaan, maar, tot een langer verblyf
gedrongen . en meer zorg moetende draagen voor hunne tal
'er hun leeven Ilyten en zig met Vrouw en-rykeShavn,
•Kinderen omgeeven zullen. De uitvoering van deeze eenvoudige en natuurlyke denkbeelden is zeer leezenswaardi^,g in het
Werk ; en onder alle de dwaaze veroordeelingen der Ilaaverny,
cie het eind der vootige Eeuw gekenmerkt hebben, en de
befpottelyke opvyzelingenl der, flaaverny, die wy heden moeten aanhooren , verblydt de wyze middelweg , door den
Schryver ingeulaagen, en met zo veel kragt van rede bevestigd , beide het hart en het ireritaiid vari den onpartydigeti
Leezer.
Voor ons is dit Werk hoogst belangryk, daar wy algemeen
overtuigd zyn , dat onze Staat met de Kolonien behouden blye
♦en of vergaan zal , en daar de Schryver dit gevoelen met nieu.
we groí^den flaaft. Nergens was de zaak van het Koloniaal Be.
huur nog zo in haar geheel befchouwd en voorgedraagen ge.
worden; en offchoon het Plot onvoltooid is , zyn de bouw.
!loffen van het ontbreekende nogthans zodanig in de drie voori.
ge Boeken uitgeltrooid , dat ' de nadenkende zig het vierds,
des nods, daaruit kan (amen hellen (+).
(•) Met genoegen kunnen wy het leezend Publiek onderrigten , dag
eene Vertaaling van dit, hoogstbelangryk Werk welras zal uitkomen
by de Wed. I. 'Mitt, te Amjterdani, onder den Titel , De Staatkunde.
der Eurupeefche Mogendheden nopens het ar/leuten van Polkpl niingeq
•mlerzorht en bseorJgIn deur UBNBY baouciltAM, ,jun,
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ontmoette, op zyne Reis na Frank,
e Ridder jouN
ryk , geduurende den korten Vrede, een Heer, die hem
D
het volgend Voorbeeld van den Moed zyrer Egtgenoote ver,
cARR

haalde.
Op een avond , kort voer dat de Familie van den Heer
Frackryk verliet, kwam eene party van die moorde.
Q
naaren , welke do r ROBESP;irtaE gezonden waren val) de
grenzen , die Frankryk van Italic fcheiden , en hero ten dien.1.
De gegaan hadden in de flagtingen ei moorden te Páryrs aan.
gericht, in tiet vreedzaam Dorp Reine, om den Heer 0
op te zoeken. Zyne Egtgenoote zag bat aankomen , erf
hadt juist tyds genog om haar Man te waarfchuwen, die
door een agterdeur het Kasteel verliet, en zich in het buis
eens Buurmars verfchool.
Mevrouw 0 ging , met eene volmaakt bedaarde houding, hun te gemoet, en ontving die gasten op de beleefdfle
wyze. Zy vroegen vol drifts en met allen aandrang na den
Heer 0 —. Zy betuigde, dat hy uitlandig was, en tradt
met hun in gefprek , bragt hun in haar eetzaal, onthaalde hun
op de beste wynen , en gelastte Naare Dienstboden , deeze
Gasten wel op te pasten. tloogstverfchrikl,y k was hun voor=
komen. Hunne lederen kolders waren geheel en al met bloed
befpat ; zwaare piftoolen laken in hunne gordels ; een dolt
en fabel flingerden op hun zyde. Wreedheid was op hunt
aangezigten, niet de kennelykfte trekken, 'te leezen: zy fpra.
ken, op een berfchen coon, Boereu fransch. Onder het drilt,.
aten haalden zy op, de bloedige verrigringen, op dien dag
volvoerd; terwyl zy, van tyd tot tyd, hunne dolken uithaa den, en van de gevesten het geronnen bloed en hair wegdeeden. Mevrouw 0 — bleef by hun zitten, onvervaard
voor het moordzugtig voorkomen , 't welk zich alleszins vertoonde.
Naa verfcheide vlesfen Champagne- en Bourgondie-Wyn ge«
3edigo te hebben, begonnen deeze affchuwelyke knaapen in
een goed humeur te komen, en fcheenen geheel betoverd dooi~
het ongemaakt, vriendlyk en gastvry voor: omen van hunne
fchoone Huiswaardinne. Naa tot middernagt gedronken en
gepraat te hebben, drongen zy 'er op aan, aat de Burgeresfe
zich ter ruste zou begeeven , met byvoeging, dat zy, zo
heusch ontvangen zvrde , zich verzekerd hielden van misduiding wegens dcn Heer 0 , en dat hy geen vyand van
de goede zaak kon weezen. Zy voegden 'er nevens, dat zyden Wyn uitneemend vonden, en, naa nog een vies twee of
drie

TREFFEND VOORB&ZLD V VRVUWEN-MOE17.

71%

drie ledig gedronken te hebben, zou0en zy het huis verlas.
ten, zonder haar eenige reden van berguw te feeven , u ereco
de gulle toelaating en huisvesting.
Mevrouw 0 --- wenscbte, spet at het voorkom-n van
volmaakte gerustheid, en vertrouwen gp. de ge&e. ne Toezeg_
ging, goeden nagt. Naa haare Kinderen in de t^inderKamer be.
zog: en derzelver goéde bezorging geLien te 1 eb'ien , ging
zy te bedde, met eep gelaaden plAgoi, i kike hz^id; en. ge•
heel overmand door de wederhouding haárer gemoedsdriften
voor zo lang een tyd , tit ep y vast in, cat zy, door haare
Dienstboden geroepen werd i.wee uurgin zat dat deeze
n,.
Woestaarts haar jk}js geruimd hadde
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ier, in dit eenzaam oord,
Waar niet myn rust verf oort
Waar 't koekjen lieflyk tuist
En 't beekjen kabblend ruiacht,
Waar heel de Schepping juicht
En van Gods zorg tu4gt,, --Hier, stille euivre Deugd!
Hier fmaak ik reine vreugd.
Uw invloed schenkt myn hart
Een rust, die 't onheil tart —•
Een rust, die nooit bezwykt
En voor geen ftormeu wykt,;
Neen --- 't roosjen, dat ge Ans biedt,
Verwelkt, 'á fchoone 1 niet;
Dat roosjen fpreidt zyn fohoon
Ver boven 't graf ten toon.
Hy, die zyn plicht betracht,
Gods wetten heilig acht,
Hy ttaat in rampfpoed pal;
De Schutsheer van 't Heelal
Hoedt hein, fchoon ftormwind loeit,
Schoon blixem 't veld verfchroeit;
De vriend der Deugd blyft groot
£u fchrUkt voor graf noch dood.
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Tb vredeh met zyn lot,
Stelt by zyif hoop op God;
— fcboQn by tegenfpoeci
Oa nfchu1dig dulden moet,
JIy wagt zyn *aar geluk
Zelfs uit den bangilen druk,
Bewust dat Vaak zyn hart
Gelouterd wordt door fmartr
Géen laagti iinlykheid,
Die kleène zielen vleit ;
Ontrooft hem 't hoogst genot . ,t

De vriendfchap met zyn God;
Heen -- zyn begeerte is rein;
Terwyl de heil-fontein
Der altyd ed'le Deugd
Hem drenkt met eeuw'ge vreugd.

Waar 't hulproos weesjen fchreiti
Is by tot troost bereid;
Ja -- waar ooit armoê klaagt
om zyn byftand vraagt,
Klopt zyn gevoelvol Bart;
Hy leenigt zorg en fmart;
By vindt zyn hoogst geluk
In 't weeren van elks druk.
Zoo zalig is uw lot,
a Waare vriend van God!
Ook wen uw fierfuur hiaat
En 't zinlyk' u verlaat,
Oogst uw beproefde deugd
Volmaakte hemelvreugd;
Dan voert zy u naar 't oord,
Waar niets 't geluk naeer hoor t.

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, ItONSTEN EN WEETEIH
6CLIAPPEN, ETRUKELYK.

OVER DE ZUCHT TOT HET NIEUWE, MET DE.
TREKKING TOT HET ONDERZOEKEN DEik
WAARHEIDi

et kan niet ontkend worden, dat hok verftandige,
welmeenende en opregte waarheidsvrienden, omtrent eene en dezelfde zaak, van elkanderen kunnen, en
(zo als de ondervinding leert) met de daad verfchillen.
Wat is hiervan de rede? -- In 't algemeen zou men
kunnen antwoorden: om dat veeltyds getwist wordt over
dingen, die, te ver boven het bereik van 's menfchen
begrip gaande, in onzen toettand voor Beene betlisfin
vatbaar, en alzoo uit hunne eigene natuur aan verfchil
lende uitleggingen onderhevig zyn. Daarenboven heeft
elk Zyn byzonder stand- of gezicht-punt, van 't welk
by uitgaat , om zyne waarneemingen te doen en voort
te zetten; elk heeft zyne eigene wyze van befchouwen
zoo dat niet allen dezelfde deelen van het voorwerp in
het oog vallen , althans niet even dtiidelyk of op denzeifden tyd. En de oorzaaken , die weder het ver
dit opzicht bepaalen , zyn by'tans zoo menigo-fchiln
vuldig en verfcheiden, als de geaardheden en omftandig•
heden der menfchen verfchillen. Onder de voor
dunkt my 4 mag, Van den eenen kant, wel-namte,
geteld worden de gewoonte of de verkleefdheid aan het
oude, en g van den, anderen , de zucht tot het nieuwe.
Omtrent het laatfte zal ik myne gedagten eenigzins verder ontwikkelen.
Ongemerkt dikwyls en vry algemeen oeffent de Ge.
woonte eene groote kragt op onze wyze van denken en
betliuiten. Niet gaarne laat men zich iets ontwringen,
het welk ons door een langduurig bezit , fcboon niet
$oo zeer door zyne innerlyke waardy, dierbaar is ge,atENG. 1$o3. No. 16.Zawor-
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worden„ en het welk wy eindelyk beginnen te befchottWetn,als een oud eerwaardig eigendom , dat wy niet ,te
zorgvuldig kunnen bewaaren. Gelyk de Oudheidkenner
met eene eerbiedige opgetogenheid kan ftilfaan by de
afïlchtelyke en weinig betekenende brokken van eèIte
Ruïne, die van de gryste Eeuwen haare geboorte afrekent, terwyl by liet fchoon Gebouw, naar den nieuwften
fmaak opgetrokken , naauwelyks eenig aanzien waardig
keurt; zoo blyft men ook dikwyls aan eene oude -dwaa.
ling hangen, met verachting van de nieuw ontdekte
waarheid.
Max kan het, geval ook niet omgekeerd worden? En
zou ons dan wel een veel kleinder hinderpaal in den
weg (taan, tegen welken de onderfcheiding van het waare
en Val%he, of de voortgang der Verlichting, opstuit?
Een zeker foort van mode lchynt in alle dingen te heerSchen, — in het denken, in het fpreeken, in het fchry
ven zoo wel , als in de klederdragt. De waarheid is
altoos dezelfde, is onveránderlyk, vooral wanneer over
wysgeerige onderwerpen worcft gehandeld. Het geen daaromtrent waarheid was in oude tyden,, is het nog heden
leven ontw yffelbaar en op dezelfde gronden. Maar zoodanig
zyn niet de denkbeelden en begrippen van den inenfche
lyken geest. Deezen neemen verfchillende vormen aan,
kanten zich op eene verfchillende vwyze plooijen of (om
het dus uit te drukken) fatfoeneeren , naar den fmaak
^1er t yden. De naamen van ouderwets en nieuw zyn
gansch niet zonder kragt en betekenis, ook ten opzichte van Wysbegeerte en andere vakken van weetenfchappen. Het één wekt terftond de aandagt van Soletus ;
en by gevoelt by voorraad eene ilerke begeerte , ont
hetzelve, zonder veel bedenking, te volgen;, maar 1Veovus wordt niet minder bekoord door het ander, en is
even gereed om zyne denkwyze naar hetzelve te fchikken.. --- Zonder hier te beilisfen , wie, b. v. gelyk
beeft, LEIBNITZ of KANT, geloof ik toch, indien KANT
in den tyd van LEI1NITZ ^ geleefd had, en zedert dien
tyd. zyne tegenwoordige dellingen in zwang gegaan
badden, en de laatstgenoemde in onze dagen met de
zyne ware opgeil aan , dat zulks by veelera eene . geheeie omkeering in hunne beoordeelingen zou te weeg gebra g t: hebben., aangaande de verfchillende Stelzels der
beide Wysgeexen. 11 ovus was dan misfehien een zo*a
„
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yVerig.Leibnttziaan, als Soletus een Kantiáan.

En wat
zou nu, in deeze veronderstelling, de zaak beflisfen ?
Alleen of voornaamelyk het Verfchil van leeftyd, of het
oude en nieuwe der gevoelens, fchoon die gevoelens
in den grond dezelfde bleeven. Want heeft KANT nut
gelyk, by zou even goed gelyk gehad hebben, al had
by onder het voorgaande Gellagt geleefd, en. onder
de oude Wysgeeren behoord. Maar of zyne tegenwoordige voorítander hem des niet te minder als een
Priester der= .Waarheid zouden geëerbiedigd hebben i
mag , gaar myd inzien, met regt in twyfFel ge rok•
ken worden.
De Mensch haakt geduurig na verandering. En hoe
veer wy 'moeten erkennen, dat . deeze zucht het meeste
befpeurd wordt by zwakke geesten, die geene kragt ge,*
Hoeg bezitten , om voor zich zelven vaste regels uit te
kiezen , naar welke zy hunne gedagten bef uuren er?
hunne befluiten vormen, is 'het egter ook voor'andererr
in veele' gevallen ten uiterften moeilyk , den invloecb
nati deeze gewoone neiging der menfchelyke natuure geer
peel te weergin in -het onderzoeken der waarheid;. voor•
al wanneer jeugdig vuur, leevendigheid'van geest, graai
ge weetlust , en -eene prikkelende , hoewel lofwaardigd
eerzucht , zich met dezelve: vereenigen. Met de jaarerf
begint alles meer en vasten plooi te zetten, zoo wet
in het hoofd als in het hart. En dan begint men in
de daad groot gevaar te loolien, dat wy, door onze in
genomenheid met het ` oude verbysterd , de waarheid
miskennen , om dat wy het nieuwe licht, waarin zy
te voorfchyn treedt, niet kunnen verdraagen. Maar
in vroegeren leeftyd dreigt ons hetzelfde gevaar van een
anderen kant. Het nieuwe 'behaagt ons dan doorgaans
het meest. Het hart wenscht alrede by het eerfte voorkomen na • deszelfs omhelzing , • voor dat het verftand
tyd gehad heeft om behoorlyk te onderzoeken of het
de omhelzing waardig zy. En hoe ligt zal men op die
Wvyze, fchoon niet tot nude, egret tot nieuwe dwáa+
linten wegge(leept kunnen worden, ten zy eene geduw+
rige behoedzaamheid ons terug boude!
Verre , ondertusfchen , is het 'er af, dat deere int
genomenheid met het nieuwe, en derzelver invloed op
het onderzoeken der waarheid, alleen den strik voor
jonge lieden zoude fpannen. Zy blyft niet zelden pled
inensch by in dc volgende jaaren,..weekende door allE
Zza
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de onderfcheiden tydperken van zyn legven heen. Ge•

lyk andere neigingen, kan zy aangroeijen tot een heb.
lyke drift; en dan ontaart zy in eerre heerfchende zucht
om byzonder te fchynen , om altoos te gen te fpreeken, en van het algemeen gevoelen te verfchillen; dan
blaast zy ons dien warzieken geest in, welke alle ge
oordeel aanffeekt, en welhaast de-zondekragtvh
liefde tot waarheid geheel doet bezwyken. Schoon geen
verftandig en welmeenend man (hoedanigen wy bier
voornaamelyk bedoelen) zich tot zulk, een verregaand ui
zal laaten vervoeren, zyn veriiand is daarom niet-terf
altoos veilig voor de fynere misleidingen en begochelingen, uit dienzelfden hoek voortkomende. —.._ De kragt
der Gewoonte zelve brengt eindelyk afkeer van zich
zelve, of de zucht tot het nieuwe ,.. tot veranderi ng .
voort, zoo wel: in de geestelyke als in de zinlyke
waereld. Ieder gewoonte, ieder mode of fmaak, werkt
veeltyds zich zelve dood. De oude gang der denkbeelden , hoe geregeld en zeker ook, begint ons eindelyk
te verveelen , en te gelyken na ouden kost, dien wy
gaarne met iets anders verwisfelen, al is het dan ook
in zich zelf niet beter en gezonder, jaa flegter. --.^
Dit uitwerkzel der gewoonte, in den eerften opflag ge.
Beel ftrydig met het ander, dat wy ftraks hebben aangeroerd, (toenemende en onverzettelyke gehe g theid
aan het oude, naamelyk) wordt egter zoo ontwyffelbaar
en algemeen door de ondervinding bevestigd , dat ilc
niet weet, welke van beide verfchynzelen voor, de na
te houden zy. — 's Menfchen geest is niet-turlykfe
minder op verandering van voedzel gefield , dan zyn
lighaam. En zou dan niet dikwyls, ter voldoening aan
deezen trek, die zich als onder de hand in het gefchil
mengt, de waarheid als eerre oude en uitgediende verfchovelinge behandeld worden, en de plaats moeten inruimen voor haare nieuwmodifche vyandin , die terflond door baaren vreemden opfchik eerre menigte aan
uitlokt, en veelen tot haare bewonderaars en-fchouwers
navolgers maakt?
De weetlust der menfchen kan niet rusten. Zy kan
zich niet lang vergenoegen met het bekende, gewoone^
en algemeene , maar fpoort het vernuft geduurig aan
tot nieuwe 'Vindingen en ontdekkingen, waarin zy een
byzonder behaagen fchept. Dit is een trek van de edellIe zielen, en de groote bron, waaruit verlichting en
vor-
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vordering in kennis en weetenfchappen voortvloeijen.
Maar dat zelfde voert ons ook dikwyls te ver. De
roem van onder het getal der zelfdenkers, der uitvin
lieden van fmaak te behooren, de naam van een-ders,n
genie heeft zulk eene uitlokkende,. ik mag wel zeggen,
betoverende kragt , dat men bezwaarlyk kan nalaaten,
ieder middel, dat flegts eene fcbynbaare strekking heeft
om ons in dien rang te plaatzen, by de hand te vatten. Men begrypt weldra , dat het nieuwe ons hier
veel beter den weg kan baanen, dan het oude ; - en-toe
al ligt zal men daarom liet eerfte aangrypen , en bet
laatt{ e verwerpen, zonder juist zoo naauwkeürig met
de overtuiging van het verftand te raadpleegeen , of de
verkiezing en verwerping op goede gronden deunen.
En wanneer men, ook in den ftryd der Wysgeeren ,
eens zyne party gekoozen heeft, valt het moeilyk terug
te treeden , • of zich te ontdoen van een zeker punt van
eer, dat ons half fchynt te dwingen om vol te houden,
al is het dat wy- in -het verder beloop der zaake zwaarigheden o tmoeten, die.`zich, door de kragt eener gezonde redeneerkunde, niet laaten wegruimen.
Wanneer men dan dit een en ander te zaamen voegt,
zal men zich niet kunnen verwonderen , dat ook- dilwyls het vermogen Van het nieuwe vroeger en fIerker werkt dan de kragt van het oordeel, en ons op
die wy1eéen geruimen tyd grootelyks kan belemmeren
in het onderzoeken en ontdekken der waarheid: hoewel wy tevens moeten erkennen, dat van iemand , die
naauwelyks ooit eenen• flap wil of durft waagen buiten het oude betreeden foor, doorgaans minder ver•
wagting is voor de uitbreiding van het Ryk der Verlichting, dan van hem, "die weinig zwaarigheid maakt
om van de gewoone denkwyze te verfchillen , en meer
overhelt. tot het onderzoeken en aanneemen van 't geen
nieuw en ongehoord is.
IN HET ONDERZOEKEN DER WAARHEID.
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DESCHRYVING

$ESCHR1VING VAN DEN MY-ATTIC, OF BERG-RAM,

(Uit tine New-lork Daily 4dvertifer.)

I

n het Najaar van i800 deed ik een tocht te paard
door de Vlakten, gelegen tusfchen de Safcatchervanen Misfouri- Rivieren, langs rotzig Gebergte, vergezeld
door den Heer THOMPSON, in dienst by de Noordwest
Compagnie, vyf Canadiers en één Indiaanfchcn Gids,
Na het Noorden terugkeerende, volgden wy den loop
der Bose- Rivier tot in het diepst van het gebergte,
met oogmerk om deeze treek te onderzoeken. Op den
^o[}en November hielden wy 's middags ftil aan den voet
van de eerfte Bergreeks, om onze Paarden te laaten
graazen, en Breedte te neemen.
Op eenen kleinen afftand deedt zich eene kudde op,
welke wy hielden voor eene foort van Herten, in dit
land zeer talryk. Terwyl de Heer THOMPSON bezig was
niet de middaghoogte te neemen, toog ik voorwaards
riet den Indiaan, om op deeze Beesten te fchieten. Na.
der by komende, ffond ik zeer ver(Ield, toen ik, in
Rede van Herten , een troep zag van omtrent twintig
Dieren, my geheel onbekend. Zeer wel in myn fchik
.met deeze ontdekking, trad ik met alle behoedzaamheid
voorwaards , my uit hun oog houdende tot op den afftand van omtrent zestig roeden. Hier hield ik ftil, en
bekeek dezelve met al de nieuwsgierigheid van iemand,
die iets vreemds ontmoet; wanneer de Indiaan, onverduldig over myn toeven, en vreezende ontdekt te zullen worden, een fchot deedt, en een Wyfje trof. De
kudde, verfchrikt op het hooren van he t fchot, nam de
vlugt, na de rotzen de wyk neemende.
Te onvrede over de onverduldigheid des Indiaans,
vervolgde ._ik de vlugtende kudde met allen fpoed —
by volgde my, en in den namiddag fchooten WY 'er nog
vier; twee deezer waren nog zeer jong. Ik had het ge
een groot Mannetje te treffen, wiens be--noegva
weegingen de vlugt van de overigen fcheenen te regelen. De meerdere grootte en de verbaazende hoorns
naakten , dat ik byzonder op dit Beest aanlei. Ik
heb
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heb de huid = bewaard, met oogmerk om ezelve aan
de Koninglyke Societeit te Londen ten, gefchenke te
zenden.

Geduurende den winter had ik, veelmaal gelegenheid
om jagt .op deeze Dieren te. maaken, 't geen my in slaat
gefield heeft. 'er eenige waarneemingen op te doen,
welke de Natuurkundigen in 1taat kunnen ifellen, of
het Geflacht of de Soort van dit Beest te bepaalen.
} tDe afmetingen van het bovengemelde. Mannetje, ge.
daan op de plaats , waar ik 't zelve fchgot , (op de
Wester Lengte van r5o° en 30/, en de Noorder Breed.
te" van go°.) waren: de lengte van den neus tot den
wortel van den ftaart 5 voeten; de lengte van dell
itaar't 4 duimen; 'de omtrek, van het lyf g,•en een hal
voet; de hoogte 3 en een halve 'voet ;. de buik-ve
voor aan , i en een vierde voet. De hoornen , 1e
eene rechte. Iyn gemeeten. , zyn 3 voeten en duimen
lang, en van eene ronde foort,, komende in .eerre driehoekige gedaante uit den kop, gelyk ,die van den Ram.
Met één woord, dit Beest fchynt een zamenmen g zel vap
een Hert en een Schaap, -- het lichaam en het hair van
iet eerife, de kop en hoorns van het laatfte. Hetbair
is kort, ruw, grof en als verdroogd. Zyne kleuren ko=
men overeen niet die der Herten en Rheebokken, en
zyne vagt is donker kallanjebruin : de bijten, zyn wit,
en de, ftaart , even kort als in de gemelde Dieren, is
lusgelyks zwart. Het hoofd is evenwel van eene andere
kleur;. de wangen. zyn licht kaftanjebruin de fnuit
en het voorhoofd volkomen wit.
De Crees of Kinftianeai . geven, aan dit. Dier deft
naam van' My - Attic, zo veel ,Lis Bastfr^d - Ren.
dier. De Slaaven- natien Q noemen het Emo- ki . ca - now,
't welk almede eene foi rt •van -Hert aanduidt; maar de
Canadiaanen, die my vergezelden,-. gaven .'er. op het eerite gezigt den naam aan van le Belieg des Montagncs s
of de Berg-Ram.
Men ontmoet dit Beest in de rotzige Gebergten ,
het onthoudt_ zich 'doorgaans in de hoogtje oorden ,waarr
iets groeit , fchoon het zomtyds afdaalt tot den voet
der valeijen, .waazuit het , op 't vernemen, ;qan eenig
onraad, tpt de ontoeganglykfte steilten de wyk neemt.,
waards de Jagger het zelden kan volgen. —.^.
werw
liet voorkomen van dit Beest, aan den dikken kant
naast, duidt kerkte aan.,.: en de__ vaardigheid zyner beg
Zzg
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weegingen Is verbaazend ; het fpringt van de eene rots
op de andere, met zo veel vaardigheids als een Geit, en
naakt zyn weg dooi plaatzen , geheel ontoeganglyk
voor andere Beesten in dat land, de ge vleugelde uitgenomen. Ik ken geen Beest, 't welk den Jaager zo zeer
aanzet als dit; in de vlugt keert het dikwyls om, en
kykt na den Jaeger met eene foort van ftomme nieuws
voor hetzelve. Dit moet-gierhd,kwylso
mogelyk toegefchreeven worden aan de onkunde van
menfcben ; de bergen, waarin het zich onthoudt , o
vervaarlyk woest zynde , dat ze nooit bezogt worden
dan door eenige zwervende partyen van oorlogvoerende
Jndiaan ,
De Bergram of het Berd jchaap, fchoon niet Veelvul.
dig, ontmoet men in vry grooten getale op eenige gedeelten van 't gebergte van de Breedte van 54a Zuidwaards op.
Ik heb menigmaalen hoopen van twintig of dertig gezien,
doch doorgaans niet meer dan twee of drie te gader.
Menigwerf heb ik my vermaakt met het gezigt van een
deezer Beesten, kykende over den kant van eene fieil.
te, eenige honderd roeden boven myn hoofd, zich gevolglyk zeer klein vertoonende en volttrekt niet genaakbaar, Deeze ons vreeslyke plaatzen zyn by hun ge.
heel natuurlyk; zy loopen op fteilten van hard gevrooze fneeuw of ys met allen gemak. Hun naazetten.
de op zulke plaatzen , was ik wel eens genoodzaakt
holten te maaken om myne voeten te zetten, waar zy
zonder eenige moeite voortfpoedden. Zomtyds zou men
denken , dat een fpleet of uitfteekende rots hun in den
loop zou fluiten; maar, naderende, zyn zy met eenera
íirong , uit ons bereik.
Het Wyfje verfchilt van het Mannetje alleen daarin ,
dat het kleinder is, en zwarte effene hoorns heeft, ge..
lyk de Geit ; de kleur en de getl:eldheid van het -hair
tyn in beide dezelfde, en zy onderfcheiden zich allen
door den witten fluit en donkerverwigen haart. In andere
-dpzigten gelykt het Wyfje zeer op een Schaap, wat
de gestalte in 't algemeen betreft, alsmede in de vrees
aart.
-agtihedéuz vn
Des winters onthouden zy zich aan den.zuidelyken kant
van het gebergte, om het voordeel der zonne te genieten;
de laagere gedeelten en de valeien zyn op dien td diep
toet fneeuw bedekt. Het vleesch van het Wyfje én van
den jong Mannetje is zeer (niaaklyk : wat :my betreft,

ik

VAN DEN MY- ATTIC, OF BERG-RAM.

721

ik keur hei lekkerder dan dat van eenig ander Wild;
en de Indiaanen , die geheel van dierlyk voedzel lee•
ven, en die men Epicuristen mag agten in hunne keuge van vleesch , ftemmen overeen, dat het vleesch van
den My-4ttic het fmaaklyki e van allen vleesch is.
DE JONGSTE POOGINGEN DER HEDENDAAGSCHE
GRIEKEN OM HUN VADERLAND IN VRYHEID
TE STELLEN. MET EEN BERIGT VAN
DE VOORNAAMSTE PERSOONEN, DAAR IN WERKZAAM, EN DERZELVER

Ontleend uit eenen
Brief, uit TI'eenen gefchreeven.

LOT.

'er onder de Volken van Europa, die hunne Vry.
Igindien
beid verlooren hebben ,maar nog de hoope der herkrỳ ng voeden, een is, 't welk,.behalven de Poolen, eene

byzondere aandagt verdient, het zyn de Hedendaagfche
Grieken. Te vergeefs hebben hunne vyanden een brand
merk op hun charafter zoeken te zetten, als of. zy
meer dan andere overwonnen Volken verlaagd waren
tot list , verraadery en het verregaandst bygeloof. In
tegendeel, de zaaden van de edel íle deugden huisvesten nog by dat Volk ; en de weelderige uitfpruitzels,
welke, in fpyt van den verdervenden wind der Dwang
zich vertoonen, duiden genoegzaam aan, hoe-regin,
zeer zy zouden bloeijen en heerlyke vrugten voortbren.
gen onder den invloed van gunftiger omstandigheden.
Het is bekend, dat de Grieken, dp eene íterke wyze,
deel namen in de Franfche Omwenteling. De Reize
van de twee STEPHANOPOLI'S in Griekenland , onder
andere (*) , levert veelvuldige bewyzen op, hoe ver
weg gebaand hadden , en tot welk eene-sezydn
hoogte hunne verwagtingen opgebeurd en leevendig gehou-

()Dit Werk Is in Twee Deelen , ten jaare i800, in den
flange, by Y.• C. LeeuweJlyn, vertaald uirgegeeven , onder den
Tytel: Reize van DIMO en NICOLO STEPHASOPOLI in Grieken.
land, in 1 797 en I 798 , ter gelegenheid van twee Zendingen, de
eene van wegen het Franfche Bewind en de andere van wegen den

Veldeverfen SUONAPARTa. '
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houden werden, door den ílaatkundigen invloed van.det
Opper- Generaal des Franfchen Legers in Italic.
In Duitschland liepen ook verfcheide gerugten, in de
jaaren 1797 en 179e , betreffende eene zatnenfpanning
van verfcbeide Grieken te Weenen, om aldaar eene Om,
wenteling in hun Vaderland te beraamen en te bewerk
dat tydperk gaf men te-lteign.Ejarvó
Weenen een Nieuwspapier uit in de hedendaagfche
Gniekfche taal ; en eene menigte van Leerboeken "tien
dienfte der Grieken, zo oorípronglyke als vertaalde uit
het Fracnsch en Hoodduitsch , kwamen van de •Griekfche
drukpers in 41e Hóofdflad, en werden door 1loldavie
en Wallachie verfpreid (*). Maar deeze poogingen, om
allengskens opgeklaarder kundigheden onder :de Grieken te
verfpreiden, werden ras geftutt, door de te groote voort
zeer vuurige geesten.
-varenhidg
Schoon men deeze zamenfpanning , en de ftraf e, der
sódanrgefi die 'er deel in' namen , zo veel mogelpk
verhoolen gehouden hebbe , zyn egter de volgende byzonderheden 'des betreffende , en wegens het lot dei
Aanvoerderen ,'bekend geworden.
RIGA, geboortig 'van Bele/linos (voortyds Phera) in
Thesfalie, hadt van de natuur veele uitfteekende hoeda1iigheden ontvangen, en was bovenal bedeeld met eene
groote .rnaa.te van kloekberaadenheid en moed. Geduurende zyne jeugd hadt by in Frankryk zich opgehouden, de
Franfche taal geleerd , en werd, ' by zyne wederkomst
in zyn Vaderland, by een der Prinfen van Wallachie Geheimfchryver. Naderhand begaf by zich na Toeenen, waai
by verfcheide Boeken in de hedendaagfche Griekfche taal
overzette. Een volvuurig liefhebber zyns Vaderlands
zynde , en een yverig Gemeenebestgezinde, begon by
eene heimlyke staatkundige verbintenis met verfcheide'
zyner Landgenoten aan te gaan. Eengen deezer waren
Onderzaaten des Keizers. Zy vertaalden verfcheide
Boeken , die hun gefchikt fcheenen om het Griek/che
Volk uit den doodflaap der Slaavernye-' te doen ont-waaken; als, by voorbeeld, het Lente en Vierde Deel
der Reizen van den jongen An acharfts., die daadlyk gedrukt en onder den Volke verfpreid werden. Het Tweede,
.

en

.

(*) De Hoogleeraar eLTEZ, te Weenen, heeft in de Littera .
richer .<nzeiger te Leipzig des verflag gegeeven.
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en .Derde Deel waren desgt;lyks gedrukt. Doch toen
de Zamenverbondenen gevangen geraakten, nam men ook
alle de afdrukken, in .dier bezit, weg., en zy werden , 'op
list van hèt,Oostenryksch- Gouvernement, verbrand. Zy
hadden desgelyks een .Catechismus der Yryheid . doen
drukken; doch het is onzeker of dit Boeksken den weg
na Griekenland vonit, dan of het In het lot des Tweeden
en Derden- Deels . der Renzen van den jongen 4naeharriis
deelde.
Hun Manifest, in tegendeel, 't welk, met gloeiende
kleuren , de misdryven en wreedheden der Turken af.
maalde , en de Grieken opwekte tot eenen algemeenen
optiand te gen hunne Dwinglanden , werd verfprtid door
hunne Aanhangers, en verwekte de leevendigtte aandoe
een Vignet, verbeelden.-nige.Htwasvrcdm
de de Knods van. HERCULES. Men verhaalt mede, dat
de Zamenverbondenen tot drie keeren een hunner Medege.
nooten tot den Franfchen Veldheer te Milaan gezonden
hebben, om van hem byffand te verzoeken. Dan zy
fchynen alleen • met beloften te zyn heen gezonden. Inmiddels begonnen zy Geld te verzamelen , en hadden
reeds eene aanmerkelyke fom byeengebragt.
THEoDOSIUS,.'Bislèhop van Belgrado, was medegenoot
In. de Zamenfpanning; dan deeze zwakhartige Geestlyke
wórc1door:vrees'4 ep EI.,EUTaERIUS .oECOMVS, een Koop.
mm ,.c.door:.haat:tegen zommigen der Eedgenooten ge.
dreeven, om den geheelen toeleg te ontdekken aan den
.Dragomaza of Tolk des Turk/chen Gezants te Weenen;
en, in gevolge eènss verzoeks van dien Gezant aan het
-Dof van aostenryk, werden de Zamenverbondenen, in
Slachtmaand des.:Jaars 1797, onmiddelyk in bewaaring
genomen.
RICA, hun aanvoerder, werd ondervraagd. Kloek.
moedig beleedt by de geheele zaak; doch voegde 'er
nevens , dat het befluit, door hem genomen , om de
Vryheid aan zyn Vaderland te hergeeven , hem voorkwam geene misdaad altoos te weezen. Hy betuigde ver.
der , dat het Griekfche Volk, reeds dertig jaaren geleden, gehoopt bath, de faaffche ketens verbryzeld te
zullen . zien. door Rusfifche hulpe ; -- dat het, zvne
verwagtingen van byftand uit dien oord ziende faalen,
vervolgens zich by den Huize van Oostenryk hadt willjt vervoegen; maar dat het ziende hoe de tydsornftan.
digheden den Keizer zouden beletten hun eenige daadlyke
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ke hulpe te verfchaffen, 'er geen ander middel overfchoot, dan zich by de Franfehen ten dien einde aan te
melden. -- RIA poogde, ten dien zelfden tyde, het
médelyden des Oostenrykfchen Staatsdienaarfchaps gaandé
te maaken, door eene hartroerende befchr Ving van de
verdrukking en Blenden, waaronder zyne Land
genooten
een deerlyk leeven omfleepten.
Het Hof van Oostenryk kon niet weigeren , de Za.
menverbondenen aan de lurken, op den gedaanen eisch,
over te leveren ; inzonderheid , daar de Groote Heer
zyn woord gegeeven hadt, dat niemand hunner . met den
dood zou geflraft worden. -RIGA werd, overzulks, met
nog zeven , onder een ferk geleide, na Belgrado gezonden, en aan den Basfa dier Stad overgeleeverd.
Doch hier Ploeg men weinig agt op de belofte , door
den Sultan gedaan. NICOLIDES , een deezer ongelukkige flachtoffers , was een bekwaam Arts. Te Belgrado
komende, lag de Basfa gevaarlyk ziek. NlcoLIDEs genas hem; dan des niet tegenftaande werd hy, nevens
zyne- Medegevangenen, 's nagts in den Donau verdronken. De deur der gevangenisfa werd met oogmerk opengezet, en men liet het gerugt loopen, dat de Gevangenen hadden weeten te ontfnappen. Misfchien dat , ten
eenigen tyde, hun lot ftofi verfchaft aan eenen Vader
Dichter tot een Gezang te hunner eere,-landiev
en dat hunne naamen klinken in de dankliederen hunner
Landgenooten, gelyk die van ARISTOGITON en HAaMODIUS. Onder de verdronkenen in den Donau bevondt
zich . een Man van vernuft en geleerdheid, KANONICO
geheeten, en ARGENTEES, een ryk Koopman.
De beide Broeders PARIGI, die het Griekseh Nieuwspapier te Weenen gedrukt hadden , Onderdaanen des
Keizers zynde, kwamen vry met Ballingfchap. Zy keer
na Leipzig, waar zy zich misfchien nog bevinden.-den
In den beginne poogden zy hun Grieksch Nieuwsblad te
agtervolgen; doch zy vonden zich genoodzaakt dien arbeid te fcaaken, dewyl de Keizer aan 't zelve den doortocht door zyne Staaten niet wilde vergunnen. DIt
Nieuwspapier hadden zy geregeld uitgegeeven van het
Jaar I79o tot 1797, den tyd *der gevangenneeming hunnar Vryheids-medewerkeren. 't Zelve werd verf reid in
de Oostenrykfche Staaten, in Wallachie , Moldavie en
Nieuw Natolie; het ftrekte kragtdaadig tot verlichting
der Grieken.

Ten
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asfs
dat
te
het
gerugt
Ten tyde
zich verfpreidde ,
dat EONAr&RTE ten oogmerk hadt met zyne Legerbende in Griekenland over te komen, veroorzaakte zulks
eene groote beweegenis onder de tairyke Griekfche Inwoonderen dier Stad. De Paasch-eijeren werden befchreeven met de ' woorden VRYHEID , GELYKHEID
BROEDERSCHAP. De Juffrouwen droegen geborduurde
Vrybeidsbootnen.
Dc Grieken in de daad zyn van eenen zeer ligt ons.
vlambaaren aart, en hebben Bene treffende gelykheid op
de Franfchen , in verfcheide trekken van hun Character; doch het ontbreekt hun, over 't algemeen, aan volf andi beid en krygstugt. Ten dien dage droomden zy
van niets anders, dan dat zy hun Land, door der Fran.
fchei hulpe , in den ouden luister zouden her[leld
zien. De tmeesten hadden zich wapens aangefchaft,
gelyk my verzekerd is door een Geneesheer, die zich
op dien tyd in Griekenland bevondt. Eengen, 't
is waar, hebben veronderfteld, dat der Grieken Byge]oovigheid hun zou belet hebben zich met de Franfchen
te verbroederen. Maar, taande myn verblyf in Tur.
kyen , heb- ik , by veelvuldige gelegenheden, gezien ,
hoe weinig die byzonderheid zelfs het Gemeene Volk,
van neiging tot de Franfchen zou te ' rugge gehouden
hebben. Het gewoone zeggen was, dat de Franfchen
niet onregtvaardig genoeg zouden weezen om hunnen
Godsdienst aan te vallen. Het is; daarenboven , eene
uitgemaakte zaak , dat ook aldaar de donkere wolken
van Bygeloof beginnen op te klaaren: de Kooplieden en
Geleerden blyven voortvaaren met Verlichting onder
hunne Landgenooten te verfpreiden; fchoon de Geest
alles doen, wat in bun vermogen is, om zulks-lyken
te beletten.
Een zekere MAUROGENI , een Bloedverwant van de
Prinfes MAUROGENI in Wallachie, hadt. mede deel
in de Zamenfpanning; doch begaf zich, de reden is my
onbekend, vóór de ontdekking daarvan , na Hamburg,
en van daar na Parys ; te welker Stede by zich nog
onlangs ophieldt: by is een zeer ryk-man. In die Stad
bevinden zich thans veele Grieken, die 'er mogelyk in
't geheim bezig zyn met iets goeds- voor hun Vaderland
te bewerken. Onder deezen telt men een zekeren rtoFRIxA , een Athener ; by is Geheimfchryver geweest
by Prins MIcn&& x sv(Go in Moldayic ; by vergezelde
den
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den Trirkfchen Afgezant na, Parys, en werd met deez'etl
din den Tempel vpgeílvoten , doch, naa korten tyd zits
tens, veygelaaten. Hy heeft roNTENELLES Werk over
de veelheid der Werelden in hedendaagselt Grieksch over

bezet

en met

Aantekeningen

verrykt. )Behalven deezen'

as 'er een roi xzo , die zich eenigen tyd te vena by
den Hoogleeraar REINHOLD óphieldt, voorts zyne Stuc
dien te Balie, Leipzig en Weenen voortzette, en in dd
Stad ?asft als Arts leefde. ' Men verklaagde hem als een
der Zamenzweerderen; by werd op last van Prins i{AZ,r
LIMACHI gevat 3 doch, naa eenige maanden gevangeii
gezeten te hebben, weder op vrye voeten geíleld; dan ^
ten jaare 1799, door Prins YXSLTATI, den Opvolger van
KALLIMACHI , gebannen. Hy begaf zich na _Voannina
in Thesratie, waar by tegenwoordig Lyfarts is van den
Basfa. Hy is een Man van zeer groote bekwaamheden,
doch fchynt van eersen onbedagtzaamen aart , en geen
vast character te bezitten.
Over 't geheel mag men zeggen, dat de Zamenver
bondenen in Griekenland , tot de beveyding buns Vaj
derlands van het juk der Turkfche overheerfching, veele
rnisfagen begingen, zodanig dat'het niet ,wel kon micfen
of hunne ontwerpen moesten mislukken. Misfchien
was het onvoorzigtig, dat zy hunne Boeken te Weersen
en niet te Venetien deeden drukken ; te laatstgemeldez:
Stede zouden z y zich nader aan Turkyen bevonden , en
de Boeken veel gereeder onder hunne Landgenootetr'
hebben kunnen verfpreiden.
,

BBRIGTEN, WEGENS

nat ,EILAND
f UCIVAL,

CEYLOPf .

Esq.

Volgens BOBE11D

(Vervolg van bl. 4g7.)
,an het Eiland Ceylon in den buitenften omtrek , waar
de Vastigheden, nu der Engelfchen, voorheen der Hol.
,;
„ lanteren, gelegen zyn, hebben wy onzen Leezeren", op 't
geleide van den Heer PERC[VAL, berigt gegeeven. Het bin•,
nenfte des Lands, onder de Heerfchappy des Konings van
Candia , verdient mede gekend te worden; • te meer, daar
„ de Engelfchen, in den aanvang deezes jaars iso3, dien Ko, f ning genoodzaakt bebbeg, zyne Hoofdpad te .verlaaten, en
..

na
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;, na het Gewest Ouvait te vlugten , naa zyn Paleis en ver=
,, fcheide Tempels in brand geftoken te hebben. Bene Ver
Engelfclea gelegenheid geeft om zicl4-,mestringd
geluk te wenfehen met het bezit des Koningryks van Car..
dia.— Gemelde- Heer behoorde onder de Officieren, die, ia
;, den Jaare i800, het Gezantfchap na dem,.Koning van 'ani
s , dia vergezelden, en hadt hierdoor eens byzondere gelegen.
„ held om die zo zeldzaam door eenigen Europeaan betreeden Jknden te 'befchiyven 0 en de. vroeger opgedaane ku ndig
„ hed^, des betreffende, aanmerkelyk te vermeerderen."
De Landen onder het beheer des Konings van Candla, die
.liet groottte gedeelte van het binneníte des Eilands Ceylon be.
slaan, zyn, aan alle kanten, geheel van die der Europeaanen
afgezonderd door bykans ondoordringbaare bosfchen en .hooge
berges. De wegen , die door. dezelve na de kusten loopen ,
zyn Steil en ten uitersten moeilyk , en naauwlyks aan de in.
boorelingen zelve bekend. Zo ras men tien of twintig mylen van de kust verwyderd is , doet zich een land op, groot=
lyks van bet verlaarene verfchillende, in grond, in lugtsgetlel•
tenisfe en voorkomen. De bergen overgeklommen en de bos•

ibben doorgetrokken zynde, bevindt men zich midden in een
and, maar weinig gevorderd in de eerfile beginzelen der be-,
ouwinge ; en men baat verbaasd , dit aan te trefFen in de
nabyheid der fchoon bebouwde velden rondsom Columbo.
Lligter by het middelpunt des Eilands komende , wordt het
land ftéeds hooger,, en vindt men de bosfchen en de bergen,
die de onderfcl^eide deelen des lands van elkander afzonderen,
heeds Heiler en moellyker.
Het is te midden van deeze woestheid, dat de gebooren;
Vorst nog de overblyfzels heeft van Grondgebied en Magt,
]hein gelaaten door opeenvolgende aanvallers. Steeds heeft
men zyne heerfchappy ingekort : want , behalveii de geheele
Zeekust, hebben de Hollanders, in hunne herhaalde aanvallen,
}iet zo gefchikt, dat zy allengskens meer in hunne magt kreegen zodanige fireeken, welke voordeel konden aanbrengen of
vastigheid schenken.
De Landfchappen ,den Koning nog topbehoorende, zyn Nou.
recalava en Hotcourly in 't. Noorden en Noordwesten; terwyl
Ikiatuly,, bevattende, de Difiti&ten Bintana , 'Melàs en Panoa ,
nevens eenige weinige andere , de meer Oostwaards gelegene
4eelen beflaan. Aan het Zuidoosten ligt Quvah, een Landfchap van eenige betekenis, en geevende aan. den Koning een
zyner Tytelen., De Westlykfte deelen zyn meest begreep^n in
de Gewesten van Coternal ta Hottcracorley. Deeze Land fchappen
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pen zyn in mindere afdeelingen, Cor/es geheeten , onderfeheihden, en behooren allen den inlandfchen Koning.
In het boogfte of middelfe gedeelte van 's Konings Heer.,
fchappye liggen de Cortes of Landen van Oudanour en Tata.
,,our, waarin de twee voornaamíle Steden zich opdoen. Dee.
ze Landfchappen fteeken boven de rest uit, zyn meer be'
bouwd en voikryker dan eenige andere oorden,.. en werden
onderfcheiden door de algemeene benaaming van Conde Udda:
Conde. of Cande, betekent, in de Ceylonfcke taal, ee&Berg ;
en Udda zegt zo veel als de grootjte of hoog/ie.
Het Landfchap Conde Udda is nog ontoeganglyker dan de
andere , en maakt, als 't ware , een Koningryk op zichzelve
uit. Aan alle zyden is het omgeeven met hooge bergen, dige
met houtgewas begroeid; de wegen, langs weken men 'er in,
komt, fchynen weinig meer dan de looppaden van wilde dier
ren. Wagten ftaan 'er allerwegen, om het uitgaan en.inko•
men te beletten : ter verdeediginge mogen ze geheel overtollig
fchynen , indien wy ons niet herinnerden , dat de Hollanders
alle deeze hindernisfen te boven kwamen, en tot in bet middelpunt van deeze natuurlyke verfterkingen doordrongen.
In het Diilriél Tatanotir ligt de Stad Candla, het Koning.
lyk verblyf en de kloofdfad van 's Voríien heerfchappyè.
Deeze Stad, te midden van hooge en ileile bergen gelegen.
met digt houtgewas begroeid, is omtrent 70 mylen ten N. O.
van Colunrbo en zoo mylen Z. Z. W. van Trinconomale, op
de Noorder Breedte van 7 0 16/ en 8e° 47/ Ooster Lengte.
De enge en inneilyke wegen, derwaards loopende, wore
den doorfneeden met dikke doornhaagen ; en haagen van dezelfde foort ontmoet men allerwegen op het gebergte in de
nabuurfcbap van Candia, als fchutsmuuren. Men gaat door
poorten, van dezelfde foort van doornen gemaakt, en met
touwen opgehaald en nudergelaaren. Wanneer de Candidanea
zich genoodzaakt vinden on, binnen deeze fehutspiaataen te
trekken , fnyden zy de touwen af; en dan is het onmogelylt
daar door te komen, of men moet de poorten afbranden,
't welk, daar ze veelal van groen hout gevlpgten zyn, en dewyl de Inboorelingen rondsom in hinderlaagen •verborgen lig
niet gemaklyk, valt. Deeze heggen maaleen de voornaam'-gen,
lie vestingen van Candia uit. De Rivier Malivagonga loopt
bykans rondsoin de hoogte, waarop de Stad gelegen is: deeze
is breed,, rotzig en fnelfiroomend : aan dezelve wordt naaawe wagt gehouden ; en eik', die 'er over heen vaart of we.
derkeert, moet zich aan een fireng onderzoek onderwerpen.
De Stad zelve ziet 'er elendig uit, omringd door een aarden wal van geene flerkte hoegenaamd. Dezelve is verfcheide
keeren door de Europeaanen afgebrand, ea werd wel eens
door den Koning verlaaten , die zich in een nog entorganglys
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iyker gedeelte zyns ,Ryles begaf. Het is by gelegenheid des
Gezantfchaps van den Generaal MACnoWAL , ter Jaare I2o3,
dat men eenig berigt wegens den tegenwoordigen toehand van
Candia verkreegen heeft. Doch wy moeten bekennen dat het
ineerendeels giswerk is ; naardemaal die Gezant nevens zyn
gevolg nooit anders dan by toortslicht toegelaaten en altoos

vóór het aanbreeken des dageraads uitgeleid wierden.

Uit het geen men heeft kunnen waarneemen , beftaat de

Stad uit een enkele faraat, in het hangen van een berg : de
,

buizen zyn klein en laag; maar de gro^.dflagen zyn in zul-

ker voege boven de vlakte van de firaat verheven', dat ze den
voorbyganger hoog voorkomen. ] e reden van deezen zon derlíngen fmaak is, om den Koning in ftaat te Rellen tot het
houden zyner Volksvergaderingen , en zyne Olyphants- en
Buffel-gevegten in de ftraat te laaien verrigten, zonder met de
buizen te doen te :hebben.. Wanneer de Koning langs de
Eiraat gaat, mag geen der Inwoonderen voor zyn deur komen ,
of op- de paden, met de huizen van gelyke hoogte; dewy[
bet eene -hoogstgaande ortvoegelykheid zou weezen -, dat een
onderdaan zich hooger zette dan de Vorst, die geagt wordt
van de Zon af te hammen.
Aan het hoogte einde van deeze ífraat ftaat het Paleis, -een elendig gebouw voor eenen Koning. Het is omringd met
liooge fleenen wallen , en bettaat uit twee vierkanten , het een

ier het ander vervangen, In Jet binnenfee zyn de Koninglyke

'vertrekken , waar het hof gehouden en gehoor verleend
wordt. Het buitenfee van het Paleis en het overige der Stad
kon niet dan zeer gedeeltlyk waargenomen worden door hun ,
die den Generaal MACD0WAL by cie gehoorverleeningen verge»
zelden, van wegen den aandrang des volks en het flikkerend
toortslicht.
De Stad, aan Candia de naaste in ftuk van aangelegenheid,
is Digliggy Neur , omtrent twaalf mylen ten oosten van de
ll1oofdilad , en in de richting van ons Fort Batacolo. Het
land rondsom Digdiggy Neur is nog wilder, woester en ontoeganglyker, dan omfireeks Candia. Om deeze reden is die
Stad by wylen de verblyfplaats des Konings geweest: wanneer de Koning eens uit Candia verdreeven en die Hoofdstad
verbrand werd , vondt by hier eene wykplaats, tot welke
geen Leger der Europeaaner, in tlaat geweest is door te dringen. Eenige Dorpen liggen verflrooid op de omliggende ber-

gen; en waar de bosfchen eenige plekken openlaaten, brengt
de grond, fchoon anders dor, eenige ryst voort.
Omtrent zeven mylen van Candia ontmoet men de Stad M..
lemrsby Neur , welke mede by wylen den Koning tot eene
wvkplaats diende: by heeft hier een Paleis en Voorraad
andere Steden treft-íchputren.Dovblyfzsae.chid
Aaa
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neen in verfcheide deelen des Lands aan. Op den weg van
Candia na Trfnconomale ftondt weleer de Stad Aletty Near,
waar de Koning Bewaarplaatzen van graanen en andere goederen hadt. Deeze Stad , als mede verfcheide andere , werd
door de Portugeefen tot den grond toe .afgebrand; en 'er is
thans niets van overig dan de ruinen van Benige Tempels en Pagodas , ten blyke dat 'er weleer zodanige plaatzen bt londen.
De ruïnen van eenige Steden , die Wyken grooter en beter gebouwd geweest te zyn dan de dusverre befchreevene,
bewyzen , dat het Koningryk van Candia eenmaal In • een
bloeiender faat geweest Nebbe , en kans geftaan van grooter
Iiefchaaving en ruineer overvloed; toen de inval der Europeaassen hun beroofde van de middelen', waardoor zy gemeenfchap
zouden hebben kunnen krygen met vreemde Volken, en dus ge
om deezer kunften en befchaaving over te neemen.-legnhid
— In het noordergedeelte des Koningryks ligt het Landfchap
Noure Galava, waar men nog de overblyfzels ontdekt van de
eertyds beroemde 'en fchoone Stad Anurodgburro. - .Zy doen
zich voor go _den noordlvkften uitboek van de Candiafche Heerfchappye , en paaien aan het Gewest Jàfaapatam.
In vroegere Eeuwen was dit de verblyfplaacs der Koningen vats
Ceylon, en is 'langen tyd derzelver begraafplaats geweest. Op
zo groot een afpand van Candia en de fchriklykheden van een
'barbaarsch Hof gelegen, wordt deeze plaats veel bezogt door
Priesters en andere Cinglefen, die derwaards trekken om eerbiedenis toe te brengen aan hunne heiligen. Hier ltonclen . In
vtóegeren tyde, de ftaatlyke Tempels en Pagodas van der Ceyloneefen eerdienst; gelyk te zien is aan de groote pylaaren en
gehouwe tfeenen, nog voorhanden. De Portugeefen maakten
zich meester van die Stad, en troffen bier meer voorwerpen
I]unner vernietinge aan, dan zy tot nog toe in andere deelen
des Kilands ontmoet hadden. Zy wierpen alles, wat tot den
eerdienst betrekking hadt, om verre, en bragten de beste en
hun meest dienende gedeelten over , om Coluwho en andere
Steden, welke zy op de zeekust bouwden , te verflerken.
Dit bedryf van heiligfchennis ftrekte meer dan iets anders om
de harten der Inboorelingen van hun te vervreemden , en de
Ceyloneefen gewaagen 'er nog met afkeer van.
Het geheele land des Konings, de vlakten rondsom A'nurodg•
lurro, biedt het oog niets anders aan, dan Bene geftadige afwisfeling van hoog,- bergen en diet e valeien. De verbaazende digtheid der bosfchen, die verre het grootfile gedeelte des
lands bedekken, brengen te wege, dat 'er zwaare dampen to
ongezonde nevels heerfchen. Alle avonden daalen by zonneondergang de dampen neder, en worden deeze niet opgeheeven dan naa dat de zon Bene vry groote hoogte beklommen
heeft. De valeien zyn, over 't algemeen, ;ncerasfig, vol water,
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terwelien , én uitfleekend gefchikt om ryst te teelen en vee
te voeden. Die voordeelen worden egter veel verminderd
door de ongezondheid der lugtsgetleltenisfe, in die ílreeken,
naa den regentyd. Het voornaamst verfchil tusfchen de lugtitreek binnenslands en aan de kusten wordt veroorzaakt
door de weinige beroering ia den .dampkring ter eerstgemelder
plaatze. De diepte der valeten en de digtheid der bosfchelu
werken zamen om den vryen omloop der lugs te ftremmen:
te deezer .00rzaake gaat de nagt Reeds vergezeld van zeer
koude dampen , gevolgd door dagen , even fchadelyk , vatt
wegen de heete en vogtige dampen.
Het Land van Candia kan nimmer Benige verbetering ver.
wagten van binnenlandfche vaart. 't Is waar, verfcheide groote
Rivieren doorfnyden 't zelve; doch deeze worden in den re.
gentyd, door de firoomen, welke van het gebergte daarin afloopen , -zo fnel en wegvoerende, dat geen vaartuig het 'er
op durft waagen : in het daar tegen overgeftel3 jiargetyde
droogen ze bykans geheel uit. De Malivagonga, de grootfile
deezer Rivieren, ontfpringt aan den voet van Adams ,berg -+
die hooge Berg, ten zuidwesten van Candia gelegen , -- en voorts
een noordoostlyke richting neemende , loopt dezelve ge.
voegzaam rondsom de Hoofditad, eindelyk by Trinconornale
in zee ftortende. — De Mulivaddy , de Rivier, de gemelde in
grootte het naastbykomende, ontspringt op geen grooten af.
(land van de andere, en firoomt westwaards aan. 'Er is een
aantal andere Rivieren, óntIlaande uit het gebergte in ver
oorden des Eilands : (choon deeze niet bevaarbaar-fcheid
zyn, zou men 'er nogthans veel voordeels van kunnen trekken in het vrugtbaar maaken van den grond.
De Regen -faifoenen zyn onderfcheiden in de verfchillende
deelen binnenslands. Het zuidwestlykst gedeelte4 is onderhevig
aan den invloed der westlyke Moufons , terwyl het noord
weinig weet van de in het tegenovergeftelde-ostlykefg
gedeelte. De hooge bergreeks, welke dwars over het Land
tan Candia loopt, fchynt het Eiland in twee onderfcheidene
Lugtllreeken af te zonderen: aan de eene zyde daarvan heeft
men jaaren lang heflendige droogte gehad, terwyl het aan de
andere zyde beltendig regende. De oostlykfte gedeelten zyn in
geenen deele zo zeer onderhevig aan den invloed der Moufons
als de westlyke, en worden gevolglyk min door regenvlaagen bezogt. De faifoenen in het gebergte binnenslands
volgen andere wetten , en zyn niet juist gelykvormig aan de
Moufons Daar regent het onophoudeiyk , geduurende de
maanden Maart en April, wanneer het drooge tyd is in de laa.
ge landen.
Htt Ryksbeíluur van Candia is een volftrekt DespotisA aa 2
mus:
-
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mus : nogthans is , volgens de grondwetten des lands., de
Monarchie volfirekt verkieslyk , en het Volk acht zich geheel
vry, om of een inbooreling of een vreemde abn 't hoofd des
Ryks te plaatzen, fchoon by op geenerlei wyze vermaagfchapt is aan Koninglyken bloede. De Throon is egter, doorgaans • Eeuwen lang bezeten door de oude Candiafche Koning
Familie.
-,yke
De Koning van Candia laat zich voorlaan de grootfle
Vorst in de geheele Wereld te zyn : en by is de éénige Prins in
Int/je, of, gelyk de Candiaanen zeggen , in de geheele Wereld , die eene Kroon draagt. By wykt voor geenen Oostertchen Vorst In aantal en buitenfpoorig grootsch klinkende
Tytels; verfcheide deezer zyn blykbaar van Portugeefche en
iollrandfche vinding, beide zeer mild zynde om 'er hem mede
te betaalen voor een ftuk zyner heerfclfappye, 't welk hun gelegen lag. _ Doorgaans wordt by geheeten Keizer van Ceydon, Koning van Candia en 7afnapatanr; Prins , nedergedaald
uit de gouden Zon , wiens Koningryk en Stad van Candia
hooger dan eenige andere is, en voor wien alle andere zich
moeten nederbuigen ; Prins van Ouvah, Hertog over de zeven
Provincien van het Oosten, Marquis van Duraruro en de vier
Cortes , Heer van Columbo en Galle, Heer van de Zeehavensvan Negombo, Caltura en Matura, aan wien de Eilanden Mavaar en Calperteen behooren ; Heer van de Paart - vis(chery,
aan wien alle kostbaare gefteenten toebehooren — voor wien
de Olyphanten zich buigen. — Deeze, nevens nog veele andere gelykfoortige, worden altoos gebezigd wanneer men hem
aanfpreekt.
Van de zyde zyner Onderdaanen gaan de grootfiche Tyteis
vergezeld met eene daar aan beantwoordende eerbiedenisfe. Nie.
mand durft hem naberen zonder zich drie keren voor den
throon neder te werpen , telkens, met veel vuur, een reeks
van 's Konings Tytels ophaalende. Niemand zelfs van den
hoogften rang mag hoesten of fpuwen, in 's Vorsten tegen.
woordigheid. Elk zwygt voor hem; zelfs durft, in diens tegenwoordigheid , niemand een ander iets influisteren. De
ilaatlykheid zyner Edellieden, in 'sVorfien tegenwoordigheid
toegelaaten , beantwoordt aan de grootheid der gelegenheid.
De opperíte 4digar , of eerfile Staatsdienaar, is de één ige
perfoon, wien liet vergund wordt te fiaan in 'sVorften tegenwoordigheid : zelfs by is verpligt , eenige trappen laager te
í}aan dan zyne Majetteit ; dewyl niemand op eene gelyke
1 oogté zich durft begeeven met hem , die van de Zon afliamt, gelyk men veronderflelt het geval te weezen aller Koningen van Ceylon. De Staatszaaken worden tusfchen den
Koning en den eldigar behandeld in zagte fluisteringen , zo
dat
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dat niemand , daar by tegenwoordig, het konne hooren; en
een boodfchap van zyne 1Vlajetteit aan anderen wordt , op
dezelfde fluisterende wyze , overgebragt door den Adigar.
Wanneer de Koning in het openbaar verfchynt , is by altoos vergezeld van 't geen in het oog van een Candiaan
heérlyk fchynt, fchoon het by een Europeaan naauwlyks dien
naam verdient. Zeldzaam maakt by gebruik van een Paard of
Olyphant; meest laat by zich in een Draagzetel omvoeren.
Een aantal zyner Lyfwagten en Perfoonen van den eertten
rang vergezellen hem altoos; terwyl eene menigte van vlaegen en wimpels in den optocht vooruit gedraagen worden. 's

1^onings optocht gaat fleeds vergezeld van een aantal Muzy-

kanten, die op onderfcheide fpeeltuigen fpeelen , als trom •
mels van onderfcheidene grootte, clarinetten, fluiten , doedel
koperen driehoeken ; op deeze alle fpeelt-zaketi,yrn
men, zonder eenigzins acht te flaan op 't geen eenflemnigheid
mag heeten. Dan de meest in 't oog loopende vergezellers
van den Koning zyn lieden , voorzien met een zonderling
ilag van lange zwee p en, die den optocht voorgaan, de wonderlykfte gebaaren maakende als volflrekr uitzinnigen, op deeze wyze den weg baanende en de aankomst des Vorften bei.
kend maakende. Deèze zweepen zyn gemaakt van hennip,
of andere draadige gewasfen ; zy hebben eerre lengte van agt
tot twaalf. voeten, doch geen handvatzel.
Het burgerlyk en krygsbeftuur op Candia is Ingericht naar
de despotieke daar plaats hebbende Regeeringsvorm : aanfl:ellingen en bevorderingen hangen geheel van 's Vorften wel.
gevallen af. De inflelling der Casten wordt egter ongefchon.
den bewaard ; en de Officieren van zekeren rang moeten
altoos uit `zekere clasfe gekoozen worden. Blanken than
roet de hoogfte clasfe gelyk. De geregelde krygsmagt , of
fiaande Armée, welke uit omtrent twintigduizend man beflaat,
ditnt in het binnenfle des Ryks; de verdeediging der grenzen
wordt toevertrouwd aan de daar omtlreekswoonende inoezeteren, die een afzonderlyk krygsweezen vormen, en verpligt
zyn fleeds te waaken by de plaatzen, welke ingang in dei
lsnde verleenen. De Officieren hebben verfcheidenerlei voorregten, naar gelange van hunnen rang.
De hoogfte Officieren van Staat zyn de 4digars , of eerfle
Staatsrninisters. .Zy zyn twee in getal , en mogen gezegd
worden al de magt des Hofs onder zich te verdeelen. Zy zyn
de Opperregters der Kroone ; alle zaaken moeten voor hun
gebragt worden, en zy fpreeken het eindelyk vonnis uit. 't
Is waar , men kan 'er zich van . beroepen op den Koning;
doch dewyl zy alleen het oor des Vorften hebben, is het ge.
vaarlyk zich van dat voorregt te bedienen. De Adigars bezitten alle die voorregten en veydommen , welke veronderfteld
Oio.
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mogen worden hunne onbepaalde magt te vergezellen: om zo
naby aan den Vorst te komen als mogelyk is, hebben zy
ook hun byzonder teken'., aan geen ander perfoon verleend.
Hunne byzondere onderfcheiding beftaat in een zeker aantal
Officieren, hun toegevoegd , die bet bevel voeren over een
zonderling flag van Jlaaven; alsmede in een zege! van harde
aarde , ten teken flrekkende van 's Adigars aanfielling; dit,
nevens een bevelfchrift, mist nooit , onmiddelyk gehoorzaam
te brengen.
-heidrvot
Naast in rang met de -4digars komen de Disjaavas. Zy
zyn de Bevelhebbers der Corley, of Diftri&ten , en teffena de
voornaamf}e Krygsbeveihebbers. Hunne bezigheid beftaat
in 's Konings Perfoon op te pasfen, wanneer zulks vereischt
wordt, de belastingen in te zamelen, en zorg te draagen dat
de goede orde in hunne bevelhebberfchappen bewaard. blyve.
Deeze hooge Officieren onthouden zich doorgaans ten [love,
en maaken hunne byzondere opwagt:ng by den Koning. Zy
hebben , overzulks , mindere Officieren onder zich, die geheel volgens hunne bevelen handelen , zo in het inzamelen
van 's Konings inkomften , als in het uitmergelen des volks,
ten baate hunner aanftelleren. Deeze ondergefchikte , Officie
traan bekend onder den naam van Roteraus , F7tanies en-ren
Courlevidanies; zy onthouden zich in de hun aange.veezere
plaatzen. Nog een laagar rang van Officiers maaken de Conganies en Aratjes uit ; zy hebben veel gelykheids met onze
Schouten.
Dit geheele plan van Befluur vormt een eeregeld Steizel
van Verdrukking, 't welk met de meeste zwaarte nederkomt
op de laagere volksrangen. Weinigen hebben moeds genoeg
om zich te beroepen wegens de onderdrukkingen der hoogere
rangen ; en nog kleinder is het aantal van hun , die des baat
vinden. Schoon de Boeren Rand eenigerniaate befchermd wor1e, hiaat nogthaas hun eigendom geheel ter befchikking en
genade of ongenade van de Afgevaardigden des Hofs. Zints
langen tyd zyn zy beroofd geweest van alles wea rdigs, en
veelen laaten het aankomen op 't geen hun land van zelve
voortbrengt. liever dan dat zy de velden met. moeite bebouwen , wejker voortbrengzels zy moeten deelen met hunne
verdrukkers.
De voornaamfte inkomften des Konings befiaan in gefchenken of opbrengingen, door het Volk aangebragt, of liever, op
Bene ongeregelde wyze, twee of drie maaien 's jaars , door zyne Officiers afgeperst. Zy brengen geld , edelgefteente , ivoor,
Daken, koorn, vrugten, honig, wasch, wapenen, en andere
(tukken van eigen handen werk , als fpeeren, pieken, pylea , enz.
Vrees voor de Europeaanen zet den Koning aan, om dezelfJe
n aatregels te volgei., als de vrees voor zyne fchraapzugtike
Of-
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Officieren de Onderdaanen beweegt. Hy geeft fleeds vcr,
zeer arm te weezen; fchoon men weet, dat zyn fchatkist wel
voorzien is met verfcheide artikelen van groote waarde.
Nogthans zyn 't áe laagere Volksrangen niet alleen, die den
Last gevoelen ter aanvullinge. van 's Konings fchatkist. By zekere Feesten, die met veel luisters gevierd worden , moeten
alle de Mahondrews en aanzienlyken des Volks voor hein ver
niemand met ledige handen. Eer zy in 's Vor--fchyne,
iten tegenwoordigheid worden toegelaaten , plaatzen zy hunne
gaven aan de. poort van het Paleis, eq worden. dan door den
Monarch ontvangen naar de waarde der toebrenginge. De
Dackerie, of Gift, is altoos in een wit kleed omwonden , en
wordt gedraagen op het hoofd des brengers, zelfs al ware 4e
gift niet grooter dan een noot. Byzonder wordt een wit
kleed of doek daartoe gekoozen , dewyl dit de Koninglyke
kleur is, en die nimmer mag gebruikt worden dan in gevallen den Koning betreffende.
Deeze vastgellelde tyden van Toebrenging zyn egter de
éénige afpersfingen niet , b}t de Candiafche Ingezetenen uit
wanneer 's Konings Officieren-geofnd.Ophtblik
verneèmen dat iemand iets van uititeekende waarde bezit , is
zulks genoeg om 'er een gedeelte van te begeeren voor 's Koflings fchatkist. Kunfienaars moeten rneniztnaal , op hunne
eigene kosten, voor den Koning, wapens en goud- en zilverwerk vervaardigen.
Overeenkomftig niet het algemeen gebruik van Despooten,
die op hunne eigene onderdaanen niet durven vertrouwen ,
heeft de Koning deeds tot Lyfwagten Malabaaren, Malayers,
'3ie zyne natuurlyke onderdaanen niet zyn, maar veelen overloo.pers van de 'Hollanders. Naardemaal deeze Krygslieden geheel
afgefcheiden zyn van de Inboorelin„ en , en enkel van zyne
gunst afhangen, fielt by op hun het meeste vertrouwen, en
zy bewaken zyn perfoon.
Behalven . deeze vreemde Lyfwagt , die fleeds dienst doet in
het Paleis, is een aantal van omtrent agtduizend zyner . geregelde Krygsbenden, en een aantal Edellieden, gelegerd in de
nabuurfchap, gereed om op te komen by het eer(l:e opoutbod.
Deeze Troepen , fchoon geregelde geheeten , hebben noch
wapens, noch kleederen, welke hun tot die benaaming geregcigen. Zy draa;en kleederen naar welgevallen , en zeemen
dat wapentuig , 't welk zy zich best kunnen aanfchaffen; zodat
zy, byeenkomende, een wonderbaarlyk mengzel, zo ten aan.
ziene van de kleeding als de wapenrusting , uitmaaken.
Het overige der Krygsmagt ligt, uitgenomen by byzondere
gelegenheden , door het land verítrooid. Hun bezolding en
middel van be(iaan is een kleine gifte ryst in zout , een fruit
laken tot kleeding'sjaarlyks, ontheffing van belastingen en andcAaaq,
.
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dere dienften, en een klein (tukje gronds om te beteelen tot
leevens'onderhoud.
Wantrouwen en Jaloufv, de betlendige gezellinnen van eígendunklyke magt , heerfchen in het geheele Krygsweezen.
De Bevelhebbers en andere Krygsofflcieren mogen geene ge
elkander houden, of zelfs onderling verkeeren,-menfchapt
dan in gevalle 's lands nood vordert dat zy te gader komen :
's Konings tiaatkunde beftaat daarin, dat by ze aanmoedigt om
elkanders fpionnen te zyn ; om dus alle zamenfpanning voor
te komen, en alle gemeenfchap met de Europeaanen te beletten.
Tegen die gemeenfchap is in de daad genoegzaame zorg
gedraagen door de orafg2brooke keten van posten en wagten langs de geheele uitgeftrektheid vamisVorften heerfchappy. Elke Grensbewoonder is een wast. Veelen deezer hebben
hunne wooningen in de hoogte, en zien een wyd veld over.
Het is volftrekt onmogelyk, zo veele hinderpaalen te boven,
én buiten toeftemming in of uit het land te komen. Zelfs'
worden, in de dieper landwaards in gelegene ftreeken, dezelfde voorzorgen gedraagen ; en niemand vermag van het
eene Diflriét in het andere te komen, zonder onderzogt te
zyn en zyn paspoort vertoond te hebben. Deeze voorzorgen
worden fireng aanbevolen , en bereiken het bedoelde einde.
Dan her zou noodloos wèezen , zelfs voor den jalourften
Vorst, om eenige meerdere hinderpaaien in den weg te leggen,
ter weeringe van gemeenfchap, dan die de Natuur zelve daar
heeft; bovenal wanneer men in opmerking neemt,-geftld
dat de Koning niet toerlaat, dat 'er eenige bosfchen weggehakt
of eenige wegen door zyne Staaten aangelegd worden. 's V rlien vrees, uitgenomen wanneer by met de Europeaanen in
oorlog mogt weezen , is geheel ongegrond ; dewyl zelfs de
daar geboorene Cinglefen aan de kust een zo diepen indruk
hebben van de ongezondheid der lugttlreeke in de binnenfle
gedeelten des Eilands, dat zy niet dan met fchrik derwaards
reizen.
De naauwe wegen, welke door de bosfchen en over de
bergen loopes, zyn voor de Inboorelingen genoegzaam; dewyl
zy meest altoos te voet de reis afleggen. Te paard te ryden,
is een Koninglyk voorregt, en «'warvan. de Monarch zelve
zelden gebruik maakt. Men houdt binnenslands ook geeme Paarden, dans die aan kyne Majetteit toebehooren; en'zelfs
des Konings fial is in eenen Ilegten haar; alle Paarden zyn
Gefchenken van de Europi che Gouvernementen op de kusten.
Geen Paarden worden binnenslands geteeld ; en men heeft
waargenomen, dat zy, derwaards overgevoerd, fchielyk fierven, zo door de verandering van Iugtsge:leltenisfe, als door
mangel aan behoórlyke oppasfing.
a
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(Uit Mr._neREER's Tour throughout South Wales and
Monrnouthf/tire.)
p eenen onstuimigen dag, een dag, zwanger van onrust
en verlegenheid, verlieten wy Tenby, en trokken den
O
Pembroke -weg langs over een reeks heuvelen, van waar wy

uitgeftrekte gezigten hadden over bykaris geheel Pembroke/hire
en een groot gedeelte des Kanaals van Briflol; dan een zwaar

hangende lugt verdonkerde de fchildery, en dreigde een he.

vig onweer.
Din grooten weg verlaatende, gingen wy af na de Zeea
kust, om de fombere overblyfiels van het Kasteel Manorbeer
te bezig„igen, en vonden de Ruïne, juist zo gelegen als Lr-LnN-a befchryft, woest tusfchen twee kleine hoogten, wier
rotzige voetttukken de woede der ongeftuime zee verduuren.
De fterkten draagen blyk van Norman/chen bouwtrant : het
verviel aan de Kroon onder de Regeering van HENDRIII DEW
I: een gift van JAcosus DEN I fchonk het aan de nowENs
van Trelonge: van hun daalde het af in de Familie van FicTONCASTLE ; en in 't jaar 1740 was het Kasteel de eigendom
van Sir ERASMUS PHILIPS, Bart.
De zwaare toorens enn nog hegte brokken van het Kasteel
wyzen de oorfpronglyke flerkte en veelbeduidenheid van 't

zelve aan; doch thans is her beroofd van al den ouden luister en oorlogsfterkte. Het maakt eene veitooning, zo wild en
woest, dat het alle gemeenfchap met Menfchen fchynt uit te
fluiten: Gras hangt 'er allerwegen af; Distels groeijen 'ei in.
menigte by de venftergaten ; de Zeevogels vliegen door de
Zaal, en Adders kruipen waar voorheen meenig een Krygsheld wandelde.
Uit de diepe overdenking , welke in onzen geest oprees by de befchouwing deezes droevigen overblyffels van
Leenmanlyke overheerfching , werden wy vol fchriks opgewekt door een fellen blixemftraal , gevolgd van een zwaaren donderfat, die, wedergekaatst in derze ruïnen, allerf'chriklykst klonk. Het onweer werd geweldig , en fcheen
het oud gebouw op deszelfs fundamenten te fchudden; eiken.
boo^nen vielen neder; de zee goltde geweldig; de opgeruide
batten verhieven zich , by de rotzen, waarop wy flonden ,
opklimmende. Een ftortregen viel neder. en noodzaakte ons,

telre fchuilplaats te zoeken; de overblyftels van een wenteltrap
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trap booden eene afdaaling aan tot een onderaardsch gedee1td
des Kasteels, en wy traden in den duisteren ingang eens keldrrs ; alles was gefchikt om der verbeelding de naatlie denkbelden in te !torten.
My dart ik hoorde een item; myn Vriend dagt het mede:
wy luisterden; doch lachten welhaast over 't geen wy meen
te hooree ; het was tvaarfchyniyk het bulderend geluid-den
des winds , het geraas der zee; maar de vogtige lugt van dit
ondcraardfche gat joeg ons eene koude op 't lyt, erger dan
Wy
die door dè natheid des regens veroorzaakt werd.
keerden te rugge, toen eene herhaling van het voorheen geboord geluid ons deedt ftilfiaan. Wy luisterden, en hoordei
onderfcheiden meer dan één met#fchenRem: de woorden waren niet ondetfcheiden hoorbaar; doch de toon was barsch en
dreigende. Alles was weder (Ii!. Myn Vrienden ik zagen elkander aan; doch geen van beiden waagde het, zyne gedagten uit
te brengen. Gistingen was geen gebrek aan. Was het eene
bende dier barbaarfche menfchen, welke wy gehoord! hadden
dat deeze kusten bewoonden, die , door valfche lichten op te
fteeken, den niets kwaads vermoedenden Zeeman op klippen era
droogten -lokken, dan het Wrak uieplanderen, en dikwerf het
Scheepsvolk, wanneer het den eigendom wil verdeedigen, ver
een hoop Sluikhande:aarsy Want-morden?Ofwasht
men weet dat deezen niet zelden hunne goederen verbergen
in onbezogce ruinen en woeste plaarzen. Wy helden tot het
laattie gevoelen over; doch haalden 'er weinig troost uit, bedenkende, dat zy de eerttgemelden naauwlyks in woestheid
wecken, en dat, indien zy ons ontdekten, alles te vreezen
ftondt van de zugt, welke zy mogen hebben, om het geheim van hunne bergplaats tegen ontdekking te verdeedigen.
De aanmerkingen, welke wy maakten , werden afgebroken
door een voortduurend geraas, en wy hoorden duidelyk, op
een barftheu toon, zeggen: „ Let wel op, en wy zullen ze
„ beiden hebben." Wy zagen elkander op nieuw aan , o
doch zonder moedbetoon wederkeerig in 't gelaat te ontdek
Stilletjes dreef ik den fleeker uit myn ftok ; myn-ken.
Vriend trok zyn zwaard: zo verre waren wy tegen een aanval
toegerust. Alles werd weder 1111,-en wy waagden het, uit de
diepte te komen, om iets te zien te krygen van de lieden ,
met welken wy te doen hadden, wanneer een heldere blixemitraal de geheele Ruïne verlichtte, en uit eene opening naby
den grondtag zagen wy twee Mannen opkomen, de een gewapend met een Snaphaan, de andere met een Spaade. My
dagt ik had nimmer twee knaaptn gezien, die 'er zo moordenaaragtig uitzagen. Als door een inftincct gedreeven, begavLn
wy ons weder in onze %huilp!aacs , egter .uiec zonder vreeze
dat
'
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dat men ons gezien hadt. Doch onze aandoeningeti;laaten zich
gemaklyker verbeelden dan befchryven, wanneer wy, fegte
op den afttand van weinige voeten, een hunner hoorden zeggen: „ Waarom bragt gy uw Snaphaan niet mede? Het zou
„.my niet verwonderen, indien één hunner ontfnapte."
By kreeg daar op ten antwoord : „ Maak u meester van den
, eenent, jen ik verbind my out den anderen de harsfet s uit
,, den kop re haan."
Nu ons verbeeldende het ergíte te weeten, beflooten wy
te voorf .hyn te treeden, om, indien mogelyk, een klein Dorp
te bereiken, °t welk wy op geen grooten afstand gezien hadden; of, indien . wy ontdekt wierden , ons van den man met
den Snaphaan meester te maaken , eer by kon fchieten.
Wy fprongen beide* voor den dag, en hadden naauwlyks den
grooten ingang bereikt, of de Snaphaan ging af; en op 't eigen
oogenblik zag ik myn Vriend op de ruinen uitgefirekt. ---•
Zonder {liftkaan, liep ik op den moordenaar aan, hoopende my
van myn stolt met eenen goeden uicf ig te zullen kunnen bedienen , eer de Snapibaan weder gelaaden was. Toen ik onder 'het
portaal was, fprong 'er en groote Vos te voorfchyn, en ging
voor my heen. Nu riep een luide fleur : „ Hebt gy in uw
„ febot gemist ?" Met niet minder vreugde dan verwondering
Zag ik myn Vriend zyn zwaard agter my zwaaijen. Wy fpraken
geen enkel woord, maar drongen voort, en, fchielyk een hoek
omgaande, liepjen wy rechtstreeks op de twee Mannen aan.
Vreugde en verwondering twistten by ons om den voorrang —
zy weeken van ons weg, en, hunne wapens vallen laatende,
vlooden zy, met een luiden fchreeuw, uit ons gezigt.
Zulk een bloohartig gedrag moge onbellaanbaar fchynen met
het wreed gedrag, waar van wy hun verdagt hielden: maar
bloohartigheiden wreedheid gaan zomtyds gepaard. Alle deuit.
drukkingen , welke wy van hun gehoord hadden, lietep niet toe
te veronderttellen, dat zy geen oogmerk hadden om ons kwaad
ce doen. Wy raapten de Spaade eis Sna ^haan op, als zegetekens onzer overwinning; en, onze Paarden, die wy vastgems
bonden hadden, weder beklimmende, roeden wy na het naaste
Dorp, of Iiever na twee of drie hutten. Onder den weg ver=
nats ik van myn Vriend , dat by, op 't hooren van het fn p.
baanfchot zich omkeerende, gevallen was, dor de glibberigheid der Ruitte.
Op onze nadering by het Dorp, kwamen mannen, vrouwen
en kinderen te voorfchyn. Men bemerkte ons niet, of een groote
onilleltenis rees 'er onder den zamengefchool.len hoop,, in
welker midden de twee Mannen, die ,voor ot,s weggevlugt waren , íionden. Dan, ons g .nsch bedaarde voorkomen, en de
meerderheid in aantal by de Dorpelingen , ba.,rd- een bedaard
gefprek, waar uit duidlyk bleek, dat 'er een dubbel misver•
(tand
,
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fland hadt plaats gegreepen. De Mannen, die wy uit alles ver
hadden moordenaars te weezen, waren twee jonge-ondertl
braave Boerenjongens , die de voetfiappen nagefpeurd hadden
van twee bekende dieven, welke, zints eenigen tyd, deeze gehee!e ftreek in onrust hielden — een paar Voefen , die de wyk
namen in de ruinen van het Kasteel. Dit berigt gaf volkomene
opheldering aan de uitdrukkingen , door ons gehoord, en wy
fehaamden ons over onze misduiding: die Mannen kwamen by
ons in misverítand niet agteraan; zy hadden ons, ter oorzaa:Ire van onze fchielyke verfcbyning, voor Geesten of Duivels
gehouden. — De Snaphaan en Spaade werden nu wedergegee
en, in ífede van eene bloedige of doodlyke ontmoeting,-ven;
greep 'er eene, wederzydfche uitwisfeling van goede wenichen
plaats , toen wy de Dorpelingen verlieten om de reis voort te
zetten.

ZII\RY1i ANTWOORD, DOOR EIGEN VOORBEELD BEKRAGTIGD.

Een Grieksch Wysgeer. gevraagd zynde, wat onderfcheid hy
maakta to fchen een Man van Kunde en eenen Weetniet, gaf tot
antwoord: „ Zend ze beiden naar een vreemd Land , en gy
„ zult her onderfcheid zien." Van de gegrondheid diens antwoords diende die zelfde Wysgeer t'eenigen dage ten bewy.
ze. Door eenen- storm in een vreemd gewest vervallen , ging
by met zyne reisgezellen naar de eerl'e Stad, die hy zag; en
aldaar in een School gegaan zynde, voerde hy het woord tot
zoo veel genoegen, dat men hem met gefchenken overlaadde;
zoo dat by zich welhaast in flaat bevondt, om de geenen,
die nevens hem fchipbreuk hadden geleeden, van het noodige
te voorzien. Deezen , voorneemens zynde om naar hun
Vaderland terug te keerera, vraagden hem, wat hy aan zyne
Vrienc'en hadt te berigten. FIet antwoord kwam hier op tieder: „ Beveelt hun an mynentwege, hunne Kinderen te lee„ ren, vroegtydig hunne Verflanden met die Kuntten en Wee„ tenfchappen te voorzien, die de ftormwinden' kunnen bravee,, ren." In de daad, opvoeding en onderwys zyn rykdommen, die in alle Landen hunne waarde behouden, en van
welke de wedetfpoeden ons niet kunnen berooven.

Bladz. 680. reg. 3. haat Conferee , lees Conferv.e.
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