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Hoogduitsch. Te AmJlerchs n , by M. Schalekamp ,
1804. L' g r . 8 vo. 334 lil.
in de zelfde gedaante , als iii zyne ti
de Nederlanders bekende Schriften , vertoont LA;
VATER zich ook in decze Opfleilen : als een Man ,
die het, in de daad, met de zaak des Christendons
wel meent, en wien het hart voor het eeuwig geluk zyner natuurgenooten klopt ; doch wiens leevendige en
verhitte verbeeldingskragt en paradoxe geest by wylen
Bene vlugt neemen tot op eene hoogte, alwaar de dagelykfche Leezers hem bczwaarlyk kunnen volgen: voorV1, wanneer hy, dit ondermaansch verblyf verlaatende,
In de hoogere gewesten zweeft, en tot onmiddelyke geineenfchap met de Gezaligden in het hemelsch licht
zich verheft. Een andere SWEDENBURG íchynt alsdan
in hein te herleeven. Iets van dien Excentrieken beest
vertoont dit Eerfte Deel; waarin men, enter,., ook an
dere ílukken , meer op Glen redeneerenden leest gefchoeid , aantreft. Een klein derde gedeelte deezes
Deels beflaat een reeks van vyftien brieven, aan eersen
Graave gefchreeven, over de Leer der Schrift wegens onze
7Yerzoening Met GOD door CHRISTUS. 1 lier op volgt
eene Verhandeling , van ruim honderd bladzyden, lit_
twee Afdeelingen gefinaldeeld; zy voeren tot opfcllrift,,
de eerfte, JESUS CHRISTUS Jieeds dezelfde; niet bepaald
door tyd en ruimte, niet door de onwaardigheid der geloowenden aan hem; of: nieuwe uitgaaf van het oude Enanget`ie voor echtgeloovige Christenen ; de andere Afdeeliu :
JESUS CHRISTUS Jieeds dezelfde; onbepaald door onze zedelyke onwaardigheid ; of: nieuwe uitgaaf, enz. Myn
.broom van de Heili en , FELIX en REGL'LA, vervangt
die Verhandeling. FELI
X en REGULA waren de eerfè
verkondigers van het Euaiigelie te Zurich, de voor
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hetzelve den Marteldood flierven, wier ged^tgtenis tel.
kees met Gene Redevoering of Voorleezing wordt ge
elfden September. Droom noemt LAVA--vierd,opn
TER die Voorleezing, omdat by, volgens" zyn grillig
vernuft, goedvondt, dezelve in dien voren te bieten.
1-Iy fchetst aldaar den toeftand der Zurichfche Kerke
vóór en naa den dood dier Martelaaren, alsmede haarets
tegenwoordigen toeftand ; welke laatíle hier in een niet
zeer gunfl:ig licht wordt voorgedraagen. LAVATER beunit zvne Redevoering met een Iets van de toekomst,
en : Het een en ander, den redenaar meer van naby betrefend. — Brieven over den toefland der Ziel na defy
dood; de werking der afgescheidene Geesten op de nog
fierflyken; en het wederzien van hun, die wy lief hadden —
zoo luidt het algemeen opfchrift der Opftellen over het
duister onderwerp, welke, geduurende de laatfte helft.
des jaars 1798 , aan MARIA FOEDERowNA , Keizerin
van Rusland , wierden toegezonden. Dc drie eerlto
Brieven bevatten cenige algemeene aanmerkingen ge
andere Brieven , een van welke het fchryvesa-volgdan
eenes Zaligen aan zynen aehtergelatenen Vriend, over dera
toejiand van afgefcheidene Geesten, een andere over het
eerfee aanfchouwen des Heeren, en een derde over den zaenhang der ,Zaligen met de achtergelatene geliefden,
vooritelt. 't Is in deeze Brieven,, vooral, dat LAVATER op zyn ftokpaardje zit , of liever, in de. hoogti
gewesten der verbeeldinge zweeft. Zie hier iets van 't
geen by aan zyne Vrienden op de aarde, over den toeftand van afgefcheidene Geesten, fchryft. „ In de al„ lereerile plaats moet ik u , dagelyks Lievere! zeg„ gen, hoe ik eigenlyk aan n fchryve, zonder toch het
„ papier aan te raken , of de pen te kunnen roeren —
„ hoe ik in eene geheel aardfche en menschlyke taal met
u fpreken kan; offehoon ik van deze taal, its myners
„ gewonen toeftand, niets verfla. Reeds dit bericht
„ zal u een wenk zyn , hoe gy u onzen tegenwot^rrdi„ gen toefland moet voorflellen.
„ Denk u mynen toefond van den voegen ongeveer
„ zoo verfcheiden, als die vage eerre rondvliegende ka„ pel, van haren rupfen- toeflard... Ik ben eerre zoor
„ verwandelde, verheerlykte, veygewordene, voermalige nips — die reeds twee veranderingen ondergaan
heeft. Gelyk de kapel over de bloemen zweeft, zo a
zweven wy dikwyls, niet altoos, over de hoofden
s,. de
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der goeden. Een u flervelingen onzigtbaar (snaar
zeer weinigen zigtbaar) licht ftraalt, of licht zacht
ti , om ieders goeden , liefhebbenden , godsdienstigen
menfchen hoofd. (De lieerlykheid (glorie) om de hoof
glen der heiligen heeft haren zeer goeden grond).
„ Gclyk dit licht in ons licht (want all', wat zalig
is , is alleen door liet licht zalig) harmonieert, zoo
„ trekt het ons aan.
„ Geen onreine geest kart eil mag dit heilige licht na„ deren. Rusten wy in dit licht op het hoo?d van den
„ vroom - goeden — dan lezen wy in zynen geest on„ middelbaar — wy zien hem , gelyk by is. Elke
„ íhraal , die van hein uitgaat , is een woord , dikwyls eerie ganfche rede. Wy andwoorden zynert
gedachten. -- - Ily weet niet , dat wy andwoor„ den. Wy verwekken in hein gedachten , waaraan
„ by,, zonder door ons aangeraakt (te) zyn , nooit
, zoude gedacht hebben, offchoon de aanleg, de vat„ baarheid daartoe in zyne ziel lag. De waardige, voor
„ licht vatbare nlcnsch , wordt een gefchikt werktuig
voor deli tot lichtmededeeling begeerigen, niet herai
„ overeenflemmenden geest.
„ Ik vond eenera voor licht vatbare» geest, of veel
meer een mensch, dien ik naderen konde, en door-,
„ dit werktuig fpreek ik met u. Zonder zulk een
werktuig konde ik niet menschlyk, woordlyk, tiigta
lyk , tastlyk niet u (preken , of Veelmeer aan u
„ fchryvcn.
„ Gy ontvangt eierhalven tenen anotiymern brief at
„ een onbekend mensch, die de behoefte naar onzigt„ bare en eeuwige dingen in zich voedt. Ik zweet
over hem, ik rust op hem (in zeker opzigt op cede
gelvke wyze, als de godlvkife aller geesten op den god„ lyltílen aller menfchen na zynen doop rustte), ik werk
op hem. Ik verwek gedachten in hem. Hy fchryft
„ ze — volgends myne ftemming, leiding, beftraling.
„ Door eene ligte, zachte aanraking doe ik de fnaren
, zyner ziel klinken a- op eene met hare en myne in
„ dividualiteit overeenkomflige wyze. Hy fchryft ,
hetgeen ik van hem gefchreven wensch. Ik fchry^
, door hem. Alle myne gedachten worden de zynen.
„ Het is hein wel by 't fchryven. --- Hy gevoelt
„ zich veyer,, bezielder, gedachtenvoller. Het dunkt
, hem , dat by leeft en zweeft in een vrolyker, ligei'
AZ
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„ element. Hy gaat vey, gelyk een vriend aan de lei.
dende hand des vriends ; en zoo ontvangt gy een
„ fchryven -van my. Dc fchryver dunkt zich vey ,
,, en by is het. IIy wordt op geene wyze gedwon„ gen; gelyk twee vrienden, die hand aan hand gaan,
en elkander nogthends leiden.
„ Gy zult intusfchcn befpeuren, dat my!: geest met
„ den uwen in verilandhouding is — gy verflaat myne
„ taal -- gy verneemt nmyne eigen ce gedachten. -„ Zoo veel ditmaal."
Wy fchreeven dit af, niet omdat wy van oordeel
zyn , dat door hetzelve over den (laat der toekomend
licht wordt verlreid ; maar veeleer om-liedng
de onmogelykheid te doen opmerken, om, in den tegen
haat der ontluikende reden , van dien (laat-wordigen
Benig onderfcheiden denkbeeld te kunnen vormen , daar
een LAVATER, man , indien zulks mogelyk ware, beter dan iemant daar voor berekend, met alle zyne uitvocrigheid indedaad nietsheeft gezegd, cn zyne woorden,
van navy befchouwd , geene bepaalde denkbeelden in
liet verfland verwekken. Hoe menig Bene fpotterny
zouden veele Christenen aan het deugdkweekend Euangelium befpaard hebben , indien zy het woord eenes
boezemvriends des verhoogden Verlosfers : 't is nog niet
geopenbaard, wat wy zyn zullen, geëerbiedigd hadden !
En hoe welftandig zou voor LAVATEL het bedwingen zyner verbeeldingskragt , en het terug houden
van gewaagde gistingen , geweest zyn , die zoo dikmaals
voor de uitfpraaken der gewyde Schryveren zynen
Iligtmaatigen eerbied betuigt!
Even gewaagd , als het bovenflaande , is ook het
vervolg deezer befpiegelingen, die, ten flotte van dit
Deel, vervangen worden van eenige korte Voorlezingen
Ivan de St. Petrus Gemeente te Zurich, in 1795; zy heb
Lof van het Euangelie; over 't ge--bentodrwp:
loof aan het Euangelie; eenige gronden van het geloof aan
het Euangelie van efius Christus; iets over het zedelykgodsdienflig charakter van ,,e/us Christus: en eindelyk
een woord van voorbereiding tot het heilig Kersmis -feest.
Thans treeden wy terug , tot het doen van eet
kort en hoofdzaakelvk verflag van LAVATER'S denk
wegens onze ver--wyzeovrdl Schiftue,
zoening met GOD door CHRISTUS . Naa eenige alge^Eneene aanmerkingen, zonder voor als nog irr byzonderhe-
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heden te treeden , fielt by zyn gevoelen aldus voor :
Iht Elam cïillnl ítelt ons hem (CIIMSTuS) voor,
als Benen b e„ los fer , wiens verloskragt met zyne zelfopogering in een onaffcheidelyk verband (laat ; als
„ tenen bezieler, nieuwen opwekker der door de zon„ de Iterliyk geworden menschheid — ALS EENEN
-

„ DOOR ZYNEN DOOD TOT MIDDELAIR EN BEGE„ LUi ZALIGER DER ZONDEN VOLEINDIGDEN WEDER
HERSTELLER VAN HET GEVALLEN ADAMSGE--„
„ S r,AC IIT , als liet orgaan, middel en werktuig , als

„ den oenigen , onvergelykelyken middelperíoon , door
„ wv aken wy uit ons diep, zedenlyk, verftandlyk en na„ tllurlyk verval opgebeurd, herifeld, gered, en tot
liet grenzenloos genot van het hoogfte goed kun
moeten gebragt worden." En wat verder:-.,ne
„ Niet Hechts als een leeraar , verlichter , mond Gods ;
niet ílechts als een voorbeeld van deugd en van
„ Godsdienst is by dit; ook niet bloot als een red„ lende wonderdoener , als de allervolmaaktfte vertegenwoordiger der Godheid is by dit -- hy is het
„ voornaamlyk — door zyne opoffering en vrywillige
„ overgeving in den dood." — „ Ware liet bloot (ver„ volgt LAVATER) om onderrigt en verlichting van
„ liet menschlyk geflacht te doen geweest, ieder an„ der had van God tot dit doel genoegzaam verlicht
„ en gevolmagtigd kannen worden. 'Er was tot het
„ hooier doel der nlenfchcn-verlosfing , der zondaarsontzondiging , zyn hoog verheven perfoon zelf, en
de hoogst mooglyke vernedering, uitlediging, over„ gcving van denzclvcn in den dood noodig : " zoo
dat , geluk LAVATER verder aanmerkt, de Apostelen
de godsdienítigc vertering , welke zy Voor CHRISTUS
verlangen , niet op zyne hooge bovenmenfchelyke beflaanlykheid, maar op zyne vernedering en dood gronden; zynen dood , niet enkel als dien eenes martelaars,
die toch , in de gewoone taal , niet wel een offerdood
voor anderen , een verzoenofl'er voor de zonden der
waereld kan heeten , en geen Apostel van een martelaar zou gezegd hebben, dat by ons ran zonden reinigt.
Hoe zeer 11U LAVATER dit denkbeeld wegens den dood
des I Ieeren als dien eenes martelaars afkeurt, even afkeerig is hy van de meening , welke den verzoendood
van JESUS als eene geregtelyke genoegdoening , als cene eerredding van Bene oneindig beleedigde Godheid
A;
voor,
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toorflelt. Om nu, wat de kragt en uitwerking van cunig
Tus dood aangaat, meer byzonder aan te wyzen, helt
LAVATER, tot verf and van de meening der gewyde Schry»
veren, als eenen regel neder : „ Wy moeten deze (ge„ wyde) Schryvers door zich zelven verftaan. Wy
„ moeten in hunne denkbeelden , in de hun gewone
taal indringen , en hunne uitdrukkingen geenen dui,, zend jaren later eerst aangenomenen zin toefchryven
— wy moeten ze uit hunne natie, hunne eeuw, hun
" ftelzel beoordeelen. En wat was hun fielzel van
offeren ? by voorbeeld van liet offerlam? Buiten al,, len twyfel dit denkbeeld : In de plaats van de eerst.
9 , geborenen Ifraëls werd dit lam geflagt. --- Zy, de
„ I raëliten, waren, over 't geheel genomen, zoo fl:raf.
y, waardig als de Egyptenaars ; doch zy losten hun
leven met het , naar Gods bevel , geflagte lam."
Eveneens, meent LAVATER, kon een Christen gewor-.
den Ifraëliet, dc Apostelen hoorende zeggen: CHRIS,
TUS is liet voor ons geflagte Paaschlam, niet anders daar
by denken, dan: „ Aan den dood van jeftis hebben
wy ons leven zoo zeker te danken, als de Ifraëliet aan het geflagte Paaschlam — zyner cerstgebo,; renen redding te danken had, of geloven moest, te
danken te hebben." En verder : „ Zoo dikwyls
,, bet alzoo in de Apostolifclie Schriften heet: Chriss , tus is voor ons geflorven, dan moeten wy, indien
„ wy de Apostelen niet een geheel nieuw , hun
,„ vreemd denkbeeld willen toefchryvcn , het volgende
daarby denken : Christus is in onze plaats geflor,, ven - aan den dood van Christus , als cciien plaatsvervangenden dood, hebben wy onze redding, ver„ losfing , ontzondiging , verzoening , harmonie niet
„ God, wederinzetting in verlorene regten te danken,"
By voegt 'er nevens, dat, hoe zeer de Apostelen het
denkbeeld van het Zoenoffer van CHRISTUS mogen ge
reinigd en vergeestelykt hebben, zy nogtans, indien zy
geenen onzin wilden fpreeken, iets dergelyks daarby
moeten gedagt hebben, 't geen zy wilden dat de Christenen uit de Heidenen daarby moesten denken , door
pole. hun CHRISTUS als een verzoenofrer voor te fellen, Zoo vast is LAVATER hier van overreed , dat
by verklaart, liever heden dan morgen afftand te willen doen van het Christendom , indien het telkens te's.ubkcerend.e denkbeeld der Apostelen, wegens den dood
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Van CHRISTUS , eene bloote byzaak , en niets dan
Bene fchikking naar de zwakheden hunner tydgenooten geweest zy. In Br. VI. bevlvtigt zich LAVA-ER,
oin tusfchen den offerdood van J. C. en 's menfchen
verzoening of ontzondiging het verband , of den invloed des eerften op het andere , aan te wyzen. Ilet
inoeilyke , om dat verband te vinden , erkennende ,
koomt zyn hoofddenkbeeld hier op neder: „ Het na„ denken over zynen (CHRISTUS) dood , als een van
God toegelaten , bitter noodlot over de onfchuld,
„ kan een magtig bewaarmiddel tegen de zonde zyn
— gelyk liet nadenken van den Iíiaëlict , over zyn
offer, voor hem een bewaarmiddel tegen Ifraëlitifche
„ zonden zyn koes." Dit verband zoekt by verder
te doen blyken uit de voorbeelden van ABRAHAM en
3osnpii , wier lydingen aan duizenden tot heil gedyden : „ Gelyk Abraham door geloof en lyden een
„ Abraham wierd , zoo Jefus --- door geloof en ly„ densgehoorzaamheid -- een Mesfias , een Stamvader
„ van een nieuw , ontelbaar en onfterflyk inenfchen„ ras." Van JOSEPH fchryft hy: „ In Egypten had
„ by onfchuldiger wyze — oneindig veel te lyden.
„ All' dit lyden kan als eerie werking van den broe,, derhaat worden befchouwd. Hy was om hunner zon„ den wille overgegeven. Hy droeg in zeker opzigt
„ Marne zonden. -- Hy werd uit zync gevangenis
„ ontflagen -- om hunner regtvaardiging , veyfpre„ king, begenadiging, redding wille. Het was niet
„ zyn voorbeeld , dat hen zedenlyk verbeterde. Hy
,, was een oÍICr voor hun." 't Geen LAVATER Ver
JOSEPH fchryft , en over de toepasling daar-derov
an op CHRISTUS , als voor ons beftek te uitvoerig,
moeten wy onvermeld voorbygaan. Om de zelfde reden moeten wy den inhoud der drie volgende Brieven
overflaan. Op de vraag , het onderwerp van Br. XIII.
„ in hoe verre het lyden en de dood van Christus
„ voor ons Bene genoegdoening der Godlyke geregtig„ beid , of eene flilling van den toorn Gods jegens de
„ zondaars kan heten?" herhaalt LAVATER eene voor
dat by de gewoone manier van-gandevrkli,
voorítelling wegens den dood Van CHRISTUS, als eerie
genoegdoening aan de Godlyke geregtigheid , niet
fchriftmaatig vindt , en eischt , dat hem flegts Bene
Benige plaats , waar deeze godgeleerde onderílelling
Aq.
tot
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tot eenera grondflag van cie leere der vcrzoen.inge
wordt gelegd , geweezen wordc. Het denkbeeld we..
bens de zonde, als eerie oneindige belecdiging cener oneindige niajefteit , en alzoo zonder ecnc oneindige ge}voegdoening onvergeefbaar, houdt by voor zinneloos
woordenfpel. „ Een eindige kan niets oneindigs doen.
„ Uit dit my ondenkbaar denkbeeld, dat Bene zonde
Bene oneindige beleediging is, zou volgen, dat elke
zonde eenti oneindige beleediging ware — dat alzoo
voor iedere enkelde zonde van ieder ciikcld mensclz
fl , eerie oneindige genoegdoening vercischt `vierd, in
9, dien zy met eer zou vergeven worden.
„ Ik wend my van dit my ondenkbaar gedachte af,
en zeg alleen: Geen woord daar van ftaat in myncli
bybel - offchoon daarin van den dood van jefus
,, voor ons , om Onzen wil en in onze plaats, zoo
veel Raat. Nergens een woord van de zonde, als
,, eenti beleediging van God , laat ftaan van de onein„ dig,lieid tiener beleediging Gods , afgeleid van zyne
„ o.:cin ig'neid. — Ook geen woord van eenti ftraf
fir, de geregtigbsid. Geen woord van ecnc eeg reddende genoegdoening - geen woord van eengin te bevre„ dibenzden toorn. Niet eenmaal, Hetgeen ik vooral wil
„ opgemerkt hebben -- heet het — dat God met ons,
„ maar altoos flechts : dat nvv niet God verzoend zyn.
— Hoe kan men toch dat eedti leer der Schrift,
eerie grondleer der Schrift heten , waarvan, vooral
,,in. die plaatfee , waar zeer uitvoerig van eerie zaak
„ gefproken wordt, geen woord flaat?" Verfiheiilen
andere plaatfeit ontmoeten wy hier, waar mede LAVATER in niet minder fterke uitdrukkingen zyne verwerping van het gegispte gevoelen aankondigt. „ In hoe
„ verre kan elk lyden en fterven van den Christen
„ om Christus 's wil voor anderen verdienstlyk he„ ten — en waar in is het verdienfle van Christus
,, van het verdienfte der genen., die voor anderen fier„ ven , onder fchciden ? " is het onderwerp des XIDden
briefs,, terwyl de XVde of laatfte vermengde geddch teie,
gevolgtrekkingen en toepasfnge t bevat.
Over het bclanbryk onderwerp , den dood vair
CHRISTUS , hebben wy nu des beroemden flans denkwyze ti oorgedraagen. Hy betreedt eenen middenweg
Itlsfchen het gemeenlvk genoemde rechtzinnige geloof, Cu
dat 4igr zulken, die geagt worden , over de kradt en
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uitwerking des lydens van CHRISTUS , veyer te denken.
Ot LAVATER het r?1; afgedaan , en het in de Schrift
giet zeer duidelyk voorgefleld onderwerp van alle beríenkelykheden ontheven hebbe , willen wy niet beilis1rn. Non nostrum inter vos tentas componere hies.
J. G. MAREZOLL , over de Befemming van den KerkeJyken Redenaar. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Franeker, by D. Rotnar. In gr. Svo. 233 bi.

M

eerst Academieprediker en Profesfor in
de Godgeleerdheid te Gottingen , daarna PrediAREZ0LL
thans Coníikant by de St. Petri-kerk te Kop
ítoriaalraad, Superintendent en f-loofdprediker te ,ena,
liet deze voortrekfelyke Verhandeling reeds in í793't licht
zien. I-toe veel de Hoogleeraar TINOA tot dc vertaaling
derzelve toegebragt hebbe is uit het Voorbericht, door
die achtingwaardi e hand voor dit Werkjen geplaatst ,
niet duidelyk. Hy zegt alleen , den Drukker tot de
uitgave aangemoedigd , en , onder het nazien der ver
hier en daar een enkele aanteekening bygefchrce--taling,
ven te hebben. De Vertaaling , van wien ze ook zyn
moge, verdient lof; en voor de bygevoegde aanteekeninen zouden wy den Profesfor des te meer dank fchulig geweest zyn, byaldien by had kunnen goedvinden,
om over deze en gene byzonderheden zich wat opener
te vcrklaaren , en zyne van den Schryver alwykende
gedachten meer met redenen te beklceden. Aan enkele
waarlchuwingen , om van deze en gene gezegden gene
onvoorzichtige toepasfing te maaken, 'er geen verkeerden zin aan te hechten, en ze niet verder te trekken,
dan ze getrokken moeten worden, heeft men weinig.
Ondcrtusíclicn verliest de anders ruime aanpryz ing dezer Verhandeling, door zulke aanmerkingen, veel van
haa^e kracht. Zj bevat desniettemin zoo veel fèhoons,
zoo veel bruikbaars, dat wy ze gaarne in handen zagen van alle onze Predikers; en wel vooral van hun,
die zich tot dat gewigtig ambt voorbereiden. 1s iemand al , in alle byzonderheden, het met den Schryt er niet volkomen eens, zulks kan , zoo als i INGA
wel aanmerkt, aan de hoofdzaak niet hinderen. Voor
iereng Orthodoxen is dit Werkjen niet geiclireeven. Wy
evil.
A5
'
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willen ons juist daaronder niet rangfchikken ; maar
maaken evenwel ook zwaarigheid, om aan alle voor
MAREZOLL, omtrent de-fchritenadgv
wyze van prediken, onze toeflemming te geeven. Allerminst is ons 's mans denkwyze over het uitleggen
van den Bybel, als geheel of althans byna onnoodig iii
het prediken, bevallen. Prof. TINGA heeft daaromtrent, in het Voorbericht, zeer gepaste aanmerkingen,
die wy wenfchen, dat, even als dcrgelyken van dcit
beroemden Remonfirantfchen Predikant STUART (*),
algemeen mogen ter harte genomen worden. — Zie
hier den korten inhoud der Verhandclinge van MAREZOLL.

Hy ondcrfcheidt de algemeen en byzondere befiemming
van den Kerkelyken Redenaar. De algemeen, waarover in de eerjie ilfdeeling gehandeld wordt , is deze:
Hy is Leeraar van het Christendom; en wel Leeraar van.
het Christendom op den Predikff.oel. — Hier ryst dan
eerst de vraag: wat is Christendom? Daartoe behoort ,
volgends den Schryver, niet alleen dat geen, welk jeIns en zyne Gezanten daadelyk geleerd en voorgedragen, woordelyk bevolen of verboden hebben; maar ook
al dat geen , welk zy, overcenkomfl:ig hunne oogmerken en grondbeginfelen, zeer zeker leeren en voordraagen, beveelen of verbieden zouden, wanneer zy onder
ons leefden, wanneer zy op onze denkwyze en gezindheid acht gaven , en onze manier van leeven zagen :
al het geen op wysheid en waarheid, op zedelykheid
en gelukzaligheid, op de daadelyke verbetering en vergenoeging der 'menfchen , een naderen of verdercn ,
tiaar ontwyfelbaaren invloed heeft. Christelyke preeken
zyn dienvolgends alle zulke Leerredenen , welke zich
met de verbetering en gerustftelling der menfchen bezig houden; dit moge dan nu niet de woorden, en
naar de leerwyze van Jefus en zyne Gezanten, of in
onze gewoone taal , en volgends eene andere, in onze
tyden en behoeften gegronde leerwyze , gefchieden.
lyysgBerige preeken zyn dus ook Christelyke precken.
— De tweede, met de ecrlle zeer naauw verbondene
vraag, betreft de manier en wyze, op welke deze gebede omvang van het Christendom op den predikffoel
moet voorgedraagen worden. Hier op is het antwoord:
De
(*) Men zie daarover onze Letter oef. 1804, bI. 398.

BESTEMMING VAN DEN KERKELYKEN REDENAAR. II

De leerftoel van den Predikant is de kanfel ; hier
(preekt by alleen en ongeftoord; zyn voorftel is een
samenhangend geheel, eene rede naar regelen van welfpreekendheid ingericht: derhalven moet by ook, in den
eigenlyken zin des woords, Redenaar zyn. Welfpreckendheid , kunst van ovcrreedcn , is het cenig. werk
middel, om zyn doel als Leeraar te bereiken. -zam
Behalven deze algemeens beffemming, heeft elk Leerar zyne byzondere en plaat f lyke. Hierover handelt de
tweede 4fdeeling. 'Er is Bene groote verfcheidenhcid
der volkselanden , welke van den kanfel moeten onder
worden; en ieder van deze Randen heeft zyne-wezn
eigene en byzondere zedelyke behoeften; voor die allen moet dus niet 't zelfde, noch op dezelfde wyze
gepredikt worden. De verfcheidenheid der Randen veroorzaakt verfcheidenheid van plichten, dat is , verfcheidenheid in de manier en wyzc , op welke de
mensch zyne deugd oefenen en aan den dag leggeit
Can ; 'er zyn ook onder dezelve onderfcheidene hoofdgebreken; niet minder verfchilt de uitwendige leevenswyze, de zeden en gewoonten; men kan zich ook niet
by ieder derzelven van dezelfde beweeggronden tot net
goede bedienen; elke (tand heeft zyne eigene en byzondere verzoekingen tot het kwaade; ook zyne byzondere
dwaalingen en vooroordeelen. Behalven dit alles, moet
de Prediker ook nog plaatfelyke menfchenkennis, kenis van de hem toebetrouwde Gemeente , in 't byzonder, hebben. Uit dit alles worden nu gewigtige aan
afgeleid. — Onze Predikanten zyn geen 4pos--inerkg
tels. Zy hebben geen Onchristenen te bekeeren , maar
gebooren Christenen te onderwyzen ; en moeten dus
alleen zulke onderwerpen op den kanfel behandelen ,
welke zich voor denzelven fchikken. Zy moeten daar
ook den toon , in welken de Apostelen fpraken -om ,
alleen met groote behoedzaamheid en bepaaling navol
mogen geen zoo vollhrekt geloof, en geen zoo-gen;
onbeperkt vertrouwen van de menfchen vorderen, als
sl.eze zulks deeden en doen moesten ; en kunnen zoo
min , als andere Ambtenaaren in den Staat , op een
buitengcwoonen byftand van God rekenen. — De gehels nuttigheid van hnn leerambt hangt eenig en alleeen
af ran die omf andigheid , dat zy juist voor die genes?,
welke hen hooren, van dienst worden. Hunne preekeis
veten dan altyd praktikaale preeken zyn, dat is, zulken,
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ken , van welken die volksklassen , welke zy telkens
moeten onderwezen, naar de omflandigheden van tyd
en plaats , een bepaald gebruik maaken kunnen. -'Lr moet altyd POPULAIR gepredikt werden, dat is naar
de vatbaarheid en behoefte van die volksklasfe en die
gemeente, voor welke ieder predikt. — Men kaan
bybelsch prediken , zonder zich juist ran de eigen woorden
der Bybelfchryveren te bedienen de beeldrvke en oosterfche bybeltaal behoort althans de kaníèltaal niet
te zVn.
In de derde 4fdeeling wordt deze vraag beantwoord:
waarop heeft zich dus de Kerkelyke Redenaar, in zyne Leerredenen, toe te leggen , wanneer by aan zyne
geheele en plaatfelyke bellemming voldoen zal ? — De
Schryver vordert vier (lukken, (i) De Leeraar moet
zich bevlytigen, om zyne toehoorders Reeds verder te
brengen; en hierin moet hy, volgends zekere en wel
overlegde regelen van voorzichtigheid, te werk gaan.
(e) Hy moet, door zync voorflcllen, dat alles zoeken
te bewerken en te verhinderen , 't geen de burgcrlyke
wetten en inrichtingen niet bewerken en verhinderen
kunnen. (3) Hy moet zyne toehoorders daartoe aan
hun gemakkelyk maaken, dat zy al--inoedg,ht
les, ook de kleine en onbeduidendfle dingen en belangen van het werkdaadig leeven, niet den Godsdienst ver
moet zich, in zyne voorffellen, naar-binde.(4)Hy
den geest der eeuwe , en naar derzelver grooteren of
geringeren invloed op de leden zyner gemeente, richten. En nu worden nog deze vraagen geopperd, en
roet veel juistheid behandeld: of de Predikant meer op
licht, dan op warmte zien; of hy derhalven aan het
onderwyzend of aan het roerend deel zyner Leerredenen
sneer moeite befleeden moet? — welke manier van voor
el de beste zy ? —-beridngtohmlykvrf'c
en of zich dan ook de aangeweezene beftemming vans
den Kerkleeraar met de verplichting van den Predikant, met opzicht tot de /ymbolifche boeken , fchikt?
— Het antwoord op alle deze vraagen is oordeelktundig , doeltreffend en belangryk.
;
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Kara tern-trekken van /ezus, of I;vangelifche Ver/zaaien.
Naar het Iloogcduitssh van K. V. ECKHARTSIIAUSEN,
dope G. NIEUWENt3uts. Te Leyden, by D. dit Mortier en Zoon, 1804. In gr. 8v'o. 301 bi.

het loifclyk doel, om het uitmuntendst voorbeeld
des besten mans , die immer op aarde geleefd cn
onder de mcnfchen verkeerd heeft, ter navolging van
de edele denk- en handclwyze , die by in onderfcheidene betrekkingen heeft vertoond, aan te pryzen, heeft
KAREL VAN ECKHARTSIIAUSEN zyne krachten beproefd,
om Benige hcradertrekken van 7efzis, zoo als meen die uit
de 1<vangelifehe Verhaalen leert kennen , af te maaien.
De Eerw. tnuwENHUIS Ievert ons van dezelve Bene
veye, met finaak uitgevoerde vertaaling , waardoor wy
ook deze niet verwerpelyke vrucht van den Duitfchen
bodem tot ons overgebragt zien.
In v ier--era- tnn'intig ifdeeiingen , worden de volgende
trekken in het karadter van Jefus befchouwd. (i) lefts heeft een hoog gevoelen van menfchenwaarde.
<2) refits in den open(en) tempel der natuur. (;) In.
zyn vaderítad. (4) Een kindervriend. (5) Gelasterd
door zyne vyanden. (6) Waar by anderen pryst, en
zelf geprezen wordt. (7) Groot by een klein huisfelyk
tooneel. (8) Wil de vrouw in overfpel niet veroord€elen. (9) Schikt zich naar de minkundigen. (io) Een
I oogfchatter van 's menfchen veyheid. (i i) Wanneer
by verkeerd beoordeeld wordt. (12) In alle opzichten een groot leeraar. (13) Als gast by een maaltyd.
(r4) Wordt listig aangevallen. (is) Is zelfs minzaam,
als by iets weigert. (i6) Als by tot wraakoefening
aangezocht wordt. (17) By het graf van een vriend.
(i8) In zyn gedrag omtrent verlatener , ongelukkigen en treurigen. (i9) Oordeelt over ongeluk. (ao)
Een menfchenkenner. (21) Jefus en de Samaritaan.
(22) Hy fpyst het volk. (23) Jefus en Nicodemus.
(24) Zyn jongfte vaarwel aan zyne leerlingen.
Deze beíchouwingen zyn van on elylce waarde. Sommigen zyn ons vry wel uitgewerkt, anderen daarentegen zeer oppervlakkig en thhraal toegefcheenen. Die 't
ftaradter van Jefus , ter navolging van zyne volmaakte
deugd, wil voorflellen , dient vooraf wel duidelyk en
mauw.
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tiaauwkeurig te bepaalen, wat in dien onvergelykelyken Afgezant der Godheid kan en moet nagevolgd
tinorden, en in hoe verre? Dit ontbreekt by deze befchouwingen. Wy hebben 'er ook geen regelmaats
famenhangend plan in kunnen ontdekken; 't geen des
te vreemder is, daar toch ook de tydorde niet gevolgd
is. Wy onthQuden ons van byzondere aanmerkingen
over fommige gedeelten der leevcnsgefchicdenis onzes
Heeren, die wy niet altyd in 't rechte licht geplaatst
gevonden hebben , en over 't geen wy oordeelen door
den Schryver , in de uitbeelding van liet karaéter vart
den grootften aller menfchen, ten onrechte voorbygegaan te zyn. Wat hier ook nog moge aan te vullen
en te verbeteren vallen; die eene, ons nog ontbreekende , volledige en op waarheid gegronde karaéterfchets
van Jefus mogt willen vervaardigen , zou ook uit deze karacitertrel ken van ECKHARTSHAUSEN veel bruikbaare stofre kunnen verzamelen. Wie zal niet met ons
wenfchen, eenmaal zoodanig Werk uit de meesterlyke
hand van den beroemden Schryver der Karacterkunde
van den Bybel te ontvangen!

liet vruchteloos Nabeklag , of Leerrede(n) over Spreul e^,
V: 12---14 , door A. BRISK, Predikant te Leeuwarden. Aldaar, by P. Wiarda, 18o4. In gr. 8vo. 32 b1.

H

eeftiemand recht op ons toegeevend oordeel , het
is de Eerw. nizINK , wiens Leerréden nu voor
ons ligt. „ Schoorvoetende toch , en niet dan na
„ lang aarsfelen ," komt hy tot de uitgaave deezer
eeríte proeve van zynen gewoonen en ftichtelyken arbeid , hoezeer hein daartoe „ zekere belofte aan eens„ ge Vrienden" noopen mogt. Ook nu verklaarde hy,
„ niet te fchryven om een model van preken op te
„geven, maar ter eenvoudige ftichting : " en wil hp
daarom zyne Ambtsbroeders (onder zyne byzondere
Vrienden te rekenen) niet lastig vallen met de lezing
van dit Werkje. Wy meenen hun daartoe te mogen
uitnodigen, met allen, uien Deugd en Zedelykheid ter
harte gaat. Wy betuigen, dat, hoezeer de ongezochte nederigheid van den Leeraar onze pen ontwapenen
korde , by zelve echter geene toegecvcndheid behoeft.
Na eenen korten aanloop, waarin by den Text en za-
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menllang ( almede hit MUNTINGHE en DAME) toe4
licht , helt hy zich de behandeling van het Onder.
werp aldus voor : Dat by I. de treurige gefteldheid
openllegge van hem, die, geworteld in de zonde, zulk
een knaagend naberouw ondervindt. II. Voorts nader
bepaale, hoe hier van een te laat of vruchteloos berouw
gefproken wordt. III. Dan de oorzaaken van zulk
een onbezonnen gedrag ondcrzoeke. En eindelyk IV.
het nut overweegt, dat elk voor zich uit deeze befchouwing trekken kan. -- Gelcidelyk , klaar en.
krachtig voleindigt BRINK zyne taak , in eenen íchoonen , maar eenvoudigen , en niet verheven flyl, wien
liet onderwerp zelve leven geeft. I. Aanvangelyk door.
loopt hy deeze drie Vraagen: Hoe gelukkig de bedoelde
zondaar had kunnen zyn ; hoe ongelukkig hy nu is; en ,
hoe by gekomen zy in zulken ongelukkigen toefland ?
II. Vervolgens toont hy, dat zyn Teat geen waar berouw bcdoele , dat ter bekeering dryft, en troost in
God en Christus zoekt: maar integendeel „ den toe„ fland van zulk Benen rampzaligen, die, onder het
„ gevoel van de treurige gevolgen zyner zonden, met
„ een gepynigd geweten deze aarde verlaat." Huiverig om dien toefland voor zyne Hoorders af te maaien,
heeft by toch denzelven met waare kracht getekend.
IIl. Hy gaat voort met een viertal oorzaaken aan te
wezen van zulk eerie verregaande verbastering des
men fchen , die , volgens Salomons woorden , op ver wairloosde tucht nederko men ,en die, in het vroegere deel
des levens , door ziimelykheid , en averechts oordeel over
het vermeend bedwang der Deugd, door trotschiieid , en
laatdunkende verfmaading van goeden raad, hartren grond
legen tot een wis verderf. IV. Eindelyk het beeld
in den Text verzachtende , treedt by met waardigen
ernst tot het toepasfelvk deel , en gepaste vermaaningen , om zyne Hoorders , byzonder de Jeugd,
als een getrouw Euangeliedienaar,, af te fchrikken
van het kwaade , waarin men langzaam wortelt: en
fluit hy zyne Reden met een keurig tegenbeeld der
kalmte en vertroostingen , die Deugd en Christelyke
Godsvrucht , ook waare Boetvaardigheid, tot in den
dood , vergezellen. --- Treffend vooral zyn ons deeze
's Mans redenen voorgekomen. „ Waart gy by de
,, fterfbedden van laat ontwaakte Zondaars tegenwoordig
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„ dig geweest , gy zoudt het geen Salomo getuigt
„ met uwe ei ene oogen gezien , en bewaarheid ge„ vonden hebbe
n. -- Bezoekt onze gevangenhuizen,
„ fpreekt met die ongelukkigen , die ter openbare
„ dooditraf verwezen zyn : onderzoekt dan de oorzaken van hunnen val , en gy zult by de meesten
„ den cerften grondflap van hun ongeluk in het ver
werpen der tucht , en het veronachtzamen van ge=-„,
„ trouwe raadgevingen ontdekken. — In het begin
was hunne ondeugd mislchien veel minder , dan
„ die, welke gy bedreven hebt, naar dit kwaad nam
„ toe , de cene zonde vloeide uit de andere, en zo
„ wierd hun ongeluk voltooid. In liet be-in dach„ ten zy even als gy nu denkt , en verwierpen de
„ tucht, daar zy door naar het goeddunken van hun
„ hart te leven zich verbeeldden veel gelukkiger te
„ zullen zyn. Hoe decrlyk wierden deze ongeluhki„ gen in hunne verwachtingen te leur gefield! en wat
„ hebt gy te wachten , wanneer gy op het zelfde
voetfpoor voortwandelt ! Is het niet de gemakkelykile weg om voor onheilen bewaard te blyven ,
„ dat men zich fpiegele aan de voorbeelden van an.
deren."
Wy vertrouwen , het zal der Leeuwarder Gemeente
ian geenen yver of achting , en onzen Landgenooten
an geene zucht naar goede en welbewerkte Lcerrccïezten mangelen , om den kundigen BRINK allezins aan
te moedigen tot het voortzetten van eenen arbeid, dieii
hy, uit kracht zyner belofte, zo wel begonnen heeft.
Als vereerders zyner bekwaamheden, mogen wy van
hem verlangen, om dan Bene en andere onnaauwkeurigheid in de taal te vermyden , die wy ongaarne ,
waar (lichting het hoofddoel is, willen opmerken; hoezeer zy kleene vlekken zyn in Benen anders gevalligen ityl.
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te,;,tlag• van het voorgevallene, vóór, by, en na de Perlosfb.:g
der Fluisvrozun'e van loffis. SClIUSLER, op den 19 April
J803, door RoELOFF SCHRrUDER , Harmsz. , Stads
T íroedymieester te 4mJlerdain. Ter verdediging zyner han
Te fim/Ic dam, by L. van-drht'yze,gnamk.
ES, 1804. In gr. S;vo. aS bl.
y'eriag van het voorgevallene, vier, by, en na de áedeane
/erlosfing door den Vroedmeester r.. SC FIRE UDER, aar.
onyne geliefde Echtvriendinne SOPIIIA ELISABETH LIJM,
welke aan de Gevolgen derzelpen , [derzelve] op den 18
?November 1804, in den ouderdom van byna 39 jaareva is
ezverleeden ; door J. SCHUSLnh.. Ter wederlegging van
't Tie;fag, door sciirnuDE11- in dato ro Dec. 1804
nitgegee;'en. Te Arnfíerdam, by M. Schooneveld, r8o .
la gr. 8vo. a bl.
et is geen zeldzaam verfchynzel , den beoclfenaar
der Genees-, Heel- en Vroedkunde blootgellcld te
zien aan de bedilzucht , ten minften aan de beoordecIiug, van het Algemeen. Zonder te willen of te kun
nagaan, welke veelvuldige byzonderheden en verfchil--ne
lende wyzigingen 'er zelfs by de in fchyn analogi/che gebreken en ongemakken kunnen plaats hebben , en veelal
indedaad aanweezig zyn ; weshalven ook ieder Lyder ,
gelyk. 1-HUFELAND te recht aanmerkt , ten ftrengflen behoort geindividualizeerd te worden; — zonder, verder, te
bedenken., dat alleen de'ervaaren uitoeffenaar dier weetenfchappclyke kunilen in de gelegenheid is, zich een denk
te vormen van die mocijelyke en foms ondoordring--beld
baare keeten van oorzaaken, toevallen en gevolgen ; -zonder, eindelyk, in Raat te zyn , om de groffte mistlagen bchoorlyk te kunnen onderfcheiden van de beste
behandeling: acht zich een ieder bevoegd, om, zelff's in
die gevallen , welke den fcherpzigtiglten Genees- of
Heelkundigen veel zorg en nadenken veroorzaaken, zync.
11em uit te brengen, en een vonnis te vellen omtrent dc
behandeling der ziekten. De bekwaame man, nogthans,
inwendig overtuigd, dat hy volgens kunst en geweten te
werk gegaan is, zal zich verheven achten boven dergelyke ongegronde oordeelvellingen; en bovendien door de
onaangenaame en langwylige omwegen, die hy zonde moeten infiaan,om zich voldoening te verfchaffen,afgcfchrikt,
&E rT . 1405. NO. 1.
wordt
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wordt by eindelyk, als 't ware , onverfchillig omtrent zoodanige beoordeelingen , althans zoo lang dezelve binnen de behoorlyke paalen blyvcn ; en by zal
best doen , dezelve te vergelyken by the ongcnecslyke ongemakken , welke by aan het ziekbed aantreft
waaromtreut alleen verzagting , maar nimmer grondige geneezing mogelyk is (*). Van een' geheel anderen en erníliger aart , intusfchen , worden zoodanige
gevallen, wanneer de ontevreedenheid zou verre gaat,
dat men, door eene Itelli.ge aantyging , by het Publiek
ten toon gef}eld wordt , zoo als het geval geweest is
met de bekendmaaking van het overlyden der Huisvrouwe van den Heer Jol-IANNES SCHUSLER , in de
Amfterdamfche en Haagfche Couranten van de maand
November, in welke de Vroedmeester R. SCHREUDER ,
met ronde woorden, (om de zagtíle uitdrukking te bezigen) als de oorzaak van den dood dier Vrouwe wordt
opgegeeven; alsdan wordt onvei ichilligheid pligtverzuihn
omtrent zichzelven , zyn Huisgezin en de Kunst , en
Ililzwygen fchuldbekentenis. Ielen kan, wel is waar.,
niet ontkennen , dat zoodanige flap , als die van den
fleer SCHHUSLER , wanneer men niet ten flerkllen overtuigd is , dat het ongeluk een onmiddclyk gevolg is
van eene kwaadwillige nalaatigheid en verzuim, (welk
onvergeeflyk gedrag by eenes Genees- en Heelkundigen
indedaad eerre openlyke beffrafling verdiende) door zeer
weinigen zal goedgekeurd worden. Want , behalven
dat het reeds a priori zeer mocijelyk is , in dusdanige
duistere vroedkundige gevallen , het waare te ontdekken, en zoo beflisfend te oordoelen; zoude Leen ook,
de
,

(*) Wenfchelyk ware het intusfchen , dat men op zoodani-,
ge middelen bedacht was , waardoor die geenen , welke met
liet Geneeskundig Toeverzicht belast zyn , meerdere macht
verleend wierdt , om aan dezulken, welke zich mor redera
over dergelyke onreehtvaardighéden, en byzonder van de
zyde hunner Kunstgenooten, te beklaagen hadden, langs
een' korteren weg recht te verschaffen. Mis['ch-ien -dat de
Heer sCHREUDER alsdan ook zoude befloten hebben, om, in
plaats van den anderzins welmeenenden en voorzigtigen raad
van de Heeren BONN en DE BREE (zie bladz. to van deszelfs
Verdeediging) op te volgen , zich daadelyk, by het leven der
Lyderesfe , ter behoorlyke plaatze te vervoegen ; waardoor
veelligt al het misverstand en alle deze onaangenaainhedea.
waren voorgekomen geworden.
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Te zaak uit een neoreel oogpunt befchouwende , te
recht kunnen vraagen : Geí'Leld dat zoodanig iemand
zverkelyk het ongeluk gehad heeft om ter goeder trouwe te dwaalen, of het dan nog christelyk of menschlievend gehandeld zy, dc wraakzucht zoo verre te dryven , en hem op die wyze te behandelen ; en dat nog
in een geval , liet welk zoo lang geduurd heeft , in
welken tusfchentyd de driften en hartstochten toch anderzins merkelyk verkoelen?
Edoch zal deze bedenking geenzins den onguníligen
indruk wegneemen, welken eene dergelyke Advertentie
op het Publiek natuurlyk moet maaken ; en het was
dus met reden te wachten , dat deze zaak een ergerlyken
nafleep zoude hebben ; gelyk wy dan ook , behalen
de wederzydfchc nadere Advertenties in de Couranten,
de twee hier boven gemelde Stukjes voor ons hebben,
welke wy echter vertrouwen, dat, door het gerucht ,
welk deze zaak, byzonder in deze Stad, gemaakt heeft,
de nieuwsgierigheid algemeen na zich getrokken heb
gedeelte onzer Leezeren reeds be--bend,htgrof
kend zullen zyn; waarom wy het overboodig geacht
hebben , een uitvoerig uittrekzel van dezelven te leve
dus te kunnen voellaan, met onzen-ren.Wyglov
Leezeren onze bedenkingen daaromtrent mede te dee•
len; waarby wy intiisfchen vooraf moeten verklaaren
dat wy geheel onpartydig zyn te werk gegaan; terwyl
ivy ook in geene betrekking hoegenaamd staan met de
perfoonen , die in dit twistgeding betrokken zyn.
Ten opzichte dan van het Stukje van den Heer scHREU.
DER, — het geen voornaamelyk beftaat in een eenvoudig
verflag van hetgeen met den Schryver van 14 December 1802 tot 3o November 1803 aan het huis van den
Heer SCHUSLER , en vervolgens naderhand buiten hetzelve voorgevallen is , waarachter tien Bylaagen geplaatst zyn, waaronder byzonder in aanmerking komen
tie getuigenisfen van de geleerde Heeren BONN , VAN
GESSCHER en DE BREE , die alle (fchoon meestal voor
SCHREUDER luiden , --wardelyk)tnvo a
inoeten wp openhartig met den Hëer VAN GESSCHER
(Bylaage Lit. I.) verklaaren , dat wy, volgens het gerelateerde aldaar, geene gronden gevonden hebben , waaruit de voorgewende nadeelen zonden hebben kunnen
ontilaan. Wy kunnen en willen trouwens niet antveinzen, dat w, by het leezeu- vai geme}d Stukje,
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op zonlmige onnaauwkeuriglieden Rieten , die wei ce.
nige aanmerking verdienen. Zoo zonde men b. v.
kunnen blyven ftilílaan by het verhaal van de ontlasting der Nageboorte, waaromtrent zomniige Vroedkundigen het niet met den Schryver zullen ééns zyn, om
vóór de ontlasting het lyf te fluiten, althans zoo daartoe Beene byzondere redenen zyn. Vervolgens zegt de
Meer SCIIREUDER ook niet , dat dc Nageboorte afgehaald, noch dat hy by de baarende of verloste Vrouw
den Catheter gciippliceerd heeft. Zoo zoude het ook
eenigzins kunnen bevreemden , dat SCHREUDER , die
toch vóór de verlosfing, en , gelyk van achteren blykt,
mèt zeer veel grond, vermoedde, dat hier een verborgen gebrek plaats hadde, geduurende de verlosfing hoegenaamd geen onderzoek daaromtrent gedaan heeft; wy
vinden ten minoen niets daarvan gerept. Eindelyk
zonde men aan dien Vroedmeester met grond kunnen
vraagen, waarom hy, nadat by den Geneesheer RENSING niet te huis vond, (bladz. 7) geene nadere p00ging gedaan heeft , om dien Heer hoe eerder hoc liever
op te zoeken en zyne gedachten mede te deden. Alle
deze bedenkingen intusfchen , die wy als onpartydige
beöordeelaars niet konden voorbygaan, willen wy echter geenzins aangezien hebben als iets te kunnen bydrtagen ter meerdere bekrachtiging der gedaane befchuldiging. Integendeel, wy herhaalen het, dat SCHREUDER i
volgens dit verflag , by geene mogelykheid de oorzaak
honde geweest zyn van die ongemakken, welke den dood
der Vrouwe fchynen veroorzaakt te hebben. Nogthans
befchouwden wy de -quaflie hiermede niet als voldongen.
Prys ftcllende op het aasdi et alteram partem, vermeenden wy , zonder het zedelyk character van den Heer
SCHREUDER te na te komen , ons oordeel omtrent dit
Geval met recht te mogen opfchorten ; en zulks te
weer, omdat wy ons naauwlyks konden verbeelden ,
dat de Heer SCHUSLER het van zich heeft kunnen verkrygen, om daarop eene zoodanige eclatante befchuldiging te gronden; om welke redenen wy dan ook, anderzins ten hoogflen afkeerig van dergelyke twistgedingen, die gemeenlyk op per fnaliteiten uitloopen, en g
zonder het miníle gewin voor de Geleerde Waereld ,
alleen tot vermaak van het Publiek dienen, in dit geval indedaad nieuwsgierig waren na eene nadere ver.taaring van de andere zyde. Dit is dan ook gefchied:,
bly,
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blykcns liet in de tweede plaats gemelde Stukje; om.
trent welk wy echter voorloopig kunnen zeggen , dat
.illezins toepasfelvk is het oude Hollandíche Spreekwoord : ,eel ge%hreeu w en weinig trol.
heeds de aanleg van dit Stukje van den Heer seHUS:r.nr , ícheen ons niet niet den aart der zaake overeen
heeft hetzelve , volgens het titelblad ,-komRig.Ily
ttitgegeevcn, ter n'ederlegging van 't TZerflag van sci-n ut u . Als Aanklaager, was by, onzes achtens , ver
niet om SCHREUDER te wcderieggen , maar om-pli;^t
zo.da ii e ;`<rcra te producecren, welke den Leezer vol
konden overtuigen, dat de Vroedmeester SCHREU--kone
i,we werkelvk ièhuldig is. Doch , om ons in geene
juridic i ie duwtien te verliezen, tot het Stukje zelve
overgaande, moeten wy zeggen , dat deze wederleggingen zoodanig ingericht zyn, dat zy, terwyl ze de zaak
hoegenaamd niets ophelderen , veeleer tot verdeediging
van s c; tr r. t, Dr i: zullen bydraagen. Men zal ten minlIen daaruit bel]uiten, dat liet SCHUSLER indedaad ontbreekt aan gewigtigere argumenten om liet Publiek te
overtuigen. Immers zal wel niemand het in zoodanig
geval als eerre wederlegging aanzien , dat de Echtgecliaote van den Heer SCHUSLER maar ééns door eerre
Vroedvrouw en tweemaalen door een' Vroedmeester ver
dat de klyfleeren niet van 1yn- maar van lamp--losti;
olie en kamillen gezet zyn ; dat de Vrouw , by het
uit dc koets flainpen van den IIeer sCHUMER , zon
gezegd hebben : „ myn God , waarom mogt ik-de
dezen man niet vroeger kennen ! " dat niet de lieer
acHRFUDER , maar dc Heer TENSING zoude aanbevolen hebben , om by de fpongies lutsjes te maaken.
Deze en dergelyke gezegden mogen van gewigt zyn in
zekere gezelfchappen by de koffykan , maar kunnen
leenzins in aanmerking komen, wanneer het de eer en
liet beffaan van onzen naasten geldt. Het eenigfle ,
waarby men in deze wederlegging , in den eerílen opflag, zonde kunnen blvven itilftaan, is, dat in dezelve
gezegd wordt, dat de Nageboorte door den Vroedmeester scIiRnunER afgehaald is , en dat de overleedene
daarby een flak gevoel van pyn had te kennen gegeeven , waarvan, gelyk wy reeds aangemerkt hebben , in
de verdeediging van SCHREUDER niets gevonden wordt.
I )an ook hieromtrent zal ieder Vroedlauidige niet ons
iniiemnicn, dat van zoodanige verlosfing van den moe13 3
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derkoek geene zoo hevige gevolgen te wachten zyrr g
vooral indien zy zoo verre in de geboorte gevorderd
is, en geheel gaaf ontlast wordt; welk laatfte sciius.
LER ook niet ontkent, dat hier het geval geweest is.
Buitendien zoude het ons ook geene moeite kosten.
omtrent het Stukje zelve eenige aanmerkingen te maa ken ; zo als b. v. dat de Heer SCHUSLER op bladz.
G zegt: „ Haare moeielyke Buiks- ontlasting, is een
gebrek dat zy had zo lang ik haar kende , zcedec t
den beloop van 12 Jaaren." En bladz. 16 leest
men: „ Zedert io Jaaren , was zy myn lotgenoot ,
„ zonder immer letzel van kwaalen, voortkomende uit
;, den [de] Baarmoeder , of andere deden in het lig
te kennen." Waaromtrent men, behalven het-„cham
zich zelve wederfpreekende , met recht zoude kunnen
vraagen , waardoor SCHUSLER overtuigd is , dat die
zedert twaalf jaaren nloeijelyke Buiksontlasting niet door
dit toenmaals verborgen gebrek veroorzaakt is geworden?
Dergelyke, en niisfchicn vry wat gewigtigere , aan
konden wy hier nog te berde brengen, in--merking
dien wy niet begreepen, dat , behalven de byzondcre
redenen , welke ons bcwoogen hebben om dezelve met
ffilzwygen voorby te gaan, het gezegde genoeg is, om
aan te toonen, dat deze zoogenoentde wederlegging van
den Heer SCHUSLER geenzins in flat is, de befchuldiging tegen SCHREUDER te vergrooten,of het ongenoegen,
't welk zyn overhaaste flap waarfchynlyk aan liet groot
fie gedeelte van het weldenkend Publiek gegeeven heeft,
en 't welk door de Advertentie van den fleer scxi,NER voorzeker niet verminderd is, in eenige opzichten
weg te neemen. — Met dit al willen wy het tot hier
toe gezegde niet aangezien hebben, als eene beflisfende
beoordeeling van het Geval zelve, of dat 'er eene zydelingfche befchuldiging in zoude opgefloten liggen, omtrent
een der Vroedmeesters , welke in dit geval betrokken
zyn. Wy maaken trouwens geene zwaarigheid, te ver
dat , zoo weinig wy het gedrag der zulken-klaren,
goedkeuren , welke 'er op uit zyn om hunne Kunsti
g'enooten
by iedere gelegenheid in een ongunflig dag
cht te fleIlen, wy het ook geenzins ééns zyn niet de-l
zoodanigen, die, dikwerf tegen hun beter weeten aan, de
ongerymdíle zaaken goedkeuren, en omtrent welken zeer
toepasfelyk is het zeggen van nioLIERE : ifccordds snoi lee
pt
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p7trgation, je s'oris accorderai la faignée! Wy zouden dus

cook niet geaarfeld hebben, onze gedachten daaromtrent,
zonder de miníac terughouding , onzen Leezeren mede
te deden, wierden wy daarin niet wederhouden door de
gebrekkige inzichten, wegens het gebrek zelve, deszelfs
beloop, enz. ; terwyl ieder onpartydige deskundige met
Eins van gevoelen zyn zal, dat 'er in de ftukswyze berichten van dit geval te vecle gaspingen plaats hebbèn,
om zich een waar en juist denkbeeld van hetzelve te
kunnen vormen. En wie kan be;lisfen, of iaen, by de
aaaewkeurigflc bcfchryving van het beloop der ziekte,
nog in ílaat zou zyn, derzelver weezenlyken oorfprong
llkïiig te hepaalen; en of, daarenboven, het gebrek niet
van zoodanigen aart geweest is , dat het de ongelukkige Lvderes , onder welke behandeling ook, zeker had
doen bez,vyltcn ? Zoodanig is het intusfchen meestal
gelegen niet dergelyke twistgedingen: de berichten worden ftuukswyze en veelal zoo gebrekkig voorgefleld,
dat de Geleerde Waereíd 'er niets by wint, en men niet
in limit is, dezelve grondig te beoordeelen; terwyl zy
echter , aan de andere zyde , een' zeer nadeeligen indrok achterlaaten op het Algemeen. Hoe menige Zwangere , die beíloten had zich door een' Vroedmeester te
gaten verlosfen, zal nu, misfchien, door dit Geval afeíchrikt , liever verkiezen , zelfs in die dringende gevallen , welke de geoeWende hand eens Vroedmeesters
vorderen, zich en haare vrucht aan de gevaarlykfle gevolgen te waa gen ? En dit geeft ons aanleiding tot eerie
meermaalen gemaakte bedenking,welkewy hier nog nevens
voegen ; of het niet Gene ernftige overweeging verdiende,
E-)m de bekendmaakingen van fterfgevallen in de Couranten zoodanig te bepaalen , dat zy alleen den naam en
ouderdom der gcftorvenen, en niet de oorzaak van derzelver dood, behelsden. Immers zal men gaarne erkennen,
dat liet voor 't Publiek van geene de minfee nuttigheid
is, te weeten , dat b. v. eene vrouw in haare zwangerheid, geduurende de verlosfing, of kort na dezelve,
geftorvcn is ; het welk daarentegen op gevoelige menIchen , byzonder die zich in zoodanigen roeiland bevinden, den nadeeligiten invloed kan hebben, en zelfs
rte eenvoudigfte gevallen gevaarlyk , ja doodelyk doen
worden.
B q.
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Oordeelkundige I leiding tot de Historie van Gelderland,
door W. A. VAN SPAEN, in 1795 Extraordinzrrjs Rasdi
in Gelderland; Scholtus en Dyk graaf binnen en barite;„
Hatters; Hoogfchout van Maa iricht. IJle Deel. .1
Utrecht, by B. Wild en J. Altheer, i8oi, ira s„. qr.
hi. 411. hele Deel, i8o2, bl. 279, met eerre;; Cody.;
Diplomaticus van 109 U. IIIde Deel, 1804, bbl. 4.
.!Ales buiten de hoorberichten.
Zy7aarfchynelyk zal de Lcezer zich verwonderc!? ,
V' dat wy tot no- toe gewacht hebben met oenig
bericht te geeven van een Werk, waarvan de twee eer1c Deelen reeds zolang in het licht zyn geweest ; en
inisrchien , dat wy, na zo langen tyd draalens, 'er in
het geheel van fpreeken. Wy vinden deeze verwondering niet ongegrond, en daarom ons verplicht, Iiicrvran
kortcivk reden te geeven. Op het eerffe diene derhal-•
ven , dat liet Werk eerst in den loop deezes jaaras (`)
tot onze kennis is gekomen; en op liet tweede , dat áíe
Iuiioiid des Boeks voor de Gefehiedenis van een aa;izicnlyl: gedeelte onzes Vaderlands te bclangryk , de
verbaazeiide moeite, door den Schryver in liet verz:lmelen en bearbeiden zyner bonwfloffcn aangewend , te
verdienfi:clyh , en de uitvoering te lofwaardig is, om
het Stuk voorby te gaan, zonder liet onzen Leezeren,
in liet byzonder hun , die oenigen prys (tellen op de
Gefchiedenis en Oudheidkunde des Vaderlands , naar
vermogen aan te pryzen. Ondertusfchen zullen wy. ons
der kortheid bevlytigen , en van den inhoud der drie
uitgekomen Deelen in ééns een beknopt en oppervlak
bericht geeven, meer gefchikt om den weetlust des-kig
Leezers te fcherpen dan te verzadigen.
Voor liet Lerfte Deel is Gene Voorrede, voor ieder
der twee overige een Tfoorbericht geplaatst. In de eerstgenmelde geeft de Schryver reden van zyne verkiezing
om een onderwerp van deezen aart te verhandelen, en
de gellachtregisters en herkomst der oude Gelderfche en
Zutphenfche Greaven na te fpooren, en doet ons vervolgens hoopen , dat by , na het afloopen des tegenw ordigen Werks, „ de Gelderfche Historie, in haare
g eheele uitgeilrektheid, of ten minflen , in een aanzie_,lyk gedeelte van dezelve, op nieuws zal aani;rypeil
(*) De Recen/ent fchreef dit in Wintermaand 1804.

HISTORIE VAN GELDERLAND.

}Is

, pen en bewerken (*)." --• Van harte wwwenfchen
wy, dat de noodi c krachten en lust, ter nitvoeringe
van dit voorneemen, iemand, wiens kundigheden hein
,daartoe zo recht gefchikt inaaken , belten,iig mogen byblyven , en de noodige hulp en meuedeeling,
vair hierendaar berustende papieren hem niet ontbrceken (t).
Het oogmerk van het tegenwoordige Werk zullen
wy met des Schryvers eigene woorden voordraagen.
De ƒlaat van Gelderland," zegt by (.}) , „ of eer„ der van de landen van Nederduitschland , die nader„ hand dien naam droegen , voor de Regeering van
„ KAREL DEN eizoo rEti , is buiten myn beítek, alzoo
„ myn oogmerk is alleen te befchouwen , de echtheid der
Ilistorie der zoogenaamde Gelder fche Voogden ; den
„ oorlprong der Graven van Zutphen en Gelre ; de
„ verecniging dier twee Graaffchappen; liet aanweezeu
van OTTO van Nas au , en de waarheid van zyne
„ Huwelyken met ADELFIEID van Pont en niet SOPJIIA
ian Zutphen , de afftaniming van de Graven van
Gelre uit het Huis van Xasjau, en verders van liet
„ Geflachtregister der Graven en Hertogen van Gelre,
„ tot dat dezelve in den niannelyken flaw, niet Hertog
r EYNALD , uitgeflorven zyn, te hepaalen. J'evens,
zal .... moeten gefproken worden van de Graven
„ in Hameland en van Redinchein , van de Heeren cii
„ Graven van Loen ... en van eenige byzonderhedeii
„ tot de onderfchciden gedeeltens van Gelderland be„ h oorende. ... Ook heb ik vermeend eenige berichten te moeten geven aangaande de Bezitters der Ban„ ncrycn Bronckhorst , JJlisch , Batenburg , Bes en
„ Baer, . . en achter het Werk zal men eenige Charters vinden , die of niet , of gebrekkig , zyn uitgegeven." Na eene korte uitweiding, over (Ie zucht
van alle Volken om zic.ri eene doorluchtige (§S) of komst
te geeven, en de verdichtfelen, daaruit dikwyls rnrtílaan,
geeft (Ie I-Icer VAN S AE v eenig bericht van de midtlelen , welke by ter uitvoeringe van zyn Werk by
-

de

(*) P1. VIII.
(t) Zie bi. IX. XIII. en E';orber. voor liet Derde Deel,
bi. V env.
(.l) L1. IX, env.
(y) Doo;^zichtit•e Raat bi. X. reg. t. v. o. maar dit is blykk
baar eene drukfcii.
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de hand heeft, verzoekt de hulp en inlichting vals
kundigen tot deszelfs voortzetting , en eindigt deeze
Voorreden met Bene verfchooning te maaleen over zy.
nen ftyl en de meni gvuldige drukfouten, door dc ver
Drukpers (*) veroorzaakt. Inderdaad de-wyderingva
laatíte zyn vry talryk, en , fchoon veele in Bene lyst
van Errata, welke achter ieder Deel gevoegd is, ver,
beterd worden , zyn ons onder het leezen nog ver
andere voorgekomen. Wy verheugen ons-fcheidn
daarom, dat , by het drukken van het Derde Deel ,
een kundig Vriend des Schryvers de moeite van nazien
wel heeft willen op zich neemen (t). Omtrent den
ftyl, fpelling en interp un^7uatie zyn den Schryver reeds
in een ander Maandwerk Benige aanmerkingen onder
het oog gebragt , welker gegrondheid by ter laatstaangehaalde plaatze erkent. Wy behoeven, om die reden,
daarop niet itil te ftaan. Eene aanmerking alleen zy
ons geoorlofd. In een Werk van deezen aart vordert
men geene welfpreekendheid, gelyk de kundige Schrvverg te recht aanmerkt. Duidelykheid van flvl en eenvoudige klaarheid van uitdrukkingen zyn genoeg. Maar
deeze zyn ook volftrekt noodzaaklyk. Doorgaans heeft
ook de Heer VAN SPAEN deeze vereischten wel in het
oog gehouden. Maar enkele plaatzen zyn ons voor
waarin zy, naar onze gedachten, beter kon -gekomn,
bewaard zyn. Slechts één voorbeeld zullen wy-den
bybrengen, om ruimte te befpaaren ; want Wy kunnen
ons hieromtrent niet recht verflaanbaar maaleen, zonder
etlyke achtereenvolgende regels af te fchryven. Bladz. a
des EerffenDeels zegt de Schryver van HENDRIK, Granve van Zutphen: ,,^Iy is getrouwd geweest, met eerre
dochter van CUNO van Nordheina , Graaf van Bich„ Tingen (4-), en van CUNEGONDE van Orlamunde,
„ maar haar naam wordt niet gemeld. Zy had drie
zusters , eene getrouwd met WILLEM , Graaf van
„ Lucelenburg , wiens zoon COENRADT in HuWelyk
„ nam ERMINGARD, HENDRIKS zuster, ADEÍ.A , eerst
getrouwd met DIRCK , Graaf van Katenlinburch ,
„ Cu

(*) Het Werk is gedrukt te Utrecht, en de Vaorredc getekend HELLEVUE by Cleef.
t) Vcorberic^ht voor het 3de Deel, bl. 8.
(ll In de Gellachttafel der Gr. aven van Zutphen, tegen
bi. 255 ingevoerd , wordt by genoemd corso van Noord-fver
-he;zs,
Gaaf van Buch_lingen.
(
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„ en daar na niet

FIELPEIUCK, Graaf van Plozeka en
getrouwd eerst met wIPERT, een Ede„ len Heer in T Fiuringen en naderhand niet THIEF„ FOLD, Markgraaf in Beieren. Uit dit Huwclyk zyn
„ zeker geene kinderen gefproten , dewyl by door
zyn broeder opgevolgd is." Zo als deeze woorden liggen, zoude men de laatlle ziníilcdc natuurly-lc
verftaan van CUNEGONDE's huwelyk met THIEPPOLD,
terwyl zy evenwel doelen op het huwelyk van lIENDRiK met CUNEGONDE's zuster; zodat de onmiddcllyk
voorgaande zinfnede als eene foort van parenthelis of
tusíchenreden moet befchouwd worden. Dit ziet Fien
uit hetgeen de Schryver reeds te vooren gezegd had;
maar hier is het niet duidel.yk. Op verfcheiden plaat
zouden wy iets dergelyks kunnen aanmerken. Den-zen
oorsprong van zulke onnaauwkeurigheden kunnen wy,
misfchien , eenigermaate vinden in de ontdekkingen ,
welke onder het opítellen van deeze foort van Herkeu
van tyd tot tyd gedaan , op den rand des opftels aan
vervolgens by het overfchryven voor cie-getknd,
drukpers in den tekst ingevoegd worden. Hierdoor worden wel eens zinfneden van elkander verwyderd, welke in
het eerfle opflel elkander onmiddellyk volgden, en dus
ontftaat ligtlyk eenige verwarring, ten minflen duister
indien men niet by het in 't net fchrvven alles-lied,
met oplettendheid naga, en de noodige verfchikkingen
maake. Vooral zal dit gebeuren, wanneer men zyn optel
door eenen anderen doet afi'chryven, gelyk, misfchicn,
het geval is by den Heer VAN SPAEN (*).
Achter de Voorreden voor het Eerfile Deel volgt Bene
foort van Inleiding , waarin de Schryver zyn Oogmerk
en de Verdeeling van zyn Werk ontvouwt. Zyn oogmerk is niet zich op te houden met der alleroudflen
(laat des Lands, maar „ alleen de verdeeling in latere
dagen [te veeeten na de tyden van KAREL DEN GROO„ TEN] te onderzoeken , en vast te ftellen op welke
wyze , de onderfcheidene gedeeltens van Gelderlend
„ aan een zyn gehegt , en deswegens de namen en de
q, geIlachtregisters der oude Heeren en Graven, zoo veel
„ mogelyk te bepaalen (t)," ten einde hy, by het uitwerken der Gelderfche Historie , zich met dergelyke
nafpooringen niet behoeve op te houden. Daartoe ver niaart
;

CUNEGONDE,

,

Ç *) Voorberielit voor liet :,fie Deel , bi. VIII , r. 3.
! B1. 3.
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klaart hy (*) eerst te zullen handelen vein Heztneland ,
oudtyds een vry uitgeflrekt Landfchap, dat wel, voor
het grootfte gedeelte , aan de rechter zyde des Ysfels
gelegen was, en tot Saxen behoorde , doch waarfchyiielyk ook , aan de andere zyde dier riviere , zich uit
dat gedeelte van het oude Friesland, dat nu-breidn
de Veluwe heet. „ Vervolgens," zegt hy, „ zullen
„ wy overgaan tot liet Graaffchap van 7.zwtphen, en....
aantoonen , hoe hetzelve met Gelderland is veree„ nigd..... Veluwe meer betrekking tot Zutphen , dan
tot Gelre , van ouds gehad hebbende , zal daar op
volgen , en wy zullen , zoo veel mogelyk , opfpoo7
„ ren de Graven en Meeren , die dat Land befl:ierd of
,, bezeten hebben. . Het Overquarticr tusfchen
Rhyn en Maas... zal daarop volgen ... In dat Quar„ tier moet de wieg der Gelder/the Graven gezogt wor„ den , deivyl Pont en liet Drostampt van Gelre haart
[1. hunne] oudite bezittingen waren, die met der tvd
„ zig ook aldaar meer uitftrekten. Ter dier gelegenheid
„ zullen wy van den oorfprong van dat huis ('preken. .
de Gefachtregisters der Graven, op [l. met] behoor„ lyke bewyzen geflaafd, opgeven, en by liet uitfler„ ven van het manlyk oir eindigen. tidy zullen liet
„ quartier van Nymegen in dit werk onaangeroerd la„ ten, dewyl de Graven van TEYSTERBAND, en ande„ ren, die aldaar regeerden, geen ftamgenooten der Gel„ der /the Graven waren," enz.
Dan in dit Ontwerp is naderhand verandering gekomen. In het Derfte Deel vinden wy wel cent breedvoerige Verhandeling, van bl. 32 tot 165, over I-lanaeland en de Heeren , welke daar het bewind hebben in
handen gehad, welker fchifting en fclieiding den Schryver eerre verbaazende moeite moet gekost hebben, els
doorfiaande blyken draagt van Bene uitgeftrekte en net
gezonde oordeelkunde gepaarde belezenheid in de fchriften der Middeleeuwen ; waarop volgt eerre dergelyke
over de Graven van Zutphen , nevens een hertoog over de
Bannerheeren, en Berichten aangaande Bronckhorst, Ra
en anderen , welken wy boven, reeds gemeld-tenburg,
hebben. -- Maar in het Voorbericht voor het Tweede
Deel betuigt de Schryver zyn leedweezen van „ zvne,.
„ belofte niet te kunnen vervullen" met betrekkinge
tot de Veluwe; waist daartoe denken ivy zyne woorden
te
* j Bl. 4 env.
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te moeten bepaalen ; en dat liet „en„ niet ;nnogelvk is geweest, „ uit egte beícheidcn en onwraakbaare bewy:
„ zen een geheel zamen te flellen (*)." Zyne vcrwydering uit zyn Vaderland, en dc moeielykheid om tot
verscheiden ilukken toegang te krygen , waren daarvalt
de voornaame oorzaaken. Ili hoope , evenwel, van na
ontdekkingen te doen ,' stelde by dc behandeling--der
van de Peluwe , het Graafschap van Teister/,and, en
eenige gedeelten van het Quartier van Nymegen (welke
laatfte nu mede in zyn heftek getrokken werden) uit
tot een Derde Deel. „ De oorIjjrong van liet eigen„ lyk Graaffchap Celre," zegt by (t), „ en de opvolging der Graven" [Van GERFMRD DEN 1, die In 1094
voorkomt (1), tot EDOUARD , die in 1371 Sneuvelde (§)J
„ is alleen de inhoud van dit tweede Deel, " waar
achter een Codex D ploinaticus gevoegd is, of eerre Verzameling van Charters, „ die tot bewys moeten die„ nen, en die tot nu toe onbekend, of elders verminkt
afgedrukt waren , " enz.
Het Derde Deel handelt van het Quartier van Nymegen in het algemeen; van Teisterbant, en van de Betuwe:
van de Uelnlr'e wordt hier nog niet gefproken. De reden daarvan wordt op Bene voldoende wyzc voorgedragen in het Voorbericht voor dit Deel des Werks.
Door de wyze , waarop de kundige Schryver meende
het Quartier van Nymegen te neoeten behandelen, „ is
„ de ítoWe onder het bewerken zoodanig aangegroeid,
„ (lat het ozmiogclyk wierd, dezelve in één deel te bevatten; dus zal nog een vierde deel volgen... Voor
liet volgend deel blyft [l. blyvcn] ;eipaard, de Lan=
den tiuslchen Maas en haal gelegen ; de Lélu,we ;
eenige aanzienelvke vcrmecrderingen en verheteringelt
op de twee eerste Deelen ; eerre Bylage van belangrvke Charters; en. een algemeen Register , voor dit
„ Werk onontbcerlyk." (**)
Met verlangen zien wy het Vierde Deel en des
chryvers vorderen nuttigen arbeid te gemoet, en wenichen van harte , dat , terwyl het Franfche Gouvernewenit hem „ tot alle de Archiven van Landen , Steden,
„ Capittels en Kloosters , eenels onbepaalden toegang
„ ver(k) Bi. IV.
(4) II Deel, bl. ioá.
(t) dld. Bi, V.
O !ila'. bi. 2 74.
(**) Voorbericht voor het III Deel, bi. IV.
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„ vergunde ," terwyl byzondere „ Liefhebbers der
„ Oudheid , in en buiten 's Lands hein door hunne
vriendlykheidverplichtten , .. de Archiven van Gelder-„ land zelve , en de Stukken ter Griffie van den IHos , ve C)".. niet langer voor hein, mogen gefloten blyven,
(*) Voorb. III D. bl. V, VI.
Reis van een Britsclt Gezantfchap naar het Koningryk Ava ,
in 1795. Door MtcHAEL SYMES. Uit het Engelsch. Met
Plaaten en Kaarten. IIIde era laatfle Deel. Te Amflerdaiii,
by J. Allart, 18o44 In gr. avo. 299 bl.
uitgave van dit Deel zien wy deeze GezantfchapsM Reisde van
den Heer sYtiMES voltooid. Hebben wy de twee
Deelen onzen Leezeren doen kennen

voorgaande
(*), wy mu.
gen hun van dit niet onkundig laaten.
Reden te over vondt de IIeer sYMES , om den verwyi ,:eden
ty d zyns verlangden opwagtens ten Hove te befchryven als
doorgebragt in het genot van alle perfoonlyke genoegens,
welke het Land kon verfchaffen ; maar teffens om te klasgen,
dat, omtrent zyn openbaar chara&er,, het gedrag van het
Birmanfche Hof zeer beuzelagtig, trotsch en zelfs ondraagelyk verwaand was, doch dat hem, wat zyn perfbon aanging,
alle gemak werd toegebragt, en alle veiligheid zo beleefdlyk
bezorgd, als men in den befchaafdílen Staat van Europa zou
kunnen

verwagten.

By het aannaderen van den tyd tot de openbaaré Intrede te
Usnmerapoera, welke Stad zy flegts van den tegenovergeflelden oever der Riviere gezien hadden, deedt de Heer sYMEs
onderzoek na

de plegtigheden en eerbiedbetooningen, daarby

in acht te neemen , en hoe het zou geíleld zyn niet den rang
van een Chineesch Gezantfchap, daar gelyktydig, 't welk
geen Keizerlyk Gezantfchap, maar flegts eene Provinciaale
Bezending was. In den gevorderden voorrang werd bewilligd,
en alles ten optocht geregeld, niet zonder het te boven worftelen van veele Birmanfche gezetheden. De gefehenken voor
den Vorst worden befchreeven, en de overvaart in 't breede
vermeld, als ook de verdere reis op Olyphanten en Paarden,
met vermelding der reis-ontmoetingen , en berigt wegens den
byzonderen bouwtrant des Hofs. Het Gezantfchap moest
wagten tot dat alle de Prinfen van het Koninglyk Huis gekomen waren. Een tyd van twee oaten wagteris , zonder eenig
blyk van byzondere onderfcheiding, baarde verveeling; zo
ook de veelvuldige .aanmaaningeu tot eerbetoon. Een ge-

deel.-

(*) Zie QMS .d.r1. Lerret'oef voor i>^c3, W. z95 en 654.
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deelre des gevolgs werd niet binnen irelaatCn , en .zy alien
moesten de fchoeuien uittrekken. Zo kwanten zy in de hofzaal, aIs zeer pragtig bcfchreeven.
In deeze zaal zaten , met hunne beenen onder 't lyf ge boogen , alle de Prinfen en de voornaamite Adel van liet Bit..
vianJèlze Ryk. Naa dat zy op matten nedergézeren waren,
werd hun beleefdlyk te kennen gegeeven., dat zy de zoolen
van hunne voeten niet behoorden uit te. fteeken nh den ze
maar dat zy zich in dezelfde hou -telvanzyMjfi;
moesten zetten , als zy , die rondsbm hun zaten. Gaar -ding
zouden zy aan dit verzoek voldei n. htbbeil ; dan de vol-ne
ongewoonte , om niet de beeped krufsling onder 't-ítrek
lyf te zitten , maakte het hun onidoenlyk: zy -bóogcn hunne
beenen zo veel als mogelyk was ; doch hunne onbehen igheld
deedt veelera onder hun glimlachen. Niemand (prak 'er egter een woord over; en het fcheen, dat de moeite, welke
zy zich gaven, den Hovelingen veel genoegen gaf.
Een Officier des IIofs , binnen getreeden , deedt, van wegen zyne Nlajefleit, eenige vraagen, deeze van weinig beduidenis, geene van meer nadenkens, als gegrond op inboezemingen , wegens den oorlog tusfchen Engeland ent
Frankryk. By dit alles verfeheen zyne Birmanfche Maiefleit
niet; en halt de Heer sYMES reden om zich te bekiaageii
over de weinige onderfcheiding, met welke zy, in een en
ander opzigt, behandeld werden: dan by kropte zulks op.
Dit is de hoofdinhoud van het XV H. , waarmede dit Deel
aanvangt.
Het XVI H. befchryft veelvuldig afgelegde bezoeken by
Prinlèn en Prinfesfen des Hofs, doormengd met aamnerkingen
over het Despotistnus , de Trotschheid der Staatsdienaaren,
over 't algemeen. In den hoogsten graad waren zy verrukt
van de buitengewoone en veelvuldige pragt der voorwerpen,
welke zy gezien hadden. Veel hadden zy gehoord van de
heerlykheid der Godsdieníiige gebouwen ; doch alles ging
hunne verwagting verre te boven. De onbegrensde verfpilhug van het verguldzel, dat men zo wel aan de daken, talg
van binnen aan dezelve, te koste Iegt , moet onnoemlyke
fommen kosten.
Terwyl het Gezantfchap redenen hadt om op een voordeed.
gen uitflag te hoopen , gelyk de aanvang van het XVII H.
uitwyst, werd deeze hoop bewolkt door tydingen nit Europa ten nadeele van de Engelfchen, als in een' voor hun
nadeeligen oorlog ingewikkeld. Daarenboven hadden zy ftecds
met den trots van het Hof te flrydenn, en fionden 'er op, dat
zync Majefleit den Gezant met een perfoonlyk afr'cheidsgehoor zou vereeren. Gefchenken ontvingen zy op de tarn
hunnen kant overgegeevene. Men ontweek íleeds liet voluit antwoorden op den eisch om zyne Majetteit in perfoon
-

te zien, en olnfuierde alle handelingen met een kleed vaa

dub.

dtlUbelZln112ghe1C. Dit Zalnllle:eil CtcC'iï a1Es CCí1C11 flrlit
fchryven , zyn misnoegen te kennen geev ende over het ge
geen het Birmanfc,'ie IIof goedgevonden bath on!--drag,'t
trent zyn openbaar charaéder te houden, en tevens te ei!cihen.
eenti verklaaring van die punten, welke de onderwerpen van
zyn Gezantfchap uitmaakten , en eindelyk om te vorderen ,
dat by door den Koning in Perfoon zou ontvangen, ert voor
den Vertegenwoordiger van eentin gelyken en fouveraineu

Staat erkend worden.
Ongelyk waren de bejegeningen, welke hem intusfchen by
bezoeken aan de Prinfesfen en Prinfen bejegenden , alsmede
by andere Ryksgrooten. In 't einde werd hem verzekerd,
dat de Koning heul gehoor zou verleenen in het character ,
waar op hy aanfpraak maakte ; dat zyne vooroasen tot regeling en aanmoediging van den Koophandel, voor het groot.
lie gedeelte , 's Konings goedkeuring hadden weggedraagen.
Deeze lang begeerde inleiding tot 's Konings tegenwoordigheid, met de gefcnenken, welke daar by plaats hadden,
en de gehoorzaal breedfpraakig befchreeven hebbende, kwam
het lang verbeide uur van 's Konings verfchyning. Wy wil „ Wy hadlen dit met de eigene woorden opgeeven.
den weinig langer dan een kwartier uurs gezeten , wanneer de
gefloten deuren , die den zetel van den troon verborgen ,
met een groot geraas geopend werden om ons zyne Majefteit
te hiaten zien, komende de trappen op, die in een binnen
om den troon te beklimmen. Hy kwam-vertkgfchizyn
langzaam op, en fcheen ,het volkomen gebruik van zyne beenen niet te hebben , dewyl hy genoodzaakt was zich met zyne handen aan de leuning op te trekken. Ik werd egter onderricht, dat zyne fehynbaare zwakheid niet voortkwam uit
Bene lighaamlyke ongefteldheid, maar veroorzaakt werd door
de zwaarte der koninglyke kleederen, die hy aan hadt; en,
indien het waar is, 't geen men my vertelde, dat hy aan
zyn gewaad vyftien visf, dat is meer dan vyftig ponden ,
goud droeg, is het niet te verwonderen , dat hy zoo veel
moeite had om de trappen op te klimmen.
„ Boven gekomen zynde , flond by een minuut flit, zoo
het fcheen om adem te fcheppen , en ging toen nederzitten
op een geborduurd kusfen, met zyne beerven onder zyn lig.
haam gekruist. Zyn kroon was een hooge kegelvdrmige
muts , ryklyk bezet met kostbaar gefleente ; zyne vingers
waren bedekt met ringen , en zyne kleeding vertoonde een
man, die in het goud geharnast was, terwyl een vergulden of waarfchynlyk een gouden wiek op iedercn fchouder
hem zekerlyk geene verligting zal aangebragt hebben. Ily
fcheen een man van vyftig of zestig jaaren, van een flerk
geftel, doch in lengte beneden het middelbaare : by had
zwaare weezens>;rekken, en Bene donkere klQnr3 dan zyne

-
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Iiduding Was niet onbehaagelyk , en fcheen eerie verf}andige
en

onderzoekende ziel aan te duiden.

„ op de eerde verfchyning van zyne Majefteit ; boogetl
alle de hovelingen hunne lighaamen nederwaards, en vouw
den hunne handen in eene fineekende houding zamen. Van
ons werd 'er niets anders gevorderd -, dan ons een weinig
voorwaards te buigen, en onze boenen; zoo veel mogelyk;
binnenwaards te buigen ; zynde niets zoo onwelleevend en flry^
dig met de hofgewoonten, als de zoolen van den voet ni
het Bezigt van een aanzienlyk man te keeren. =- Vier Bra:
mins , gekleed niet witte mutzen en tabbaarden, zongen het
gewoon gebed aan den voet van den troon: Vervolgens trad
'er een Nakhaan op de open plaats voor den Koning , en
las , op oenen muzikaalen toon, de naamen der perfoonen i
aan welken op dien dag gehoor flondt verleend te worden,
verzoekende in eerre fineekende houding, dat zyne Majelteit
dezelve geliefde aan te neemen. Mm gefchenk behoud in
twee (tukken Eenaars goud taken; ook booden Dr. uucH n
en de Heer wooD ieder een Eiuk dan.
,. Toen onze naamen opgeleezen werden, verzogt men ons
ieder in 't byzonder, oenige greinen ryst in onze handen te
veemen, en ons zoo laag voor den Koning te buigen als wy
konden i áan welk verzoek sly óogenbliklyk voldeeden. —
Toen deeze plegtigheid geëindigd was, fprak de, Koning cel
nige onverltaanbaare woorden, die ik naderhand hoorde, dat
een bevel behelsden om eenige perfoonen met de tekens van
zekeren adeldom te begiftigen. Dit kéizerlyk bevel werd
oogenbliklyk door uitroepers in het hof afgekondigd. Zyné
Maje(teit vertoefde nog eenige minuuten ; in welken tyd by ont.
naauwkeurig bekeek, doch ons de eer niet aandeedt, om ,
behalven het voorgemelde bevel , een enkel woord te fpreeken. Toen hy opftondt om te vertrekken, liet by dezelfdé
tekens van een bezwaarlyken gang blyken, als by zyn inkomen.
Zoo dra hy weg was, werden de deuren weder gellootena"'
Niet veel reden hadt de Gezant om voldaan te zyn over
zulk eerre vergunning van zyne Majefteit te zien. Meer vol
voedt hy in den uitfiag zyner Handel - onderhan=-doenigs
delingen en de Bepaalingen, op de vaart der £ngelfche Schepen vastgefteld; fchoon hy op alle voorf'ellen geene toeftem•
fining ontving. „ Men kan," fchryft hy in het XVIII H.
,, egter niet zeggen , dat door de bewilligingen een weder.
zydit he handel werd daargefteld , gemerkt 'er nog veele hin.
derpaalen in den weg waren ; doch alleen , dat de gelegen.
beid 'er toe geopend was : waar van de goede uitflag zal af.
hangen van het beleid van hun, die het eerst den weg, welke hun is aangeweezen, zullen vervolgen."
Het bywoonen van eenige vreugdèfeestén , het afleggër^
van eenige affcheidsbezoekeu , maakets het overige deeze,.

r;JT^'. 1805; no. i:
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Hóofdíluks uit , en voorts de afreize te water, afgewf recd
met rydtochtjes te land , die aanleiding gaven om veel te
zien eh te befchryven ; als de Manufac`tuur van marmeren
Afgodsbeelden van Gaudma , wier oude Tempel en groot
Beeld breedvoerig befchreeven worden , en de vermaarde
Wellen , welke Olie opleveren, algemeen door het geheele
.$irmanfche Ryk in gebruik; zo bezogren zy een zonderling.
Bergvolk, onder den naam van Kayn bekend ; van 't zelve
geeft de Reiziger, in het XIX H., een breed berigt:
Het XX en laatfle H. behelst de affcheidstoebereidzelen om
na Bengalen te vertrekken.. Breed weidt de Gezant uit, on
hetHandelbelang van Engeland met het door hem bezogte Ryk
te ontvouwen, en de noodzaaklykheid om de Franfclte tegen
te fluiten. Hier komt veel voor, 't,welk voor deft-werking
Handelaar weetenswaardig is; en befchouwt by het fluk ver
een flaatkundig oog- De terugreize na en aankomst:-dermt
te Calcutta fluiten de Reis.
Nog vyf Byvoegzels , meest gewisfelde ítnkken behelzende
van de Gezantfchapsverrigtingen, vinden ivy aan de Reis toe-gevoegd. -- Dit Deel is , gelyk de voorigen , met Plaates,
epgecierd.
,

IJORATIUS Lierzansen. In Nederduitfche dichthiaat gevolgd,,
door PIETER VAN WINTER, NSZ. Te fImjlerdam , by P. J

Uylenbroek , i 8oq;. Met de Voorrede en de Manmei le ngen ,
370 bladti.

Proeve tiener nieuwe Overzetting van den Enecs, naar tier

LatyI? ; door PIETER VAN WINTER, Nsz.: Te flntflertlam , by
P. J. Uylenbroek, 18o4. 4o bladz.

A

lle vertaling is moeilyk, byzonder de dichterlyke. „ Iet
„ van d'eene tael in d'andere door tienen ergen hals te
„ gieten , giet zonder plengen niet te werk," zegt voNDEL (*) , naa wiep veele Dichters geleefd hebben , maar die
door niemsnd tot nog toe is geëvenaard. Niet minder fchran,
tier zegt een nder Schryver : „ De Poëzy is zo vol fyne
, geesten, dat zy in het overgieten vervliegen; en., als 'er
„ geen nieuive geesten hygedaan worden , blyft 'er niet&
„ over, dan het geen de 'Stockers terra damrata, of caput
, mortuutn , noemen (t)." Het eigenaardige der taal; de
fchikking , rolling 'en vloeijing van woorden en zinfneden ;
boe
(*) VoNDEL

voor zyne Eleara. Zie over dit en het velende

de geestige Proeve tiener Theorie der Ne erduirfchr ,pcizy, do*"
O. C. F. RuFFHAM, Q 47.

(t) Its den Gtrar`dlfas, lisle Deel, ht. 475.
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^ioe veel brengt dit alles niet toe tot de fchoonheid dies
'werks! En echter, dit alles kan niet overgenomen worden;
Een goed Vertaler moet ons hiervoor het eigenaardige kunItige en fchoone der taal, waarin hy vertaalt, als niet
we geesten, voor de vervlogene , teruggeven ; en ,00k date
nog kan hy ons het oorfpronkelyk fehoon maar zeer gebrek
kig doen voelen; Want ieder Land , ieder Volk heeft. zog
wel iets overeeníténtmende in zyne taal en zeden als b. v;
in zvne zeden en uiterlyke houding. By iedere vertaling
gaat }iet :atztionaale (als men het zoo noemen mag) verloren
Dat verband tusfchen taal en zin , dat zamenhangende van
woorden en zaken, is niet na te volgen; en even min als
een Grieksch held, op zyn Fransch uitgedost; ons bevrea
dligt , zal eene Nederduitfche vertaling van HOMERUS of no
RATIUS ons allezins het oorfpronkelyke naar waarde kunnen
'doen beoordeelen. Daarenboven , al wat op Iuchtgefieltenis,
landflreek , wetten , gewoonten , vaderlandfcb gefchiede
nisi. en honderd mindere byzonderheden, betrekking heeft;
'verliest zeer veel; Deze fynere geesten , zo fchielyk
en gentaklyk door hun opgevangen , voor wien het oor
werk vervaardigd is , Vervliegen meestal ; ¢f-fpronkely
tvy moeten , als 't ware, geheel te huis zyn b y vreemde,
het geen zeer weinigen gegeven is , en minst het geval is
by hun , voor wier de vertalingen eigenlyk gefchik.t zyn:
Zomuiiged dit alles gevoelende, willen de zaken mede in
den nieuwen form overbrengen ; doch alsdan krygt mën een
snfmakelyk mengelmoes ván uit- en inlandfche fpyzen; weide
fpoedig walgt, en geene vertaling mag genaamd worden: Z,Q
inoeilyk; Lezers! om niet te zeggen onmogelyk, is het, éeri
voortreffelyk werk naar waarde •te vertalen. Voegt hier nit
by, dat een Dichter niet wel kan vertaald worden; of het
stoet door eenen Dichter gefchieden (*). Poëzy in profs
te vertalen , is geheel van den waaren weg afgedwaald; in
Bene andere maat of rym over, te gieten , is niet veel beter;
zich zoo veel mogelyk tot dezelfde hoogte te verheffen; in
het zelfde vuur te deden , waardoor onze voorganger ontvlamde, en .tevens het eigenaardige onzer taal in íteS e van het
verlorene te bezigen, is het echte pad ingeflagen. Te recht
zegt de geleerde CONSTANTYN HuuCENS , in 't iklgemc n, van
alle vertaalde dichtwerken:

't Yertaelde fcheelt zo veel von 't o. tert4e1de_di b;,
4ls 't lyf en f chaduw (t).
.Ai•
(*) „ Het i$ onmogelyk , •, vindt then in de Leve*s efchr. 'aa
tierfch• verm.Iraliaanfihe Mannee,, enz. bl. 15i, „ dat een Dichter Woá^
, uertaald.worde; ofthet.moest xioar eenen Vichter get lde ,
(t) £eronbL Ude D. W. 53,5.
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Alle vertaling , zeiden wy zoo even, is mee11yk, in zon.
derheid de dichterlyke; wy durven 'er gerust byvoegen, bovenal de Lierzang. Van alle diehtfaorten is deze verreweg
de moeilyktte,zoo wel om behandeld, als overgebragt te worden. Nu eens teeder en zacht, dan flout en verheven, altyd is hy kort (*) , afgebroken , fchildel'end , £chaars in woorden, vol kern van zaken. Hierom vervloeit deszelfs kracht
door verwisfeling van taal. Zoodat (om alles zaam te trekken) hy, die eenen PINDARUS Of HORATIUS — niet als het
oorfpronkelyke; dit is ondoenlyk — maar goed vertaalt, onzes oordeels , voor een voortreífelyk Dichter te houden is, en
allezins verdient de achting en dankerkentenis zyner Landgenooten. Wy erkennen van gantfcher harte den uitmuntenden
Vertaler der Lierzangen van HORATIUS voor zoodanigeu. Het
dichtvermogen , zoo luisterryk in zynen Vader, zoo fchitterend
in zyne tweede Moeder, fchynt als by erfenis het deel te zyn
an onzen PIETER VAN WINTER NSZ. , die ons op zulke dicht>
proeven onthaalt , waarop onze landaard roem zal dragen,
zoo lang de Nederduitfche taal zal gefproken worden.
Twee Lierzangen van HORATIUS zyn door VONDEL overge.
brags (t) ; een gelyk getal door HUISINCA BAKKER (4) ; zes
door JEREMIAS DE DEKKER (§); Veertien door ANTONIDES (**);
maar
,

(*) Dit kort doelt hier elgenlyk op de uitdrukking; echter mag
enen het gerust op den geheelen Lierzang toepasfen: want (gelyk mer,
in onze dagen ziet) Lierzangen van etlyke honderden regels ftrydest
tegen de natuur van dit dichtfoort , en waren den Ouden geheel orcbekend.
(t) De ede van het IVde Boek, Pindarum quisgeds. &c., en de
egde van het Ifie Boek, Paris cum traheres, &c. Poëzy, Itte D.
bl. 438-443.
(4.) De I5de uit het IIde Boek, dam pauca aratro, &c. Poëzy,
We D. bl. toi, io2. De ede van het Vde Boek, Beatus ille, qua

procul negosiis, &c. Ilde D. bl. rog—tob.

(j) De 3ifle van bet me Boek, Quid dedicatum, &c. Rymoef. IIde
D. bl. 4r7, 418.
De sde van het Me Boek, Sic te diva potent, &c. Rymoef.
fide D. bl. 418-420.

De 6de van het TIde Boek, e

4
tir iGades,
&c.

Rymoef. Itde

'De rode van het Tide Boek, Rheu fugaces, Postheme, &c. Rymoef: Itde D. bl. 423, 424.

De a5iie van het IIlde Boek, pua me, Bacche,rapis,&c. Rymoef.

ilde D. .bl. 425, 426.

De 7de can het IVde Boek, Difugere nines, &c. Rymoef. Tide
D. bi. 427, 42S

(+) zite Uerzang van bet Iile Boek, Maecenas atavis, &c. Poïzy s
bl. 42O, 322.

54e Eierzang van het Iide Boek, equom memento, &c. Poizy,y
322, 323.

244e Lierzang van het Iie Boek, 0 navis referent, &c. Poëzyli
bl. 323 , 324.
adg Lierzang van het Iie Boek. s ,Vullus ar ento color, &G
P# iq,s

324 s 2 25.
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snzar niemand heeft, vóór VAN \INT$R, ondernomen, alit;
de Lierzangen van HORATIUS in onze taal over te brengen (*).
Wy mogen ons nu beroemen den gantfchen HORATIU3 in
een Nederduitsch gewaad te aanfchouwen (t).
De Lierzangen , thans in het licht verfchenen , behoeven
Beenzins onze aanbeveeling; ook zonder dezelve zullen zy
op wtioaren, dat is op zeer hoogen prys, door iederen bemin.
naar der letteren, gefteld worden. Zy zyn vloeiend, en
toch krachtig ; de vertaling is kunftig, zelden ftyf; het
..choone is zoo veel mogelyk behouden; de zin nimmer uit
í.et oog verloren.
Ten bewyze alleen , dat wy ze naauwkeurig gelezen , en
met het oorfpronkelyke hebben vergeleken , -- voorwaar
geenzins om de waarde van zulk een voortreffelyk Werk te
verkleinen; veeleer ten einde daardoor onzen welmeenenden
lof meerdere fterkte by te zetten, -- zullen wy eenige losfe
aanmerkingen te berde brengen.
Vooraf , echter , zullen ivy dit zeggen : Middelmaatige
Schriften , ter loops gelezen , kunnen met eene algemeens
beoordeeling volliaan ; zy verdienen Beene byzondere infpanning of vergelyking. Uitmuntende Werken, naauwkeurig
getoetst , vorderen eene meer ingefpannen beoordeeling,
welrode Lierzang van het Ilde Boek, Reitius vives , Licini , &c.
Poëzy, bi. 325, 326.
5de Lierzang van het I(te Boek, Quismultagracilir,&c.Poëzy,
bl. 3a 6 , 3 27•
3de Lierzang van het Vde Boek, Parentis olim fiquis, &c. Poe.
zy, bi. 327.
Ede Lierzang van het Vde Boek, paid immerentes, &c. Poezy,
bl. 32e.
fide Lierzang van het Vde Boek, Quo? quo fcelesti, &c. Poïzy,
bi. , 329.

lode Lierzang van het Vde Boek, Mala foluta navis, &c. Poizy,
bl. 330.
rode Lierzang van het IVde Boek, 0 crude/is adhuc, &c. Porzy,
bi. 33 i.
gde Lierzang van het IIIde Boek, Donec gratss erom, &c. Poëzy,
bl. 331 , 33 2
i7de Lierzang van het Ilde Boek, Cu,. me querelis, &c. Poëzy,
.

3de Lierzang van het IIIde Boek,

bl. 333, 334.
3uflum es tenacem, &c.
bi. 334_336.

Poëzr,

(*) Wy weten wel, dat de geleerde en niet genoeg gekende H. p.
K zulk een Werk heeft nagelaten, blykens 4e Lofredes va*
den Heer ne Boscu, bl. 29,30; dan dit is niet uitgegeven.
(t) De Heer LU$LINK zingt daarom, in een Gedicht aan den Heer
VAN WINTER, by de uitgave dezer Lierzangen:
Mogt menig Dichter in deez' hof een bloempje plukken,
VAN WINTEz tchenkt ons nu "t geheel dier meesterftukken,
Daar by, door tooverzang,wagr de echte geest in (peelt,
Net HUTDBCOPER, — welk een naam!—dien kunstroem deelt.

pos'rEau
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welke aanmerkingen met zich voert. By, de onkundige ine-

nigte, die hier aan de fchors der beoordeelingen blyft hangen, is het in onze dagen dikwyls genoeg, eene bedenking
tegen deze of geene enkele plaats te vinden , om liet gehèel
áf te keuren; waardoor niet zelden uitnemende Boeken, gebeer tegen de meening der beoordeelaars aan , den welverf
dienden roem moeten misfen. Om dit te voorkomen, betuigen wy te voren , dat wy , dooreenige weinige aanmerkingen , 'aan dit uitmuntend , ja éénig Werk, geen nadeel
willen hebben toegebragt; een Werk , bet welk wy onder de
voortreifelykfie Dichtwerken onzer Landgenooten eene plaats
Waardig keuren.
In den vyftienden Lierzang van het eerste Boek, waar NEREUS PARIS de gevolgen zyner fchaking van HELENA voorítelt,
brengt NEREUS, met de levendigfte verwen , het dagveld:
Van Grieken en Trojanen , als in een tafereel , PARIS voor.
't gezipt , en, zingt onder anderen:
Non Laertiadem , exit/urn tuae
Gentis, non Pylium refpicis?

Dit refpicis is hier, zoo het ons toefchynt, niet: hebt gy niet.
,te vreczen ? gelyk VAN WINTER het vertaalt; maar: ziet gy daar.
niet? gelyk VONDEL het overbrengt; of: ziet gy daar nier
Lichter n?
In den zestienden. Lierzang des tweeden Boeks , voorzeker.
een der fchoonae Zangen van f0RATlus , zegt by, zoo was
ils fchilderachtig:
Non enisn gazae, neque confularis
Summovet liétor miferos tumultus.
Mentis , et curas itiqueata circzisi3
Tet a volantes.

>^iq WINTER vertaalt dit aldus:
Gèen b tndeldraagrenfchaar, op 's Burgemeesters wenken,
Stilt oproer in den geest waarby het harte beeft;
Geen fchat, enz.
b

.

Bundeldraaggrenfchaar is een dier koppelwoorden , tvaarhi
tie Dichters in de eerlle helft der voorige Eeuw byzonder beuien fchynen gevonden te hebben, maar welke nu, te recht,
Worden afgekeurd. 's Burgemeesters, voor, van den Conful,
ï i shaagt ons eenigzins; daarenboven misfen wy ál het fchil-.
derachtige: de Lie ores, welke voor de Confides gingen, deen bet volk uiteengaan, om voor dien hóogstaanzieinlykent
Man rdimte te maken; dit is hier de kracht van fionrne yere .
de .LQor kan niet uit tien lvtc z'ettet of ï-uimen, enz.
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in den zesden Lierzang van liet derde Boek, waar HORATIUS
net de afzichtelykíle verwen de ongodsdieni igheid en ver
zeden zyner tydgenooten fcllildert, zegt by onder an--dorven
,deren, dat dc Ronieinfehe vrouwen zonder eenige verkiezing
nare eer veil hadden , zelf voor Kramers en .S aanfche
3cheepsbevvelhebbers. VAAN vVINTEIt Zegt:

Wie heeft haar weigring toch te fchroomen ?
,en ware, by geval, juist van 't Ilispanisch ftrand
Een ryke hand'laar waar' gekomen;
Die fluit een' kostbren koop van fchand' 1
Pe woorden , ten ware, by geval, zouden aanleiding kun en geven tot eene misvatting, alsof zoodanig een handelaar
, llcen voor haare weigering te vreezen had; en het tegengelteldc bedoelt HORATIUS.
In den tweeden Lierzang van het vierde Boek, waarvan
iet eerfile gedeelte den fchoonen lofzang op rnvDAxus bevat,
gebruikt HORATIUS deze trefelyke vergelyking:

Monte dccv;Te,2s , vel tt armais , imbres
Quern Eisper notes aluere ripas
Ferret, immenfirsque ruit
Pindarus ore.
Door VAN WINTER aldus overgebragt:

Dus als een bergfrootn, die, gezwollen
Door regenvlaagen , bruisfchend fielt ,
Die onbetembaar flort op 't maatelooze veld,
Doet Pindarus zyn voerzen rollen.
it ianaatelooze [immenfiis] behoort niet by veld.

Van den daarop volgenden Lierzang, benevens den negenen van het derde Boek , gaf de geleerde j, C. SCALIGER het
m erecrendfle getuigenis (*) : liefelyker waren deze hein, darx

der
("*) Poèiic. Lib. VI. p. 8ta, 8t3
„ Omnes inquam (HOuATII Odaè) tantae font venuflatis of et mihi,
•t aliis prudentioribus omnem ademerint fpem talium fludiorum. Infer caeterac vero, daas animpdverti , gibus ne Bmbrojiam quideta
^Ir
faut Neaar dulciora putem. Alterg ç/# tertia .griarti libri.

Quem to Melpomene femel
Wafbentem plaeido I ine videris.
#ƒƒterp, nona ex tertio.

Donec gratus eram tibi.
Q narum fimiles, malign a one tompolttas , gaam Pyti,ionicarem tnuftar
Pindari ot Nemeonicarum, quorum fimiles malim compofaisJe, quatn esfe
j9tius Tarruconenfs rex."

4t

5'. VAN WINTER, NSZ.

der Goden fpys of'drank; liever had by deze gemaakt, dais
vele van PINDARUS ; ja, liever wilde by zulke gedicht hebben, dan Koning van geheel Arragon zyn. In dezen korten,
ijlaar overfchoonen Lierzang (den derden van het vierde
Boek) leest men deze regels
Rontae, Principis 11,bium
Dignatur foboles inter amabi;es
Vatunt ponere me choros ,
Et jan dente tlsnus mordeor invidr,.
Zy zyn vol van dat trotfche gevoel , den Romeinen ca
eigen. De vertaling fehynt ons niet zeer
gelukkig , of liever niet ten vollen krachtig

HORATIUS byzonder

Beheerscht vry de aarde, 6 Rome,'s zoonen•!
De plaats der eer, die ik beluin ,
My meerder waard' dan alle kro.onen,
gereid my uwe gunst in 't heilig dichtrenkoor,
De nyd houd op my roem te ontfaeelen.
Dat Romae, Principis Urbium, verliest op deze wyze al hek
hooghartige, den Romein kenfchetzende.
De Heer VAN WINTER houde ons deze weinige aanmerkingen (*) , welke wy niet verder willen uitbreiden , ten
goL-

(*) Het volgende Is ons onder anderen nog aanmerkenswaardig voor
Toen een zwaar onweder en eene geweldige overtlroominS-gekomn.
tome met verwoesting gedreigd had, vervaardigde HORATIus den tweeden,
Eierzang van het eerSe Boek, en droeg deze ontzettende gebeurtenis,
els een blyk van de gramfchap der Goden voor, In dezen Lierzanp
komen de 'olgeniie regels voor
Vidimus ftavum Tiberim, retorei5'
Littore Etrusco violenter undis,
Ire dejettum monuments reis,
Temple que Vestae.
Niet welk de Heer VAN WINTER dus vertaalt
De blonde Tiber Stuift, met wetrgeftuite golven,
Toscanen's oever af; zyn onweêrltaanbaar Haan
heeft Vesta's tempelchoor, heeft Numa's oRAF bedolven;
En Rome moet te gronde gaan.
Indien men regie neemt van Noma, gelyk de geleerde ToteRehTius wil, moet monumenta hier, volgens hem, niet het graf, maar.
'una's oud paleis, of de overblyfzels daarvan, of wel het 'gedeuktehen van Numa's woning zyn. Ten tyde van HoRATius wierd, zoo
al niet dit oude paleis, ten mináen de overblyfzels , of de plaats,
waar het gefiaan had, als iets heiliga. en eerbiedwekkends, wegens
.mudheid en, eenvoudigheid., getoond. tiet duldt geenen twyfel, dat
ai 1t gedenkteken van NUMA aan den tempel van Vesta grensde. Men
kan
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goede. Over het geheel is alles naar den eisch vertaald;
en wy wenfchen den kunftigen Dichter van harte geluk,
net zynen zoo uitnemend volbragten arbeid ; ja wenfchen
tevens hem in zyne nieuwe loopbaan, by de vertaling van
den Eneas van VIRGILIUS, den zelfden moed, den eigen heer
immers , indien de overige Boeken het eer--dykenuitflag,
fle , 't welk wy hier aankondigen, evenparen, zal deze ver;cling voorzefier voor die van de Lierzangen niet behoeven
te wyken. Ook by eene vlug;ige vergelyking met het oor
waren wy als opgetogen van deze meesterlyke-fpronkclye,
vertolking, en zyn by liet lozen daarvan, gelyk by het aan
Horatius, ten vollen overtuigd-clagtibefhouwnvd
geworden , dat het vertalen van oude Latynfche Dichters
den voortreifelyken VAN WWINTEK gerust mag worden toeven.
trouwd.
kan dit in de aantekeningen van ToRRaNTSvs by deze plaats geftaafd

tinden, alsmede by den ouden uitlegger cRUQulus , die nog het gezag
van PLUTARCHUS in het Leven van NUMS. bybrengt.
TORRENTIUS zoude, onzes oordeels, zyne aantekening uit twee plaatfen van ovintus hebben kunnen ophel4eren. --++ De eerfile is te vinn
den Fey?. Lib. VI. V. 263, 264.
Bic locus exiguus, qui fvf inet atria Ve(tae
Tunc erat Intone regia magna Numae.
Volgens HOOGVLIET, Feestd. bl. 203,
De kleine plaats, waarin de Nonnen zich onthouwen,
Was toen het grondbeflag van Numa s hofgebouwen.

De andere, 7/I. Lib. III. V. 30.
Hic focus ef! venae r--+--. -.
Bie fuif antiqui regia parva Numse.
Hier is de tempel, waarin het brandend autaar van Vesta -Daar was het eenvoudig verblyf van den Koning Numa.
Het verwondert ons, dat CRUQUIVS noch LAMBINUS deze plaatfen
van ovtntus hier hebben bygebragt. ^ Het kan echter zyn, dat de Heer
VAN WINTER, in aanmerking nemende , dat PLUTARCHUS op het einde
van het Leven van Nsma verhaalt, dat NUMA'S graf, het welk Uit DONATUS en anderen blykt digs aan den Tiber gelegen geweest te zyn, door
awaare 1lagregens eens ontbloot was, hier eene uitlegging, door geepen der Ultgeveren, zoo verre wy hebben nagegaan, gemaakt, gewaagd
heeft. Dezelve fchynt , in den eergen opflag, voorzeker niet onaannemelyk. Dan, HORATIUS doelde hier op eene in zynen tyd v.)orgevallene over(lrooming. Die, by welke NU MA'S graf verwoest was,
viel veel eerder voor, onder het Confulaat van PL'BLIUS CORNELIUS en
MARCUS aoatus, gelyk PLUTARCHUS wil, omtrent 400 jaren na NUMA'S.
begraving. Daarenboven , Civics, verhaalt deze gantfche ontbloting
van NvvMe's begraafplaats op eene geheel andere wyze; zie het 39tta
#oefddeel van het q.de Boek zyner Gefchiedenisfen.
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Door PAULUS vr nn.
Redevoering over het t'erhevene.
MERT. Te 4má?erdarn , by M. Schalekamp , 5804. In gr.
vo. 47 bl.

zekere geestdrift vatten wy de pen op , oen deze
M
Redevoering aan te kondigen en 'er ons oordeel over
te melden. Verwonderlyker kan nimmer

de diepzinnigfle
wysbegeerte vereenigd worden met de bevalligfle welfprekendheid, dan in dit meesterhuk van den Critifchen Rede
, PAULUS VAN }IEMERT , gefchiedt. Het onderwerp toch-uar
hoort in de flhetica te huis, welke men de nietaphyjca der
lraaije knnd:en noemt , en vordert Acne verdieping tot de
geheimíle vatbaarheden en roerzelen des gevoels , welke de
ontleedkundige fcherpte der Koningberg the wysbegeerte vordert; en deszelfs voorftelling heeft alhier, by eene eenvouw
welke zelfs de minstgeoefende geest terftond be--dighe,
vat, eenera rykdom van fchoonheden, die aan liet dichterlyke
grenst, en het non plus ultra der welfprekendheid mag heten.
— De fchifting van ken. en denk-vermogen, door KAN gemaakt, heeft invloed ook in het gebied der fchoone kunlen
en in de verklanring van het gevoel voor liet fchoone en
verhevene in de natuur. Het, laatfee neemt de Redenaar to
zyne taak, geenszins om Bene Spreekbeurt in Felix Meritis
met eene &ftlictifehe Verhandeling onder den naam eener Redevoering te vervullen; maar om 's sum/then voortrefelyken
,anleg , zigtbaar vooral ook, in zyne vatbaarheid voor het
verhevene, in het edelst licht te stellen; eene wending, des
Redenaars bekwaamheden waardig , zoo wel wegens hare
vinding van eene lof, wier vermelding eiken hoorder ver
eiken anderen waardigen beoefenaar der welfprekend--rukten
heid jaloerseh maakt , als wegens hare moeilykheid , om
hare Iloute aankondiging van wysgeerige naarfporingen by
een bloot letterkundig onthaal. De rnensch alleen, en
niet het dier, is vatbaar voor het verhevene; -- de schrik is
de eenige grond van het verhevene niet ; dan zou ook het
dier 'er vatbaar voor zyn ; — de verheffing van den geest
boven de neêrfagtigheid, uit de ontzettende meerderheid van
zekere voorwerpen ontfiaan, is de bron van het verhevene; _ ook
het fchoone verheft wel den geest , maar eeniglyk boven lagere zínnelykheid , zonder op eigenlyk nut of genoegen te
rekenen ; het verhevene houdt den geest op, waar fchrik en
gevaar zelfs de ziel willen verweldigen ; — het fchoone beoordeelt ook de vormen der voorwerpen, daar het verhevene zich
het onbegrensde, onberekenbare, onvergelykbare kiest; -- he
fchoone vereeniigt zich alzoo met zekeren fnnaak , die meermaa
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rnalcn kan ontbreken ; het verhevene is Overal aanwezig,
waar de mensch flechts zyne menschheid gevoelt; --het Ilaa;
elks geest ter neder, die zyne broosheid, beperktheid, zwakheld en weerloosheid gevoelt by de minst ontzettende wer,
king zelve der natuur, maar verheft eiken geest ook weder,
die zyne zedelyke vryheid, zyn eigen oppergebied over zy,
nen eigen wil onafhankelyk , verheven gevoelt boven alle
krachten der natuure ; -- het grenzelooze in uitgebreidheid
en het onberekenbare in krachten zyn de twee betrekkin,
gen, die dit zelfde gevoel op gelyke wyze voordbrengen ; -,
elk, die zich door dit gevoel verheven heeft boven allen ge,
weld en banden van natuurkrachten of dwingelandy, verruk g
den mensch , -- elk, die tot deze verheffing door belangebooze deugd wordt gedreven , doet den mensch zynen aanleg tot Gode-gelykvormigheid eerbiedigen. — Aldus is het
wysgeerige beloop dezer Redevoering, het welk naauwiyks
de ontfchuldiging des Voorredenaars behoeft : „ dat zy ,
die eene redevoering behoorelyk weten te onderfcheiden van
„ eerre verhrr,ade ?i;Ig, geene fyilematifche en geheel volledige
, bearbeiding van dit onderwerp hadden te verwachten."
--- Een paar plaatfen uit deze Redevoering mogen nu tot
proeven verffrakken van het omkleedzel, door de welfpre.
kendheid aan zulke diepzinnige bevattingen gegeven. „ Vro.
„ lyk, zapt', en rustig is de aandoening, welke het Schoonti
„ ons ondervinden doet. Malin en ongeftoord, vloeit ons
, het bloed door de aderen. Diepe rust heerscht in de
„ gantfche huishouding onzer zenuwen; bevallige harmonie
„ in alle de trekken van ons gelaat. Effenbaar levensgenot,
tienvoutvdig verhoogd door het flille vermaak eener•fpee„ lende verbeelding, door roomt ons geheele wezen; teekent
„ zig op onze gantfche houding; en fpoort anderen, die by
„ ons zyn, aan tot vrolyk medegevoel. Hoe verfchils , lende, daartegen, in aard en uitwerking, zyn de aandoe„ ningen van het Verhevene! Oogenbliklyk worden de levens„ krachten gestremd: doch om zig, onmiddellyk daar op, des
„ te fterker uittegieten. Sneller , dan naar gewoonte, vliegt
„ het bloed door de aderen. Sterker klopt het hart. De pols
jaagt driftig. Huivering en trilling bevangen het geheele
„ li chaam. Gelaat , houding,. fpraak — alles kondigt turn,
„ hoe zeer het innerlyk, in de ziel, ílormt. Het verfland
„ zelve is zomtyds min of meer bedwelmd. Verward zyn de
gedachten, zonder order de woorden; en g zo dit gevoel
„ den hoogtien trap bereikt, dan gaat het ons volgends de
meesterlyke teekening , welke ELIPHAZ , in 't boek. valt
joa (*), aangaande het f hrikkelyk-Verkeren geeft:
() H. TV: Ia en vervolgends.
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„ Een fluisterend woord is flil tot my gekomen :
„ Myn oor vernam 't: het was een zagt geluid.
In de fckrikuuren der nachtgezigten ,
in den tyd, als diepe flaap valt op den mensch,
„ toen greep my vreeze aan en fiddering:
door al myn gebeente gong eene huivering.
,, Een Geest trok voorby my heen.
„ /111e mync hairen reezen ten hei-ge,
Ik kende Hem niet.
fly fond.
Een fchaduwbeeld was voor myrze oogen.
„ Toen luisterde Hy my zagt keus in :
„ Hoe zoude een mensch regtvaardig zyn by God? ' —
Wy hebben by deze plaats uit de Redevoering ook de aan
uit los gevoegd, wyl dezelve voor ons eene nieuwe-haling
en overfehoone vertaling is. „ Zoo komt dus, ook in dit
„ opzigt, de Natuur, op eene zinlyke wyze, aàn onze zwak„ heid ter hulpe, Door het zinlykc zelve, herinnert zy ons
„ het bovenzinlyke, dat in ons woont. Zy verheft ons, ter„ wyl zy ons nederflaat. Door het gevoel onzer zwakheid,
„ leert zy ons onze flerkie kennen. Door ons de minderheid
„ onzer natuurkrachten te tonnen, overtuigt zy ons, van on„ ze zedenlyke meerderheid boven de gan;fche fehepping; er
„ fielt ons aan ons zelven voor, als Heeren over de geheele
„ Natuur. Verheven gedaehje ! Wie o nz er gevoelt , hier
by, de waarde der Mgpschheid niet? Het is waart
„ hof zyn wy, en tot Jiof zullen wy wederkeeren. Dit weten
„ wy allen, en erkennen de afhangelykheid van ons brooze
„ bdfiaan, als deelen des zigtbaaren Heelals. Maar niet min„ der vase weten wy -+ en hier gevoelen wy ons hart zig
„ godlyk verheffen -- dat wy tevens, als leden eener bovenzinlyke waereld, van geene magt, hoe groot ook, in de
Ja, M. H.,
,, geheele Natuur, eenigzins af hangelyk zyn.
„ geene magi in de Natuur is in Raat, om 's Menfchen wil
„ aan banden te leggen. Hy, in tegendeel, die zyne vryheid
„ en zedenlyke Jlerkte gebruikt , maakt de hougfte raagt der
„ Natuur tot louter niets. Elke daad van waare grootmoe„ digheid , elk wezenlyk heldenfluk , elke verachting van
dringend gevaar, elk offer, door de Deugd, aan den Pligt
toegebragt, in den, vaak zwaaren, ftryd met zinlyke be„ langen en neigingen, overtuigt ons van deze groote waar„ heil. -- De hoog/le magt, welke de Natuur, omtrend
„ den Mensch, als zinlyk wezen , kan uitoefenen, is, dat
„ zy hein, door de wreede hand eenes dwingelands , op de
uitgezogtfle wyze martelti, en langzaam ten dood brenge.
,,, Maar ook deze magi — hoe onëindig minder is zy, dan
,, die van den Mensch , welke liever faerven , dan in zyne
--
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„ eigen oogen een verachtelyke slaaf wil zyn ? Laat een
„ PAALARTS de barbaartle pynigingen voor ons toebereiden,
„ om ons ontrouw te doen worden aan onze beginzelen
van goed en regt: de magt van onzen vr•yën wil is verre
boven die van PILILARIS ! Zo wy in ernst willen, , houdt zig
„ onze geest flaande, terwyl her ligchaam valt. — Dus eischt
„ het de eeuwige wet onzer eigen Rede ! En deze eisch
„ ware onzin , zo wy die magt niet in ons zelven beza„ ten." — Pyl voor peil op bladz. 8, daar toch de Schryver pylon voor fchichten op bladz. 36 bezigt, en ook peilboze afgronden op bladz. ao fpelt , is eene fpelkundige verwarring, aan welke wy ook de fpelling van de aarde fpleit
op bladz. 5 toefchryven , en welke wy hopen, dat nu eenmaal door de regelen der fpelling, met openbaar gezag ingevoerd, in onze taal zal ophouden.
Lektuur voor het Ontbyt en de Thetafel. Uitgegeven door
PAULUS VAN UEMERT. II en Illde Stuk. Te 4nifierdanr, by
M. Schalekamp, 18oá}. In gr. 8vo.
„ p weinige exemplaaren na is her eerfle Stuk uitverkocht." Die verzekering van den Boekverkooper
aan den Uitgever dezer Lekture maakte de agtervolging van
het tweede Stuk reeds fpoedig; en de beoordeeling, die over
hetzelve gegeven is in de Nieuwe Vaderlandfche Bibliotheek,
D. V. N. Ia, mag misfchien voor de reden gehouden worden , waarom het derde met nog grooter fpoed het tweede gevolgd is. Het is ons nu gebleeken , tegen welken
Recenfent het de Uitgever had in zyne Voorrede voor het
tweede Stuk, wanneer hy zich in bittere fchers , zonder de
minfle wederlegging , en onder verbloemde perfoonsaanduiding, uitliet over oenen Recenfent van zyn eerfte Stuk.
Een Brief over de verergering der kwaal van ISBRANDUS SCRIBLERUS, waarmede het IIIde Stuk eindigt, maakt dit maar al
te duidlyk. De voorbygaande,die zich vertoornt in eenen twist,
die hem niet aangaat, is gelyk die eenen hond by de ooren
grypt : deze fpreuk der wysheid wederhoudt ons wel van
alle deelneming in dezen pennefiryd tusfchen PAULUS VAN HEZ RT en den man, dien hy duidlyk genoeg ten toon wilde
Hellen , maar geenszins , om te betuigen , dat die zelfde geestdrift , welke onze pen finurde by de aanpryzing der vooreniiaande Redevoering , dezelve vol van verontwaardiging
vult over alle de haatlykheden, welken zich de gevoeligheid
van VAN HEMERT veroorloft tegen den perfoon, dien hy verdacht houdt, ongunflige aanmerkingen over zyn gefchryf gemaakt te hebben. Is dit dan die toenemende befchaving,
welke ons de Critifche Wysbegeerte doet verwachten ? zyn dit
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pr,eliminairen tot haren eeuwigen vrede? juist honderd jaa.
'ren geleden fchreef CLERicus zyne herhandeling over de be.
,vyzen uit bitterheid ontleend, even als sALZMAN onlangs over
de onverflandige opvoeding; hy noemde dit by uitflekendheid
der Godgeleerden bewys ,, en Relde het in al deszelfs ver
voor: eene Eeuw later treedt een . Wysgeer niet-aehtlykid
zulke afgekeurde. wapenen op , en valt 'er eeniglyk den per.
Poon en nog geenszins de zaak mede an , die hier toch
onafhankelyk is 'van den perfoon, Dit bedroeft ons van
harte, en doet ons wenfchen, dat de bedoelde perfoon den
man niet zal beantwoorden naar zynè woorden , opdat de
2anvang dezer Eeuwe niet worde gefchandvlekt door eens
Vermenging van per:oonen en zaakeb in het ryk der letteren , die zoo lang reeds ter visch- en groen - markt verban.
nen fcheen. — Schuldenaars voor fchuldeifcliers, bl. 126,
was ons een blyk, dat geen bedaarde hand v HEMERT's pen
in dezen Brief beítuurde. — De Stukken zelve zyn van gelyaten onderfcheiden en onderhoudenden aard, als het eeríie was.
Lierzang. Door J. E. DE WITTE, Junior. Te Gouda
by N. Brinkman en E. Klein, 18o4, In gr: 8vo. 27 bl.

WOREAV.
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en Zang, die, zo ze in taal en fpelling befchaafder waré #
zeekerlyk onder de menigvuldige Gedichten , aan welkeg.
men thands den naam van bierzangen geeft, omdat ze touw
pletsgewyze en in korte versmaat vervaardigd zyn ; in eenige
aanmerking zou kunnen komen, doch thands, uit hoofde vats
den min netten tooi , waarin dezelve zich voor het keurig
oog der tegenwoordige , in dit ,opzicht zeer befchaafde ,
kunstbedordeeling voordoet, zo wy vreeen, buiten de ry
van anderszins met denzelven volmaakt overeenkomfige mo=
Berne Dichtgewrochten zal moeten omzwerven. Zo veel nadeels kan het verwaarloozen van Benige ligtelyk aan te leeene taalregelen aan den anders op den hedendaagfchen Parinas niet onwelkomen Dichter toebrengen. Wy vinden ons
derhalven in gemoede verpligt, dezen Dichter aan te readen i
niet om zynen arbeid, die indedaad veel goeds belooft, geheel te 4iaaken , maar om, byaldien hy weder eenige vruchten van zynen geest het licht doe zien , dezelven beter te
befchaaven , of te doen befchanven. Immers, alhoewel de
befchaaving van taal en :fpelling flegts eene uiterlyke welftaw
digheid aan de voortbrengfelen van Letterkunde toebrengt .
is deze echter in zo verre belangryk , dat ze der waarde
van hetgeen in dezelven gezegd wordt een' zekeren luister
byzet , welke die waarde sneer in het oog doet vallen ; daar
de veronagtzaaming van deze geringe behoedzaamheid dik=
,verf de goerte .gedachten .meet zulk ecif vtdlenxnist bedektr3
dat
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at men ze niet dan met moeite kan onderkennen. -- Wilde li
WY dit Dichtfluk van deze zyde befchouwen, en alle mis
welken wy in de fpelling van fommige-flagenwyz,
woorden hebben aangetroffen , wy konden welligt cene ge
daarmede vullén; by voorb. bl. . ontrok.vuor-h.elbadzy
onttrok, bi. 4. bepurpert voor bepurperd, en voords de meeste deelwoorden ten onrechte niet eene t aan het einde gefield, bl. 5. Gaulieren voor d Gaulen, fchsrok voor fchrikte,
N. 7. betichtigt voor beticht, bl. g. boeidt voor boeit, .bi. ii.
den Frank en dien gloed (in den eertien naamval 1) beuktte
voor beukte, enz. enz. Dit zy genoeg, betreffende de Taal;
maar wy vinden tot onze verwondering (bladz. ro.) dat
's Dichters Lier aan trotfchen zang gewoon is , en juichend
door de u'olken kan dringen, en moo0LYK op der Barden tooi,
en Gade en halve Goon kan zingen. Deze byzondere eigenfchap dier Lier hebben wy echter in geene der 48 Cogpletten van dezen haaren Zang ontmoet. Wel is waar , in
dit Gedicht kwamen nu juist wel geen Goán en hrtlz Godn
te pas , (immers met de halve Godinnen fchynt deze zon
Lier niet zo bekend te zyn, althands niet met de-derling
Syreenen ,, die zy , by misvatting , op bladz. 15 , Cireenen
noemt;) wy kunnen dus hieruit niet beflisfen, in hoe verre
zy die zo als 't behoort zingen kunne , gelyk zulks, niet door
de Barden , van wier geestvruchten ons niets nagebleeven is,
maar door xoRATtus pleeg te gefchieden, en -hoopen, dat ze
•ons eens op dergelyke zangen, die eigenlyk heur fort fchynen te zyn , vergasten zal. Zeer veel verwachten wy van
deze heure verhevene eigenfchap: want , eene Lier, die tick
.aan 't fiof onttoog, en behalven dat nog met een oog voor.zien is, 't welk andere Lieren ontbeeren, kan ons zeekerlyk
over deze onfloffelyke Wezens de beste zangen leveren ;
doch wy hoopen dan , dat dit heur tot den zang anders
overtollig oog haar dienen moge, om de taal- en fpel-fouten
in heure zangen , wanneer die gedrukt worden , te ontdekken , en wenfchen haar daarby nog Bene hand toe om die
se verbeteren.
,

,

Kleiree Ronans en Verhaalen , door m. P. KRETSCHnIANN. Uit
liet Hoogduitsch vertaald. II Deelen. Te Groningen en Am/leldazn, by W. Wouters en J. F. Nieman, r&o3. In.g7;.
8vo. 607 bladz.
.

ophooping van allerleije Werken heeft ons
D etotdagelykfche
heden toe belet , eenig verflag van dit indedaaul
aanpryzing waardige Werk te geeven; waarom wy ons thancis
zullen vergenoegen met aan hetzelve flegts een' algemeenen ,
doch onzes hedunkeus weiverdienden , laf ce geeven , :door
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deszelf§ leerzaame ftrekking onzen Leezcren aan te kon(. j
gen ; daar de hier Voorkomende Verhaalen inzonderheid ten
doel hebben, de fchadelykheid veelor, in den omgang hoogst
Driften, als hoogmoed, toorn en andere, te doen-àadelig,
kennen , en de Jeugd tegen de rampen , welken de verlei
een woest en losbandig leven naar zich lleept, als-dingto
ook den meerbejaarden leeftyd tegen de dikwyls verderffelyke ydele roemzucht met krachtige voorbeelden, te waar
Verhaalen j welke den Inhoud van dit Werk-lchuwen.D
uitmaaken , zyñ , in het Eeríle Deel , Lysje en llelfried, eene
lluwelyksgefchiedenis, De Bloemtak, eerre Vertelling , •'onker
Swantz ; eene wanre Gefchiedenis uit de Zeventiende Eeuiv;
en, in het Tweede Deel, De Krygsgevangene, eerre Gefchiedenis in Brieven , en geit Hanneman, eerre Vertelling. In2onderheid zyn ons de derde en vierde zeer onderhoudend
en leerzaam voorgekomen.
;

Emilia in hare vier betrekkingen , van Kind, jonge Dogter,
Echtgenote, en Moeder. Uit het Hoogdaitsch vertaald. Ti
Groningen en Amfieltlana; by W. Wouters en j. F. Niemanx
11 Dealen. In avo. Te zamen 523 bl.
Zeer onderhoudend en leerzaam is dit Werkje , waarin de
lJ gefchiedenis het voertuig is voor een aantal zeer nuttige
lesfen; lesfen, waarvan wel gene enkele nieuw is, maar die
echter nog dikwils kunnen herhaald worden, eer Wy dit voor
onnodig zullen houden: maar desniettegenliaande twyfelen wy
geen ogenblik om het onder de zedenbedervende te rangfchikken, en ieder' onzer Lezeren tegen hetzelve te Waarfchuwen.
Hoedanig men ook over het Christendom en de godsdienfligè
meningen van fonimige Christenen denke , zal toch ieder
mensch , die hoofd en hart op de rechte plaats heeft, ene Reinn met Verontwaardiging van zich werpen , dle kenlyk bedoelt deze dingen befpotlyk te maken by den Lezer, en wel
onzinnige mening fchynt te zyn, dat inca,-kerSchyvind
om goede zedelesfen ingang te doen vinden, het lezend Publiek deszelfs godsdienftige gevoelens verachtlyk maken moet.
Voords blykt het genoegzaam, gelyk doorgaans in zulk foort
van Gefchriften , dat de Schryver weinig meer van den ehten Christlyken Godsdienst weet, dan de door hem aangehaal
de Benjamin Scmolke , die hy zegt dat de uitgang van den IL
Geest door ene koperen plaat heeft zoeken te verzinlyken ; ett
als wy hier alleen nog byvoegen, dat de Schryver wil, dat eert
Godgeleerde de Genees- en Heel -kunde op het Hogefchoot
aanleren zal , in plaats van het Hebreeuwsch en Grieksch , -- en
dat hy zich onder anderen aan de Schim van den waardigen
GELLERT bezondigt, door te willen, dat men, in plaats van
een morgengebed, 's mans Zedekundige Lesfen gebruiken zal, -^
,

Zo voelt onze Lezer genoegzaam, van welk enen Uewp@t 4iá
wakje is.
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LETTER -OEFENINGEN.
,I erie/7enirigsleer , of de kennis der middelen , om al; eelt
waar leerling van Y. C. getroost en heilig te leven.
Waarin de ziekten van het lnenfchelyk verrfiand en ha t ;
die de ware beoefening va z het christendon in den weg
zyn , met derzelve), oorzaken en geneesmiddelen worden
voorgedragen. Door LWALDUS KIST , Predikant te
Dordrecht. If en D. ijle St. Te Dordrecht, by A;
Bl usfé en Zoon , 180 4. III gr. 8v0. 458 ijl.
-

en nieuw Werk van den Derv. KIST ; dat uit twee
E
Deelen , of wel drie &andeni , bedaan zal. Het
tweede Deel fchynt toch minder uitvoerig te zul
len zyn , dan het eerfle , dat , door de uitgeftrektheid
van het onderwerp , in twee Stukken heeft moeten gefplitst worden;
Door Beóefeningsleer verflaat de Schryver hetzelfde,
het geen inen anders 4reetica of Theologia 1fcetica
noemt , die by zoo wel van de Zedenleer , als van de
Geloofsleer onderfchèidt, in zoo verre naamelyk de. Geloofsfeer de waarheden voordraagt, die wy te gelooven
hebben , de Zedenleer de plichten , die wy betrachten
moeten; maar de Beóéfeiiingsleer de middelen, om bei.
den te beoefenen , of wel overeenkoniftig de waarheid
te leergin denken , en overeénkomílig hetgeen plicht is
te handelen. Deze Leer is tot hiertoe door nieínaind opzettelyk , als eene afzonderlyke weetenfchap,
behandeld, noch tot een zeker ordentlyk geheel ge
'er wel in overvloed voorhan-bragt.Bouwlfis
menigte van zoogenaamdé prakti--den,igroté
kaale en fticlitelyke fchriften, welke deze ets gene fliikken der Beoefeningsleer tot hunne onderwerpen heb
deze Leer in zich-ben,gwitydraeno
bevatten. Maai niemand heeft tot hiertoe , alwat tot
dit vak behoort , vef falneid en tot een ftelfel gebrast ;
Waardoor men de verfchiilend.e byzonderheden die 'er
toe behooren, overzien, en zich van het i nenhan send
áe4
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geheel een denkbeeld vormen kan, even gelyk 'er flelfels van de Geloofs- en Zedenleer aanweezig zyn. Het
Werk is verdeeld in twee IIoofddeelen , waarvan het
e.erfle handelt over de middelen , om tot de waare bebefening ran het Christendom te koenen, en het tweede handelen zal over de middelen , om in de wanre beoefening
an het Christendom te volharden en te vorderen.
Het eerfie Deel bevat drie Hoofdflukken; waarvan het
eerfie eene befchryving geeft van den waaren christen,
zoo met opzicht tot zyne verflandsbegrippen, als met
betrekking tot de. gezindheden van zyn hart , en tot
zynen wandel. In den Christen wordt gevorderd (i)
zekere maate van kennis , zoo van de gronden en bewyzen , waarop de Godlykheid van het Euangelie
fleunt, als van den inhoud der Leere, die daarin wordt
voorgedraagen. (z) Geloof aan de Godlyke zending
van Jefus en zyne Apostelen. (3) Geloof aan alles,
wat Jefus en zyne Apostelen voorgedraagen hebben.
(q.) (eloof, met invloed op zyn hart, dat by God tot
zyn hoogíte goed moet hebben, en gevoel van behoefte aan Hem. (S) Bezef en gevoel, dat de zonde hezer
van God gefcheiden heeft. (6) Leevendig geloof aan
de beloften van het Euangelie, met betrekking tot zich
zelven. (7) Bekeering, uit het geloof voortvloeiende.
(8) Godsvrucht en deugd , als gevolgen van zyn geloof en wederkeering tot God. -- Het tweede Hoofd
handelt, in zeven .4fdeelingen, over het gebrek aan-fluk
Christendom onder de menfchen , of over de ziekten
van het menfchelyk verfland en hart, die de beoefening
van het waare Christendom verhinderen. In de eert o
4fdeeling worden eenige ziekten der ziel befchouwd„
die meer tot het verfland behooren : onkunde , ongeIoof,, onverfchilligheid , dwaaling omtrent den hoofd
tweede-inhoudvaetEgl,nbyof.Ide
dezulken , die meer tot het hart en den wandel betrek.
l hebben. Hier wordt gehandeld over rechtzinnigking
he d zonder geloof des harte , zonder godsvrucht en
deugd, over losbandigen, meer ingetogene dienaars der
waereld , dienaars der zonde en der waereld niet veel
kunde in den Godsdienst, en huichelaars. In de derde
over menfchen , die de paden der zonde zonder naden
bewandelen , zorgeloozen en ongevoeligen. In de-ken
vierde over menfchen , die eenig nadenken hebben ,
maar die zich van voorwendfelen bedienen, en daartoe
ge-
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gewigtige waarheden misbruiken, om hun kwaad te
verdedigen , en zich gerust te houden. Hier wordt 't
misbruik aangeweezen, dat door veelen gemaakt wordt
van het leeritelfel omtrent het menfchelyk bederf en der
verzoekingen , van de leer van Gods barmhartigheid ,
lankmoedigheid en genade tot iutftel der bekeering, van
het leeritelfel omtrent de verkiezing en 's menfchen ons=
^ ermogen. In de vyfde over menfchen, die zich op bedriegelyke gronden nederzetten , en verkeerde wegen
inflaan, om tot rust voor hun hart te komen, en zalig
te worden; over zulken, die rechtvaardig by zich zelven zyn, die zich.gerust [tellen ten deele op hunne eigen gerechtigheid, ten deele op hunne uitwendige gods=
dienstige voorrechten, die Christus tot een dienaar der
zonde naaken, die het gemis van waar geloof en godsvrucht door boete , of door bygeloovige waarneeming
van willekeurige plichten , zoeken te vergoeden , die
God en de waereld te gelyk willen dienen, die uitzonBerin gen willen inaaken op hunne gehoorzaamheid ei
over rechtzinnige godsdienstige lieden , die in de daad
geflagene vyanden zyn van den Godsdienst des harte
In de zesde over overtuigden, doch by welken de over
tuiging nog eerre verkeerde richting neemt; over zulken,
die in hunne gevoeligheid berusten (fentimenteet- gods 1
dienfligen); over oppervlakkig gevoeligen, die, na hoop
0p hunne teregtbrenging gegeeven te hebben , de téb
gen-oordige waereld weder lief krygen; over menfchen,
die hunnen ítaat voor goed houden, om hunne over
tuigingen in voorige jaaren; over dweepers en wanhoos
eigen, In de zevende over menfchen, die begeerig zyr!
naar God in Christus , doch die , door verfchillende
bedenkingen, nog verhinderd worden, om tot de waare
rust en kracht te komen. Hier worden negen moed
benoemende bedenkingen van zulke heilbegeerigen op
gcgeeven. -- In het derde HoofdJluk gaat de Schryvét
over tot het onderzoek naar de oorzaaken, en voorSelling van de geneesmiddelen der bovengenoemde zigkten van het menfchelyk verstand en hart. De alga#neene oorzaak derzelven vindt by in het oorfpronkelyk bederf , en het algemeen geneesmiddel iii de vernieuwende genade van den Heiligen Geest ; w*ar-uit
geenzins volgt, dat het overtollig is, byrendere geer smiddelen
tegen de ongefteldheden onzer ,ziele op te geew
en. Daarover wordt,., in dit eerfle- Stuk, raeds gedeQdte',
Da
,
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telyk gehandeld in twee Afdeelingen , waarop , to 0 't
fchynt, nog vyf anderen haan te volgen. In de eerjie
worden de oorzaaken en geneesmiddelen voorgedraagert
van de befchrevene ziekten der ziele die meer tot het
verfland behooren ; onkunde , ongeloof enz. In de
tweede, de oorzaaken en geneesmiddelen van eenige anderen, die meer betrekking hebben tot het hart en do
wandel; waereldliefde, huichelaary enz.
Men kent de bevallige fchryfwvyze Vail den Eerw.
KIST over godsdienilige onderwerpen. Ook dit Werk
zal aan befchaafde Leczers, die 't Christendom gaarne
naar 't Leerftelfel van 't Gereformeerd Kerkgenoot
oefening gebragt zien , en wel inzonderheid-fchap,in
dezulken, die, met zoogenaamde praktikaale Schryvers
veel ophebben , regt bevallen. Men kan hier 't bruikbaarf'te uit de Schriften Van DODDRIDGE, ZIMMERMAN,
NEWTON, LAVATER , EWALD , EDWARDS , OSTERVALT, VAN ALPHEN, BROES, OEMLER, HERMES e17

undere nieuwere Werken , vooral uit de oudere van
SALDENI5S , TEELING, LODESTEIN, de beide BRAKELS
,en verfcheidene Engelfche Praktikalisten , aan welken
de Schryver verre den voorrang geeft boven de laateren , in eene bekwaame orde en gezuiverden flyl , en
op eene naar de behoeften van den tegenwoordiger
tyd geheel ingerichte wyze , byeenverfimeld vinden.
'Er is hier ruime hof voor Toepasfingen van Leerredenen (zoo als men die in 't Gereformeerde Kerk
meest verlangt) en voorts eene gefchikte-genotfchap
handleiding voor Leeraars , om onderfcheidene foortent
van menfchen, in de huisbezoekingen en by andere gelegenheden, te onderhouden, voorhanden.
Opgeklaarde Godgeleerden zullen mogelyk oordee.
len , dat 'er , uit infchikkelykheid, nog te veel behouden is van de gebreken, die de Schryver niet kan ont,kennen , dat die oude Schriften , welken by op zoo
3ioogen prys helt, ontfierd , en voor onze tegenwoordige meer verlichte Eeuw minder bruikbaar gemaakt
hebben , en zich inzonderheid beklaagen , dat , ter beftryding van verfcheidene in de Gereformeerde Kerk
nog heerfchende volksbegrippen , en misbruiken der
waare Bybelleer,, niet meer gebruik gemaakt is van de
onwederfpreekelyke vorderingen , die , vooral in de
laatfte jaaren , gemaakt zyn , in de uitlegging der gewyde , - helaas ! al te veel miskende en mishandelde
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fehriften des Ouden en Nieuwen Verbonds. Zou het
b. v., om iets te noemen , in den Bybel wel zoo veel
grond hebben , als het ftcrk beweerd , en, in de behandeling van menichen van verschillende denkwyzen
en Handen , fteeds vastgeffeld wordt , dat ieder waar
Christen zekere terugkeering moet ondervonden hebben
vit een voorigen Raat , toen hy van de voorffellingen
van het Euangelie Beene hoogte had, zoo als de Schryver zich bl. 35 uitdrukt ; en dat wel in deze orde, dat
by eerst behoefte aan God gevoelt , vervolgends zich
zelven , als van dien God van heil gefcheiden , en als
onderworpen aan zyn heilig en regtmaatig ongenoegen x
leert kennen, hierna de beloften van het Euangelie vart
vergeevende en geneezende genade in jefus Christus
niet invloed op zyn hart gelooft , en dat op dit geloof
eerst waare bekeering van hart en wandel volgt ? Ook
hogde het ons de Dordfche Kerk leeraar ten goede, dat
hy ons nog te íheng fchynt , in het bei ordeelen van
verfchillend - denkenden over fommige leerfellige begrippen. Met recht gispt hy groflyk - dwaalenden
omtrent den hoofdinhoud van het Euangelie , die het
Christendom uit het Christendom wegneemen. Maar
kan dit wel zoo flellig gezegd worden omtrent alle byzonderheden , die by onder deze dwaalingen rekent ;
en is 'er genoegzaame grond, om ten aanzien van die
allen te beweeren , dat ze niet wel eens daaruit ontftaan , dat de H. Schrift die min of meer fehynt te
begunítigen, of althans zich niet duidelyk omtrent dczelven verklaart , maar uit hoogmoed en vyandfchap
van het hart tegen den waaren inhoud van het Euangelie ? Men plaatst wel eens op de zwarte lyst van
zoogenaamde Neologen , die gevaarlyke begrippen omtrent het Christendom koesteren, verdienI elyke Man.
nen , die he met de goede zaak van den Godsdienst zeer
wel meenen, en voorzeker nimmer, te gelyk met een
BAHR.DT en dergelyke Ilechthoofden, behooren genoemd
te worden. --- Ondertusfchen gelooven wy, dat de
waardige KIST het zoo erg niet meent , als by wel
fcl)ynt. By een anderen alledaagfchen Schryver , die
'er maar op toelegt , om den rechtzinnigen , vroomerz
man te vertoonen , zou men 'er minder acht op haan;
maar in een Boek , dat waarlyk veel uitmuntends bevat , en waarin allerwege de duidelykfie bewyzen van
heldere en verdraagzaame gevoelens van deszelfs. edelD
den-
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denkenden Opfleller doorfiraalen, ontmoet men ongaar..
spe gezegden en Ilellingen, die door domheid, en voor oordeelen van gezag en gewoonte , zoo ligt, tot aanlcweeking van verkeerden Godsdienstyver, kunnen zeis.
1ruikt worden.

De Gelykenisfen van fefus , of Zedelyke Verhaalen uit den
Bybel , door R. C. GITTERMANN , Dr. in de Wysbegeerte en Predikant te Resterhave. Ijle Stuk. Uit het
Hoogdustsch vertaald , door H. nROLTWER , Koningl,
Pruifsfchen Kerk- en School- of eétor en Predikant te
Weender. Te Groningen, by J, Oomkens , i8o4. lz
g2 , 8vo, 172 bl.

e keurige en onnavol baare Gelykenisfen van den
DZaliginaak er zyn zoo vol van roerende onderrichtingen, van krachtige aanfpooringen tot het goede, en
van aflchrikkende waarfchouwingen tegen het kwaade,
en bevatten eenes zoo ryken fchat van waare Christelyke wysheid voor 's menfehen gantfche leeven, dat gewisfelyk ieder oprecht vereerder van Christus, die dezelve uit dit gezichtspunt betchouwt , de goede voorzorg des Allerhoo,gflen , voor de bewaaring van deze
overgeblevene gedenkftul ken der oudheid tot _op den
huidigen dag, niet genoeg kan danken. Dr. QITTERMANN wierd te rade , om deze uitmuntende zedelyke
verhaalen , als zoodanig , van derzelver bruikbaarfle ,
en voor het verfland en hart van den Leezer meest tref,
(ende en ftichtelyke zyde, in eenc bevattelyke taal, te
ontwikkelen , en 'er een ftichtelyk Leesboek, voor lieden van allerlei foort en (tand , van te maaken. Wy
zyn hem voor die edele , zeer gelukkig volvoerde onderneeming , en den Eerw. BROUWER voor de vertaa
ling en gemeenmaaking van dit nuttig Handboek, dank.
fehuldig.
In dit eeríte komen vyf Gelykenisfen, of Zedelyke
Verhaalen, voor. (z) Wie is myn naasten ? of de mede,
jydige Samaritaan. (Luc, X: 29-37,) (z) Loon en firaf,
of de Ryke en de Arme. (Luc. XVI: 19 -31.) (3) Zelfsverheffing en ootmoed, of de Farifeeuw en de Tollenaar,
(Luc. XVIII: 9 -14.) (4) Edelmoedige kwytfchelding en
pnbarmhartige geftrengheid, of de Koning en zyn Staats dienaar, (Match, XVIII; 23-3,5.) ($) Oprecht berouw
vers
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verbetert en verzoent, of de ontaarte Zoon. (Luc. XV:
x I - 32.) -- De Euangelifche verhaalen worden , op
ten veyen trant, omfchreeven, met aanwvzing, van het
-tutti, gebruik , dat men 'er , tot opwekking en aan
godvruchtige en deugdzaanie gevoelens -kweingva
van behoort te marken. Achteraan zyn nog Benige ophelderende Aanmerkingen gevoegd. De Eerw. BROUWER heeft 'er nog oenigen bygedian. Wy zien het
t^s'eede Strdkjen , dat reeds , in 't Hoogduitsch , in 't
licht vcrlclieenen is, en het laatjte, dat 'er eerlang ffaat
bygevoegd te worden, met verlangen te gemoet.

Beknopte Gefchiederris fles ,food%chen Volks, enz. Foor
ITolk en ` ersgd. Door j. J. F. SCHMID, Predikant
te Bikelsberg in het Hertogdom Wurternberg. Te Gorinclzern , by J. van der Wal. In gr. 8vo. 192 bl.
at gedeelte der oude Gefchiedenis van het Jood
welk deszelfs lotgevallen van de-fcheVolk,'t
wegvoering naar Babel , tot op de verwoesting van
Jerufalem door de Romeinen , bevat , is over 't algemeen te weinig bekend , naarmate het belangryker
is. Het vult niet llechts volkomen de berichten aan,
die wy, aangaande dit Volk , 't merkwaardigfle, dat
mimer op den aardbodem geleefd heeft, aan de Heilige
Sebryvers te danken hebben , en brengt dus de ge
Oude en Nieuwe Verbond in een-fchiednsvat
aangenaam en nuttig verband, en tot een geheel; maar
geeft ook ontwyfelbaar den opmerkzaamen Leezer der
1 I. Schriften des N. V. zeer veel lichts, en , hier en
daar, aan dear inhoud dezer boeken zelven de gewenschte bevestiging. De Eerw. scHalim heeft deswegens
een nuttig werk ondernomen, door het vervaardigen dezer beknopte Gefchiedenis van het Joodfche Volk, geduurende dit tydvak. Wy moeten hem den lof geeven
van de beste hulpmiddelen daar toe gebruikt, en het
voornaamíte , in eene geleidelyke orde , byeengebragt
te hebben. Voor een uittrekzel is dit Werkjen niet
gefchikt. De arbeidzaame Predikant VAN HOEK, aan
%uien wy de vertaaling te danken hebben, verdient aan,

D

-

-

moediging.

1) 4

His"

56 A. KUYPLR

liistorifche Gedachtenis-rede. Ter gelegenheid van dery
vyf- en - twmtigjaarigen Pre{lrk - dienst in de Gemeente
van dmterdein; als mede van den geheelen, ruim achten-dertig/nar/gen Euangeliedienst , daar , en in vier
voorgaande Gemeenten. Over Genets XXXII: io. Uit
Kerk, oh den 5ten avond van-gefproknidLVst
Slagt-maand 1804. Door nn ONIUS KU?PE z, Predikant te 4mflerdám. Te 4mfierdam, by J. A. Mey>
boom, i804. In gr. $70.42 bi.
enigmaal beklaagden wy de Leeraaren van den Gods<
dienst met geheel oils hart, wanneer wy van de
onbegryplyke onvatbaarheid hunner toehoorderen flalen
aantroilen; en al aanftonds by het inzien dezer Leerreden
hadden wy wederoili dit medelydend gevoel , daar' de
Weleerw. KUYPER, gezegd hebbende dat by den I leere
een .dvondo^èr wilde toebrengen , om misverftand voor
te komen , liet bericht voor nagig hield, dat hetzelve
niet bellaan zou uit 117yrrhe., Galban en On^lche; en wy
honden ons tevens , naaii lyks zonder lachen , voor
niet welk erne gefpannene verwachting en-flecn,
nieuwsgierigen angst de eenvoudige fchare de verichyfling van den Seraf zal hebben te gemoet gezien , n-clken
de Leeraar bad dat islet Bene vuuritie Altaarkool inlogt konen aanvliegen , en hoe zy its doze verwachtte g werd
te leur gefield ! Aan het llot der Leerreden, toen des
Leeraars hart was uitgezegd, was zyn mond en tong
nog eene vloeijende beek ; en wilde iets 'van 's Heeren lof
dankend zingen en dalar mede eindigen; gelyk 'er daii
pok een versje volgt. En Biermede zouden wy van dit
boekje afílappen, ten zy wy gaarne onze Lezers eenigzins wilden doen delen, in het , zo wy menen, onfchul,
dig vermaak, dat wy by de lezing van hetzelve geno t
ten hebben ; wy kunnen echter niet alles aanftippen.
By de verklaring vair den text trok vooral onze. aan
dat door de twee heiëren , tot welke Jacob ge--dacht,
worden was, niet (naar het algemeen? aangenomen be
grip) verftaan moeten, worden twee eigenlek gezegde
Fièiren, waarmede by zich tegen t au verdedigen kon;
maar', dat dubbel Heirléger van Engelen, dat MahanaJm,
ys. 2 vermeld; hetwelk ook ter. opheldering van Hoogl.
VI: 13 dienen kan.
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ke God hem in eiken tydvak zynes bedryvigen levens be
wezen heeft. Zyite geboorte, aan de groenende Bui,
tencingel9, uit eerlyke en onbefprooken' Ouders, --•
zyne Itudie te Harderwyk en Leyden ; -- een swede
tydvak loopt tot zyne plaatling als Predikant in zyne
Geboorte gemeente te 4mnfierdam. Eerst had by deze
betrekking te Bisikfloot , daarna te Wormer,, voords in
het gryze Oude:water, (hier had de Leeraar het niet
best; hy vond daar beider vuisten vol arbeids; daar fcheent
het , dat de Heer des Huizes zyne jeugdige krachtets
wilde beproeven, en een engen band om zyne lendenen,
leggen; -- en als het daar nog zo toegaat, als de
Leeraar zegt dat het 'er in dien tyd toeging, zo radert
wy ieder' Predikant, die in der tyd te Oudesvater beroepen mogt worden, zich voor fchade te wachten ! )
en eindelyk te Deif, vanwaar een boodfehap tot hem
kwam: Illenfchenkind ! maak u gereed /chap van vertrekt
king. Daar had by het uitnemend naar zen zin;
in dat ander Ba fan en Gilead lieflyke plaat/en vielen zyne
fnoeren ; fimpel weg, by trouwde daar eene lieve Vrouw.
Dan, pas agt maanden had hy 'er dc ?tipacht der IIeilie
dingen waargenooinen, of by werd naar Axnfterdamn be
roepen. Nu begint het derde tydvak: by begon aldaar
op den 24ílen avond van Slachtmaand, NB. in het jaar
-1779 der voorleeden Eeuw, zyne Duangelieprediking; die
by getrouw en yverig waarnam; zelfs eenmaal op het
fchril fcharot; by welke gelegenheid de ter dood veroordeelde niet alleen van de binding van Jefus fprak ,
.maar ook dc ladder, die by op moest , bv de ladder van Jacob vergeleek. De Leeraar geniet eenert
gelukkigen ouderdom van byna 6e jaren, genoot doorgaans eerre goede gezondheid, en is nog fterk naar 't
lichaam; alleenlyk is zyn geheugen eenigzins , en zytt
gezicht aanmerklyk verzwakt, voor ruim twee jaren,
door een vlammend blikferlicht. Voor grove en ergerly.
ke zonden bewaard , roemt de Leeraar Gods onder
wekt de fchaapen zyncr weide op-fleting,z.
tot het hooren van hunne menigvuldige en groote voor
roept hy uit, wat hebben wy veel beleeft-rechtn.0,
en hoe meenig hard hoofd overleefd! En zo komt hy tot
de laat[fe byzonderheid in liet derde tydvak van zyn
leven onder zync tegenwoordige Gemeente. Maar
fcbrik niet, zegt hy, het begint met den Dood! Wy zyi
?of en aJch. Velen van het 4eh:baar Burgerheef
-
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lyk Ligchaam , velen zyner vrienden en bekenden zytt
dood; van de meer dan 2000 gedoopte Kinderen, i6io
aangenoomene tot Lidmaaten , en van de ruim boo in 't
,iuwelyk ingezegende, zyn veele weg; en hoogstwaarfchynlyk draagt niemand van de ontworpene en over de meer
dan 1790 door hem uitgefprokene Leerredenen , be/alven nog drie kleenere Redevoeringen , een/ge weetenfchap
sneer, dan by alleen. Hier laat de Leeraar terilond op
volgen : Wat ryke flof tot dankbaarheid en vergenoeging
geeft my dit; en bericht dan nog, dat by de laatfle proeseen van de 4784 Te/ei/en, met 174 uit de ,lpokryphe Boe'en daaronder begrepen,, van het Behels zaaklyk Woor,denboek van den Eerw. J. G. STAT INGH , heeft nagezien
en verbeterd, en dat dezelve alzo by wyze van Register by het eerlle Deel van dat Werk onder zynen naam
zyn uitgegeven. Hein troffen intusfchen ook rangy•
pen, enz.
In een twede íluk zou de Leeraar opzetlyk hindelen : welke ver pligting tot dankbaarheid dit van hein iertiert. Hier vinden wy,, hoe gedenkwaardig de maand
November is , in naam en dag, vruchtbaar in veele by,zonderlieden, in ramp- zo wel als in voorfpoed, voor de Stad,
't Heiligdom, de Kerk, en voor hem. Trouwens in deze
maand is J . C. geboren; en op dezen zeifden dag , in
deze zelfde Kerk, vierde niet alleen hy, maar ook zyn
Collega VAN VOORST, den vyf-en-twintigjarigen Predikdienst; den volgenden morgen 14 dagen geleden hield
prof. CRAS eene Lyk-oratie op Prof WALRAVEN , en
morgen zou Prof. WILLMET zyne Inaugurele Oratie doen;
den 9 Novemb. i8oi heeft 't verfchriklyk geflormd ,
waardoor die zelfde Kerk ook fchade leed , enz.
Ten derden zou de ,Leeraar nagaan, hoe hem dit alle:
incest aanfpooren om verder onder 's Heeren hulp voord te
gaan, dien dag en avond 't H. Dienstwerk als 't ware te
hervatten, en met een hartelyk en welmeenend woord van opwekking en zegenbede te fluiten. Hier vinden wy Aan
opwekkende Zegenwenfchen. Zyn Eerws.-fpraken
vier vorige Standplaatfen krygen elk eene beurt. Bui/ei/eet
wordt aldus begroet: „ Myn geliefd Buiksloot , eerHeling myner kracht, gy fmaakte om uwen Godsdienstyver , toen ik , in zo veel liefde , aan uwe wateren
„zaaijeu snogt, als een ander Zebulon, aan 't fchcep„ rvk Y, den zegen van de verborgene dingen des
„ Zands. ---• Stroomen van levend genadewater vloei» Uij
*
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r,, den uit uwen buik , en veele ontvingen den H.
Geest." --- „ En nu," zegt de Leeraar verder,
„, wat zult gy zeggen, Amfierdamfche Gemeente! wat
„ fchiet 'er voor ons over ? — —• Dubbele , ruime
dankíl:of , " enz. en nu volgt nog eene roerende,
i3anfpraak.
Tot viermaalen toe (deze opmerklykebyzonderheid moe•
ten wy nog opgeven) klom de dood in zyne veng/feren, en
ontrukte hem de gezellinnen zyner liefde. Het verblydt ons
intusfchen, dat hierdoor 's Mans gezondheid geen nadeel
leed , maar dat (zie bl. ao van deze Leerreden) de uiterlyke blos en frisfche gelaatstrekken zyns aangezichtt in
hein zulken man van faaren niet tekenen; weshalven wy
't ook niet voor onmooglyk houden, dat zyn Weleerw.
nog wel eens eene vyfde gezellinne zyner liefde zoeken zal,

Proeve van eenioz •e Gezangen voor den openbaaren Godsdienst; door 1\ ir. RHYNVIS FRITH. Te f4snflerdam,
by J. Allart , I8o . In gr. 8vo. 140 bladz. behalren
het Yoorberieht van XXIY H.
/

,proeven van geestelyke Oden en Liederen, uitgegeven doet
AHAZUEER VAN DEN BERG. III Deelen. Te Utrecht,
by J. van Schoonhoven, 1804. In gr. Svo. Te zamen 362 bl. behalven het Voerwerk van XX bi.
;jan ouds , zo lang zelfs als 'er Volkeren beflaatt
hebben, blykt het, dat zy hun gevoel voor de
genootene weldaaden des Hemels , aan welke Wezens
zy die dan ook toefchreeven, in zinnelyke uitdrukkinen hunner Geestverrukking , in waarlyk Dichterlyke
iederen geuit hebben. Wy vinden, derhalven, in de
Dichttlukken der Ouden , Hebreën, Grieken en kerneïneu, , welke ons nog zyn nagebleeven , veele kenmerken van de verheven vlucht en trotfche beelden van een
doorgaands fIrydbaar, immers in den kryg gehard Volk,
welks grootfte heil in overwinnen — welks grootfle
ramp in overwonnen te worden gelegen was. De lof
der Goden en Helden verfchafte aan de Oden dier Volkeren wendingen en fieraaden, welke in hunnen tyd en
voor hun oogmerk, de aanvuuring van den Volksgeest,
crontbeerlyl4 waren, en tevens by de foren hunner liede.
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deren aan fommigen derzelven Gene zo uitmuntende
fchoonheid en kracht bvzetteden, dat men ze, wat derzelver dichterlyke behandeling aangaat , federt men uit
de Werken der Ouden regelen voor allerleije Dichtkunst
,ontleende , altyd als voorbeelden ter navolging gebezigd heeft. Onder deze Dichtvoortbrengfelen der hooge Oudheid kan men met recht die Gezangen tellen ,
welke , onder den naam van .Davids Pfalsnen, nog algemeen in de Christelyke Gemeenten in gebruik zyn.
Indedaad, deze i'falmen hebben , in derzelver diehterlyken geest , eene hooge waarde : maar de omflandigheeden, waarin ze oorfpronglyk gebezigd wierden, en
de gemoedsgefteldheid der zangoren , waarvoor ze oor
waren , verfchillen zo hemelsbreed-fpronglykehit
met de omitandigheeden eii gemoedsgefl.eldtenis der tegenwoordige zangeren, dat flegts weinige, en dan no;
enkele coupletten uit dezelven , thands van eenige byzondere toepasfing kunnen zyn ; daar inzonderheid de
Volksgeest dier aloude tyden geheel verfchillende met dien
tier tegenwoordige was, Deze opmerking heeft reeds
veele oordeelkundige Mannen doen wenfchen, dat men,
tot algemeene en byzondere flichting , ook zulke Liederen ten Kerkgebruike mogte invoeren , welke met
den zachtzinnigen geest des Nieuwen Perbonds en met
onze tegenwoordige behoeften neer overeenkomilig waxen. De Heer FEITH levert ons hier eene welgeflaagde
Proeve derzelven, in een aantal van 3z Liederen of Gezangen, wier opfchriften alleen reeds van hunne doel
deze dagen getuigen.
-matighednu
Die zelfde behoefte, echter, die geheel nieuwe geest
des Nieuwen Verbonds , noodzaakt den Dichter van
Liederen, die voor alle Randen bevatbaar en voor elks
byzondere behoefte gefchikt moeten zyn , om veele
flerke en magt-ademende uitdrukkingen, die anders der
hooge Ode geen' geringen luister bezetten, te vernivden , en alleen eenvouwdige, voor eik verflaanbaare en
ítichtelyke gedachten, in Bene zuivere, zoetvloeijende,
en met de daartoe uitgekozene zangwyze overeenkomflige maat , den zangeren ten gebruike aan te bieden. —
Aan deze vereischte is, onzes bedunkens, in de ftmeníielling dezer Liederen, overal, op eene gelyke wyze,
voldaan. Indien, echter, fonnnige een weinig korter
waren, zouden ze, naar onze meening, tot het bedoelde oogmerk nog beter gefchikt zyn. Ten voorbeeld
der-
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der behandelinge llrekke het hier na volgende Lentelied.
De volkomene gelykheid van ftyl en dichttrant , welke
in alle deze Liederen hcerscht , heeft ons de vryheid
gelaaten , om zodanig een Lied ter proeve uit te kiezen, als in uitgebreidheid, met de plaats , die ons
overig bleef, best overeenkwam.
LENTE -LIED.

Op de wyze van den 4.3ílen Pfthri.

Hoe lagcht ons Aarde en Hemel tegen
Op duizend nieuw ontloken paên !
Hoe zwelt alom Gods mildfle zegen
In koelen daauw of vruehtbren regen
De zacht ontflooten velden aan,
Daar duizend bloemen liaan !
,Natuur, tot nieuwe pracht herbooren,
Laaft mensch en vee met nieuw genot.
.De Lente prykt weér als te vooren;
De Schepping doet haar' lofzang hooren;
't .7uicht alles by het zaligst lot:
„ Hoe groot, hoe goed is God!"
.En zou de Mensch uw' roem niet zingen,
Minar alles tot dien roem hem wenkt,
De mensch, die tot U door kan dringen,
En, waar uw gunjlen hem omringen,
Uw vaderhand met vreugd hein drenkt,
U, Eeuwge! voelt en denkt?
Ven, milde Bron en Levensader!
Ook wy, w-vien zo veel heils verbeidt,
IYy boven U, algoede Vader!
Och! bragt uw Liefde ons tot U nader!
Och ! bragt ze ons tot de zaligheid,
In uwen Zoon bereid!
Zend, zend uw' Geest, 6 Bron van leven!
Die 't al doet juichen, op ons neêr;
Och! dat wy, door zyn' gloed gedreeven,
U met de Schepping grootheid geven;
Op dat de blyde Lente ook , Heer!
In onze harten keer'!
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Dun zal uw Liefde ons doen ontgloeii?n,l
Dan groent het in ons dor gemoed;
,Dan zal ons aardryk vrolyk bloeiën ,
En ieder fpruitje welig groeiën,
Door uwe Vaderhand behoed y
Door uw Genaê gevoed.
Tot dat ons hart, in blyder dreeven,
Ian geen verderf meer kwyn',
't Ont^'ikkeid zaad zyn vrucht zal geven
En wy by onzen Heiland leeven ;
Daar zal 't, by milder zonnefchyn,
Voor eeuwig Lente ,zyn.
Wat den arbeid des Hoeren VAN DEN BERG betreft,
deze is, hoezeer in bedoeling volmaakt dezelfde, echter in aart daarin met dien des Heeren FEITH verfchili
lende, dat dezelve meest in vertaalingen of navolgingen,
van echter insgelyks uitmuntend fraaije , meest Hoog
Liederen, beftaat; íchoon 'er ook eenige on-duitfche
der gevonden worden , welke uit den eigen geest des
Dichters zyn voortgevloeid. De inrichting van alle
deze Liederen is, even zeer als die van KEITH, naar de
vereischte van Kerkgezangen volkomen gefchikt, en
zelfs de meeste pryzen zich door eene meerdere bei
knoptheid nog inzonderheid aan. ~ Meer onderling
verfchil , echter , is 'er in den ftyl derzelven aan
treffen; het welk noodzaakelyk uit den verfchillendert
Dichtftyl van eenen KLOPSTOCK , GELLERT , CRAj
NIER en zo veele anderen, wier geestvruchten hier byeevnerzameld zyn., moest volgen. Deze verfcheideny
lzeid zelve verfehaft "aan dezen bundel ecne toevallige
waarde, die den gebruiker zeer te ítade komt, daar
elk hier voor zynen byzonderen fmaak in de Dichtkunst geëyenredigd voedzel vindt: doch juist deze verf
fcheidenheid maakt voor ons de keuze tot eene proeve
moeijelyk , en de proeve zelve onvoldoende om dort
aart des gebeden Werks te doen kennen. Wy zullen,
echter , hier een ilaaltjen der Gezangen , welken de
Heer VAN DEN BERG naar KLOPSTOCK gevolgd heeft,

bybrengen , niet zo zeer om daaruit den Ifyl des gaat=
fchen Werks , als wel om des Dichters arbeid , alg
Vertaaler, kenbaar te makken; een arbeid, die, onzes
bedunkens , zo wel gelaagd is , als de getrouwheid ,
welke by zich ten richtfnoer heeft gekozen, duldde.
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Gevolgd naar KLflPSTOCIC.

.Ells ik eens, na 't laatst ontflapen,
Uit den doodflaap ryzen mag,
En volheerelyk her chapen
Blyde aanfchou den fchoonJlen dag:
Dan klopt my een ander hart,
°k Zie dan 't eind van al myn (mart;
Groote dag, des vromen zorgen
Zyn een droom, in uwen morgen.

Geef dat voords geen van myn dagen,
Heer, die daar myn Rechter. zyt,
My by U dan aan moog' klagen,
Over misbruik van myn tyd.
Ook nu nog ontfloot ik 't oog
Dankbaar tot U, naar omhoog.
Leid my, alle myne dagen,
Door myn vreugden, door myn plagen.
Wil my nog voor 't laatst verkwikken,
4ls ik uit dit leven fcheid ,
Als, in de uiterfie oogenblikken ,
Slechts myn halsvriend by my fehreit.
Matig dan myn laatfle pyn,
En laat my de flerkfe zyn;
My, die hein ten hemel wyze,
En U, God des levens! pryze.
Tot eene proeve van 's Dichters eigen arbeid kan,
overeenkomíiig onze ruimte, (trekken , het Lied, be.
tyteld:
AVONDZUCHT.

De moede dag zakt aan de kimmen neder,
En fchenkt, wat leeft, de zoete roste weder.
't Word: alles fill rondom my heen.
De Eiroom ligt vlak. De fchelle vogels zwygen.
De nagte aal zingt, in de jonge twygen,
yn avondlied alleen.

Ook

,

i
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Ook ik zoek rust: -- Vermoeid van bezigheden;
Bekruipt de jiaap myn afgefloofde leden.
Maar 't hart zy vol van uwen lof -Gy woudt mjn ziel by uwen troost doen leven;
En onderhoud en kracht aan 't lichaam geien:
Myn God, wat ruime flof.!

filch! Kon ik maar, naar eissh, uw goedheid loven i
Gy weet het, Heer, dit hart wil niet naar boven;
Maar weet, maar kent daarby zyn (sart.
De beste dank, dien gy van my kunt wachten
Bejlaat, helaas! in zuchten en in klachten,
,, Myn God! wat fleenig hart!"

1llaar dit is my tot troost: inyn ang/lig klagen
Vereert Gy, met uw gunstryk welbehagen.
Gy zyt, om jezus wil, myn deel. -flch ! Laat my heeds die zoete hoop verwerven;
Roe 't dan ook ga, te flapen of te Herven
Is my dan evenveel!
Onderwys in de Hemel- en dardrykskunde , door H. Ar
ALTTON, Predikant te Zwolle: Te Zwolle, by J. de
Vn, 1804. In gr. 8vo. 148 bl.

D

e Leeraar AITTON, te regt bezefiënde, dat de ken=
nis van de Hemel- en Aardrykskunde als een be
ltanddeel eener befchaafde opvoedinge moet worden aangemerkt, hadt een aantal vraagera, die weetenfchappen
betreffende, opgefleld , en afzonderlyk doen drukken ,
ten einde daarmede der oefenende jeugd gelegenheid
te geeven, -om, in liet vervaardigen van antwoorden o^
die vraagen, haare kragten te beproeven. Zedert verneemende , dat by daaromtrent in zyne verwagting
was bedroogen, wierdt by te raade, eene korte Handleiding te vervaardigen, uit welke de antwoorden op de
voorgeftelde vraagen gemaklyk konden worden opgemaakt. Dit gaf aanleiding tot de uitgave van het tegenwoordig Gefchtift;'t welk aldus, wat den form aangaat, overeenítemt met verfelieiden Werkjes, door de
Maatfchappy Tot Nut van 't fll^ ecoeen in 't licht gegeeven , in welke den jeugdigen Leezeren tot foortgelyk eene werkzaamheid aanleiding wordt gegeeven,
Over
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Over 't algemeen genomen verdient des Leeraars plan
goedkeuring. Alleenlyk is by ons de bedenking opgekoomen, hoe zeer wy, in handleidingen voor de jeugd,
voor de beknoptheid zyn, of Ds. AITTON dezelve hier
niet eenigzins overdreeven hebbe. Het geheele Werk
ruim gedrukt. Voor-jebflat148dzyn,melk
de vraagen moeten van dezelve 38 bladzyden, van klei
letterdruk, worden afgetrokken. In dat kort beftelc-ner
worden de volgende onderwerpen behandeld: Hemelkunde; Zonnellelfel; onderfcheide lighaamen van ons
Zonneffelf:l; dc Zon; de Maan; Planveten; Comeeten;
oogmerken , en nuttigheden van Zon , Maan en Ster
ons Zonneftelfel ; byzondere Verfchyníèls, in--ren,i
vloed en voortekenen der onderfcheide lighaamen in ons
Zonne[telfel; verdeeling van den Tyd; Vaste Sterren in
't gemeen ; Vaste Sterren in 't byzonder; Uitfpanfel;
Dampkring. -- Aardrykskunde; plaatsing en beweging
van onzen Aardbol; verlichting en verwarming; grootte en gedaante; oppervlakte en luchtftreeken; bergen;
't vaste land; 't water , en deszelfs beweging ; zee ;
rivieren ; byzondere wateren, als bronnen, baden, watervallen , meiren , moerasfen ; binnenfte doelen der
Aarde; plaatfelyke verdeeling van den Aardbodem.
Wy gewaagden daar aanftonds van de al te kortheid
der bewerkinge , in vergelyking der menigte vraagen.
Zie hier den aanhef des Werks ter proeve : „ De He„ welkunde is eene wetenfchap , welke betrekking heeft
,, tot den tweeden of Sterrenhemel --derzelverbeóeflèning
„ is niet alleen zeer aangenaam, maar ook belangryk,
„ om dat geene wetenfchap meer dan deze gefchikt
is om ons van Gods aanwezen en voorzienigheid te
„ overtuigen, en ons hart tot verheerlyking van Hein
„ opteleiden. -- Ja 't is deze wetenfchap, van welke
„ men in nadruk kan zeggen, dat ze den mensch, zo,, dra by 'er maar iets van begint te begrypen , we„ gons Gods aanbiddelyke Grootheid en Majefieit ver,, rukt en hem tot zich zelven inkcerende zyne geringheid op 't gevoeligst doet bezeffen , zo dat ,
„ wanneer dezelve meer algemeen bekend ware , 'er
„ minder Godverzaaking en Ongeloof op de wacreld
zou befpeurd worden, en aan een andere zede meer
„ waare ootmoed en nederigheid zou plaats hebben
„ zo als dit ook blyken kan uit het voorbeeld vnu
,, David Pf. VIII: 4, 5." Ujr dit weinige snoeten de
LETT. 1805. N0. 2.
E
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Antwoorden op de volgende Vraagen worden opgea
maakt: „ i. Welke wetenfchap verflaat ,men door de
„ hemelkunde ? 2. Is de kenmis daar van belangryk ?
„ ;. Strekt die ter bevestiging van Gods aanwezen?
„ 4: — van Gods Voorzienigheid ? S. — ook tot oplei„ ding van ons hart om God te verheerlyken? 6. Kart
„ men met grond van deze wetenfchap zeggen dat ze
„ den mensch verrukt, en tot aanbidding van God als
vervoert ? 7. Zou 't wel mogelyk zyn dat zo de„ zelve meer algemeen bekend ware , 'er zo veel God,, verzakery en ongeloof onder de menfchen zyn zou?
,, 8. Heeft die wetenfchap ook veel invloed op onze
nederigheid ? 9. Liet David dit ook blyken , Pf.
„ VIII: 4, S?" Wy willen den Lerw . AITTON ill
,bedenking geeven , in gevalle een goed debiet Bene
tweede uitgave noodzaaklyk manke , of dezelve alsdan
niet tot een weinig meer tlitvoerigheids zou kunnen
hefluiten. Tot een beter verfland van zaaken zou de
jeugd aldus op den weg kunnen geleid worden.

Korte Aanleiding tot kennis van de hernelfche Ligchamen et
het Wereld-/Zelfel, of befchouwing van de Natuur en derzelver Ver/chyn glen. Door J. P. JUNGST. Te Zut.
phen, by H. C. A. Thieme , 1804. in 8vo. in bl.
eel , zeer veel, en dat wel overweetenswaardigs,
dit boeksken in een klein beften. De, Heer
Veel
V
TUNGS T , die met de laatere ontdekkingen , vooral int
dc Starrekunde , zeer wel bekend ' is, heeft , -niet zy^
ne afgifte , aan de oeffenende jeugd, gelyk ook aan kundige School-onderwyzers, wien hetzelve in hun onderrigt,
tot eene voegzaame handleiding kan verilrekken ,weezenlyken dienst gedaan. Het groot oogmerk, waartoe, onder
andere , de kennis van de onmeetelyke uitgebreidheid
des heelals, en van de millioenen hemelbollen,waar mede het geftofeerd is, den befchouwer moet opleiden,
de verheerlyl.ing, van den grooteis Maaker , heeft by
wel in 't oog gehouden. Beknopt, doch duidelyk, is
's Mans onderrigt omtrent de onderwerpen, welke van
een Natuur- en Starrekundig Zamenftelzel de beflanddeelen uitmaaken. De thans by , veelen aangenomen
vorm van Leerboeken, het voorflellen van Vraagen, op
'

Welke het Antwoord uit het doorloopend Onderwys ken
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worden opgemaakt , is ook hier gevolgd. De zulken
onder de jonge lieden, welke deeze Manleiding, en het
daar in verhandelde, duidelyk bevatten, zullen tot het
leezen van uitgebreider WVerkei , onder andere ook van
de bekende Redevoeringen van onzen verdienitelyken
Landgenoot, den Eerw . UILKENS , roet vrugt kunneii
overgaan.

esJre ^„ over de Redekunst en Fraaie Letteren. Door xuGd
BLAIR. Uit ?iet Engelsch vertaald door HERM. BOSSCHA.
TnJe , vermeerderde en verbeterde Druk. III DDeelén.
Tie iii, echt , by G. T. van Paddenburg en Zoon ,
1804. ra gr. avo. 44 8 , 3 2 7 en 392 bl.
en guniflg vermoeden, aangaande den goeden finaak
Jj by veelen onzer Landgenooten , verwekt , onder

;endere , liet gunflig onthaal , welk , zoo wel als de
iiitminitende Leerredenen, ook deeze Lesfee van den , iii
zyne foort, onvergelykelyken Dr. BLAIR by dezelven ge
hebben. Dc Hooggel. H. BOSSCHA, in den iaa=-vonde
re 1788 , van het Rektoraat der Latynfche Schoole 'te
Deventer ontzet, hadt, zonder evenwel als zodanig zynen naam te melden, die Lesfeb in een bevallig Nederduitseli gewaat gefloken. Het Werk zedert zynde.uitrerkot, beflooten de tegenwoordige eigenaars, wildeis
ze geen neen verkoopen, tot eerre nieuwe oplage. De
Neer BOSSCHA, zedert als Hoogleeraar te Harderwyk,
en nu onlangs te Groningen beroepen , heeft over de
nieuwe uitgave het oog wel willen houden ; terwyl t1e
Vertaaling , uitgezonderd hier en daar eenige befchaving, zoo goed als geene verandering ondergaan heeft.
benige verandering in de fpelling, in welke de enkele dei
dubbelen klinker heeft vervangen, onderfcheidt inzon.
derheid de tweede van de eerfte uitgave.
Bekend als dit Werk by veelen is, daar Wy gaarne wil
len medewerken om het ook by het aankoomende Geflagt
te doen bekend worden, zal de moeite ons niet verdrieten'
ter uitlokkinge van den leeslust, den belangryken inho^1
in eerre algemeene opgave aan te kondigen. Onder, v°f
hoofddeelen of ílukken betrekt de Heer BLAIR zyfle
Lesfen. „ Het eerfle," dus fchryft hy, „ bevat, b7
„ wyze van Inleiding, enige ophelderingen over de natuur van den Smaak, en de bronnen . van het gene,

,,

gen, 't welk. ons Werken van Smaak in 't gemeen
» verL:
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verfchafren. Het twede bevat ene befchouwing v,í11
de Spraak op zich zelve. Het derde behelst grondvan den Schryf ltyl. Ilet vierde handelt over
regels
,,
de eigenlyk zogenaamde Wclfprekendhcid , of de
,, verfcheidene zoorten van openbare Redevoeringen.
„ Het laatfee beluit niet ene oordeelkundige befchou„ wing van de voornaanitte zoorten van Taalwerken.
„ zo wel in gebonden' als ongebonden' Styl." Van de
twee-en-veertig Lesfen , in welke dat alles wordt ontwikkeld, zyn deeze de Opfchriften : Inleiding. Over
den Smaak. Over Oordeelkunde , ["erna/t, Generngten
der Verbeelding. Over het Lerhevene in de Voorwerpen.
Over het Verhevene in de I1'erken an Redenaars en DichIers. Over Schoonheid en andere aangename Gewaarwordingen. Over den Oirfpro;ag en Voortgang der Spraak.
Over den Oirfproeg en Voortgang van de ,Spraak en het
Schrift. Over het Zamenffel der Spraak. Over het Zainen/lel der Spraak, en over de Enge/je/th Taal. Over den
Styl, de Duidelykheid en juistheid. Over het Zamen fit!
,an gehele Zinnen. Vervolg. Harmonie der Zinnen. Over
den Dir/prong en Aard der Figuurlyke Taal. Over de
Metaphora. kan de Hyperbole, Profopopoeia en ..lpoftroplie.
ran de Comparatie, fdntitizefts, Interrogatie, Exclamatie,
en andere Spraak figuren. --- Eiguurlyke Taal, 4/gemene
Karakters van den Styl; Uitvoerige , Beknopte, Sterke.,
Zwakke, Droge, Platte, Nette, Fraaie, Bloemryke Sty!.
1lgemene Karakters van den Styl; Eenvoudige, Gemaakte, Driftige Styl; 4anu1yzingen tot enen goeden Styl. Over
de Welfp rekendheid, of liet Openbaar Spreken; Gefchiedeiis der Welfprekendheid; Griek/che Welfprekendheid; Demosthenes. Vervolg; Romeinfiche Welfprekendheid; Cicero; Heden
Welf rekendheid. Onder/cheidene Zoorten van Open--dagfche
hare Redevoeringen; Welj rekendheid in Volksvergaderingen ; Uittrek/els uit Demosthenes. Gerechtelyke T'Vel/prekendheid; Ontleding van Cicero's Redevoering voor Cluentius. Over de Welfprekendheid van den Kan/el. Behandeling ener Redevoering in alle hare Delen , Inleiding,
„Afdeling, Verhaal en Verklaring. Het Betogende, het
Hartstogtelyke Gedeelte van ene Redevoering; het Slot. Over
de Uitvoering, of Mondelyke Yoordragt. Over de Kunst
om zich tot enen Redenaar te vormen. -- Vergelyking
,'an Oude en Nieuwe Schryvers. Gefchiedkundige Schriften.
Vysgerige Verhandelingen ; Zamenfpraken ; Brieven; Ram ans. Over de Poëzy; derzetz>er Dir/prong en Voortgang;
Aard der Verten. Over liet JIerderdicht en het Lierdic/t.
Qver
-

t!SSEN.

Ó9

Over het Lee. dicht en de Befchryvende Poëzy. Over de Poëzy
der I_tcbreeni'en. Over het L-reldendicht. Over de Ilias en
Odv's/ea van homerus , en de Eneis van Virgilius. De
] arfalia gnu Lucanus, het Verloste ' eru/alem van Tasfo,
de Luf bide van Camoënis , de Telcnsaque van Fenelon, de
Henriede van L oltaire, het Uerlo;en Paraadys van Hilton.
Over de Toneel-Poëzy; de Tragedie. Vervolg over de
Tragedie; Griek fche, Franfche, Fngelfche Tragedie. Over
de Komedie ; Griekfche en Romeinfèhe , Franfche en EngelÍche Komedie.
Met deeze algemeene aankondiging van het voortreffly \.Verk moeten wy ons vergenoegen; alleenlyk 'er
TievCas voegende , dat de IIoogleeraar BOSSCHA veelen
dienst zou gedaan hebben, indien by de aanmerkingen
des 1leeren BLAIR , raakende de Engclfchc Taal, nevens de Engelfche en Franfchc Tragedie en Komedie,
ook op liet Nederduitsch toepasfclyk hadt gemaakt. Een
ruim veld van nutte aanmerkingen lag daartoe voor hein
open. Voor onzen landaart zou het Werk daarmede
in waarde gewonnen hebben.
,

Reize van het Gezantfchap der Hollandfche Oostindi/che
Compagnie, naar den Keizer van China, in defaaren
1794 en 1795. Waarin gevonden wordt eene befchryving
va; ver/cheidene , aan de Europeaanen nog onbekende,
gedeelten van dat Keizerryk. Getrokken uit 'het Dag-.
verhaal van A. E. VAN BRAAM IIOUCKGEEST , Opperhoofd der Nederlandfche Directie in China, en Tweede
by gemelde Gezant /rhap . Door M. L. E. MOREAU DE
rAlv'r- nzaRY. IJle Deel. Met Plaaten. Te Haarlem, by F. Bohn, 18o4. In gr. 8ro. 248 b1.

D

Heer ANDREAS EVERARD VAN BRAAI HOUCKGEEST, gebooren in den jaare 1739 in de Provin-

C

cie Utrecht, diende van der jeugd af zyn Vaderland by
de Zcemagt van het Bataafsch Gelneenebest , by welke
twee zvner nog leevende Broederen den Tytel van Admiraal bekomen hebben. Dan onze VAN BRAAM verliet,
ten jaare 1758 , den Zeedienst, om , in de hoedanigheid
van Supercarga der Hollandfche Oostindi/èhe Compagnie,
Bene reis na China te onderneemen. Fly woonde daar
te Macao en Canton tot den jaare 1773 , uitgenomen
dex
E
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den tyd , dien by aan drie korte reizen na Europa be.
Reedde.
Naa dit verblyf van agt jaaren in China , vestigde.
by zich in Gelderland, tot op den jaare 1783. De
pnafhan.gelyk - verklaaring der Vereenigde Staaten van
America deedt den. Heer VAN BRAAM het befluit neemen
Qm een Land te gaan bewoonen, met zo veel geestdrift.
geroemd. Zuid- Carolina was de plaats zyner verkie-.
zinge, waar hy in den jaare 1783 Koopman en Planter
werd op eene Ryst-plantadie; hy deedt zich als Bur-.
ger. der Vereenïgde Staaten , in het naastvolgend jaar,
aanneemen. Hy leefde aldaar gelukkig en. gerust, tot
dat by door de daar heerichende Ziekte , binnen liet
verloop van ééne maand, vier zyner Kinderen verloor.
Dit verlies, gepaard met dat zyner goederen , veroorzaakt door eenen geveinsden Vriend, deedt hem bef uiten, filmerica te verlaaten, en gehoor te geeven aan de
voorílagen , welke een zyner Broederen hem van
wegen de Holla;adfche Oostindl fèhe Compagnie , deedt ,
om derzelver naaken in hoedanigheid van Bewindhebber te Canton te gaan waarneemen. Hy nam dit aan,
këerde na Holland terug, en ondernam weldra de reis
na Canton.
Hier voedt hy gelegenheid , om zvn onderzoeklust ,
ten opzigte van de Ciaineezen , voldoening te veríchaffen; de middelen, door aanwas van vermogen, ítelden
hem in flaat om onbekrompene uitgaven te doen , die.
aan zyne waarneemingen Bene meerdere uitgebreidheid
;

haven.

Dan meer nog wedervoer hem , om aan zyn geliefd
Qogmerk te voldoen; het Gezantfchap der Oostindifche.
Compagnie na China, door hem als de Perfoon van dein
tweeden rang bekleed. De jaaren van den Heer VAN.
RAAM ; het geluk, waarmede zyne onderneemingen
vergezeld geweest zyn , en de banden der natuur en.
^riendfchap, deeden hein eindelyk befluiten om Canton.
9p den 6 Dec. 1795 te verlaaten , en het overige van..
Fyn leeven, in de Vereenigde Staaten van America te,
gaan doorbrengen. Hy kwam den 24 April 1796 te Phila1ëlphia aan, en droeg, zyn Reisverhaal uitgeevende, 't
ze l ve aan G. WASHINGTON O.
"VAN BRAAM geeft in het Voorberigt , voor zyne,
Reis geplaatst, verflab van de wyze, waarop hy zyn
Reis-
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Reisverhaal vervaardigde, en verklaart daarop: „ Het
„ zy my dan geoorloofd te gelooven, dat men, in alle
de byzonderlleden , die ik aanbiede , eene geftrenge
juistheid vinden zal, en dat myn Werk daarenboven
„ nog de verdienfle zal hebben, van ten eenemaal nieuw
„ te zyn ; aangezien, 'er niet een enkele regel in is,
dien ik , of van eenigen Reiziger , of van welk een
„ Schryver ook, ontleend hebbe."
1)it Reisverhaal, gelyk de P anfehe Uitgeever te recht
aanmerkt , mag in zeker voege aangezien worden als
Gene o[iïcieele verantwoording van de Hollandfche Am.
lasfade. Het Franfehe Werk is , gelyk de tytel ver
uit het Dagverhaal getrokken; dan op Bene wy -meldt,
ze , hoedanig zelden uittrekzels vervaardigd worden.
liet heeft althans de verdieníte eener groote getrouwi eid , om dat 'er niet een enkele regel in is , die niet
aan het onderzoek des Schryvers is onderworpen ge
ophelderende Aantekeningen , aan den-worden.D
voet der bladzyden gefteld , zyn van den Schryver en
den Uitgeever.
Deeze beiden hebben in de zeer kort uitgetrokkene
Berichten niets gelteld, dan 't geen wy, by de leezing
deezes Deels , waarheid gevonden hebben ; weshalven
wy onzen Landgenooten, hoe veel, hoe breed 'er over
China in de, laatfie jaaren moge gefchreeven zyn , dit
Werk van hunnen Landgenoot als hoogfchatba:tr mogen aanpry zen. De ítyl is die eens Dagverhaals. Wel
zouden wy mogen gezien hebben, dat in 't zelve eenige rustpunten of afdeelingen kwamen : dan het fchynt
tegenwoordig , althans de Franfche Mode , om veelal
een Werk onafgebroken te doen voortgaan; anderzins
waren 'er overvloedige en zeer gepaste plaatzen ter af-

Dan wy moeten het Werk zelve nader inzien , en
onze Leezers deelgenooten maaken van eene en andere
byzonderheid. --- Een voorftel werd van de Chineefehe
zyde by VAN BRAAM gedaan, of de Nederlandfche O'ostindifehe Maatfchappy het ontwerp niet zou goedkeu
om een Afgezant na Peking te zenden , om den-ren
Keizer , ter gelegenheid van de verjaaring van diens
komst op den throon , welke zyne Majefteit voor de
zestigi'te maal dagt te vieren, geluk te wenfchen. Hy
zelf kon, naar het gevoelen des Gerechts -Mandaryns,
die hern den voorílag deed, als Afgezant na Peking
E q.
gaan,
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gaan , mits by van zyne Overheden Geloofsbrie^oen
kreeg.

Dit voorlel behaagde, en VAN BRAAM beloofde allen
mogelyken ípoed te zullen maaken met het noodige, 't
geen moest voorafgaan. De Commisfarisfen Generaal,
toen op Batavia, verftendigde by deswegen. Zy Itemden in het Gezantfchap, en benoemden den Heer IsAAI{
TITZING, een der Raaden van den Grooten Raad van
Nederlandsch Incliën, om, in hoedanigheid van Gezant,
na Peking te vertrekken ; terwyl hy als tweede in het
Gezantfchap zou gebruikt worden.
De Heer TITZING , te Va npou geland -zynde , werd
naar eisch begroet , en ondervraagd wegens het oog
antwoord bekomen-merkvanhtGzfcp.Te
hebbende , dat deszelfs éénige bedoeling flrekte , om
den Keizer, by den aanvang van het zestiglle jaar zyner Regeeringe, geluk te wenfchen, ging de Chineefche
Hou -pou evenwel voort niet vraagen , of zync Excellentie met geene andere zending hoegenaamd belast
was ? Toen men hein voor de tweedemaal verzekerde
van neen, herhaalde hy, dat, wanneer iets, van wel
aart ook , aan zyne Majefleit voor te Hellen mogt-ken
zyn , men zulks vooraf moest te kennen gecven , om
dat alsdan bet Hof eerst daar van verwittigd moest worden. Men zeide hem voor de derdemaal, dat meta vol
niets anders voorhadt, dan den Keizer geluk te-ilrekt
wenfchen en eenige Gefchenken aan te bieden. Hy
eischte daarop het plegtig woord van den Gezant en
van VAN BRAAM , en dat zy op hunne eer zouden
zweeren, hem de waarheid gezegd te hebben ; waarin
zy hem genoegen gaven. — Wy tekenen deeze byzonderheid op , dewyl dezelve ons Gezantfchap zo zeer
deedt affteeken by het troggelend der Engelfchen in den
voorleden jaare ; ook was de behandeling , den onzen
aangedaan, vry heufcher en beleefder.
Groote behoedzaamheid, egter,, werd betoond , ten
aanziene van de Geloofsbrieven , om geen argwaan aan
eenige Mandaryns te geeven. „ De uayver en haat eeniger Europeaanen (welke, noemt VAN BRAAM niet, fchoon

het zich ligt laat raaden) hadden verfcheide Chineefche
Kooplieden aangezet om te verfpreiden, dat de Gezant
niet door het Opperhoofd der Hollandfche Natie gezonden was , dat dit Opperhoofd geen Koning en de Ge
geer, groote Mandaryn was , en andere nadeelige-zant
ge-
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gerugten meer. P.laar gelukkig voor ons," voegt VAN
.BRAAM 'er by,' „ had de Regecring van Canton, betreffende liet Ilollanil ch Nationaal Charaf}er en het
vreedzaam en geregeld gedrag van de byzondere leden
onzer Natie , zulk een bonttig gevoelen , dat dit deft
goeden uitslag verzekerde van een Gezantfchap , het
welk men zo gaarne gewenscht lead t nadeel toe te
brengen."
By den Onderkoning ingeleid , verrigtten zy de Eer
aan den Keizer, naar het Chineesch gebruik.-bewyzing
Naa vecle begroetingen en toebereidzels ving de Reis
aan , onder het geleide van drie Mandaryns van aan
vangt het Reisverhaal meer journaalswyze-zien.Hr
aan, dan tot nog toe gefchiedde. Kerst gingen zy in
Cl inee/che daartoe beflcmde vaartuigen. Alles wat zy
voorbyvoeren namen zy op; zoms gingen zy aan land,
en namen in het bezigtigen der plaatzen grooter veyheid,
dan de vreemdelingen in China doorgaans durven gebruiken. VAN BRAAM vondt, tot zyne verwondering,
geheele velden met Boekweit bezaaid. Nooit hadt by
te Canton iets van dat gewas befpeurd. Op zekere
plaats was de bezaaijing der velden zodanig , dat, de
welbebouwde velden hem aan de Provincie Utrecht deeden denken, en genoeglyke herdenkingen aan zyn geboorteland by hem vcrleeve-ndigden. Hoogst moesten
zy de onvermoeide vlyt der Matroozen pryzen.
De reis zo verre gefchieden kon te water afgelegd
zynde, ving die te land aan; de Gezant en VAN BRAAK
plaatalen zich in Palankyns, en andere Hoeren verkoozen de reis te paard te doen. Hadden zy reden ge
om de Gineejche Matroozen te pryzen , zy-vonde
vonden reden om zich over de Coulis of drangers veel
te beklaagen , die Heeds meer loon begeerden-vuldig
of niet verder wilden gaan. Zeer werd hunne aandagt
getrokken door de bezuiniging van den grond ; door
de gedenktekenen , hier en daar voor verdienften op.
gericht.
Tot de vervoering der gefchenken,, voor den Keizer
beftelnd , hadden zy omtrent duizend van de zo bezwaarlyk voldoenbaare Coulis noodig. De bezorging in
de Herbergen onder weg was zeer ongelyk ; hing niet
af van de Mandaryns, die hun geleidden ; elke Provincie had Mandaryns afgevaardigd, om die te regelen. By
oenen zeer heufehen en verpligtenden kreegen zy berigt ,
E5
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rigt, dat een Mandaryn, ter oorzaake van zyn gedrag
jegens het Gezantfchap, zyn ampt verlooren bads.
De koude begon te knellen; rtAHRFNvxni s Thermometer tekende 25 en een halven graad. De weg werd
eenzaam en ongemaklyk; de koude nam toe tot 22 graaden , en de reis werd mocilyker en ongevalliger. Zy
trokken over Bene fraaije brug , geheel van hardíleen
gebouwd, die een weg vormt en in de geheele lengte
bykans waterpas ligt , en tot genlecnfchap dient van
twee yden van eerie valei ; de breedte was omtrent
vyfendertig voeten , en de lengte omtrent vierhonderd
roeden , met eene fteenen leuning. Hier zagen zy ,
zich reeds over liet kunfiig maakzel der Chineefche krui
verwonderd hebbende , een geheele vloot van-wagens
kruiwagens met masten en zeilen, en met brasfen voor
den kruier , om het werktuig te belluuren.
Naa veele hoogst armoedige plaatzen doorgetrokken
te zyn , kwamen zy aan de voorflad van Peking. Hier
bath het Gezantfchap de onaangenaamheid van te moe
vertoeven, dewyl de plaats ,. te hunner ontvangst,-ten
niet gereed was; in 't einde werden zy voeglyk gehuisvest, mogten zich van hunne vermocienisfen herftellen
en een genot fmaaien , waarvan zy , federt het eindi,gen van hunne reis te water , eene geheele maand be,
roofd geweest waren.
IIun verblyf werd ras veraangenaamd, daar twee voor
een heerlvke Steur hun van den Kci--nameMdrys
aer ten gefchenk bragten. Dit was een bcwys van uit
gunst; wyl deeze visch alleen voor den Kei--ileknd
zer gehouden wordt, en die geenen zyner gunítelingen,
welke 'er van eeten , dien van hem ontvangen. Men
bleef niet in gebreke , hun alle die byzonderheden op
te tellen, en 'er by te voegen, dat zyne Majeíteit hun
neer gunst betoonde , dan het voorige jaar de Enge!
fclien, die nooit zulk een blyk van onderfcheiding van
hem genooten hadden.
Eer nog, hunne goederen en kleedaren aangekome it
waren, werden zy verzogt, ten Hove en by den Keizer
te komen tegen 's anderendaags ten vyf uuren 's mor
gens , de 5ewoone tyd van gehoorverleening , waarover VAN BRAAM zich hoogst beklaagt. Met veel omflags ging deeze gehoorverleening toe. De vertrekken
vielen hun zeer af , en derzelver befchryving flrookt
weinig riet de fchitterende berigten, die de Zendelingen
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gen omtrent deeze Hoofdftad en het Keizerlyk Paleis
aan Europa medegedeeld hebben. Aan onthaal en ver.
maakgeevingen , naar 's Lands wyze, ontbrak het niet.
Alleen hadden zy het onaangenaame van in hun verblyf
als opgeflooten gehouden te worden , om hun van de
gerneenfehap met de Zendelingen te verwyderen.
De koude , welke zy te Peking ondervonden tot r6
gr. FAHRENH. , doet den Fran/then Uitgeever, die veele
keurige Aantekeningen verleent , cenige vergelykingen
maakera tusfchen de Lugtsgefteldheid te Peking en te
Philadelphia, twee íleden onder dezelfde parallel geplaatst.
Veelvuldig waren de verfchyningen en onthaalen ten
I Iove. VAN BRAAM bekleedde, door ongefteldheid van
rITZING, te meermaalen diens plaats, en halt dus gelegenheid om van het Paleis zeer veel te zien , en wel
de binnenfee deden , die misfchien nog nooit voor het
oog eens vreemdelinge blootgefteld geweest waren: dit
maakt hem zeer breedvoerig in de befchryving. 's Ouden Keizers uiterlylk aanzien , kleeding, en de groote
eerbied , hem betoond, wordt vermeld. Hoe gepast is
des Schryvers aanmerking: „ in vergelyking met Europa
kan men zeggen , dat hier de fchittcrendite Majelleit
niet de tekenen der vernederendfle onkunde onmiddelyk
verbonden is. De Vorst is tot de wolken verheeven ,
terwvl de Mensch in de duisternis der eeríle eeuwen
ingewikkeld blyft." Zoo groot der Chineezen verwaandheid, hier befchreevcn , is, zo groot is hunne onkunde. Uitmuntend zyn de hier over gemaakte aanmerkingen; doch voor ons ter overneeming te breedvoerig. — Alleen fchryven ivy 'er dit van af: „ Ik
moet aanmerken, dat, over liet algemeen , de Cantonners
de meest belchaafdc Chineezen zyn, 't geen voortvloeit
uit hunne aanhoudende gemeenfchap met de Europeaacwaarvan hunne overige Landgenooten verflooken
zyn; maar deeze uitw--rking bepaalt zich ook alleen by
Canton, waar men geleerder, vernuftiger en befchaafder
menuhen, dan in geheel het overige van het Ryk, aan
Te Peking integendeel ziet men nog de Tar--tref.—
taar/the ruwheid , offchoon men natuurlyk zou ver
aldaar meer welleevenheid, dan in eenige plaats-moedn,
van China, te zullen moeten vinden. Misfchien zal ,
na al hetgeen men in Europa , wegens dit onmeetelyk
Gewest , in 't licht gegeeven heeft, myn oordeel partyd?f; fchynen : maar ik wil niets verbloemen, en ik
wect
-
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weet niet of mync reisgenootcn zelfs niet van gevoelen
zouden zyn my te beíchuldigen , dat myn penfeel te
inichiklyk zy."
Veelvuldig zyn de klagten over der Chinezen inorzigheid en fpysbereidi;ng ; men oordecle uit een enkel
(taaltje: men bragt hun , naamelyk, een gcfchenk van
den Keizer , tot hun 'ontbyt , beílaande in een fchotel
koud gekookt vleeseb en een fchotel gekookte meelag
ballen. Het vleesch beflond in een ribbenfluk ,-tige
waarop zich niet de dikte van een halven duim mager
vleesch bevond, en Benige beentjes, die reeds afgekloven fcheenen. Al dit walglyk mengelmoes , op een
vuilen fchotel, fcheen neer gefcliikt om een hond dan
een mensch te vergasten. In Holland, voegt VAN
BRAAM 'er nevens , zou dc gcringfte bedelaar in een
gasthuis zindelyker voedzel krygen; en dit was evenwel een Keizerlyk eerbewvs jegens eenen Afgezant!
en wel een teken van de hoogste gunst , wyl zy liet
been mogten afkluiven , dat denkelyk zyne Majefteit
zelve ontgonnen had.
Onophoudelyk werd by de Meeren des Holland chen
Gezantfchaps herhaald, dat men hun veel hooger fehatte dan de Engelfchen. Zy mogten des wagten, dat zy,
niet min dan deezen , vrydom van Regten zouden ge
Hollandsch Gezantfchap zal , merkt VAN-niet.H
BRAAM op, der Keizerlyke fchatkist ten minflen tagtig
duizend taats (zesmaal honderd duizend Guldens) kosten , wyl alle onze reiskosten van Canton na Peking
en terug, als ook de vervoering der goederen , voor
rekening van het beftuur zyn.
Jammer dat de kostbaare Gefchenken , door het Gezantíchap aangebragt , op de Landreize zo veel geleden hadden; dan het werd zo goed mogelyk her{'celd.
Het Gefchenk, door den Chineefchen Keizer voor den
Stadhouder beflemd, was eene foort van Scepter , naar
de Chineefche tvyzc uit een zeer fraaijen groenachtigen
doorfchynenden fleen gevormd , die naar Agaat gelykt ,
en door de thineezen Fitz-auy genaamd wordt. Dit
lIuk , dat uitneemend fraai gewerkt en keurig gepolyst ,
en niet minder dan tweeduizend Piasters (vyfduizend
Guldens) waardig gefchat wordt , was vergezeld van
vyfenvyftig rollen van verfchillende (lukken zyde, den
Gezant ter hand gefteld. Voor zichzelven ontving by
vvyfe:ntwintig andere rollen. VAN BRAAI zelve kreeg
'fix
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'er agt , en bovendien waren 'er nog veertig voor de
vyf overige Heeren van het gevolg , benevens tweeën
Rukken Panche (dunne zyden flof) en even-zevntig
zo veele Rukken bruin Namking voor den werktuigkundigen en de zeventien foldaaten of bedienden.
De Keizer had last gegeeven om het Gezantfchap
oenige Tempels en Gebouwen in den omtrek van het
Paleis te laaten bezigtigen , welker befchryving veel
wcetenswaardigs oplevert.
Ter overmaate van vriendfchapsbetoon werd het Gezantfchap uitgenoodigd om den Keizer na diens prag
tige Lustplaats Talen - ming -yuen te volgen, ter aangenaame uitfpanning. Hiertoe maakten zy zich vaardig;
en zal een volgend Deel ons daarvan verflag geeven,
en, daar dit uitgegeevene de helft van het oorfpronglyke Fran f he Werk bevat, alles daarmede beflooten
worden.
De Vertaaling is zeer wel uitgevoerd; -- de Plaaten, die dit Deel verciercn , zyn, een Gezigt der Stad
Peking, en ecne lfbeeldiiig van de Vischvangst der Chi-

szeezen.
Eenige Berichten omtrent het Noordes, en Noord - Oosten va;r
Europa; door Mr. JOHAN MEERMAN , heer van Daleis: en Va :en. ijle Deel. In 's Graavenhaage , by de Erven vai2
i. van Cleef, 5804. Isz gr. 8vo. 450 L!.
was , door onze Boekhandelaars, dit Deel ons
Naauwlyks
ter hand gefield, of, des vermaaks en des nuts gedag-

welke vroegere Reisverhaalen van den Heere MEER 1A
ons hadden aangebragt , zetteden wy ons , met agterleating
van andere Schriften, tot aankondiginge ons ter taake gegeeven, neder, om, in het Rille Boekvertrek, den Edelen Reiziger , nu eens door barre oorden , dan door aangenaam
landsdouwen, of in meer of min bevolkte Steden en Dor
te verzelien. En-pen,ofbkrlyLustpazen
Wien onzer weetgraage Landgenooten, welken deeze Bericizten ter kennisfe gebragt worden , zullen wy in gretigen leeslus t niet tot naavolgers hebben? Om van des Hoeren
WFERMMAN's, den erfgenaam zoo van zynes edelen Vaders geest
als fchatten , overige bekwaamheden en uitgebreide ge? dheid niet te gewaagen , blykbaar, onder andere , uit 's glans
Vertaaling van KLOPSTOCK'S Mesfade en DE GROOT's 17ergeiyking : wie , die heul door Groot-Brita„nie en Ierland. door
Pruisen, Oostenryk en Sicilie heeft verzeld, zal zyne bevoegdheid, om als Reisverhaaler de pen te voeren, in twyLig,

fel
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fel trekken? Niet niet overhaasting, mrar Imgzarm voort
trekkende; niet den geest der opmerkinge begaafd; door zym
nen rang toegang hebbende tot alles, 't geen, in de gewesten , door hein bezogt , voor eenen Vreemdeling bezienswaardig is; niet, gelyk menig ander Reiziger, met de zucht
begaafd ; om zyne Leezers op grootfprank en vreemde din
gen, maar op waarheid té onthaalen ; met het vermogen toegerust, om in eenen klanren en bevalligen ftyl zyne verhaalen voor te draagen: dat alles doet den Heer NNEERMAN op
de lyst der Rcisbefchryveren eene eerfie plaats verdienen
dat alles tevens , in eenen tyd , waarin de Reislektuure de
heerfchende mode is , zal zyne Berichten een gunflig onthaal
doen ontmoeten : te meer , daar die Berichten een gedeelte van
Europa betreffen, door onze hedendaagfche Reizigers zeld=
zaamer dan de Zuidlyke oorden diens Waerelddeels bezogt,
waarvan althans eenigzins uitvoerige en naauwkeurige natigten zoo goed als geene zyn.
Doch wy willen onze Leezers niet langer ophouden, maar
ben met het Werk , welk voor ons ligt, eenigzins meer vaii
nahy bekend meaken. Hoe verre de Heer MEERMAN zyné
Reize Noordwaarts hebbe voortgezet , is ons tot nag toe
onbekend. Zekerlyk zal dezelve een goed gedeelte van Ruslaad ook omvatten; de titulatuure Noord- Oosten van Europa
doet ons zulks vermoeden , alsmede de aanduiding, dat het
Reisverhaal, in 't geheel , wel vier of vyf Deelen , als dit
eerfte , zal vullen. Behalven de Steden Bremen , Hamburg , !11tona en Lubeck , zyn het de Hertogdommen Hol..
Plein en Schlesfis'ig, nevens de Koninkryken Denemarken en
Noorwegen, en een hoekje van Zweeden, die hier befchreeven worden, met vermelding van 't geen , zoo wat het platte
land , als de Steden , Dorpen en Lustplaatzen of andere by
zonderheden aangaat, den naauwkeurig waarneemenden Reizigcr meest opteekenenswaardig dagt. Land- en Akkerb ?uw, Koophandel , Fabrieken , Geleerdheid, Kunften en
Weetenfchappen , Zeden en Gewoonten, Regeeringsform;
in één woord, van al' wat het eene gewest van het andere onderfcheidt , is des Heeren MEEitnten's opmerkingè
niets ontgaan. Daar ivy , al het overneemenswaardige wil
een boeksken zouden zamenítellen , zullen-Iendafchryv,
wy met hetgeen ons beftek gedoogt ons moeten vergenoegen. Van de bevolking van Hamburg gewaagende, bepaalt
de Heer MEERMAN dezelve, de Vreemdelingen 'er af, doch
de Jooden 'er by geteld , op 94,529 zielen : „ terwyl het
Stads-grondgebied, buiten Hamburg en naare Voorsteden,
„ zoo 't geen zy alleen als met Lubeck famen bezit , op
25,86o gefehat wordt. Een @zoo aanzienlyke bevolking
vindt allerlei foort van herberging. In andere plaatfen is

bet genoeg het getal der huize te nQe^aeu ; bier moet
, :men i
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men, om bepaald te fpreeken, by de 7904. derzelven nog
„ 1839 kelders, niet ver van de Io,000 zaaien of zolder s
die een byzonderen opgang van de straat hebben, en 39óo
kraammen voegen ; en het is byna niet mogelyk naauwer
y , en tevens duurder te wooncm' Wat de zeden der inwooneren dier Stad aangaat , betwist MEERMAN aan dezelve het
voorregt niet, van binnen haare wallen eene menigte faniilien
in te fluiten, „ die door huishoudelykheid, orde , geregeld
„ gedrag, en Bene ingetogene opvoeding der jeugd zich on,, dericheiden; doch (voegt hy 'er nevens) niet minder aanzienlyk, en natuurlykerwys nog meer in 't oog vallend,
is het getal der anderen , in welken opfchik, pracht en
„ vermaaken alle hoofden vervullen, en zich fchier van deli
ganfchen tyd bemeesteren. Behalven een Fransch en eelt
floogduitsch Tooneel, behalven Asfembleën, Bals en der„ gelyken, zou men 'er — Coffyhuizen, l'auxhallen, Clubs,
„ C^rveaux, Reflaurations, en hoe die plaatfen allen heden, waar
men gezelíchap , uitpanning, ververfchingen , en al wat
de zinnen ftreelen kan , koopt , in ruime maate kunnen aan„ treffen." Ondanks die r vrolyke leevenswyze, vergeet men
te Hamburg de behoeftigen niet. Uitlokkende en elders der
naavolginge waardig is het berigt wegens het Armen-Inftifluut. Geen kleine hinderpaal tegen dien trek tot vermaak
by de Hamburger burgers is de vroege fluiting van hunne
poorten. Van to tot 35 December gefchiedt dezelve 's naamiddags ten vier uure; daarnaa, van kwartier tot kwartier,
iets laater, en in 't hart des Zomers , zes weeken Iang , om
half tien; wordende, geduurende den tyd der fluitinge., out
geer waarom, de doorlanting aan iemant, wie hy zy, veroorlofd. De verregaande gezetheid der Lutherfchen hier ter
lIede op hunne leerbegrippen, en hunne onverdraagzaamheid
van andersdenkenden, welk een en ander, egter, thans Irerkelyk verzagt is, wordt niet onvermeld gelaaten , gelyk ook niet,
't welk natuurlyk te verwa;;ten was, de Dichter KLO STOCz,
van wien, in eene Aanteekening, eene Ode of wat geplaatst
zyn , 's Dichters veranderde denkwyze , eerst ten voor-,
dearnaa ten nadeele der Franfche Omiventelinge , vermeldende. Van den Stadswynkelder ter loops gewaagende , berigt
de FIeer MEERMAN, dat men uit zeker vat met Rhynfcllen
wyn, die gezegd wordt tot 1619 te heugen, zich eene flesch
met zes, en een glas met één Dukaat laat betaalen. Met
vermaak zal men het nabuurig Altara bezoeken, en aldaar,
onder andere, het druk bezogte Reflauratíon van RAINVILLE ,
„ een modern huis, met twee uitfleekende vleugels, en eerre
„ ruime Basfecour tusfchen beiden;" hebbende een groot
getal ruime vertrekken. Overfraai moet de ligging deezer
herberge zyn. Immers MEERMAN fchryft : „ Ik beken gaar„ fie, dat, na al wat ik op deeze en voorige reizen gezielI
?

,

,, had,

to
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had , het eerfte coup d'oeuil van de achterftoep van Rain.
„ villes gebouw, waar de te vooren verborgene Elbe in al
„ haare fchoonheid, met talryke fchepen overdekt, en door
„ eene heerlyke landffreek bezoomd , voor my op eens in de
„ laagte {Iroomde, terwyl ik op het terras , in de tenten en
„ lusthuisjes, en langs de afdaalende paden van deezen t.„ gen den berg aangeworpenen tuin , eene halve flad za'
,, wandelen , coilationeerén , of zich in dikkere of kleinere grot.
,, pen verëenigen , onderhouden, verlustigen , een' indruk op
my gemaakt heeft, die my niet ligt verleaten zal."
Naa nog 't een en ander aangaande de Environs van Hamburg en tot hunnen lof vermeld te hebben , bezoekt en befchryft de Heer MEERMAN Lubeck, „niet meer die Koninginne
„ der Oostzee van voorheen ; dat Hoofd van de Duitfche
„ Hanze, welke den Zeefchuimeren en Rooveren te land,
,, 't zy Vorflelyken of Onvorfielyken, zoo noodlottig wierdt;
„ die Meesteresfe des gantfchen Nonrdelyken handels van Eu.
„ ropa; die Stad, die Denemarken en Zweden den oorlog
„ durfde aankondigen , en hem fomtyds gelukkig voerde ,"
en evenwel nog Bene bloeiende, neeringryke en bezienswaardige plaats, om haaren Dom, en in dezelve eene fchildery
van I OLBEIN, verbeeldende 's Heilands Lydencgefchiedenis tot
op den hemelvaart; haare Maria -kerk, en haar voortreffelyk
.Orgel en Astronomisch Uurwerk, 't welk zints vier eeuwen
voortreffelyk zyné taak verrigt; en haar Raadhuis, met vyf
opgezette leeuwen pronkende , door de Overysfelfche Stad
Lampen weleer aan Lubeck ten gefchenke gezonden.
Te Kiel, in I-Iolflein, vervolgens bezogt, leerde aaEERrnAN,
onder andere, den Hoogleeraar coitozs, en naderhand in Deiiemarken onzen Landgenoot COOPMANS kennen , die zyn Profesforaat in de Geneeskunde te dier Vrede tegen het landverblyf in Schlesfu'ig heeft verwisfeld. Wegens het beroemde
1-Joifleinfche Canaul , eene my! ten Noorden van Kiel, uit den
Kieler Boezem zynen aanvang neemende , ontmoeten wy dit
berigt: „ Het brengt de fchepen der Oostzee, die niet bo.
„ ven de negen voeten waters behoeven, eerst over het flerk
„ uitgediepte riviertje Levefau, daarna door eene geheel op
nieuw gegraavene gracht , en eindelyk over de Eyder
„ voorby Rendsburg in den Oceaan. Het Canaal , in 1777
„ begonnen, heeft thans, tot Rendsburg toe gerekend, eene
lengte van 570,000 voet ; de breedte zal van boven om.
trent 8o it yo voet, in de laagte de helft, bedrangen. Een
dubbel jaagpad ter zyde ftaatby onguniligen wind het voorttrekken der fehepen door paarden toe. Drie Huizen naar
„ den kant der Oostzee , ieder ; een kwartieruurs van de
„ andere af gelegen , en ieder van negen voeten val ; drie
„ andere aan den tegenuvergeílelden kant , van zeven voet
» en vier duim, mankeu het water voor de vaartuigen effen.
,
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„ Deeze huizen, die fchepen voor (van) hondert voet lengte
beiselzen kunnen , en twee-en-twintig voeten breed zyn ,
heeft inert eerst op een' grondflag van beuken-paalen,
daarna op drie reien eiken -balken, met leem vastgeltampt,
„ gemetfeld. Tot het muurwerk heeft men marmer , gra.
„ niet en klinkers gebezigd. Aan elke huis zyn omtrent
„ 50,000 Dalers aan onkosten gegaan: gelyk men het geheele
„ Canaal op anderhalve millioen fchat." Op meetdan tweeduizend, waar onder de helft Deenfche, worden de fcheperi
berekend , welke jaarlyks van dit Canaal zich bedienen.
„ Daar het Canaal een' aanvang neemt, heeft men verfchei„ den pakhuizen opgericht, om goederen in te bergen, wan„ neer zy fomtyds van grootere in kleinere vaartuigen moe„ ten overgebracht worden ; boven dien ziet men hier nog
„ eenige andere gebouwen , gelyk 'er ook een klein aantal
fchepen lagen. Een Obelisk op de kaai, en een andere in
zee -- zyn ter eere der onderneeming opgericht."
In de eenzaame herberg, op de lange Station van Schie
wig, ontmoette de Ileer MEERMAN Bene merkwaardigheid, die
hy, noch ieniant , 'er zou verwagt hebben : eene Boeren
een zevenhonderdtal boeken , en-wardin,egsv
welke zy, door haare gefprekken, waarin het gezondlle oor
toonde , niet zonder vrucht geleezen te-delorfta,
hebben. Eene Hernhutfche Stichting , in het Hertogdom
SchlesiivJ , tusfehen Hadersleben en Kolding, wekte des Reizigers opmerking. Voor vyf-en-twintig jasren wierdt de grond
daartoe door de Broeders voor 2o,000 Ryksdalers gekogt.
Het getal der bewooneren bedraagt by de 600. De geheele
inrichting is in haare foort volledig. De Zusters vondt
IuEERMAN in een afzonderlyk gebouw, in verfehillende kamers
verdeeld, met allerlei vrouwelyken arbeid bezig; „ doch of
„ de tong, dan wel de keurig werkende naald, zich hier het
„ druktle beweegde, zoude ik moeite hebben te beflisfen;
„ en door al de Hernhutfche ingetogenheid heen, fcheenen
„ veele der jonge bewooneresfen my toe, in den vollen na„ druk van het woord, bewustheid van haar beftaan ie heb
verflag van het Schlesfwigsch Hertog--„ben."Gufligsht
dom: „ voortreffelyke wegen , midden door de fchoonfle lands,, douwen; een veelill kleiachtige en wel beteelde bodem -„ inwooners , dien men vlyt en voorfpoed aanziet ; geen
„ pracht , maar gemak en zindelykheid in kleeding en in
„ wooningen."
Onze Reiziger, zynen togt over de kleine en groote Tielt
voortzettende, naar gelange by de refidentie des Deenfchen
Mo,iarchs naderde , ontmoette meer prachts , ook in de Kerken, net naame in die van Roskild, die de overblyfzels van
verfheiden Vorilen en Vorflinnen , met alle blyken hunner
vroegere grodtheerlykheid, bevat. In een grafkelder onder
LETT. I805. O. 2.
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bet Choir ziet men 'er eenige kisten, „waar van de elegantie
,, meer voor het ameublement cener danszaal, dan voor
het verblyf der doodcn berekend fcheen." — Bene myt
van Ras/did ligt het Landgoed Letlaraburg , aanzienlyk in
sneer dan, één opzigt, doch 't geen wy hier vermelden , omdat het ons de gelegenheid geeft , uit de aloude Deenfche
Oefchiedenis, met des Heeren MEERMAN's woorden , het volgende op te teelenen. „ Weleer lag hier omtrent het oude Slot
„ Lethra of Leyre, met eene fed van, dien zelfden naam,
,. waar de Koningen van Denemarken hun verblyf hielden,
toen zy zich nog Koningen van Lethra noemden , om zich.
„ van de kleine Vorften te onderfcheiden , die in de overige
gedeelten van het Ryk, gelyk deszelfs grenzen zich tegenwoordig uitftrekken, heerschten (*). Hier ryst een heu.
„ vel, op welken men hen huldigde. Hier fond een ftcenen
„ floel , waar men den Monarch en zyne Gemealin dan plaatfle. Hier offerde men in Heidenfche tyden iedere negen
„ jaar het fchrikkelyk slachtoffer van negen-en-negentig men,, fchen , en even zoo veel paarden, honden en hamsen. -Van al die heerlykheid is thans alleen een onbeduidend
dorpje over." In de Kapel van het tegenwoordige Kasteel
ziet men , oudere andere , eene vry goede fchildery , alle.
de Kerkhervormers, flaande aan eene tafel, voorfellende , aan
de overzyde van welke zich Duivel , Paus , Cardinaalen ,
Monniken , enz. vertoonen , bezig met ben aan te veg
ten. By een Kandelaar, midden op de tafel, leest men in
't Nederduitseh : Het licht (iaat op den Kandelaar.
Thans op zyne Reize tot Coppenhagen gevorderd, geeft de
Iieer MEERMAN van hetzelve een zoo uitvoerig en naauwkeurig berigt, dat het wel eene volledige Stadsbefchryving mag
heeten, en ons in de onmogelykheid brengt, iet noemenswaardigs daar uit over te neemen. Genoeg zy het, in 't
algemeen te hebben aangemerkt, dat Coppenhagen hier gekenmerkt ítaat als eene Stad, in allen opzigte waardig, Benen fouvereinen Vorst ten verblyve te verftrekken, en binnen zyne
muuren al datgeen te bevatten , 't welk zoo wel luister en
rykdom by de bewooners, als een welgeordend befluur, teil
beste der zamenleevinge, in allen opzigte, aankondigt. Veel
prachts en rykdoms vertoont insgelyks een goed getal Buiten plaatzen, in de nabuurfchap of op oenigen afstand van de
Hoofdfiad gelegen, en haar verëerende. — Bezwaarlyk kunnen wy onzen lust bedwingen , om des Heeren MEERMAN'i
fraaie aanmerkingen over de Deenfche taal, en het dialekt
der Coppenhagers, hier af te fchryven.
Denemarken bereizende , kan de Heer MEERMAN het Eiland
4mgr

(*) Ee-st in de Veertiende Eeuw verplaataen de Deenfche Monte
when hunne Refidentie naar Coppenhagen.
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,Arnrner, of 4m,k, niet onbezogt laaten, 't welk, ten believe Van ELIZAI3ETII, Zuster van Keizer KAREL DEN 1T, Gemaal
Koning CHRISTIAAN DEN II, in den jaare I515, een-ineva
paar douzyn familien , uit Waterlandfche boeren en boerinnen beflaande, tot medebewooners ontving, en wier naagefagt , als een afgezonderd ras , by het genot van oulings
toegeftanne voorregten , en van voorvaderlyke zeden, hier
nog aanweezig is. Van het zedig gedrag dier Oud-Hollanderen ontving de Heer MEERMAN van hunnen Predikant liet
beste getuigenis , hein verzekerende , dat hy in zynen twaalf
dienst nog geen dronken perfoon, zelfs niet by man!-jarigen
tyden , hadt gezien, en dat de vegtpartyen onder de jonge
lieden ten uiterften zeldzaam waren.
Onze Reiziger voorts van Elfeneur na Zweden overfteekende,
bezoekt en befchryft Gothenburg in deszelfs toenmaaligen wel
welken het een zwaare brand grootdeels heeft be--i}and,v
roofd; doet eenen togt na Noorwegen, en bezoekt aldaar het
vermaarde Frederikshald, omdat de Zweedfche KAREL DE 111
in deszelfs loopgraaven zyn leeven verloor, door Bene ver
meent men, van iemant uit zyn eigen leger.-radelykhn,
i aast een berigt wegens Christiania, den eindpaal der reize
door Noorwegen, voegt zich een algemeen verflag wegens den
(laat en regeernigsform van dit Ryk.
Met leedweezen verlaaten wy thans onzen Reiziger vooraan in Zweden, in de hoop van hem eerlang aldaar wederons
te ontmoeten , en door dat Ryk en hooger op te vergezellen.
Ten Plot moeten wy nog berigten, dat dit Reisverhaal van
Juny tot September 1707 llrekt.

Brieven uit Parys, gefchreven in de Yaaren i 8o2 en 1803,
door J. F. REICHARDT. Ilde Deel. dmflerdain , by W. Hol.
trop, 1804. In gr. 8vo. 294 bl.
Sehryver, wiens arbeid wy, by de aankondiging des
D eIaen
Deels (*), bereids den behoorlykea lof toegezwaaid

hebben , blyft zich in dit Deel , zo in ítyl , als in de onderwerpen , die hy zich ter befchouwinge voorgefield heeft,
volkomen gelyk: zyn voornaam oogmerk fchynt geweest te
zyn, om den ílaat der Muziek en der Tooneelen in Parys te
onderzoeken; en dit onderzoek houdt hem ook grootendeels,
zo wel in bet voorige als in dit Deel, bezig; fchoon hy, van
ter zyde, ook een oog op fommige gewoonten en gebruiken
van het hedendaagsch Parys werpt: Muziek en Tooneelkunde ftaan bier echter altyd op den voorgrond , waarover by
ook ,

li*) Zip onze Leneroef. des voorigen Jaws, NQ. XIV.
Fa

$4

J. F. REICHARDT

bok, als ervaren Componist, op grond van ondervindelykt
kennis , best kon oordeelen. Wy blyven dus nog by ons
reeds opgegeeven oordeel, en honden het daar voor, dat de
Schryver ons indedead , wat het Tooneel en. den ftaat der
Muziek in Pr^rys aangaat , oprechte en wanre berichten gegeeven, en ons voords niet verfcheiden beroemde en beruchte
Mannen in gemeenzaame kennis gebragt heeft; voords ver
zonderlinge Gewoonten , welke thands in Parys-fcheidn
plaats hebben, aanhaalende; tot Bene Proeve van welk een en
ander wy, het Werk doorloopende, eene korte opgave zul-

len doen.
Wy vinden dan al aanftonds een bericht, op welk eene
tivyze de Nieuojaarsrzvoid te l r•ys gevierd wordt; welke omflandigheeden met den Kersal'ond of Weinacht der Duitfchen
en met onzen St. , Nicolaasfvond de naauwffe overeenkomst
hebben , daar 'er de Banker- en Mode- winkels ten prachtigflen
opgelierd en des avonds heer yk verlicht worden. De Autheur befchryft zyne kennismaaking niet eenige voornaame
perfoonen op een diner by den Senator BARTHEr,F1v, die aar
de gevolgen zyner verbanning naar Cayenne nog ziek lag. Opp
deze byeenkomst fprak hy niet de Graaven CXc A}MAN en den
Baron DE sRETUM; gaat zich voords des avonds weder;
met geheel Parys, in 'de opgeferde Banketwinkels verman,
ken , waarby by opmerkt , dat de welgelykencle beeldtenis
van BONAPARTE in alle cie fnikerwerken de voornaaanfle rot
(peelt. Hy befchryft voords den eigenlyken Nieuwjaarsdag
zelven , en hoe 'er de jonge lieden met wagens rondryden ,
om hunne Nieuwjaars -kaartjens by vrienden en bekenden uit
te deelen; terwyl de Autheur zich inmiddels bezig houdt meé
zeker zonderling artikel uit het loodza! de Preis af te fchrsven en zynen Leezeren mede te deelen , in welk art. de Fran.
fche Journalist verfcheidene nieuwe WerKen , op Bene aartige
en vernuftige wyze, den Frdnfchen tot Etrennes, of Nieuw.
jaarsgiften, aanbiedt; waarby by eindelyk nog aanmerkt, dat
op Nieuwjaarsdag te Parys den voorbygangeren allerleije vuir
le en laage liediens en fàmenfpraaiten worden aangeboden;
welke zelfs de ernfligfte en deftigfle lieden opkoopen , om
'er zich tot fcherts in hunne gezelfehappen van te bedienen'
Voords meldt hy, dat de meeste Grooten, met het zachte
weêr, naar hunne buitenplaatzen gereeden waren; waarby
iaog opmerkelyk is, dat men zich ten dien einde van ligte ca.
briolets , door één paard getrokken , bedient, welke thands
als weleer alleen de fiacres, op alle openbaare plaatzen vati
Part's gereed liaan , en waarvan men zich des te eerder bedient, wyl men 'er tot op de voorpleinen der Grooten en
voornaame lieden mede kan ryden , 't welk met eeáe flacre
niet gefchieden kan , wyl de Poortiers dezelven het oprydert
ziet vergunnen. -- De 4srernblée by den Conful t.EIKWWN,
in
:
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in het voormaalige Hotel van of NOAILLns , en deszelfs pracht
in meubilen , wordt betchreeven , waar de Autheur kennis
,naakt met den Senator l ANGUINAIs, die zich met kracht te
Waardigheid.-genhtopdra CfulienKzryk
aan BONAPARTE verzet heeft ; ook ontmoet by alhier den
Franfchen Minister GAUDIN, wiens zuinigheid in het befluur
♦íer Finnntien, zyn Departement betreffende , by ten hoogsten
roemt; voords nsrBti MARBOIs, en de Generaals r,E cowtnE
en Mecoc'rALD ; weerby hy nog opmerkt, dat alle de Generealsvrouwen op die 1Isl'mblée ryk niet Juweelen vereerd waren,
welke de Vrouwen der Senatoren en Staatsraaden niet hadden.
De toeneemende pracht der Par•yfeirsars wordt ook zelfs
door den Autheur by zyn' Kleerinaaker opgemerkt, als ook
tae Engelfche finaek , welke thands in liet algemeen voet
wint. Verder bericht by ons den tegenwoordigen fmaak der
Franiche Dames in de muziek, by gelegenheid dat hy, het
Concert Clery bywoonende , twee Symplionien van HAYDN
meesterlyk hoorde uitvoeren , doch tevens opmerkte , dat
eene ouverdraaglyk íierke Janitzaaren- muziek vooral aan de
aanwezige Dames derwyze beviel, dat ze het van blydfchap
uitgilden, in de banden klapten, en, in verwondering opgetogen, als bedwelmd raakten ; by welk Concert by nog
een' nationaalen Charaetertrek der Franfchen opmerkt , hierin
beftaande , dat by dit Orchest, uit de beroemdfle Toonkunfenaars van Parys famengefteld , het volmaaktfe fortisfzanê
en het even zo volkomen pianisfiine plaats had , doch dat
'er de middentinten aan ontbraken ; welke opmerking by op
liet nationaal Character der Franfchen t'huis brengt , waar
opmerkt, dat 'er de tusfchentinten aan ont--vanbyisgelk
breeken; zo dat hy zegt waargenomen te hebben, dat het
meerendeel der Franfche burgers alleen beleefd of driftig,
alleen galant of woedende is, zonder dat men de tusfchen.
aandoeningen in dit contrast by hen aantreft; dit contrast
merkt by zo wel in hunne Legers, waar zy met een' ionten aanval en verfchalkende loosheid groote deaden hebben
ter uitvoer gebragt , als in hun geheel Tragoedisch Theater,
het welk eltnede op Heroisme en Galanterie (leunt, met veel
vernuft op.
Iiet Syflema der Schedelleer van CALL in Frankryk mede
veele voorftanders vindende, geraakt de Sclryver ook tot
vallig in een dergelyk Gezelfchap der voorneamfte Paryfche
Gallisten, waar by tegen wil en dank voor een der yveribte
verdedigers van dit Syflema gehouden wordt. Op eene daar
op gevolgde audientie by BONAPARTE merkt by op , dat deze
weder hetzelfde vriendlyke voorkomen had, zonder de minie gemaaktheid; fprak met dezelfde beefche, holle tem, en
telkens daar tusfchen lagchte , zo in zich zelven , krampachtig. fly zag 'er nog Beeler en zieklyker uit, dan Je eer.
íie
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fie maal. — De Schryver bezoekt Frascati, een foort van
Koffyhuis op den hoek van de Boulevards, als ook het Theatre Montanfter in het Pa'lais Royal, het welk hem, uit hoofde van deszelfs naïviteit , uitneemend wel bevalt. — Ver
verdedigt hy Mevrouw sTAEL over heure Deiphine tegen-ders
fommige journalisten , en maakt zyne aanmerkingen over den
Theatraalen twist en partyfchap tusfchen de fchoone Mademoifelle GEORGE WEJMER en de leelyke Demoifelle nucii e ots , als ook over het fpeelen Van TALMA , waarover hy,
zo wel als over het tegenwoordig Fransch Theater-Publiek,
geen zeer gunílig oordeel velt, en eindelyk uitroept: „ 6 Gy!
„ edel , befchaafd Parterre van voorige tyden , waarvoor
„ Dichters en Tooneelfpelers , met recht, fidderden, hoe
„ ontbreekt gy hier der fchoone , verhevene Kunst!" en
verder: „ De groote Tableaux vallen echter thands voortref, felyk uit. — Dan, wat ik my niet herinner, in de ge.
„ lukkigere tyden der Tragoedie, ooit gezien te hebben , is
„ de thands algemeene dolle gewoonte 4 om de allecnfpraa„ ken, van het begin tot aan het einde , lynregt aan het par„ terne te rigten. Dit doen tegenwoordig , niet flegts fchoo„ ne vrouwen ; van dezen liet het zich begrypen en toe, ec„ ven: TALMA doet het , en alle anderen. Zy komen ge„ heel voor aan, op den rand van het tooneel, waardoor
„ zy zeeker voor hunne pragtige kleeding een flerk licht
„ krygen, en rigten zoo fleur, oogen en gebaarden naar het
publiek." [Met recht berispt de Schryver , onzes bedunkens , deze indedaad onkunstmaatige gewoonte , welke
de ongepastheid der Alleenfpraaken nog des te meer , in een
anders fchoon en belang verwekkend Tooneelftul. , in het
oog doet vallen, de illufre, welke het groot oogmerk , zo
wel van den Tooneeldichter als Tootaeelfpeeler, moet zyn,
ten eenemaal wegneemt , en de Tragifche perfoonen , Vorllen en Vorflinnen der Oudheid, met het Publiek in vertrouwelyke onderhandeling brengt.] Onze Schryver is echter
zeer voldaan over het Theatre Feydeau en de Operetten, die
liy daar heeft zien geeven, als: La niaifon d ,'endre en Mic1 el 4nge ; zeekerlyk zal dat van daar komen , dat deze foort
van Stukjens op het Fransch Tooneel, door de eigenaartige
uitvoering, eene zekere bevalligheid verkrygen, die ze in de
vertaaling, en in de uitvoering op onzen Schouwburg, verliezen. --- Al verder verhaalt REICHARDT, op welke wyze het
Hof den rouw over den op St. Domingo overleden Generaal
LE •CLERC (Zwager van BONAPARTE) aannam ; welk ilerfgeval
Mevrouw BONAPARTE zich meer dan heur Gemaal fcheen aan
te trekken. — Eene byzondere Byeenkomst geeft den
Schryver gelegenheid om het braaf chara&er van den Generaal MonEAu te roemen , gelyk ook ; het uitmuntend danfett
en mufeeereu van Nadaim roxEAu hem niet ontflipt; ter-

wyl
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wyl vESTtus , de thands beroemdile Dansfer van Parys, wegens zyne geduurige tours de force, waarmede by zelfs in
kamerdansfen tracht te brilleeren, nog by aanhoudendheid berispt wordt. -- Laadre Zitting van het Nationaal Inflituut
in de groote Zaal der Louvre , en Voorleezingen van eenige
beroemde Franfche Schryvers, en REICHARDT's oordeel over
dezelven. --- Geestig oordeel over den tegenwoordig aan
Pary^enaars voor kleine en lachwek--wasfendmkr
kende Kluchtfpelen. „ Thands," zegt de Schryver, „ moe„ ten zich de weleer verhevener comieke Theaters — hoe
„ zeer zy ook by de naamen van Hansworst en Harlequin
den neus mogen optrekken — ook toeleggen op het gene
„ eenmaal meer zeeker en algemeener werkt en vermaakt,
„ dan alle verfiering en fentimenteelheid. -- Volle beurzen
„ blyft toch overal het voornaame bedoelde van het Theater, gelyk vollip te lagchen de eerfle behoefte van het
Publiek." [Dit is eene waarheid , die niet veel goeds
voor de verbetering van den fmaak belooft!] Madame Ingot
wordt op een klein Theater in de Boulevards, met veel goedkeuring des Schryvers, gegeeven; minder behangen hem de
1'7uile3'illes, zo als men die thands hervormt, en derzelver
vrolyk en lustig charat2er beneemt. — Groote Bankbreuken te Parys, meestal van dezulken, die hunnen rykdom
gewonnen hebben door leveringen aan de Legers en voor de
Regeeringen , en de eigenlyke oorzaaken daar van, met de
voorzegging van het aanftaand verval van thands nog zeer
brillante huishoudingen. -- Zwaare geldverfpilling in Engelfche paarden, honden, wagens, kleederen, geweeren en
porcelein. — BONAPARTE voert weder de oude publieke
llluminatien en Vuurwerken in , en toont in alle opzichten
zyn' weinigen fmaak voor de Muziek , waardoor dezelve
thands te Parys in verval geraakt, als ook de beeldende en
voorftellende Kunst , die zich mede moet toeleggen om Nationaal te zyn, en daardoor eene verkeerde wending neemt.
Van de aanmoediging der Kunftenaaren ('t is R EJCHARDT, die
hier fpreekt) hoorgin wy veel meer door de Nieuwspapieren,
dan indedaad plaats heeft; zodat zelfs, zedert drie jaaren , aan
niemand de gewonnen Pryzen zouden zyn betaald geworden;
waarom ook de voornaamfte Kunítenaars aan dergelyke Voorƒlellen geen deel meer willen neemen. -- BONAPARTE fchept
geen vermaak in Parys. — Zwaare twist in het Theatre Feydeau ,
by gelegenheid van het vertoonen van Ma Tante lurore;
aanmerkingen over de Franfche Balletten en de Banketbak
welke de Autheur-i.ersvtongadzelrcotin,
gefluit met dit aanmerkelyk zeggen : „ De menfchen zyn,
„ indedaad, op den zeekerilen weg, om alle hunne Theaters
ten gronde te helpen." — Staat van de Italiaanfche Camieke Opera, en aanmerkingen van den Schryver over het
F4
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verval der Italiaanfche Zangkunst, als ook over het Theatre
de la Porte St. Martin. --- Verandering van den Raat der
Academien in Frankryk, waarby iets aanmerkelyks betreffende SIEVES. Toeneemende geestdrift tegen VOLTAIRE,
xoussEAu en andere voorheen geroemde Wysgeeren. — Aanmerkingen op het Tooneelllukjen Eanchon Ia Vielleufe (Het
Liermeisjen) , als ook over Mademoiselle GEORGE en Mad.
Hardheid der RequiCONTAT , en diner by E r.EVIOU.
fitie voor de jonge kunlIenaars. -- Opfchik van Mad. REcAyuER op een fête by den Rusfifciien Vorst DOLGORUCKI. —
33efchoutving van fommige fchoone Schilderyen in het Mufetun en in de Werkplaatzen van DAVID, GERARD, IS ABET en
CUERIN. GERARD vond hy arbeidende aan het zeer belangryke, levensgroote beeld van de Moeder van BONAPARTE. Zyne
vroegere opmerking , dat zoo geheel uitmuntende Mannen
hunne phyfiognomie, hun genie en heflaan, byna altyd , aan
de Moeder te danken hebben , vond hy hier bevestigd. BetvAPARTE heeft byna alle dc trekken van zyne Moeder, ook
de zonderling geele, byna olyf- kleur.
Onderfcheid der levenswyze aan het Hof van Berlyn by dat
van Past's. — Weinigbeduidende gefprekken op de Gee'
fchappen en aan Tafel. -- Aartige huislyke f ène van BONAPARTE met PAISIELLO , wien hy de eerfte Aé c van zone
voor het groot Theater en voor een zeer groot Orchest ver
Proferpine, NB. in zyne kamer deed fpee--vardigeOp
len. „ Nadat BONAPARTE aan de Zangeresfèn het compliment
„ gemaakt had , dat hy hoopte, dat zy , in deze Opera,
95 niet, naar Heure gewoonte, zouden fchreeuwen, plaatre
„ hy zich tegenover de muziek, de armen uitgeflrekt over
„ de leuningen van den zetel , en het hoofd op de armen
„ rustende; en, in deze houding, bleef by, geduurende de
geheele Acte, zitten. Veelen mogten wel geloofd hebben,
dat by daarby (liep. Toen de Acte geëindigd tvas, trad
„ hy naar PAISIELLO, en maakte denzelven, overluid, ver., fcheidene aanmerkingen," die hier medegedeeld worden,
en waaruit de Schryver een gansch ongunflig beluit trekt,
ten opzichte van so:NAPAR1E's muzicaale kunde; ten Plot
fchryvende: „ Allermerkwaardigst is any , by deze geheele
„ fcène, hoe , ook tot in het kleenite , het heerschzu:gtige
en beflisfende character van den Zelfsheerfcher uitblinkt."
.. Scène met MMEIWL. — Dood van de beroemde Actrice CLAIRov, die in 1803, aan Benen val uit heur bed, in den ouderdom van 3r jaaren, overleed; niet lang voor haares dood
had zy nog met zeer veel vuurs en waardigheids, voor den
Engelfchen Tragedie-fpeeler KElMBLE , Bene zwaare fiène uit
de Plied<a gedeclameerd. --- Voords nog eene menigte oor
aanmerkingen over verfcheiden Fï•nfche Tooneel--delkunig
ipelen, als ook over de Engelfche Familien, die zich te Pasys
-r
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rys ophouden, en de Carricatunren, welke op dezelven in
de Printenwinkels ten toon hangen. Berekenftfg , hoe
een Enge/sc/v/mn voor 20 Guinies een Reisje naar -Parys kan
doen. Voor 5 Guinies, naairelyk, rydt men , in een' gemaklyken wagen, v.-ti Lorden naar Pez ys, volkomen wy van
alle kosten van ov_ervaaren, veneering enz. Voor ééne Guinie daags kan mdri Mtser zeer goed 1íáen or tevens de Thea
bezoeken. Als Vreemdeling heeft men de openlyke be--ters
zienswaardigheden van Kunst gratis. Tien dagen zyn daartoe
genoeg , enz. — Eerie aartige Anecdote van een' ryken
Lord, die zynen Zoon een' onbepa.alderl Credietbrief op een
groot Frensch Huis te Parys medegag, én, toen de jonge
Heer duizenden by duizenden L vresópiiaïn, zodat de Bankier geraaden vond den ouden zulks te melden, terug fchreef,
of liet Franfehe Livres, dan of liet Engelfche Livres Ster.
lin waren ? — Franí'che, was het antwoord. — t'
n dat
goed, fchreef de trotfche Milord, kan myn Zoon noemen, zo
veel by zuil.
Groot gemaskerd Bal in een Fransch Speelhuis befchreven.
-- Kennismankina met den Engelfchen Schryver LALLY TOLENDeL, wiens charac?er befchreven wordt. — De Schryver maakt voords belangryke aanmerkingen over den nog
kwynenden gaat van den Catholyken Godsdienst door geheel
Fn•mnkryk, als ook in Parys, ondanks BONAPARTE geregeld ter
miste gaat; waarby eenige bedenkingen omtrend het eigen
gevoelen van BONAPARTE , betreffende Dogmatifche Leer--lyk
flellingen , waarin by, zonder eenig;e bewimpeling of verfchooning, deze Route verzekering doet, welke wy niet gaarne onder onze befcherming zouden neemen: „ Maar zou EON,APARTE
„ zelve wel den Cotholyken Godsdienst , die het licht der
„ Wvsgeerte fchuwt , zyn toegedaan ? Allen, die gelegenheid
hebben, om den eerhen Conful van naby te naderen en
waar te veemen , verzekeren, dat hy, in zyn hart en geheel
„ beftaan, geen' zweem van Godsdienfligheid heeft, en den
flelligen Godsdienst alleen befchouwt, als eenen noodzaaklyken breidel , om het volk te gemaklyker en zekerer te
leiden. " — Geestige Befchryving van een middagmaal op den
ï\Teurenbergfchen trant by een' ouden Schoolleeraar. — Ar
liet Testament van LAUARPE. — Atheïsti(che grond -tikeln
uitdrukkingen van LA ANDS, by gelegenheid van-beginfl
den dood van tex.ARPE. -- Fransch Lïedjen over de Grippe.
Zeldzaam Raadzel, voorgetield in her Bulletin de Litteratur-e, des Sciences et des Arts. — Voordduurende partyichap tusfchen Modem. GEORGE en Mad. DUCuENOIS , en ge
oproer in den Schouwburg deswegen. — Aanmer--weldig
kingen over het alhier zeer bekend geworden Kunstfpel van
PIERRE....-- Carnevals- maskerade.
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Iets wegens DELILLE, van wien hier verteld wordt, dat hv,
uit vrees van het Manufcript zyner Gedichten , by toeval,

.of door dieffial, te verliezen , alleen het eerfte woord van
elk Vers opteekent , ten einde zich hetzelve te herinneren;
:dat de Boekhandelaar, met wien by het over het ho.lorariurir
eens is, hem een Affchryver bezorgt, Wien DELILLE dan het
overige dicteert: dat hem voor zyne Pitié 30,000 Livres, en
voor zyne grootere Stukken , l'lrnagination en les Eleinens,
driemaal zo veel betaald is. --- Zitting van liet Wetgeeveuct
Lichaam, enz. enz. Eindelyk kondigt Rniciinr,DT,ten befluite,
zyn voorneemen aan, om nog een Derde Deel te laaten volgen, indien de goedkeuring van het Publiek hem daartoe aanmoedige; waarvan ook eeniglyk de volvoering fchynt af te
hangen van zyn plan, om, tot beluit van het geheel, het
refultaat zyner Reis-waarneemingen op vier onderfcheideno
Reizen in Frankryk byeen te brengen.
Wy achten dit Werk by uitffek gefchikt, om, in een ledig
uur, den Leezer nuttig te vermaaken ; te meer nog , daar
men meestal aan het gene, wat men hier geboekt vindt, een
eharaéter van onvervalschte en eenvouwige waarheid meent
te vinden , en zich dus, dit Werk leezende, met weinig ver
alle de door-beldingskracht,zfpdesSryv,
hem zo naïf befchreevene Tooneelen vertegenwoordigt. --Hee eenige , dat ons echter in deze Brieven minder behaagt ,
is de groote menigte van Theater- aanmerkingen, waarvoor
veele Leezers , die juist zo zeer met de Theaters niet bekend
zyn, met ons liever eenige andere aanmerkingen zouden leezen, als, by voorbeeld, over het Mufeum, de antieke Standbeelden en alle de fchatten van Kunst, welke thands, uit geheel Europa opgezameld , te Parys voorhanden zyn. Immers
de Recenfent zou liever iets over den Pythifchen Apollo, dan
over 'ecrisfe leezen! Het te veel van deze laatfte foort van
kleine Theater-béfchouwingen doet in een volgend Deel (zo
'er nog een volgt) naar meer wezenlyke en erniliger zaakes
verlangen. De goede HOMERUS zegt wysfelyk:

IIávrwv µév i o; tisi
Me?w1jc TExai itµt jcovos ;gxgo io7o.
Iliad. N. vs. 636.
Pan alles wordt men zat ---^Van zoeten zangtoon en van fchuldeloozen dans.
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Mengelingen, door Mr. WILLED? BILDERDYK. In III Deden. Te
,ImJcrdanz, by J. Allart, 1304. In gr. avo. 176 bl.
hoorden wy ons Vaderland van ondankbaarheid
D ikwyls
befchuldigen, nademaal het groote Vernuften niet zelby hun leven verwaarloost , en

den
na hunnen dood eerst
hunne verdienfien naar waarde erkent.
Wy kunnen niet ontkennen , dat ons deze befchuldiging
eenigzins gegrond voorkoomt. VONDEL, de !lader der aller
van wier getuigd wordt,-zuivesflnok Pëzy(*),
dat zyn roem zoo hoog ge/leegen was, dat ze door niemands las
ter afnam, noch door iemands lof aangroeide (j-), moest zich.
in zeer bekrompene omílandigheden behelpen (4.). Rykdom,
zegt de keurige Schryver zyns Levens (§), had by wet zyn
Poëzy niet koenen vergadereg., rasaar hier door sneer s'erlooren,
dan gewonnen. --- De lof zyner Gedichten was zyn eenige
winst. — JEREMIAS DE DECKER, een Dichter, zoo edel vats
hart als kunst, die misfchien alleen door VONDEL overtroffen
wordt, moest met veel flooven zich de dagelykfche behoeften
aanfchatl:n, en wierd daardoor van zyne dicht- en letter-oefeningen afgetrokken (**).
Behoeven wy, na dezen, andere voorbeelden? Of wil men
voorbeelden van onzen tyd hebben aangevoerd, die , fchoon
by VONDEL, DE DECKER en dergelyken niet te noemen, echter zoo veele verdienf{en hadden, dat zy op eenige onder
aanmoediging en onderíteuning billyke aanfpraak-fcheidng,
mogten manken? Zuilen wy, by Dichters ons bepaalende,
noarsz noemen? of in het algemeen fpreeken, en op eeneJuffr.
WOLFF en Naare Vriendin wyzen? Ja, nu geeft men uitgegewerkte levensbefchryvingen, nu heft men loffpraaken, lierzangen aan, nu viert men feesten ter haarer gedachtenis; maar
ook nu heeft de dood ons de gelegenheid benomen van dadelyke en werkzaame dankerkentenis. 6 Schande! het geen
Vreemden hebbers erkend en gewaardeerd (t4.), hebben Landgenooten miskend en verwaarloosd.
Men klaagt, en met reden, over de al te groote menigte,
en daardoor weinige keurigheid, der Schriften van voelen ,
en(*) Leven van voxnEL, in het Ilde Deel zyner Poexy, bi. 7.
(t) Als boven, bi. 83.
(t) Als boven, bi. 8s.
(§) GEeRAEBD BRANDT; gelyk blykt uit deszelfa Leven, door j. n£
HAes uitgegeven, bi. Si.
(**) Zie dit geestig te kennen gegeven in zyne Aaafpraak ate den
Lezer voor zyn Lof der Geldzucht, alsmede in het boeksken L`isC
verloren in een' Brief aan WESTERBAEN, Heer van Brandtwyk,
(}t) Bekend is het, dat de juffr. woarr en D2KEN van het FransCil
Gouvernement eerie jaarwedde hebben genoten,

\V.ILflLI1YK

adders zeer verdienílelyke Mannen ; men verheft zich , en
naar ons oordeel te recht, tegen het misbruik , 't welk zonimigen naaken van cenige beroemdheid hunner naamen, waar
wat, wy zullen niet zeggen zy, maar B ekvet•koper•s-doral
willen , in de wereld wordt gefloten , tot bederf der geleerdheid, en uit oogmerken, weinig firokende net het edele,
vrye en gewichtige werk eens Schryvers; en echter dwingt
men zulke edele Vernuften , van geen genoegzaame eigene
middelen voorzien, tot dat onedele, het geen wy in, hun ,
ja veelal zy in zich zelven, al euren.
Dit op den Dichter, van wiens onlangs uitgekomene Mengelingen wy voornemens zyn te fpreeken , toepasfende , achten wy ons verplicht , hier openlyk te zeggen , dat het ,
naar ons oordeel , oiifedeiyk is , dat een man van zoo veel
geleerdheid en taalkudde , een vernuft zoo fchitterend , in
Brunswyk — waarom zouden wy iets verzwygen , het geen
de Dichter zelf erkent? — aan daaglykfche behoeften niet
zelden fehynt gebrek te hebben, en niet herwaarts wordt ge
geroepen. Wy kennen de gebreken van BILDER--nodige
DYK; wy mispryzen in hem , dat in hem te mispryzen is;
maar wy durven het echter buiten twyfel houden , dat hy
onder die zeldzaame wezens behoort , wier aliesomvattende
geest het geheele Ryk der Kunften en Wetenfchappen fchynt
te befpannen ; dat hy daardoor aanfpraak heeft , om by
zyn leven blyken te erlangen van die dankbaarheid, waar
zeer zeker zyne asfche zal vereeren , zyn graf be--medn
wierooken. Kennis van alle oude en levende , byzondere
kunde in de Mefugothifche en verwantfchapte Taalen , zou
hein byzonder nuttig kunnen doen worden voor de Ne--den
derduitfche. Mogt Benige Vaderlandfche Floogefchool, aangefpoord door het voorbeeld en goed geluk van Leyden's nieuwe inftelling, opgewekt worden , om dat licht , het welk
nu by vreemden dreigt uit te gaan , op den kandelaar te
plaatfen , en dus zich zelve, BILDERDYK , der Nederduitfche
welfprekenheid, ja den Vaderlande van nut te zyn! — Dan
het is meer dan tyd, dat wy tot ons eigenlyk doel en bepaald voornemen overgaan.
Zints lang reeds hielden wy BILPERDYK voor den groottien
Dichter van onzen tyd : in deze gunftige gedachte zyn wy
door het leezen en herleezen dezer Mengelingen volkomen
bevestigd. Stoutheid of bevalligheid, verhevenheid van denk
dichttrant , eigen vinding of-beldnofgmakyhiv
meesterlyke navolging , -- wy weeten niet , wat wy het
meest zullen roemen.
Wy zullen eerst kortelyk over de Vertalingen fpreeken. -In alle drie Deden dezer Mengelingen komen Vertalingen
voor van OSSIAAN's kleinere Gezangen , waarvan reeds by
voorige gelegenheden f3ILDERDYK zommige voor zyne Landge.
.
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gellooten heeft ovérgebragt, welke, by deze gevoegd, allen

bevatten. Wy waren , over tiet geheel genomen , -nimmer
yverige beminnaars van ossIMMN'S gedichten, fchoon wy dik
vernuft zagen fchitteren. Ieder land , ieder tyd-werfzyn
heeft zyne eigenaardige Poëzy ; weinige Dichters zyn voor
alle tyden en plaatfen gefchikt , en osslAAN behoort, onzes
oordeels, niet onder deze. Echter moeten wy, hulde doen
aan den vernuftigen Bard en zynen voortretlyken Vertaler,-de
erkennen, dat hy, in dit nieuw en fchitterend gewaad , ons
meer dan immer te vooren bekoord heeft.
Niet alleen deze Vertalingen van ossrgAV's kleinere Gezangen, maar alle Navolgingen in deze verzameling van Gedichten, moeten wy pryzen. Voorwaar de Heer BILDERDYK moet
onder die weinigen geteld worden , welke Dichters kunnen
vertalen ; eene taak , door veelen op . zich genomen, door
zeer weinigen niet lof afgewerkt.
Poly feet (") , De Veelloeders (t) , Daf his (4) , De Maaiers
(§) , en Hercules in de 17'ieg (**) ,. zyn Navolgingen var,
THEOCRITUS , die tot modellen mogen (trekken voor allen,
die dusdanig we:-k uurven onderneemen. Bovenal is het.laatfle
een meesterftuk ; en hadden wy ons niet voorgenomen, by
voorkeur, tot prc given nJLDERDYrt's oorfpronkelyke gedichten
by te brengen , wy zouden ons gezegde door het gedicht
zelve hier flaa.en; nu Snoeten wy het alleen der nauwkeurige
lezing aanbeveelen. Onder de overige Vertalingen of Navo!gingen bekoorde ons inzonderheid De Nacht (if), uit het
Schotsch.
Onder de oorfpronkelyke Gedichten moge men eenige zwakke aantreffen, wy vonden ons echter by ieder Deel
verlegen, omtrent d= voorkeur, onder zoo veele treffende
en bevallige.
In het Eerfle Deel ontmoet men drie Romances: Graaf
Floris de Yerde, Asgine , en Arncld Beilaert. De eerfle is
kunflig , fchilderachtig , en eigenaardig; de tweede houdt
ons op Bene aangename en fireelende wyze bezig; de derde
is ftaatig, ernsthaftig, en niettemin teeder daar het pas geeft;
allen behangen door kunstige vooríteiling en gemaklyken dicht
Vertrouwen, De zucht eens Vaders , Paris Oordeel -tran.,
en De Kranke, allen hebben veel verdienflelyks. Wy bepaalen ons by het eerfle ; een Gedicht vol van gevoel , en
waardig dat de Dichter zelf daarmede , gelyk fchynt (),
zeer is ingenomen.
VrrIm
(*) Itte Deel bl. 142.
(t) Ifte Deel bi, 14e.
(Jr) IIde Deel
(S) Hlde Deel bl. Si.(*) IIIde Deel bl. 57.
il. 139.
(tt) Ilde Deel bl. u25.
(S §) Dit zelfde Gedioht vonden wy geplaatst in de Didht.rlyke Hand
f hriften, iade Schakeering, bl. 45-48.
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VERTROUWEN.

God leeft nog, ja, myn Teergeliefde!
Hy leeft nog, die de raven fpyst!
Hy leeft, die Kades rotsileen kliefde:
Wien al wat ademt, dank bewyst!
a, al ons uitzicht is verloren,
e Hemel heeft het dus befchoren !
Ons kroost, ons teder kroost eischt brood:
Wy hooren 't , fiddren, en verbleeken:
Wy voelen 't hart van weedom breken:
Maar de Almacht kent ons aller nood.
Ja, zie dit kroost, myns levens Leven!
Het reikt ons mond en handtjens toe:
Het vraagt niet, of wy 't kunnen geven;
Het wacht het, en bedenkt niet hoe
Het vest op ons zyn fchreiende oogen,
Als wy op 's ,Hemels Alvermogen,
En 't fchuldloos hartjen wantrouwt niet!
8 ! Laten we even vurig vragen
Die nooit gebed heeft afgeflagen,
Dat uit een biddend harte vliet.

Die God, vrymachtig in zyn' zegelt,
Belooft niet of houdt eeuwig woord.
Wat raakt het ons, langs welke wegen,
Door welk een hand, uit welk een oord?
Zyn Gunst, zyn Almacht zal niet toeven,
Als 't uur daar is van 't waar behoeven;
Nog hongren we in vooruitgezicht.
Neen; breken we, in zyn' wil te vreden ,
Ons laatst, ons eenigst brood voor heden!
En — danken we als de morgen licht!
Die morgen, Dierbre, kan niet ryzen
Voor ons, voor ons aanminnig kroost,
Dan met vernieuwde gunstbewyzen
Van Hem die de onderdrukten troost.
Hy, die met zegenend ontfermen
De kindschheid opnam in zyne armen,
Voor ons, voor haar, zyn bloed vergoot,
Hy zal, hy kan, hy wil ze voeden,
En, hoe ons 't ouderhart moog bloeden,
Zyn teérheid is ons brein te groot!

6 Koomr,s,
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d Koomt, myn kostbre Liefdepanden,

Ontfangt het geen uw vader heeft!
Maar legt uw handtjens in zyn handen,
En dankt den Schepper, die het geeft.
Gaat, eet, verzaadt u, lieve Wichtjens;
Gods Engel dekt uw aangezichtjens
Met glans van onfchuld, liefde, en rust.
d Laten wy dit drietal Engelen,
Myn Dierbare, in onze armen firengelen,
En gloeien van vernieuwde lust!
Ja, lieve Weérhelft van my - zelven,,
Vertrouwen wy op God- alleen I
De Burgerfchap der flargewelven
Waart, zorgzaam zwevende, om ons heen.
Wat vreezen wy, myne Uitverkoren,
Dat God geen beden zou verhooren ,
Geen nooddruft, geen behoefte zien t
Kom, klem uw lippen op de mynen,
En laat ons, verr' van angst en pynen ,
't Vereenigd hart ten offer bin!

(Tiet vervolg hierna.)
,De Bruine Robbert, naar het Hoogduitsch van C. C. CRAMER..
2/te Deel. Te Leyden , by D. du Mortier en Zoon. In gr,
Bye. 184 bi. --- Het Blonde Netjen. Of 1/de Deel. 204 B!.
en paar Boeken, die aan elkanderen gehuwd zyn, twee
E
Delen van ene en dezelfde Roman, man en wyf derhah
ven, gelyk de bruine Robbert en het blonde Netjen ook mats

en wyf worden in alle eer en deugd. De liefhebbers vair
verfierde, en wel vooral van zeer onwaarfchynlyke verhalen,
ontfangen hier buiten twyfel een zeer aangenaam gefchenk.
Een paar Koningen begrepen, dat het zeer nuttig zou wezen,
indien de zoon van den enen met de dochter van den anderen
huwde; maar dat dit dan alleen voor de volken en hunne
kinderen zelven zo heilzaam worden kon, wanneer de jonge
lieden opgroeiden, van hunnen hogen rang onbewust, en uit
zich zelve recht hartlyk op elkanderen verliefden. Dit plats
gelukte nu by uitnemendheid, en (de epifode gaan wy maar
voorby, Waarin de gelieven in ongenade vervallen waren door
de misleiding der hovelingen , die den zwakíten van deze
Koningen door hunne kunftenaryen hadden bedrogen, hetgeen
byna het gehele plan had doen mislukken en deze gefchiedeni;.
een zeer treurig einde doen nemen) eindlyk i gilde men de gelieven op ene zeer ílerke proef, door nu eens den enen, dat%
de andere, te doen voorkomen als een Koningskind, en .dam
cot een voegzamer huwlyk in fchyn te willen noodzaken ;
tot
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tot dat eindlyk de Bruine Robbert , die in het geheel niet
1nal was, den knoop maar eens kort en goed doorhakte, en
-alzo , waaraan hy wel deugdzaam gelyk had, een einde maakze aan de klucht, op ene wyze, die recht fchilderachtig en
voor alle de Hovelingen verrasfchend was. --- „ Het eerfle
bedryf hebt gy nu gezien , myn heeren ! zei ROBBERT, toen
by met zyn vrouwtjen van het altaar te rug kwam ; het
tweede — (Ten uitersten vergenoegd , terwyl een prachtig zykabinet febielyk open ging , waarin men twee digt
naast elkander slaande zyden ledikanten zag.) zullen wy
lier alleen fpeelen ! " . .
Dit was indedaad ook goed , en het bevalt ons in den
Autheur , dat hy het jonge paartje dit bedryf alleen fpelen
laat; en zelfs zouden wy hem van ce bedwelmendite wierookgeuren, die by uit het kabinet ftromen laat, en het bericht,
dat de laatfle n.akomelingfchap nog haar' zegen oogst van
den toen ivodenden Koning , gaarne verfchoond hebben.
Shy eindigen onze aankondiging van dit Werkje met het
bericht aan onze Lezers , dat men toch over 't algemeen
in Duitschland juist niet met dien roem en toejuiching van
de onvergelyldyke pen en diepe menfchenkennis van dezen Romanfchryver Eitred:t , als het Voorbericht van de Vertaalher,
blejuffr. iv. C. BRrNRMAN, Wed. c. VAN STREEl, welligt zou
doen vermoeden; wy herinneren ons altheads, dat de Nerve
4/gem. 'leut/the . Bibliothek van N.COLAI zich over een en
ander voortbrengfel van dit fraai Vernuft nog al enigzins
anders uitliet. Dan ook deze aartouiteit doet niet alles af,
,en het Werk moge zynen Meester pryzen!

Misdaad en Grootmoedigheid, of de Inboorling van Batavia;
Tooneel/pel. Naar het loogduitsch van J. W. STEINMULLER.
Door C. SAUER. Te4mflerdarn, by G.Roos. In 8ro. 154 bl.
e hoogstmooglyke of liever onmooglyke menschlyke boosheid , en de hoogstmooglyke of liever onmooglyke
menschlyke edelmoedige deugd; — een zeer zeldzaam , zeer
uitmuntend jongeling , maar door zyne ouders miskend en
verfloten; een magtig lief meisje, fmoorlyk op den onbekenden broeder verliefd, en echter al aanftonds tot een ander
huwlyk gereed; een hospes, Hecht en dwaas boven alle ver
een wyf, dat nog Hechter is; een overgegeven-belding,
wellustig fchepzel, hetwelk zich door enige woorden in den
grond bekeren laat: dit alles , en nog veel meer, komt in dit
Stuk op het Toneel. En echter geeft men ons hier (fa Diis
placet) ene ware Gcfchiedenis, waarin, buiten het Beene

de welvoeglykheid , de zedenleer en het tooneel noodzakelyk
maakte, Jleclits weinig veranderd is. W'y bevatten in waarheid
niet, hoe de welvoeglykheid, de zedenleer, of het tooneel, zo
danige carricatureli vereifchen kan,
-
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LETTER-OEFENINGEN?
De voortre felykheid vim n den Christelyken Godsdiênst , ir
het troosten :van rampfpoedigen , door FRANS VOLKMAaa
REnil4ARD , Eerhen Hof-prediker van den Keurvorst
van Saxen. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, i8o4:
In gr. 8vo. 289 bl.

D ezè

uitmuntende Verhandeling van REINIARD is uit
het Latynfche Werk , ten titel voerende Commentationes Theologicce, editie a J. C. VELTHUSEN, C. T.
Ru1NOEL ; et c. M. RUPERTT , T. VI, overgenomen.
In de daarvoor geplaatfle_ Tloorrede , die ook hier ver
taald is , bericht ons de Schryver,, dat dezelve niet
àlleen van de èerfle Latynfche, maar ook van de Hoog
duitfche, door den ook onder oils bekenden Predikant
PEST bezorgd , verfchilt , door op nieuw daarin . gemaakte veranderingen , die dezelve nu, niet alleen hier
en daar verbeterd , maar ook merkelyk vermeerderd,
doen te'voorfchyn komen.
In de Inleiding wordt met grond aangemerkt, dat
Christelyke Godsdienst wel te recht door ieder geroemd
wordt, als 'grooten troost verfchaffende aan ratiipfpoedigen ; maar dat de aart en wyze dezer vertroosting
echter nog door weinigen onderzocht en opgehelderd
i's , en dat dit onderzoek by oude Schryvers , die boeken ter vertroosting gemaakt hebben , meestal geheel
ontbreekt. De roemwaardige Schryver heëft zich voors
geheid , in deze Verhandeling, uit den aart der ver
troosting zelve te toonen , dat de Christelyke Gods4
dienst de beste troostgronden voor rampfpoedigen oplevert.
In de eerfie Afdeeling wordt dan de aart der vertroos=
ting bepaald, en over derzelver onderfcheidene foorteil
en bronnen naauwkeurig gehandeld.. De algemeene aart
der vertroosting wordt gezegd te bef#aan in het te weet
LETT. 1805. Now 3.
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9S r.v. TMINfARD ,VO0FTIt$FFETr.V*N17JNCObsD.
brengen, dat de overdenking van het kwaad den geest nk
meer beroete. Dit wordt bewerkt of door het kwaad

zelf weg te neemen , of door het denkbeeld van hetzelve af te wenden , te verminderen of te vernietigen :
waaruit dan Benige gevolgen worden afgeleid, over het
onderfcheiden van waare en valfche troostgronden, over
de vatbaarheid om troost aan te noemen , enz. --- De
tweede Afdeeling f'rekt ten betooge , dat tot afwending
van droefheid niets gefchikter en niets vermogender
is , dan die middelen, welken de Christelyke Gods
dienst aan de hand geeft. Hier wordt, op onweer
reckelyke gronden , aangetoond , dat , door inïddel
van den Christelyken Godsdienst, niet alleen veel beter en veel zekerder, dan op Benige andere wyze, alle
verdrietelykheden worden weggenomen en verzacht ;
maar ook, 't geen nog meer belangryk is, het gemoed
der droefgeestigen door de aangenaamheid en den overvloed der troostgronden zoodanig vervuld Wordt , dá,á
zy, met genoegen, ja met vrolykheid, de groo. tie rampen doorftaan.
Wy verblyden ons hartelyk , dat ook deze fehoon*
Verhandeling van den diepdenkenden , en zov wel in de.
waare Godsdienstleere, als in wyduitgeftrekte Menfcheiïi_,
kennis dooroefenden REINHARD, onzen Landgenodtenz
wel vertaald wordt in handen gegeeven. Wy zouden ge
wis aan de waarde en kracht der redenering , waarin
alles juist famenhangt , te kort doen , of de paaletj
eener gewoone recenfie moeten overfehreeden , wanneer
Wy 'er een uitgebreider verflag van wilden geeuen. 't Is
ons genoeg, beminnaars van godsdien(lige wysheid, et
ál1en , die 'er belang in ftellen , om grondig_ te weet
ten, wat het Christendom is voor on menÇcli, di
dagelyks aan rámpfpoeden onderhevig _zyn ó,l sten
te maaleen op eert. zoo wel daordacbbt Gefcw opzet
dit aan.,; Iéggu oadezwerp,
-
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Mengelingen voor Verfland en «arts Toegewyd aan al*
len, die belang Rellen in Verlichting en Deugd. Gefchikt naar de behoeften van onzen tyd. Door C. BA'

stir. z., Leeraar der Doopsgezinde Christenen
Embden.
Ijle Stukje. (Beproeft alle dingen! be
te
houdt het goede! PAULUS.) Te Groningen, by A. S.
Hoitfema, 1804. In gr. 8vo. 146 bl.
VINK,

,

r y allen , die, met mond en peil , ter bevorderirige
1 van waarheid en deugd iets of wat zoeken by te
draagen, verdienen den hoogilen dank by tydgenootetr
en naakoomelingen , die hun ouderrigt door het gehoor
of door eene heilbegeerige lektuur opvangen. Onder
zulke verdienftelyke mannen, dunkt ons, mogen wy den
Eeres. EAVINK wel rangfchikken, die, niet te vredet
met zyne Gemeente door Leerredenen te fligten, daarenboven zyne fnipperuuren befleedt , om ,. onder het
voertuig van Verhandelingen, door dein druk alge
gemaakt , met zyne kundigheden een meet uitge--men
breid nut te ltigten. Niet kwaalyk dunken ons deeze
Verhandelingen voor dat oogmerk berekend, en dezerve eencri aanleg te bezitten, om zoo wel het veri1and
te verlichten als het hart te verbeteren , volgens dew
titel het dubbel oogmèrk der afgifte van deeze kleiiie
wrzamelinge. Vier Verhandelingen,of liever drie (want
cie vierde is eene Redevoering) bevat dezelve, op 6én4
ira allen oorfpronklyke opliellen. De eerie Verhandelingbehandelt de vraag : „Is het mogelyk, dat een mengeh^.
„ die een gezond verstand en een welgeplaatst hart be„ zit, in onze dagen ongelovig _kunne zyn aan deit
Christelyken Godsdienst ?" Deeze is de uitvoerigfte..
De tweede, zynde eene vertaaling uit het Hoogdultsek,
bevat eene befchouwing van „ het voorleden., het te.
genwoordige, en het toekomende;" een opftel va t
lkgts twaalf bladzyden. De derde Verhandeling. loopt
„ over de voordeelen eerier vroegtydige deugd." De
vierde Verhandeling is eerie Redevoering, uitgelproketi
ter gelegenheid der begraafenisfe vane eene zuster der.
Embdenfche Doopsgezinde Gemeente , in denk vroe
gen leeftyd van zes-en-twintig jaareg, do de kinder'
ziekte haaren echtgenoot ontrukt ; een. opflel , wfelk
nlannelyke godsvrugt ademt , en den troost des C.hriaK
tclvl en Godsdiensts op cleszelfis. eigene ecbr :a ander
toedient.
^
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Ter proeve willen wy de eerfie Verhandeling k orte
lyk ontleeden ; het oordeel , egter,, over de bondigheid.
en kragt der aangevoerde bewyzen aan onze Leezers
overlaaten. De Eerw. BAVINK vangt aan met eene beIchouwing van den geest en den toeftand der tyden ,
die wy beleeven. Als hoofdkenmerken daar van vermeldt
by: „ Onderzoeking van de waarde van en van de
„ bewyzen voor oude waarheden; benevens het onbe„ fchroomd verwerpen van dat geen, wat men als dwaa.
„ ling heeft leeren kennen;" voorts: „ Verlichting in
„ alle dingen , die een voorwerp kunnen zyn van
„ 's menfchen denkvermogen, benevens het daarftelleIL
„ van iets beters in de plaats van oude dwaalingen."
Uit de befchouwing van deeze karaktertrekken, waarin
de natuur der waare verlichtinge opzettelyk bepaald en
omfchfeeven wordt, leidt BAVINK, niet opzigt tot deft
Godsdienst, deeze, gevolgen af: „ Alle menfchen, die
„ een gezond verfland bezitten en hetzelve willen ge,, bruiken, begeeren in onze dagent, dat dat geen, wat
zy als waarheid van den Godsdienst zullen erken„ nen, overeenftemme met de uitfpraaken van de zn.i„ vere rede. -- Alle menfchen , wier hart welgeplaatst
„ is, - eisfchen daar te boven van Godsdienflige waarhe„ den, dat zy allen, zonder eeni^ge uitzondering, gefchikt
„ moeten zyn, om de gerustfielling, bemoediging, en
„ zedelyke verbetering van bizondere voorwerpen, als
„ ook de bevordering van algemeene menschlyke gelukia„ ligheid te bewerken; en alle zogenoemde Godsdiei s-„ ftellingen, welken hierop geene betrekking hebben ,
„ worden hedendaagsch als menfchenvonden verworpen." Aan deeze vereischten nu vervolgens den
Christelyken Godsdienst toetzende , beweert de Der-tv.
BAVINK, dat dezelve, zoo ten aanzien van het leerftellige, als van het praktikaal of zedekundig gedeelte, ten
ijollén proef kan houden; fchryvende, ten aanzien van
het eeríte, onder andere : ,, Zelfs de leer vats Vader,
„ Zoon en Geest • de leer van de Verlosfing der men„ fchen door Christus, en allen van dien aart, flem„ men volmaakt overeen met de rede, of bevatten ten
„ minften geene tegenfirydigheid voor haar , wanneer
men dezelve flechts wel begrypt ; dat is , wanneer
„ men , alle menschlyke denkbeelden daarover ter zyde Rellende , zich alleen aan den Bybel houdt, en
„ niets meer noch minder daarvan voor waarheid aan„ neemt , dan wat deze leeraart. En wanneer deze
„ lee,,
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, leeringen aan veele Christenen toefchynen, diepzin
verborgenheden , duisterheden en onbegrype--„nige
„ lvkheden in zich te behelzen , dan is het waarlyk
„ niet de fchuld der leeringen zelven , maar die van
zulke Christelyke leerboeken , die dezelven in zulk
een donker en verborgen licht voorPPellen, dat men
wel eens in verzoeking kan geraaken, om 'er aan te
„ twyfelen , of de op{Ieller van zulk een boek zich
„ zelven wel refit verftaan hebbe ? " Uit dit alles leidt
de Eerw. BAVINK het gevolg af, dat een mensch, „die
„ de waarheid boven alles bemint , dezelve weet te
zoeken en ze waardeert, waar by haar ook vindt;
,, en die daarby lust heeft in het opvolgen van dat
„ geen, wat hem als fchoon, edel en voortreflyk wordt
voorgefteld, en by als zodanig heeft leeren kennen,"
dat zulk een mensch, in onze dagen, aan den Christelvken Godsdienst niet ongeloovig zyn kan.
Ten Plotte voegt 'er zyn Eerw. nog eenige bedenkingen nevens over de zulken, die hedendaags nog luid
vax ongeloof fchreeuwen ; aaiitoonende , dat deeze
klaagfemme niet zoo zeer het echt Euangelium aan
als 't geen verkeerdelyk by veelen daar voor te-gat,
boek ifaat. Doch ons bepaald beftek gebiedt ons,
de overweeging daar van , gelyk ook van de geheele
Verhandeling, onzen Leezeren aan te beveelen. Voor
zullen , met ons,-ílandersv yknwze
een volgend Stukje met verlangen te gemoet zien.
Verjlrooide Gedachten over verfchillende Onderwerpen, uit
gegee ven voor Leeraars en Vrienden van Godsdienst en
Godgeleerdheid. IIIdeStukje. Te Franker, by D. Romar, 1804. In gr. 8vo.. 186 bla
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en weet, dat de Hoogleeraars REGENBOGEN, TIN-'
GA en GREVE openlyk, en wel, zoo 't fchynt,
huisnes ondanks, zyn bekend gemaakt, als Schryvers
van deze krerflrooide Gedachten , zonder , dat dit_, zoo
veel ons bewust, is , door hun voor het publiek' is tegengefproken. Prof. GREVE heeft zelfs de goedheid,
om, in dit Stukjen, in eene aanteekening op bl. 144,
ons naauwkeurig te zeggen, wat,, behalven 't geen men
nu reeds wist, van hem is.
Dit derde Boekdeeltjen bevat elf onderfcheidene ftukjens.
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jens (*). ( i) Oordeelkundige gedachten over het Boek

der Pfalmen en desze fs afdeelingen , die men , in de
Hebreeuwfche Bybels, doorgaans op den kant, of tusfehcn de regels, aangewezen vindt. Elk derzelven eindigt met eene afzonderlyke Ilotfpreuk, die men heden,
in de uitgaven , met het einde des laatflen Pfalms , in
ieder boek, kwalyk verbonden heeft , daar ze van den
verzamelaar is, die het Pfalmboek in afzonderlyke boeken heeft verdeeld. 't Geen by ons de ecrfte Pfahn
is , zal oorfpronkelvk buiten het getal , als by wyze
van eene inleiding, voor de ganfche verzameling af
zonderlyk geplaatst geweest zyn. Het eerf#e boek der
Pfalmen, allen van David, van Pf. 2-41 , bevat evenwel 41 liederen , zynde , in den 4often Pf. , door de
onoplettendheid der affehryveren, twee oriderfeheidene
,cderein zaamgevoegd. Ilct tweede gaat van PL 42 tat
72, niet alle Davids liederen, hoewel wen 'er dit onderfchrift van Tateren tyd onder geplaatst heeft: De
Gebede% (misfchien beter, naar eene andere lezing, de
Gewagen) van David, den Zoon van Ifai , hebben eens
einde. Het derde van Pf. 73 tot 89 , meestal flukkeit
van. andere en latere autheuren. Het vierde van Pf.
90 tot ioó , byna allen, zoo 't fchyt}t , van David ,
hoewel ley alleen by Pf. 'o' als autheur vermeld wordt,
Het vyfde van Pf. 107— r o. Dit Ja.atíie kan voeg,c lft
in twee byzondere verzamelingen verdeeld worden, de
eerfte van Pf. 107 tot 137, de tweede van Pf. 138 tot
r5o. In beiden is de byecnvergadering der flukken ,
denkelyk, niet vroeger gefchied , dan die van het derde boek, dat is , na de wederkeering der joden uit
Babel.
(2) Aanmerking over hei fill . gen der drie eerfe Enongelien van de opwekbinzg vanaz4rps. De Schryver
meent de reden van dit ftilzwygen gevonden te heb
de algemeens bekendheid van de zaak, toen-ben,i
7,y fchreven , welke ophield , wanneer Johannes- zyn
j uangeUie fchreef,, zynde Lazarus toen denkelyk ge.
korven, zoo wel als de meeste Apostelen en oogge-

tuigen,. de Cbris tingemeente van jefraleni naar
('k)

'Er Is Bene gnaartige mislkeI4ing ingefapen in de tal-

letters op N. VII volgt nog eens N.. VI'i , en. zou verder
van VW
fit U, id s A,i
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In en elders verhuisd, en alle voormalige betrekking
dèr andëre Gemeenten met Jerufalem verbroken.
(j) Aanpryzing van eene van de gewoone uitgaven
x# yR'ende lezing Joh. XXI: 4 vrpwcxs 44,4 y&vo/hevVs als het
reeds morgen WIERD , voor 71. . yevogev?!S, als het reeds
trtór en GEWORDEN wAs. — Deze drie fhTkjens zyn van
Frbt. GPEVE.
(4) Verdediging van 't wonderwerk door Petrus aan
en kreupelgeborenen verricht, Hand. IIIF: 6-8, tegen een
ligtzinnigen inval van j. o . THIESZ , die , tegen de dui^ielyl:'e letter van 't verhaal., heeft durven beweeren , dat
deze zoogenoemde lamme bedelaar niet lam, maar een
bedriëger geweest is, welke zich lain hield , om medellden të Wekken, en intusfchen van aalmoefen te leven.
(.5) Oordeelkundige gisting over Matth. XII: 6, daar
áé ongenoemde Steller, in plaats van ohi 7s tepa Kei?wv
(jhn ov) fcw wee, (dat een meerder, dan de tempel, hier
gis) zonder eenig gezag van Handfchriften , oude Ver
gen , of aanhalingen van Kerkvaders, wil gelezen-jalit
'hebben, 07h 7buv tepewv (7s aepecoc) i&ei?wv (^.vr^ov) er v rade`,
(,dat een meer dan de Priesters hier is.)
(6) Een paar aanmerkingen op Matth. XVII: ro—Tg.
Eerst wordt , op de vraag ,waarom wierd 'er, geduu*ende de eerfle dertig jaren van 's Heilands leven, zulk
Cën diep ftilzwygen omtrent Hem bewaard, zoodàt men
in Hem den Mesfias niet erkende? geantwoord, dat de
Zaligmaker zoo lang onbekend moest blyven, tot dat
Jóhanncs, zyn Voorlooper, gekomen was, en op Hem
Wees. De tweede aanmerking betreft de vraag ; hoe
kwamen dé Schriftgeleerden op de gedachte, dat de eiei11yke Elias komen moest, voor dat de Mesfias ver
daar zy toch den eigenlyken David niet wach--fihen,
teden , fchoon onder dien naam ook de Mesfias beloofd
was ? Het antwoord is: De Mesfias was ook onder andére benamingen voor gefteld , en , door verfcheidene
kenmerken, uitgebeeld en onderfcheiden, waaruit men
zien kónde , dat David eene figuurlyke en oneigenlyke
benaming van den Mesfias was ; doch de Voorlooper
4raagt by Maleachi den algemeenen ambtnaam van Gods
RngeI, en voorts den bepaalden naam van Prophoet
Eias, Dus was het veel ligter, dat de Joden den Ott4n Prophet Elias in eigen perfoon , dan- dat zy den
Koning-David, Ifais Zoon, verwachteden.
(7) It ' over het gebruik van ha; Gebed dér Heereb.
G4
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De Schryver is van oordeel , dat het voorfchrift vast
Jefus,, omtrent de wyze van bidden, het welk allezins
gepast was voor de Apostelen, nu , met de verandering van tyden , niet meer zoo letterlyk door alle
Christenen , als een formuliergebed , behoorde ge
te worden , en heeft dit , zoo uit den inhoud-bruikt
van dit gebed in 't gemeen , als uit elke bede in 't byzonder , onzes oordeels , zoo wel bewezen , dat 'er
niet veel tegen te zeggen valle. Het denkbeeld, dat by
Zich van dit gebed maakt , is niet nieuw; zinaar de
wyze, waarop by het aanpryst, doet ons hopen, dat
deze herhaalde poging , om het meer in omloop te
brengen, niet zonder vrucht zal aangewend zyn.
(8) De eer van 4braham gehandhaafd tegen onbeIchaamde vermoedens en hatelyke befcliuldigingen van
zekeren Schryver , in het Magazyn van i-IENKE , door
K'', Dit zal wel van den Hoogleeraar REGENBOGEN
vervaardigd zyn.
(9) De eer van Mofes gehandhaafd tegen het flout
voorgeven van J. A. F. STEGER, die, in dat zelfde Magazyn , heeft beweerd, dat Mofes zoo wel de Goden der
andere Volken, als Jehova, zou erkend hebben, hoewel als Wezens , die in magt aan zynen ,jehova niet gelyk
Zulke grove aanvallen
waren ; door denzelfden.
op 't gezag der Bybelfchriften verdienen naauwlyks de
eer, om zoo opzetlyk wederlegd te worden..
(io) De oorzaken der Kerkhervorming in de zestiende
Eeuw. Eene , met den naam van Prof. REGENEOGErr
geteekende, verdediging van zekere gezegden, in eene
door hein gefchrevene , en door het Haagfiche Genootfcha in i8oi uitgegevene Verhandeling, tegen de aanener ing , daar op gemaakt in de Bibliotheek van Theologifthe Letterkunde voor 1803. N. 4. bi. 609: wiet
de Hoogleeraar was toegefchenen, den bal geheel mis
te ílaan , met flaande te houden , dat voorafgaande verlichting en be/chewing geenzins den grondflag legde tot dr,
hervorming , maar in tegendeel, nadat het licht der her'eoriningwas begonnen door te breken., je rnagt der on
svetendheid eerst begon te wyken , en toen eerst kunflen en
wetenfchiappen begonden beáefend te worden; terwyl by ;
els eene onweêrfprekelyke daadzaak , vastfielt, dat de
exleYrlie beoefening der wetenfehappen de oogen van
fgmmigen heeft doen opengaan , om de dwalingen des
Pauadoms tg eekeniaeip, De Heer 1EGENsoGE:v zoekt nu
het
--
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liet bovengeftelde met redenen, die nog al goeden fchyn
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hebben , te bekleeden. De ons onbekende Recenfent
van 's mans gezegde Verhandeling moge zich hierop,
zoo hy 't goedvindt, verantwoorden : waartoe liet heat
niet aan Plof zal ontbreken.
(ii) Nog iets van Prof. GREVE, betreffende zyn vorig gefchryf over de Urquelle van EICIIH-TORN, voornamclyk ingericht tegen een Recenfent in de Bibliotheek van
Theolo -n ifche Letterkunde, die zich ook verftout had, oat
over c at flus jen min gunífig te oordeelen, en deswegens
duchtig wordt doorgeifreken. Wy hebben 't ook op
nieuw zeer verkorven , door onze aanmerkingen over
dc wyze , waarop de Hoogleeraar zyne voorgaande onvoegelyke uitdrukking, omtrent de zoogenaamde, voor
eenige jaren , in de streken van Gottingen , ontdekte
Urquelle der vier Evangelien , heeft getracht goed te
maken. Hy ziet op ons, ten minflen op dien hem onbekenden Letteroefenaar, die hem, over zyne kwalyk geplaatfle, en naderhand ongelukkig verdedigde fcherts,
de waarheid had gezegd , met diepe verontwaardiging
uit de hoogte neder, zegt, hem te voren, zoo veel de
zaak het toeliet , gefpaard te hebben, terwyl by hein
nu van onkunde, en ligtziinnigheid , in de aanpryzing
van de dwaling , die hy niet wist te beöordeelen, befchuldigt. Of en in hoeverre dit driftig verwyt gegrond zy,, laat Recenfent aan den onpartydigen Lezer,
die 'er onze Letteroefeningen nog eens op zal gelieven
na te zien, gerust over. Fly verklaart, niet geweten
te hebben , wie Schryver ware van 't ftukjen over de
Urquelle. Nu ziet hy, met bevreemding, dat het door
Prof. GREVE, wiens uitgebreide kundigheden hy hoog
vervaardigd , en bekent in zoo verre over-acht,is
den opfteller kwalyk geoordeeld te hebben, met wien by
zich niet gaarne , zoo daartoe anders hier de gefchikte plaats ware , in verleren twist zou begeven. 's Mans
bygebragt bewys voor de grootere geleerdheid, en voorel Literarifche kundigheden van den Schryver,, in de
Bibliotheek van Theologifche Letterkunde, doet denken, dat de Heer GREVE zich gewaagd heeft aan eerre
hof, waarmede hy waarlyk niet genoeg bekend is.
-
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liet allergemaklykst en enigst Middel om de ?rotefantete
te veréa,gen. Omnia fponte fluant , albiit violcntit
rebus. Uit het Hoogduitsch. Te .Nineg en, by J. C.
Vieweg, 1804. In gr. 8vo. 32 bl. en XII bl. Voorwerk.
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verneemt met genoegen, dat niet alleen te Pa.
rys , Duinkerken , Mentz , Keulen , en andere
plaatzen in 't Franfche Keizerryk , maar ook in het
Paltzifche , Badenfche , Wurtembergfche , Hesfifehe
en elders in Duitschland, Lutherfchen en Hervotindeii
zich of reeds tot eene Gemeente veréenigd, of althans
aanmerkelyke flappen tot zoodanige vereeniging gedaan
hebben. Ook in Bergsland fchynt daartoe veel overhelling te zyn. De Schryver van dit Stukjen, de Eerw.
1-1. BENZENBERG , Leeraar by de Hervormden in ht
Hertogdom Berg , (wien men, uit eene vertaalde Ver
en daartoe betrekkelyken Brief, beiden voor.-handelig,
handen in liet 0-fengehverk van onze Vaderland/the .Leïseroefeningen (*), heeft kunnen leeren kennen) doet
hieromtrent een voorflag , waarvan by zich veel fchynt
te beloven. De uitlokkende titel , waarmede dit zyn
Gefchrift in 18o2 te Elberfeld uitgekomen', pronkt,
maakte ons zeer begeerig , om dat zoo hooggeroemd
middel , tot vereeniging der Proteflanten , te leerei
kennen. En nu zien wy met verbazing, dat dit zoo=
genaamd ellergenaaklykst en esiigst middel beftaat , in
de overeenflenm3ing van de Lutherfchen en Hervormden , met opzicht tot de orde en telling der tié-r Geboden, waaromtrent de Roomfehen , gelyk men weet,
van het oude gebruik afgeweken zyn , en daarin door
de meeste Lutherfchen nog steeds gevolgd worden. Hy
verlangt , dat door tusfchenkomst der Regering , en
wel NB. door eens emeene affpraak van alle de L'orfien,
kille Proteflanten gelast worden , om de tien Geboden
onverminkt , en op de oude wyze gerangfchikt , in
hunne Leerboeken te plaatzen , en brengt goede redén-en, tot aanpryzíng van het oudere gebruik, te berde.
Allen zyn echter stiet even gewigtig, als daar is deze,
dat de Israëiitiífl e Staatsregeling, in tien artikelen, de
grondflag van elken Staat, die zich niet, op eerie godloochenende wyze , van God wil losfcheuren , zyn moet.
En
(*) Letteroef. VOO? 1802, No. \Y, VI en X ,en voor 18G4. No. V.
.
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Est zoo nu eens alle Lutherfchen zich daartoe lieten vinden, zou dan hiermede de geheele zaak, de vereeniging van
beide Gezindten, bewerk{ielligd zyn ? De welmeenende
Schryvcr vooronderftelt daarby de noodzakclykheid der
invoering van een en denzelfden Katechismus , voor alle Proteflanten. Fly maakt echter daarvan flechts met een enkeld
woord melding; en wel zonder te bepalen, hoe zoodanig Leerboek zou moeten ingericht zyn. Men kan het
evenwel hieruit zoo wat opmaken , omdat by alleen
echt Euan^elifchen tot de vereeniging wil toegelaten
hebben. be zoogenaamde Neologen, die de Bybelfche
leer van God en Christus verdraaijen en verminken,
wil hy, dat men zal laten varen. Men moet ze zelfs
niet gaan hooren prediken , maar liever t'1buis blyven,
en door lezen een Bybelchristen zyn , als zulke geveinsden flechts eens in de Kerk zouden indringen.
Wie zullen , volgends den goeden BENZENBERG , hiertoe al niet behooren ? Zeer zeker vele regtfchapene
Mannen , die zich niet gaarne aan een enkeld Leerboek , op publiek gezag ingevoerd, laten binden , en
ter goeder trouwe meenen , dan eerst echt Euongelisch
te zyn , als zy echt Bybelsch zyn, zonder zich aan menfchelyI..e bepalingen te houden. Andere, in 't voorbygaan, aangeroerde voorftellen zyn ons beter bevallen:
De Seftenmamen, Lutherfchen, Hervormden, en dèrgeiyke , moesten verbannen worden , en allen zich voortaan Euangelifchen laten noemen. — Men moest maar
e.e
^enerlei Gezangboek hebben. ,— De Leeraars der Pro.
tefianten zullen van zelfs nader tot elkanderen komèn,
hoe meer zy toonen , den zin en geest van Christus
te hebben. Dit zou voorzeker de beste en duurzaamíle vereeniging , die der harten, door den band
der liefde , te wege brengen. Andere verbintenisfen ,
waarin de Eerw. Schryver zoo weinig zwaarigheid
fchynt te vinden, zullen vooreerst niet gemakkelyk tot
Rand komen. Hoe 't met de huishoudcl-yl e omitandiglieden der byzondere Gemeenten in Bergsland, met
onderfcheidcne Kerkengoederen, Arrenfondfen, Schooi'
inrichtingen en dergely ken , ge.eld zy, is ons onbekend. Maar dit weten wy, dat elders in Duitschland,
en ook in ons Bataafseh Cemeenebest, alle zulke voor
om alles ineen te finelten, en op een eenparigen-flagen,
voet, ten genoegen van alle belanghebbenden, te bren-

gen, vogz og aan grote bed enking en onclerh vit
blyven.
Als

tob MIDDEL OM DE PROTESTANTEN TE VEREENIGEN.
Als Vertaler van dit Gefchrift heeft zich de Eerw.
s. HANEWINKEL , Predikant by de Hervormden te
Vierlingsbeek , wel willen bekend maken. Men ziet
flit de Voorrede, dat by ook de vereeniging , en wel
niet alleen tusfchen Hervormden en Lutherfchen, maar
ook tusfchen deze beiden met de Doopsgezinden eit
Remontranten , vuurig wenscht. Hy verlangt ; tot
dat einde, naar één algemeen Leerboek voor allen. Maar
dit moet dan evenwel een Leerboek zyn , hetgeen alle
grondwaarheden , alle kení'chetzende waarheden van
Jefus fchoonen en eenvoudigen Godsdienst in zich bevat, gene uitgezonderd. 't Zal , meenen wy, nog at
moeite kosten , om zoo een ttuk , tot algemeen genoegen , vervaardigd te krygen , en dan nog vry wat
meer inhebben , om het , met goed gevolg , algemeen
in te voeren.
jeerrede ten over de Gefchiedenis van 's Heilands OpJlanding , Hernelvaard en van het PinkJfer- feest. Door
J. STEENMEIJER , in Leven Predikant te Vlaardingen.
Uitgegeven door B. VAN MARKEN, Predikant te Hoorn,
Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1804. In gr. 8vo.
346 bl.
ederom dertien Leerredenen van wylen den arbeidzaainenPredikant STEENMEIJER, over de gewoone,
en eenige andere gepaste texten voor 't Paasch- Hemelvaart- en Pinxter - feest. Agt derzelven zyn op het
eerfee , twee op het tweede, en de overige op het
derde der genoemde Christenfeesten uitgefproken ; allen bearbeid in denzeifden trant ,. als de voorgaande
over de Gefchiedenis van 'sHeilands Geboorte, waarvan
wy niet lang geleden verflag gedaan hebben (*).
,

(*) Pad. Letteroef. 1804. bl. 323.
Vervolg van de .Gedachten over het Predikampt , in de Ge,
reformeerde Kerk, en deszelfs rechte waarneming, naar
de gef eldheid van dezen tyd, Te Leeuwarden, by C,
van Sligh, Ito4. In gr. 8v0. 2I4 bl.
e verdienitelyke Schryver van de Gedachten over
het Predikarnpt, reeds voor ettelyke jaaren uitge.
gee-
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geeven , en , even als andere vruchten van 's Mans
pryswaardigen arbeid , (die men althans aan hem toefchryft) met goedkeuring van veelen ontvangen, deelt,
in deze bladen , zyne gedachten mede , over eenige ,
het zelfde onderwerp betreffende, byzonderheden , die
in het voorige Stuk onbehandeld waren gebleeveií.
Dit Vervolg bevat tien Afdeelingen , over de navol
(i) De oefening van het Catechize--gendftuk:
ren. (z) De openbaare Catechizatien. (3) De bediening van het Avondmaal. (q:) Het bezoeken van Zieken. (5) Het bywoonen van Begraafnisfen. (6) Het
bywoonen van Bruiloften. (7) Het gedrag van den
Leeraar omtrent de Volksvermaaken. (8) Eenige byzondere deugden van eenen Leeraar. (g) De voorbereiding tot het Predikampt. (io) Het openbaar Gebed.
Alle deze Afdeelingen bevatten leerryke waarneemingen en verflandige raadgeevingen, zoo als men ze van
de veeljaarige ondervinding van eenen oordeelkundigen
en gemoedelyken Leeraar moest verwachten. Ze zyn,
gelyk by zelf zegt, niet voor Leeraars, die hunne bediening , door eene langduurige waarneeming van dezelve, kennen, en in dezelve geoefend zyn; maar voor
zulken , die zich tot het Predikambt fchikken , of ,
daarin pas getreeden zynde, omtrent het een en ander
voorlichting verlangen. De meesten zyn gefchikt voor
jonge Predikanten, in kleinere Landgemeenten, die 'er
zich met veel vrucht van kunnen bedienen.
t?Iles leeft in de Natuur, niets is geheel dood, de fli / e
rust en zelfs de rotting is werkzaam leven. Eene zeer
belangry ke Bydrage voor Natuur, Godsdienst en Eeuwigheid, door J. F. JACOBI. Uit het Hoogduitseh naar
den vierden druk. Te Haarlem, by F. Bohn, 18o4.
In gr. 8vo. I27 bl.
T jet oogmerk deezer weinige bladeren — zegt de
„ I I Schryver — is, het gewigtig Ieerftuk van de
„ onfterflvkheid der ziele door bewyzen , uit de na„ tuur ontleend, te bevestigen, en daardoor het ge„ moed meer geneegen te maaken , om daaromtrent
der Godlyke openbaaring gehoor te geeven." Tot
dit oogmerk dient de. Verhandeling alles leeft in de natuur,

Ito. 1c. JAC-OBI

tour, wier eerPe afdeeling deze flelling bewyst , wier
tweede afdeeling ophelderingen van het voorgaande vervat,
met gistingen en voortellen, gelyk ze de Schryver noemt;
waarna nog komen bydragen tot deze Verhandeling ,j
de helft uitmakende van het ganfclie boek. De ílelling
der Verhandeling wordt bewezen uit de krachten, wel
alles niet flechts buiten vernietiging honden , maar-ke
zich ook in fchynbaar levenlooze en gevoellooze voorwerpen door onverklaarbare werkingen vertobnen. Tets
dien einde wordt eene menigte , nog onverklaarde, na
volkomen doelt-turvef'chynzlbgrat,die
blyken , hoe weinig of liever niets men nog wete valt
de wetten der werking in de Natuur ter voortbrenging
van de onderfcheidene kristallen, van de velerleije aantrekking en terugflooting, van de byeenhouding der
deden eenes ligchaams tot een geheel, en meer dergelyken, op wier onverklaarbaarheid tot heden toe j cost
byzonderlyk aandringt ter befchaming der genen, die,
in waan op ydele wetenfchap , eene over alles wakende Voorzienigheid, de onflervelykheid der ziele,
het befhaan van God zelven in twyfel trekken , en dat
Tel om reden, zegt hy, dat zy anders te veel onbe•
grypelyke dingen zouden moeten gelooven (b1. 77,78•)
Dit rustloos leven of liever werken in de natuur leidt
den Schryver op ;tot rede-kavelingenn over de on4fervelykheid der ziel, wier ondeelbaarheid hy uit de dénheid.
van elke gedachte beweert (bl. 34) en wier werkzaams.
voorbeftaan van het begin der íchepping by , zonder
eenig bewys, aanneemt (bl. 43) , terwyl hy de moge
werking der ziel in den Raat na den-lykheidvan
dood, zoo wel door uiterlyke gewaarwording, als door
inwendige voorftellingen, tracht op te helderen door
het geval van den krygsman, die door uitwendige belediging zoo wel , als door inwendige gevoeligheid ,
nog duidlyk pyn gevoelt aan de onderfcheidene vingers
van eene afgefchotene hand (bl. 4ry.) Hadde toch de
Schryver het maar gelaten by zyn bewys van onze onkunde zelfs in de zigtbare natuur, wy zouden hem terns
het befluit gegund hebben tot onze onkunde van hetbovenzinnelyke , waarvan zelfs geene kennis by ons denkbaar is: maar, dat erkende onkunde in de natuur iemand opleidt , om te redeneren en te gisfen over eeit
onderwerp, het welk geheel buiten den kring ligt v'
liet iuenfchelyke kenvermogen , is een Overgang, die

voor
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voor den Ffychologist raadzelachtig moet zy. Omsent alle 's mans redekavelingen en gisíingen van de-

zen aard, zeggen wy liefst met zyne eigene woorden:
„ de wysgeerte is de moeder niet van het geloof eenes
„ toekomftigen leevens en van den zaligen of onzaligen.
„ ífaat na den dood ; want dit geloof heeft , gelyk
„ CICERO reeds heeft aangemerkt , onder de volken
„ beftaan, voor dat 'er wysgeeren onder hun aarswee„ zig waren, de wysgeerte heeft veeleer dit geloof
doen wankelen , twyfelingen tegen hetzelve opgewor„ pen, en hetzelve in veele harten geheel verdonkerd."
(bl. 97.) Verhandeling en Bydragen beide leveren veel
een afgeleefd hoofd , hetwelk-wldigebyknopva
nog wel Benen (chat bezit van kundigheden, maar denzelven niet meer met juiste onderfcheiding gebruikt ,
en , door feil van geheugen , telkens in herhalingen vervalt , niet flechts van meer dan eens vermelde waar
maar zelfs van ganfche voorflellingen, als-nemig,
by voorbeeld van het belang der leere eener onilervelyke ziel, op bladzydc 37 en 98: maar Verhandeling en
Bydragen beide leveren tevens veelvuldige blyken op
van den godvruchtigen geest des grysaards , die zich
zoo veel vaster houdt aan God, :ils hy het genot der
Natuur voor zich meer en meer voelt voorbygaan. Wy
kunnen ons, ter eere van 's mans naam , die zinds
1 734 reeds beroemd werd in de Wysbegeerte en Godgeleerdheid, niet wederhouden van het affcheid over te
nemen , waarmede JACOBI , die den i6 January 1712
het eerfte licht zag te Wallershaufen in het Vorftendona
Grubenhagen, deze, toch zeer belangryke, bydragen fluit.
„ Ik neem hiermede affcheid — zegt hy -•- van de
„ hooge en diepzinnige wysgeerte, die zich boven de
„ flerren verheft, tot in 't middenpunt der Aarde door
„ dringt, in 't inwendige der wezens, ja in 't eenwi„ ge ryk der mogelykheden inziet , en zoo denkt dat
„ zy zich beroemt, dat God zelf als waarheid erken„ nen moet, wat zy daarvoor erkent; ik neem affcheid
„ van de geleerde waereld ; ik heb, federt Bene halve
„ eeuw onder het geleide van vroegere en laatere wys„ geeren in den doolhof der hooge wysgeerte- omge„ dwaald , doch ben altyd op wegen gekomen , die
geenen uitgang hadden; ik had altyd een beneeveld
„ licht rondom my , en hoe meer ik myne ooggin.
„ fcherpte om duidelyk te zien, des te duisteren werd
,, het. voor my; alle paden bragten my eindelyk op het

,, mo
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, togelyke en onmogelyke en derzelver oorfprong
„ op het noodzaaklyke en toevallige en derzelver ver„ band; op eeuwigheid, begin en tyd; op vryheid,
„ recht, rechtmaatige verplichting en derzelver eerre
„ grondbeginfel; op zelfftandigheid, kragt en werking
en andere eerífe denkbeelden, die nodig zyn om de.
vcrfchynfelen dcezer waereld te begrypen en te ver„ klaaren ; en alle deeze dingen en nog veel meer anderen
waren voor my reet eerre zwarte duisternis omkleed;
„ door welke zelfs niet eens •eene flauwe ftraal van
„ licht meer fcheemerde ; ik gevoelde wel myne eigene
denkingskragt door eene zeer onduidelyke gewaar„ wording , doch zag noch begreep iet van dezelve;
by alle diepzinnige bewyzen , uit de gronden van
menschlyke wysheid afgeleid , (liet ik altyd op onoplosbaare twyfelingen; ik heb eindelyk geleerd my
te vergenoegen met die kundigheden, welken ondervindingen , neiging, prikkeling gefchiedenis en gis„ Pingen, uit de gelykvormigheid afgeleid . my aan
„ de hand geeven , en welken ik door de wiskunde
„ omtrent de grootte der dingen ontdekken kan ; en
„ vooral de rijst en hoop myner ziele te ftellen op
„ die nadere Godlvke openbaaring , en die daadzaaken , waarop zy my wyst; ik ben tot dus verre de
laagere kiasíen van 't menschlyk leerfchool doorge„ gaan, en hoop haast in een ander verplaatst te wor„ den ;- wanneer cicEr o zich deezen overflap als na„ bv voorstelde , verblydde by zich, dat .hy nu tot
„ het gezelféhap der Goden en zyner afgeftorven vrien„ den en vooral tot zynen CATO zou toegelaaten wor
den; ik verheug my in de hope, dat ik daar zal Ito,, men, waar de oneindige zich nader aan my zal open„ baren, en zyne luisterryke volmaaktheden my in
eenen heerlyker glans zal doen aanfchouwen; waar
,, ik hem zien zal , die my door zynen dood, opílan„ ding en hemelvaart den Hemel geopend heeft, en de
„ zaligfte uitzichten my van verre heeft doen ontwaa„ ren, en waar de tot wysheid en deugd opleiden,, de Geest my meer en meer zal volmaaken ; ik verheug my in de verwachting van de prachtige wer„ ken van God , hemelfche velden te zullen aanfchou„ wen , die alleen vreugde ademen zonder fchrikver„ wekking; de verwachting, welke reeds de oudite bewooners des aardbodems omtrent den dood gerust
„ (tel-
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ítelde, _Iat zv nna?? lvk tot hunne vaderen en vrien, den zouden verzameld worden (*), verlevendigt en
, vertroost ook my; . ik hoop iii de Verzameling der za=
,, lige vereerers en vrienden van God hem weder te vin
den , dien my de hooge voorzienigheid tot vader eIi
centen leermeester toelchikte : eenes REUSCH , die
my juist en befcheiden denken leerde ; eenen CLAP, ROTH, met Wen ik dagen en nachten doorbragt oth
,, wysheid op te zaineleii , den hemel af te meeterf , iri 't
biiinenfte der wezens in te dringen, de zoo verborgene
natuur der vrvheid op te fpooren ; tot dat wy zagen , dat de natuur zich aan ons niet Wilde open=
baaren; ik hoop, een I-HINUBER zal my met een Vrien4
„ delvk en vergenoegd gelaat tegen ylen, met Wien ik
zes en dertig jaaren gekampt heb tegeh dè twvfelin=
„ gen, die byzonder in onze dagen altyd int nieuwe
;, krabt voorgciteíd wierden , om den Godsdienst te
, doen wankelen, en wel door hun , die zich met groot„ fpraak beroemen op een meer opgehelderd oordeel
dan dat van andere Geleerden; met wien ik verval=
gons getracht heb eene gerustítellende zekerheid te
, verkrygen van die waarheden , met welke de rust
;, van 't gemoed haat, of wankelt en valt; onder vrien„ Binnen zal ik ook die wedervinden, met wie ik voor
;, deezen aardbodem, en gelyk ik hoop, voor den he„ mei kinderen opvoedde; dat dan myn afgefleete but
verbroken worde en initorte: God zegt my door na=
;, tuur en bybel, dat myne ziele leeven, en tot groo„ tere volmaaktheid geraaken zal , ik geloof en ver,, wacht dit met een vrolyk uitzicht; daar de góeder^
„ tieren Schepper zooveel gedaan heeft , om dit ge®
;, loof , deeze hoope in den niensch te verwekken, te
;, onderhouden en te bevestigen ; Juicht, gy Aarde en
Hemel! over zulk Bene liefde en genade aan ftervé=
„ linten beweezen."
Indien de Vertaler zich de regelen der zihfcheiding
sneer had eigen gemaakt, zou ons, ook hier, zyn onophoudlyk gebruik van de ; en : , waar zeer dikwyli
,

het . gevorderd wordt, min hinderen.

(*) ,; De Ouden gaven hiermede niet te kennen , gelyk
fommigen meenen, dat hunne lyken by de lyken hunner vaderen zouden geplaatst Worden; Abraham werd tog niet;
tot de lyken zyner vaderenn gebragt, en echter wordt VIII
, hem gezegd: by werd tot Tyne vaderen verzameld.''

.,
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A. VAN DEN ENDE

Redevoering van ADRIAAN VAN DEN EINDE , over de be
langrykkeid en nuttigheid van de beoefening der Natuur.
kunde voor den Mensch als Mensch, enz. Te Haarlem,
by J. J. Beets. In gr. 4to. 40 bl.
14mufeum , een cieraad van Haarlem, eert
eer van ons Land, door den Buitenlander , die
het, doorreizende, bezoekt, bewonderd, bezit, behalven de overheerlyke en zeer kostbaare Boekery,, behalven de zeldzaamheden der Natuur , een voorraad
van Werktuigen tot Proefneemingen , in alle vakken
der Natuurkunde. Laatstgemelde vallen den Bekyker
van het Mufeum terftond treffend in 't oog, en alles in
eerie arde gerangfchikt, zo net, alsof het alleen diende
om hem te doen bewonderen, en te doen bezeffen , hoe
niagtig veel fchats aan de verzameling van dit alles is
te koste gelegd. Was 'er niet meer aan vast, dan, in
de daad , zou het een ydele pronk weezen. Dan de
edaane Proeven met veele der Werktuigen , door den
ire&Íeur Van TEYLER'S Mufeum, Dr. VAN MARUM, in
een en ander Deel van de Werken des Tweeden Genootfchaps voorhanden, weezen voorlang uit, dat die
Werktuigen wel deegelyk gebezigd wierden. Daarenboven heeft de gemelde Natuurkundige, jaaren agter den
anderen, in den Winter, Lesfen gegeeven, Proeven ge
voor de Direíteuren der Stichting, de Leden der-dani,
beide Genootfchappen, en een zo groot aantal anderen,
als de grootftc Kamer toeliet, op Bene voeglyke wyze,
te plaatzen.
Met dit alles hoorde men, niet zelden, een en ander
zyn leedweezen te kennen geeven, dat alle die Prc efneeiningen , en daar by gevoegde Lesfen , alleen voor een
klein getal openílonden. be Stichting kon meer en algemeener nut doen in eene Stad , waar het aantal der
Lief hebberen van de Natuurkunde niet gering was, enz.
enz. — Wy veeeten juist niet te zeggen, wy durven
niet bemalen., o+ deeze klagten verhoord zyn; wel, dat
'er onlangs fchikkingen gemaakt zyn , die derzelver
grond wegneemen , althans zo verre de plantaruiintc
toelaat.
Dire euren van TEYLER'S Stichting hebben, in den
voorleden Jaare , den Heer A. VAN DEN ENDE ,die voor

T

EYLER's

D

dei

kEDEVGEP.I G. II5

tien hem onlangs op cdraage'n post van . oog eeraar in

ile Vyshe ;ecrte aan dc Gïo,,ie er .1. Ioogefchoole bedankt
had , tot Ledo• i,. de P> ochnI,.derri;7delvke Nainuckunde
aangeteld, op een aanzienlvk Honorarium, en daar by
beftemd, dat, behalven den voorheen genicldlen heinet}
kring-, een grooter aantal van het weetgierig gedeelte
van Haarlems Burgerg daar den toegang Nebbe, op het
vertoon van een Toclaatingsbricfje.
-

I)e Leftor VAN DEN ENDE opende zyne Lesren, c

den eden November 11. , niet de in het hoof.UU deezes Arm
l
tikels gemelde ;-zedenvoering. Eene welgekoozene floff
niet alleen , maar ook allcrkeurigst bewerkt.
Nagit eeoe geer korte vermelding van de gelegenheid ,
by weire hy dit woord voerde , geeft hy zyn in 't algemeen aangeduid oogmerk in deezer voege nader op.
„ Met de nafpooring der natuur , of der lichaamen, in
„ de natuur voorhanden , houdt zich bezig de beoe„ fenaar koowel der Natnurlyke Historie , als tier ei
genoemde Natuurkunde. Hier wordt dcezeI-„genlyk
„ laatfte alleen bedoeld , en zal dus worden aangetwe„ zen de belangrykheid van liet navorfchen der lichàa„ men, in de gantfche uitgeftrektheid van ons zonnc„ flelzel voorhanden, in hunne eigenfchappen en krachten, in de veranderingen of verfchynzelen, beweegingen en werkingen , welke zy vertoonen , alsmede
„ derzelver oorzaaken, wetten en eindoogtrierken, —
Over dit alles gaat de Natuurkunde , welke liet oit„ derwerp onzer Lesfen veezen zal, en welker belang•
ryke en nuttige oefening ik met de kragtigfte bevy, zen [haven wilde."
Teil deezen einde, opdat wy het beloop deezer Redenvoering kortlyk fchetzen, toont de Redenaar, welk
renen aanleg de Mensch heeft om de Natuur te befchouwen en te onderzoeken, — hoe hy by deezen aanleg
opleiding behoeve; -•- deeze prikkelt zyn weetlust aan,
en geeft meer en meer uitgebreidheids en kragts aan zi^ne zielsvermogens. — Niet alleen is de gelukkigfte
lintwikkeling der verflandlyke vermogens het vrugtgep
vol- eerier vlytige beoefening dir Natuurkunde; maar
lig verkrygt tallooze denkbeelden , die de opincrkzaamé
befchouwing van d; voorwerpen en verfchynlzelen der
Natuur van zelve opleveren. — By deeze uitbreiding der kundigheden kont , dat de ziel , da firmed
vervuld, den toegang fluit voor alleriei Ueioo i ghe,
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den en vooroordeelen, zo gemeen onder lieden, onbe.
kend met de Natuur en naare werkingen. — Zy

leidt hein op tot Zelfkennis.
Voorts fchetst VAN DEN ENDE den onkundigen ftaat
der bewoonderen van den zuidlyken uithoek van America en op de meeste Eilanden in de Zuidzee. Hoe zeer
fleekt daar by de in dc Natuurkunde geoefende af; daar
deeze by den schors der natuurlichaamen niet ftaan blyft.
maar doordringt tot de verborgene kragten — de oor
daaruit kragt-zakendrvl'chy afpot—en
ontleent, om , in veele opzigten , over de Natuur heer
te voeren , en zich alles ten nutte te maaken.-fchapye
Behalven de Zelfkennis , welke de Mensch dus van
zichzelvcn en de uitileekenheid zyner bekwaamheden verkrygt, die hein veelligt zc u verhovaardigen,
leert, volgens onzen Redenaar, de Natuurkunde den
ikicnsch ook eerie Zelfkennis, die, hoe zeer voor hem
vernederende , nogthans voor hem nuttiger is, daar zy
den Iloogmoed beteugelt en Nederigheid inboezemt. —
Dit wordt aangeweezen door eerie vermelding van her
groot aantal zaaken , die wy niet wccten , zo van die
verre van ons verwyderd , als die nabv ons zyn , —^
door de vrugtlooze afiloovingen in veelerlei opzigten.
De beoefening der Natuurkunde, dus den Mensch opleidende tot de voor hem zo heilzaame kennis van zichzelven , niet alleen in zyne verhevenheid , maar ook
in zyne bekrompenheid , levert hem nog eene andere
hoogstbelangryke kennis op, die met volle overwigt van
rede aanwvst , hoe die Wcetenfchap voor den Mensch
als Mensch belangvol en nuttig is ; daar zy de hlykcn
van de hoogíle uyslieid , van de beminnelykfle goedheid,
en van de onbepaalde znagt des groeten Scheppers era
Onderhouders des Heelah vertoont , en met eerbiedenisfe doet kennen.
Gelyk de Redenaar nazestal zyne voorbeelden ontleent uit de jongffe en groote Ontdekkingen, in de Natuur gedaan ; zo neemt. by,, ten betooge van de Ai wysheid, de.,hoogfte kunst in liet m:aakzel en zamenffel van
het Menschlyk Oog; om de zllgoedbeid te doen blyken , de weldaadigfle inrichting , fam.enflelling en onderhouding der Dampkringslugt, en fchetst de grootfehe
trekken der Almnagt, door het befchouwen van den ontneetelyken Starrenhemel.
Al dit, 't geen wy flegts met een enkel woord heb ben
,
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cen aangeduid, wordt door VAN DEN ENDE in een vo1-

áen , kragtigen en manlyken ffyl voorgedraagen.
Hoorden vicelen deeze Redenvoering met verrukking,
wy twyielen niet aan deeze vervoering by opmerkzaame
Leezers , en verheugen ons , dat by tot de gemeenmaaking van dezelve bellooten Nebbe.
Brief'' sa L. H. scxuMnit, Froedmeester en Stacds-Breuksnecster , te flmf erdn, m ; wegens de befchtrldi; iizg , door
de(n) Stads-Vroedmeester SCUR UDER teen hem ingebrargt, enz. Te An ?eidam , by L. van Es, i8o5.
In gr. 3ro. 24 bbl.
aardien wy onlangs onzen Leezeren omtrent de
Stukjes van de Heeren SCHREUDER en SCHUSLER
een uitvoerig bericht medegedeeld hebben , kunnen
wy ons niet onthouden, om ook van dit Stukje, hetwelk cigenlyk ingericht is als een- antwoord op twee
brieven, den Heere SCHHUMrk wegens dit voorval door
een' Vriend toegezonden , eenig verflag te doen. Wy
hebben hetzelve niet genoegen geleezen ; en het is op
zulk een' be;'chciden toon gelteld , dat het den Schryver
eere aandoet. Het hoofdoogmerk fchynt te zyn , om
het Publiek aan te toonen, dat hy, scxunMri:,op geenerlei wyze iets hebbe bygedraaen, om den Vroedmeester SCUREUDER eenigzins verdacht te maalsen ;
en dit kom ons voor, op eerie voldoende weze beweezen te zyn. By deze gelegenheid geeft de Schryver
ook een relaas van hetgeen by by dc overleedene Huis
scliUSLLE;ii aangetroilen , en hoedanig hy-vrounpa
haar behandeld heeft; welk a posteriore cen naderbewys
oplevert , dat de Verlosfing per fe geenzins de oorzaak
geweest is van de volgende ongemakken. Des Hoeren
sCHHUMER's behandeling was ,volgens deze opgave , allezins kunstmaatig. Zommigen zouden , wel is waar ,
ecnigzins huiverig geweest zyn , om dergelyk futigeus
gezwel , 't welk zich , volgens de befchryving van
se11I-Mri: zelven, zoo papagtig opdeed, af te binden;
clan mogelyk heeft zyne gelukkige ondervinding in een
foortgelyk geval , by de genoemde Vrouw van VAN
VEEN , hem hiertoe aangefpoord. Alleropmerkenswaardigst kwam ons intusfchen voor, in deze befchryving
te leezen , dat de roorfle lip van den mond der Baarmoeder
I1 3
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ader alleen ziekelyk aangedaan was, zonder dat 'er aalt
iets onnatuurlyks te vinden
was , en dat in het Verflag van den Heer SCFIREUDER
(bladz. 6) juist het tcgengellelde gezegd wordt : het
voorfle gedeelte van de Baarmoeder was (volgens de op.
gave aldaar) alleen cenigzins verlengd, maar voor het
overige zeer gaat; terwyl het a,teifle ,gedeelte zich niet
eheel natuurlyk, maar als door verharding ongetleld,
voordeed. Men zonde toch met recht veronderílellen,
dat twee kundige en ervaren l^T roedmeesters onder
zullen weeten te maalven tnsfchen een gebrek-fcheid
van het voorfile en agterfie gedeelte der Baarmoeder! -Eindelyk verklaart de Leer SCHUMER ook, dat hy het
gebrek nimmer Polypus genoemd , en dat by ook geen
tang ter atuiyping , of enigc blaas- machine , aangewend heelt. • zoo als heem door scuitauuu^ R ten onechte te laste gelegd is ; hetwelk door de Verltilaaringen._
het agterfie gedeelte daarvan

van de ITeeren RENS1NG en BCDDINGII (Bylage 1 en1V)
nader bevestigd wordt; omtrent welke verklaaring van
den Heer RENSING wy niet onaangemerkt kunnen, voor
dat dezelve ons, by vergelyking van hetgeen-bygan,
Wien van zyn Ed. in het Verflag van ScHIREUD-R aan-.
treft , ecnigzins vreemd toegefcheenen heeft. In ge,.
dead ti e^ílag
,a
Matz. Io ,leest men: „ M cinl e dagen
daarna
den
).leer
RENSING weder ontmoetende , ver ,,
„ haaide zyn Ed. my, dat de Heer sciHU MERK bevon9 , den had, dat het gebrek op nieuw was aangegroeid,
, en hy het met een tang wilde afnypen, gelyk de99 zelve zulks ook in zyn Cd. tegenwoordigheid on,, dernam, doch niet dan kleine gedeelten daarvan had
afgehaald," enz Vervolgens Haat bl. 15, Bylage
letter A : „De Ondergetekende (c,. RENSING), des ver, zocht zynde , verklaart hiermede, dat al het bovengeich reevene , zo verre zulks myn perfooil en de be;, handeling der lyderesfe , in myne pretenti e voorgeval, len, aangaat," [hier order, voegen wy 'er by, beboort immers ook het zoo even gemeld verhaal op bladz.
so `'] „ .net de waarheid allezins overéenkomflig is."
-- Hoedanig nu deze beide Verklaarinóen niet eikaii .
der zvn overeen te brengen , willen wy gaarne aan liet
.ordeel onzer Leezeren overlaaïen.
Voor het overige Itrekt_ ditwelgefielde Stukje, 't welk
cry wenfchen dat het laadre omtrent dit onderwerp moge
ViCe'eze?l tot een rader bewys hoedaui T, dcr^Tclvke u11-
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angenaame twistgedingen gebooren worden ; daar
het den opmerkzaamen Leezer , zoo wel van dit als
van de voorgaande Stukjes, niet zal ontglippen, dat
alleen Gene onbedachte en bedilzuchtige praatagtigheid
van eersen onkundigen de oorfprorig geweest is van dit
mnisveriland ; en wy vereenigen ons dus met den ver
raad van den Schryver des Briefs van een'-I}andige
Vriend aan een'Vriend, over de gronden der weder
SCHUSLER en SCHREU--zydfchebulignrHe
DER , dat beide Kunstgenooten hierdoor be,•redigd mee
ten blyven.

.Reizen door Zo'eeden en Finland, tot aan de uiterfle
Grenzen van Lapland, in 1798 en 1 799 ; door 1osErit
ACERBI. Sistimus hie tandem , nobis ubi defuit orbis. Uit het Engelsch. Met eene Kaart en Planten.
IJle Deel. Te Haarlem, by F. Bohn, 1804. In gr.
8vo. Behalven liet Pootwerk, 292 bi.
eelvuldig zyn de Reisbcfchryvingen , welke de 1VeV
derlandfche Drukpersfen aan het licht brengen.
halven de weinige door Landgenooten gedaan , is de
Be-

voorraad van vertaalde zeer groot , en hebben de Engel/èhen daar onder het grootfte aandeel. Men zou zeer
jrg"t , op den Titel alleen afgaande , ook de Reizen van
AcEi:r1 , thans voor ons , onder laatstgemelde ran.gíchikken; fchoon de Naaira niet zeer E,zgelsch klinkt:
dan, by liet omfiaan des blads , getuigt de Opdragt des
Reizigers aan zynen Vader , uit Londen, Feb. r. 18o,
sidertekcnd, dat wy geen.Engelfchen Reiziger voorheb
Voorreden wyst dit nader aan, en doet ons-ben.D
ncr Riir voor een Inbooreling van Italic kennen , die, dat
Land , overvloeiende van de fchoonheden der Natuur en
vol van de fraailte voortbrengzelen der Kunst , verlaatende, uit eigen beweeging zich bet gevaar en de vermoeienisíèn van een bezoek in de Gewesten van den Noord
-kring getroostte. Hy was genegen, om, voor een tyd,-pol
dc ichoonl: eden , zo van Natuur als van Kunst, te verwisfelen voor de nieuwigheid , de verhevenheid en grootschheid der Noordfche 11reeken. De Reis beantwoordde
aan zyne oogmerken. Hv gaf het gewonnen aan de
dringende verzoeken zyner Vrienden , om dit Werk, het
I1 4
eer-
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eerfte dat by der wereld onder 't oog brengt, in druk
te laaten uitgaan.
Ten aanziene van het eerfte gedeelte deezer Reizen
teerkt ACERBI op , dat liet gefchreeven is om genoegen
te fchenken aan een kleinen Vriendenkring , begeerig
om kennis te krygen aan den tegenwoordigen flaat der
Kunflen en \Veetenf»chappen , en Zeden der Zuweeden.
Hy merkt daarby op , dat dit gedeelte misfchien een ver
behelst van oeif'andigheden, te flout , te vry, om-flag
allen onder 't oog te koenen., „ Maar," voegt by 'er nel
vens, „ dit om te werken , te verzagten, door het weg,
neerpen van Benige byzouderheden,zou, hoe zeer voor
ook voor den Schryver, den Leezer onthouden-zigt
hebben een juist en naatnv keurig denkbeeld van den eigen
voegde heigym , alle bedenkin--lvkenftadrz.H
gen van een minder belang op te ofleren aan eerbied voor.
den Leezer en aan de Waarheid."
Ten opzigte van die gedeelten deezes Werks welke
betrekking hebben op Tieeland en Lapland, werd ACERBI ecuigen tyd terug gehouden, door Bene beweegreden
van kieschheid, om dezelve ter drukpersfe te zenden.
De. Colonel SKIóLDEBRAND, een Zweedscla Officier, zyn
Reisgenoot , hadt zyn oogmerk bekend gemaakt , om
te Stokholen zyne tekeningen in plaat uit te geeven. Dan
de verfcheidenheid van plan en de langwyligheid, met
welke dit Werk zou voortgaan, deeden hem hier over
heen flappen. --- By hein was eene tweede beweegreden ter uitgave, nuttig te weezen aan. Reizigers , die,
door vuurige nieuwsgierigheid gedreeven , zich gedrongen mogten voelen om die Noordlyke Gewesten te bezoeken, zo fchaars bekend. Tochten, na het Noorden
ondernomen , hebben in zyn oog eerie byzondere ver
bovenal , wanneer 'er bykomt , dat de Schry--d^eu1I;
ver, de Noord-Kaap bereikt hebbende , langs eencri weg,
voorheen als ondoenlyk , in den zomer, befchouwd,
een verhaal geeve van dien tocht , ten nutte en behulp
van andere Reizigers., die naa hem komen.
De leevendigheid des verhaals , de vuurigheid van
á}y1 , de voordragt , de fchikking der onderwerpen ,
aaken, deeze. Reisbefchryving alleruitlokkendst. Men
wwUrdt als gedreeven om niet Miele de reis voort te zet
by voeglyke afdeelingen, rustpl,oatzen-ten,fhoy
+terleent. Alles, wat wy ter. overneeininge aanl,ipten,
te vermelden , zou onze berigtgecvi.ng ener darn het
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dubbeldoen beflaan van de plaats, doorgaans voor Reisverhaalen bcflemd. By de opgave van de lioofdbyzonderhe.
den , in de twaalf IIoofdftakken deezcsDeels, zullen wy
ons moeten vergenoegen met hier en daar een weinig aan
te roeren.
Het I 11. behelst, by de overweeging van departydig,
beid en onnaauwhcurigheid der lteizigeren in't algemeen
een verflag van de wvzc van reizen in Z'4'eeden, verge,
leeken by andere Landen; en reist men met ACERBI van
11él,Cngburg na Gothenburg, welke iaatstgemeldc Stad in
veele byzonderheden befchreeven wordt, niet vermelding
van de zeden en gebruiken der Inwoonderen.
In het II H. ioopt de leis van Gothenburo- na &ok
kolsn. De Watervallen en het Kanaal van Trol i tta, dat
zeer zondedog werk van kunst, worden byzonder in
oobenfehol.w genomen ; met veele byzonderheden , flaa
vende de voorgaande algemeen:: aanmerkingen op he
reizen in Zweede,a , vooral het gebrek aan Herbergen, te
Stokhoo vergoed door den Heer niALMGREIN, bekend
door .:vnc opletteooheid ten aanziene der \Treeird{elinge.n;
een zonderling character.
De hlaatslyke befchryving van Stokhalen beflaat het III
H. mien Leest niet zonder verbaazing cenigc byzonderheden van dc verandering in liet voorkomen door het Vs ,
alsmede eerai e byzonderheden, eigen aan den Winter.
— liet Landiceveu der Grootera is zeer verfchillend van
dat in de Stad. — Hoog loopt de drift tot het Kaartfpel,
door flerkc voorbeelden geltaafd. — De ommeftreeken
dier Ilootditad, het lioninglk Paleis, de Koninglyke
Onimegang en het j;iarlyksch Feest in het Park, laatei!
zich niet veel welgevalligheid leezen. — Zo ook het IV
H. , waarin de maanden "„cv en juny , alsmede Sep-tembor en October, als hoogst onaangenaam, uit hoofde van het weêr, befchreevcn worden ; alsmede de vuorzorgen tegen den Winter , de vermaaklvklieden dier
Ifoohiitad gediuurende den «'inter.
Een Ttn/ï<aaia kan niet wel nalaaten, byzonder het oorop de tofferfcliap te vestigen , en daarover zyn gevoelen
te ze;; -en. A y veemen dit gedeeltlyk over. „ In 't
tlgemeea zvn (Ie f_'tiyeed%che Juffers vey fchoon. Haar
gelaat heeft liet kenmerktekenende van de Noordfche tronien , befitaande in de uitdrukking van de volkomenfte
bedaardheid en gerustheid van geest, z(.ndlcr eenigblyk.
van die drift, dat vuur , voor elk bedrecv en tiaaarineemer zigtbaar in de gelaatstrekken v'n de E'anfche en
jaw
II
,

,

,
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Ïi rlïran/che jufierfchap. Naardemaal de Mannen zich
weinig ophouden met galanterie en oppasten, en zy
den meesten tyd alleen onderling verkeeren , heeft
haar ommegang, fclioon zy eerie goede opvoeding ge nooten hebben , weinig verfcheidenheids of beiangryks ;
en zv zyn geheel verflooken van die gelukkige kunst ,
om het onderhoud door die leevendigheid te onderoeunen , welke onze Italiaanfche jutferfchap zo voordeelig onderf'cheidt. Het hoofdvoorwerp , 't welk haare aandagt bezig houdt, en waarmede zy veel tyds flyten , is de kleeding; haare bezorgdheid in dit ftuk is eer der het uitwerkzel van eerzu t , om Naare mededingfters
in fraaiheid en pragt van kleederen te overtreffen , dan eerie
begeerte om de Mannen te behaagen en harten te vermeesteren. Zy worden egter niet geheel veygefjn•ooken van cnquettery, dewyl zy 'er op gefield zyn om bewonderd en
gepreezen teworden ; zy zouden gaarne elk man voor
zich zien knielen , en de Schoone van liet Noorden
genoemd worden; doch haare heerfchende drift is de
begeerte oen in aanmerking genomen en onderfcheiden te
worden. Geen byzonder perfbon is 'er, voor wellen
zy, in haar hart, zulke fterke drift van vriendíchap, te derheid en liefde gevoelen, als men aantreft by die in
warmer lugtflreeken woonen. — Die zelfde geftelt•=nisfe , welke wederhouding baart by de eene foort ;ran
\Trouwen, is oorzaak van buitenf :gorige ongebonden heid by eerie laagere foort." Deeze wordt met ttcrke
trekken befchreeven. Wy kunnen dit niet overneemen,
doch niet nalaaten , de korte kenfèliets van een Peilt
maitre in Z,veeden te plaatzen ; by komt voor „ als
in Zweeden eeIIe foort van middeitlagtig veezen , tusfchetY
weezens van dezelfde foort in Du!tschland en Franhryk.
Een gek is by overal. Hy befteedt den geheelen dag in
tiet verwisfelen van zyne kleederen ; by draagt groote
knevels , welke tot beneden zyn kin hangen, en blanket
zvn aangezigt. Indien by by deezen opfchik een wei nig op den vedel kan krasfen, is by de lieveling van alle juffers, die op haare flaauwe wyze het klavierbehandelen." — Gaarne zouden wy onze Leezers aan den
Zrveed/chen disch by groote maaltyden brengen , doch
moeten , om de breedvoerigheid, daarvan afzien. -Het Hof van Stokholen.. wordt als het ffaatelykst en pligtpleegendst Hof van geheel Europa befchreeven, wearby
de gemeenzaamheid te Haga zeer aff}eekt. In de bove IL-
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eenzaal van de Beurs is ook een zamenkomst van Vorflen , Vorftinnen, Ryksgrooten , Geestlyken en Kooplieden. -- Men zou, het verflag van het Gezelfchap te
Stokholen , de Societeit geheeten , leezende , bekoord worden om het by te woonen.
Het charaéler van GUSTAVUS den III, Koning van
Zweet/en; dat des tegenwoordigen Konings; de haat der
Kunflen en Weetenfchappen onder GUSTAVUS den III,
maaken een gedeelte des V H. [lit: beiden , en bovenal
de Vader, vertoonen zich in geen gunflig licht. Beter is
dat des Hertogs van svDEPMANLAND, en diens geduw,
rende het Rei entfchap gehouden gedrag. Wy zien, hoe
liet Dierlyk l'Iagnctismus te Stokholm wordt aangemoedigd , met aanmerkingen over dit zonderlinge en zo
betwiste fink. De (laat van den Godsdienst komt in
een zeer bezwalkt licht voor , alsmede die van de vryheid der Drukpersfe, welke eer in fchyn, dan met de
daad 'er aanweezig is ; een algemeen overzigt van den
haat der Wcetcnfchappen in dit Ryk maakt een einde
aan dit Iloofdfítik. De zeer vree íchryfwyzc, daar in
gebruikt, heeft mogclvk aanleiding gegeeven tot het geen
Acrrrl dcswegen, in de bygebragte plaats uit de Voor
opmerkte.
-redn,
Zeer vree aanmerkingen op de Academien of geleerde Geuootichappcn ontfluiten het VI II. , die voorts
loopen over de Academie der fraaije Letteren te Stok holm — over de Zwweedfche Academie, de Ichttien genaamd. Veele der Leden worden gecharacterifeerd; eenige komen in een gunf}ig , andere in een ongunflig
licht te vooren, en het vreemd toedeelen van Eerepryzen ontgaat 's Reizigers fcherpe pen in geenen decle. Of
de ongunflige aanmerkingen , op zommigen en derzel^ et handetwvze gemaakt , alle juist zyn , kunnen ivy
net hcoordcelen, maar wel zeggen, dat de Leden van de
meeste geleerde Genootfchappen niet gaarne zo op den
keeper 7)( 1,en hL,Fchouwd worden. — De Zuweedfche
Dicht rs krygen hun aandeel.
Deeze aanmerking betreft ook de Academie der Weeteníehalpppen te Stokhome, in het VII H. befchreeven, waar by
ophaalt het hcerfchend mi„hruik in het toelaaten van ongefchikte perfoonen tot Leden van geleerde Genootfchappen, geflaafd door waarneemingen over liet letterkundig
character en de celgiften van Benige Academie-] e d en ,
- erwyl anderen den verdienden lof wegdraagen. Ulo denzelf
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zelfden trant wordt dc Academic van Up fel, deKoninglyke Societeit der dt'cctenfchappen en hraai;c Letteren t:
Gothenburg , de Societeit te Loud en andere in Zweeden behandcld; terwvl by liet goede Beenzins veezwygt, door
deeze Academien geflicht. 1\''lethoogenlofgewaegtdeltalieumfche Reiziger van het Kabinet der Modellen te StrA'holin, bcfooten niet geen gnn[tige aanmerking op de Eoel/èhen , die het elders uitgevondene als hun eigen warre
oen voorkomen. — De hefchryvin ; der inflellingen int
Zweeden ter opvoeding, der Univerfiteit van Upfr^l, van ,4h&,
in het VIII H. , gaat op dcnzelfden voet voort als de twee
laatstvoorgaande. — Zo doet het IX 11. , ier afwisíclin;,
de Academie der Schilder- en 13eeldhouwkunde op eene
geestige wyze kennen, vol kenfchetzen van Kunflenaars
en derzelver lot.

In het X I I. komt ons eene fchets voor van den algemcenen indruk, weltien (ie ih(lat van !?4ieeden, an Lyzonder van de Iloofditad, op zynen gceet had agt,er,_;el:utetl begreepen in deeze weinige woordre : „ dat. in d,
Weetenfchani cn en ILunflen, zo vr;c als hrndwer11vvkcc,
de Zo'eeticn grouter vorderingen gesmaakt hebben , dan
Benig ander Volk , met gelyke nad^eien vair grond en
lugtflreek te worftelen hebbende, eu gebukt gaande on
der de mismoedigmaakingen van binncnlandiche onlusten , en buitenlandfche aanvallen van trotfche , n;agtige en overheerfchende nabuuren. — I-Inn koophandel,
alsmede hunne handwerken , zyn, alles in aanmerking
genomen, in een blocienden ítaat. De geest des Volks
bluft, te midden van veele lotwisfelingen, voor de Vryhei.d on unf'ig , ongekrenkt. IIet Ryksbefluur is nog
ver_pligt , eenigermaate ontzag te betonnen voor het
Volksgevoelen ! 'Er wordt veel agts geilaagen op de na
-turlykeifcnvabzodrpen;gtvardigheid is door genabetoon gemaatigd ; men heeft 'er
groots oplettenheid, in de Ziekenhuizen en andere inriclitingen, op den toefland der armen en hulpbehoevenden.
„ Door den invloed des Hofs , by een vlug , leevendig en werkzaam foort van menfchen , is een geest van
kabaal en indringing maar al te zeer onder alle rangen
ingekroopen ; dit vind ik dat meest tot blaam of jammer
flrel.t, als ik openhartig over den Raat deezes Lands zal
1prceken.
Volkrykheid, inkotnfien, en grondgebied , zyn de,
drie grondbegiilzclen van een Staat. De twee ecrf}e
-
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zyn niet neer aannlerkelyk in Z'!^ eethen , de laattic is
.;root in uiig,; ttrr_,aheid, fclloon niet zodanig in wezen
.vaarde : dan de gro ^te uïtgefirektheid lands is op-lyke
zichzelven een fink van veel aangeiegenileids. Land en
Zee, hoe dor cn woest, worden íleeds vrugtbaarder en
nutter, als wectenícllap en kunst de hand bieden, gelyk
de Franfchen zeggen , Toejours va in terne nu bon. Kunst
brengt de natuurlyke zwaariglleden en nadcelen te onder, en weet nieuwe gebruiken uit te vinden van aller
mag met regt aangemerkt wor--leiíofn.Edvk
den, dat de Zeeeden , in die eigenite ruwheid des lands
en in hunne armoede, Gene verzekering en vrvwaaring
hebben voor hunne burgerlyke Vryhcid en ílaatkundige
Onal hanglykheid."
De reis wordt in den Winter door ACERBI vervorderd
niet Sleeden , en in het XI 1 i. beí'chreeven. De 16de
Maart 179) was, r,aa veele toebereidzelen , de dag des
afreizens van Stokbolm na Grislehmmn; — veclewaarneemingen onder den weg; — hier moest de Bothni/che Zee
overgetrokken ; een overtogt van drieënveertig Engeiíche mylen , van welke men dertig over 't Ys reist,
zonder land te raaken. Hoewel ons Bericht reeds vry
breedvoerig geworden is , kunnen wy ons niet wederhouden, een gedeelte van dien vreemden reisweg met
ACERBI mede te gaan : zulks zal best toongin, op welk,
eerre inneemendc wyze by verhaalt.
„ Dit gaan over de bevroozene zee levert ongetwyfeld cell allerzonderlingst en treffendst vertoon op , 't
geen een reiziger uit liet Zuiden kan befchouwen. Ik
maakte Haat eenen reisdag af te zullen leggen , eer verveelend en eenzelvig, dan wonderbaar en gevaarlyk.
Ik [telde my voor , drieënveertig mylen te zullen reizen,
zonder land te zien, over eerre groote , eentoonigc vlak
dat ieder volgende myl volmaakt zamen zou-te,n
fremrncI1 met de reeds afgelegde. Doch myne verwon dering groeide aan , naar gelange wy ons vertvydcrden
van Grislehanw.
„ De zee , in 't eerst vlak en effen, werd langs hoe
)fleer met hon;g%en en hobbeliger. Dezelve nam , daar
wV vo(lrttoogdn , i cci C11 nicer CCI1e golvende gL'Cj.11;1t "
;'1V1í aan de 7. e1)liaren , die 'er bv de be\ riezing
gewoeld badden. in 't einde ontmoetten jury `Tsklolr.-pen , de eerre op de andere getlapeld. Eenige vertoon den zich als in de legt hangende , geene Meegen op-

waards in de gedaante van pyramiden. Over liet geheel lever
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vcrden zy eene fchildery op van de grootfre verwarring,
die het oog, door de nieuwheid van liet voorkomen,
verbaasde. Het was eerie onafineetbaare chaos van Ys tuinen, die zich onder allerlei gedaanten vertoonden,
verfraaid door Ys- kegels van eerie blaauw-groenagtige
kleur.
„ In het midden van deezen woesten mengelklomp
was het niet zonder moeite en gevaar, dat onze paarden den weg konden vinden en afleggen. Wy moes
veelvuldige wcndin en maakei , en-tenovrmydlk
zomtyds in eerie tegenovergeftelde richting wederkoexen, die van een bevroozen zeebaar volgende , om Bene opcen{tapcling van Ysbergen_ , voor ons liggende,
te verniyden. Ondanks alle onze poogingen om de ef.
fenfle plaatzen te ontdekken , werden onze Meeden alle
oogenbli';ken , nu na den eenen , dan na den anderen
kant , geworpen ; en niet zelden dienden de beenen van
den Genen of anderen onzes reisgezelfchaps, in de hoog»
tt fleekende , tot een teken voor de geheele Caravane,
om flil te houden."
Veelvuldig waren de ontmoetingen met de Paarden,
die gevaar dreigden. — „ Geduurende de geheele reis
ontmoetten wy op den weg geen een enkel mensch , beest
of vogel , of eenig leevend fchepzcl. Deeze uitgefrekte
eenzaamheid vertoont eene woestenye, als 't ware door
de Natuur verlaaten. De doodlyke Ililte , welke 'er
heerscht , wordt alleen afgebroken door het breeken der
winden tegen de uitfleekende Yshoogten , en by wylen
door een luid gekraak, veroorzaakt door Ysf chotzen ,
afbreekende van deeze bevroozene uitgeflrektheid; ƒtukken , in deezer voege met geweld losgerukt , vliegen
menigmaal heenen tot op eenen verren afíland. Door
de fpleeten , veroorzaakt by die losbarflingen , kan men
zien in den water - afgrond; en het is zomtyds noodig,
planken, by wyze van bruggen, te leggen, ten einde de
fileeden 'er over kunnen gaan."
Dan wy mogen niet verder doezen overtogt onzen
Leezeren laatera mededoen, en moeten wy het XII ot
laatste Hoofdituk deezes Deels, verflag van de Eilanden
4/and geevende , by die enkele aanduiding laaten ; alleen
nog vermeldende, dat, behalven een aartig Plaatje, den
gemelden overtogt verbeeldende , en een Wintergezigt
in Stokholen , een fraaije Kaart van liet Noorden valt
Zweeden, van Noorwegen, Finland en Lapland, befchryd
vende den Reisweg van ACERBi naar de Noordkaap,
dit Werk opciert.
fier,
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Ilcr'ins erit,ger uit Pvc. Door A. VON KOTZEBUE. .11 Dee/en.
i1m1ieîdarr. , by Gartman , Smit en Holtrop, 1804. in gr.
810. Ie zanten 468 bladz.
\\Tel mogten wy , by de aankondiging van een boekje van
`j^,'el
Lladz. in klein $vo. (*) , ons vermoeden te kennen geevon, dat wy geloofden, dat men deeze Brieven aanmerkelyk
had ingekort ! Immers wy hebben thans het zelfde Werk
voor ons , onder Benen gantsch anderen , den bovenflaandert
Titel — maar in Twee Deden, en in grooter formaat. Het
geheele Eerfte Deel kan de Bezitter van het kleinere Werkje
goeddeels ongeleezen wegzetten, en met het Tweede beginnen, of liever vervolgen. Dit is nu zekerlyk zeer onaangenaam;
en of de Boekverkooperlyke confcientien daarby in 't geheel
niets gezegd hebben , is eene vraag, waarop wy liefst het
antwoord fchuldig blyven. Jammer, intusfchen, dat dezelven , ter voorkoming van wederzydsch en ook van der
Kooperen nadeel, niet luide genoeg gefproken hebben ! ten zy
dan, dat beide i'it covers van elkanders voorneemen onbewust geweest zyn ; waartegen , echter, de geheele, waarfchynlyk niet bloot toevallige , afwyking der beide Titels fchynt
op te komen. Misfchien verfchynt eerstdaags ook wel het Ilde
Deel in klein 8vo. onder den Titel van Byxonderheden (f). —
Dan wy willen ons hiermede niet langer ophouden; het genoeg
achtende , onze Leezers des verwittigd te hebben. Liever geeven wy een, zo veel mogelyk doorloopend, onderhoudend
Verflag van den verderen inhoud; van eigenlyke beiiordeeling ons ontfiagen achtende met de enkele verwyzing naar
ons voorig Berigt ter aangctoogene plaatze. Dan, welk een
vermaak ons de leezing van dit bevallig Werk verfchafte,
kannen noch mogen wy de rechtmaatige verontwaardiging
onderdrukken over zekere eartigheden , welke KOTZESVF zich
maar al te dikwyis veroorloft, die, hoezeer zy in het oog
van elk, die den Bybel kent en eerbiedigt, eeniglyk op hemzelven terugfluiten, den wyzen bedroeven en den dwaazetl
doen juichen. Dat eene verwaarloosde Opvoeding en een ongelukkige zamenloop van andere omflandigheden den Cliristlyken Godsdienst geheelenal kan doen miskennen , is Bene
waarheid , die ons innig medelyden met zulk een Christenheiden wekt: Cz risteta-rlreiden noemen wy hem, daar by toch
met
( 1 ) Aangetekende Byzonderheden tnyner Reis van Berlyn naar Pa.
rys. Zie onze Letteroef voor iCoa. No. XIII.

(t) Dit is zedert werkelyk uitgekomen: zodat men nu, fchoon on'
der een' gantsch anderen Titel , zich ook eene Verkorting van liet-

zelfde Werk, waarin men echter meer op r^iflaaten dan op verkorten
is bedagt geweest , kan aaniclhaffen.
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Bret al zyn Ongeloof, om der Christenen Burgerlyke voer
naam van Christen zich now wel wil lnaten-rechtn,d
aanleunen. Den Spotter, echter, kan zelfs ce wasre Christéh
niet verdraagen, terwyl ook de rcchtfchapene Man uit eiken
anderen Godsdienst hem veracht , omdat hy op de afgemeene wet
der betaamlykheid, ja der zedelyl.heid zelve, inbreuk maakt.
— Met de aanhaaling van een paar voorbeelden, en de
aanwyzzing van andere foortgelyke , laaten wy het aan des
Leezers eigen oordeel, in hoe verre deeze aanmerkingen op
VON KCarZFSUE zyn toe te pasfen. Ifle D. bl. r8e. zegt hy,
by het befchouwen van erne Schildery van L. DA viNCi; in
het Mi/enrn Napoleon ; verbeeldende zekere Madame Life ,
Echtgenoote van Benen Florentynfchen Edelman : „ Indien
„ de Hemel eens weder Bene Heilige Maagd noodig hadde,
zoo kan by voorzeker geene andere gehalte daar toe kiefen dan deeze." En bi, eis. ter gelegenheid dat de
Schryver in zeker Taphuis , de Rots van Cancale genaamd ,
met Benige Autheurs en Tooneelfpeelers eene vrolyke byeenkomst hield : „ Hier was het , waar ik in de diepe gehei;, neen der caleoiboargs ingewyd wierd, waar Beene politique
„ wolken den hemel vaagden te benevelen , dien wy met
champagne kurken beftormden , en waar wy gaarne onder„ vonden , dat men worden moet als de kinderen ; om in de
„ vreugde Gods in te gaan." Ongelukkiger werd wel nimmer het heilig Bybeïwoord ten voorwerp van ongeregelden fpotlust gefield. Kinderlyke onfchuld en eenvoudigheid, en de
dartele fcherpzinnigheden der fynf}e befchaaving! De vreugde GODS , en een Baggc'zusfèest ! En deeze dronkemans -party
was dan, gelyk een dier fraaije Vernuften aanmerkte ,; in
„ dat oogenblik misfchien het Benige egtvrolyke gezelfchap
„ in geheel Parys." Arme -- doch neen , gelukkige Paryzesia ars, als dat zo ware! — Dergelyke fraaijigheden vindt
enen onder andere ook Ifle D. bI. 77, 1 5 0 , 1 53, 1 78.
Doch wy wenden ons van deeze onbehaaglyke tot de goes
de zyde deezes Werks , die 's Mans vernuft en oordeel
grootere eere doet. Doen wy eerst een' kleinen terugtred ,
om onzen Leezeren een gelukkig plekje gronds te doen be.
fchouwèn. „ De fchoonheden van den weg van Geneve tot
Cerdon ," zegt KOTZEBUE , „ zyn alleen Bene reiíe waar;, dig, en misfchien wel het incest nu by den wynoogst
„ nu men overal de blyde menfchen arc,eiden en in beweging
ziet, en een ieder lagchende bekent, dat by geene 'vaten
„ genoeg heeft, om 'er den zegen der Natuur in te zamelen
„ Alle oogenblikken ontmoeten u groote wagens met opene,
niet druiven opgepropte vaten , of de vaten haan in lange
„ ryen aan den ryweg, en oud en jong is bezig, de druiven
„ daar in te ƒlampen. Lokt u het gezicht , zyt gy dorilig, dan'
vraagt gy maar: aanitonds verfchynt 'er een aartig wyn„ gnar^
;
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gaardeniers meisjen , dat ti eenera korf met uitgeieezene
druiven aanbiedt. Pr enez tans' que nous voudrez (Neem
zoo veel gy wilt) zegt u de wyngáardenier, vous ne payer
„ rez rice (gy betaalt niets.)"
In het lllufeum der Franje/ze Gedenkhukken voorheen het
Klooster des petits 4ugustins, waar een groot aantal Gedenk
naar de tydorde , is byeengebragt, trok byzonder-tekns,
onze aandagt het Graf van een beroemd paar menfchen.
Welke weemoedige beklemdheid," is de uitboeieming van
onzen Reiziger, ,; grypt my aan, nu ik het vertrek betree,, de, wiens bouworde de twaalfde Eeuw aankondigt ,2 6,
„ Deeze zuilen , deeze ruïnen, behoorden eens tot het Pa,; raclet, en in het midden dit Grafteeken -- het is van ABELARD! 't Is het zelfde ; het welk PETER den Eerwacrdigen
zynen Vriend wydde. Hier ligt ABELARD met een geboo-

;

gen hoofd en gevouwene handen , en nevens hem zyne gei
trouwe beminde ; en de hoofden deezer belangryke beet=
,; den zyn afdrukfels, die de beeldhouwer naar hunne eigene
„ hoofden maakte , -- en -- wat meer dan alles is, -= dit graf
bevat indedaad de vereeni;de asfche der Gelieven ! ABELARD !
;, HELOISE ! roept de fleen my toe. Ik leg 'er niyne hand op: —
„ koude heen! wil ik zeggen -- en trek haar plotsling terug ;
„ want deeze neen is niet koud! — Een opfchrift, van het
„ welk men beweert, dat het IMARMONTEL ten maaker hebbe s
„ is zoo eenvouwdig fchoon, dat ik het gaarne a#'fchryve.
„ Hie

Sub eodenx Marmore jacent
Ha/us Monajlerii
Conditot' PETRUS ABELARDUS

Et abbatisfa prima HELOISA,
® imn fTudiis , ingenio, amore , infaufiis nuptiis
Et poenitentia ,
Nunc aeterna , quad fperamus, Felicitate
Conjun6i.
„ Hier
Rusten onder het zelfde Marmer
Deezes Kloosters
Eerfte (lichter PETER ABELARD
En eerfle abtdisfe

HELOISE,

Voormaals door onderzoekend verfland, liefde, ongelukkigen echt
En rouwe,
Thands, zoo wy hoopen, door eeuwige Gelukzaligheid
Vereenigd."

Zonderling mag wel de inval van PAUL VEltoNESE heeten 1

die , in een der grootíle fchilderyen, welke „ op de wàe.
LETT: 180,5. NO. 2.

1
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„ reld aanwezig zyn," de Bruiloft te Canakss voorftellende,
de Pourtraiten bragt van veele perfoonen van zynen tyd. Zo
is de Bruidegom zekere Marquis GUASTO, de Bruid de Ge-

maalin vau I RANS DEN I; voorts die Monarch zelf, MARIA VAN
ENGELAND , SOLIMAN DE 11 , KAREL DE V, enz . en eindelyk de

beroemdfe Venetiaanfche Schilders, afgebeeld als een choor
IVIuficanten, op hetzelfde tuk, waaronder de Schilder zelf,
fpeelende de Violoncel.
KOTZEBI E is een fl:erk voorfiander van de betwiste en lee
twistbaare felling , dat •de fchoone Kunflen alleen fchoone Voor.
werpen behandelen moeten. Wy willen hierover nu juist geen
harnas aantrekken. Maar by moest zichzelven voor 't minst
gelyk bleven ; en Wy verbeelden ons eenige ftrydighei .
hiermede te vinden in zyne bewondering van een Schildertluk
van GUERIN , een Tafereel van jammer en ellende , Marcus
Sextus en zync Dochter by het Lyk van Vrouw en Moeder.
Ergerlyk in den hooguien graad, ja heiligfchennend dunkt on
zyne oordeelvelling over het, door den Godlyken Lyder zoo
wel , als door Dicht-, Schilder- en Toon-kunst, geheiligd Onderwerp , de Afeeeming van het Kruis: „ De hooggepreefene af
Kruis" ['t is het Meesterftuk van RUBENS,-„vemingaht
Leezer! wr arvan BODGES deezer dagen een fchoone Prent ver
vaardigde, 't welk KOTZEBUE hier voor zich heeft] „ j a ilt
vinde ze ook ongemeen íchoofi — maar ik kan nooit daar„ by vergeeten , dat het kruis by de Jooden even zoo veel
„ was als by ons de galg, en dat eene afneeming vara de gal„
over 't geheel geen voorwerp voor de fchoone kunden is."
Daarentegen heeft by onzen gantfchen byval , wanneer het
Pronkhuk der Galery zyn vol gevoel zich deezerwyze doet
tuten: „ Dan , flil ! ik ,la voor den Apollo van Belvedere! en
„ ditmaal kniele ik gewillig neder, en vereenfge myne ver„ baazing , myne bewondering , niet die der kenners en on„ kundigen. Ja , deeze vlugge voet heeft de (lang Pytho:s
bereikt; reeds vloog de doodende pyl van den boog; ie-„ der lid getuigt nog van de infpanning; de onwilligheid zit
„ op zyne lippen, en de zekerheid der overwinning, en te„ vreedenheid, Delphos van dat gedropt bevryd te hebben,
„ in zyne oogera ten zetel. De lugtige lokken kronkelen zich
om den hals , of komen van onder den Godenband ten
voorfchyn ; om den regter fchouder hangt de koker aan
„ eenen band , en ryke fandalen eieren zyne voeten. De teruggeworpene Clasnys onthult ieder gedeelte zyner godlyke
„ geftolte. Eeuwige jeugd , adel , gedweeheid , kragt en
„ cierlykheid, dit zyn de deden, uit welken zy te famen„ gefield is. ja, ik bulge willig myne knie, en betreure al„ leen met veele anderen , dat de wyze , waarop men dit
„ voortreflyk kunstwerk ten toon gefield heeft, niet toelaat,
,, om het van alle zyden te befchouwen. Dan , in vergoe,, d': n y
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ding daarvan, leest men een fchoon nieuw opfchrift, het
welk zegt: ,,, dat deeze Apollo op het einde der vyftiendé
,,, Eeuw te zt,ium gevonden, van JULIUS DEN XI ten aan, , , vang der zestiende in het Vr,ticaan geplaatst, en in het vyf,,, de Jaar der Republiek door BONAPARTE veroverd, en in het
..,, agate Jaar , liet eerlle van zyn Confulfchap , herwaards
.,, gebr -^ Is." De naamen der drie Confuls, en die van den
Minter der Binnenlandiche Zeaken, LUCIEN BONAPARTE;
3 , zyn op de tegenzyde uitgehouwen. — Nu niogte ik,"
ver4voic i hy, „ byna in 't geheel niets sneer .eggen : wanneer
„ de Zun is opgegaan, ziet men de Sterren niet meer
eerllc Artikel van het Iioofdfiuk der Paryfclie Gewoon;
ten era Zcden is Beten en drieaken; een ryk onderwerp ! Waar=
lyk , het vernuft der Paryzenaaren, ook op dit ftuk; gaat
Pile verbeelding te boven. Een gewoon ontbyt is niet toereikende om het middagmaal af te wachten , dat 's avonds tus=
fchen 6 en 7 wordt opgedischt; daarom neemt men tegen . t
tiur een deieu;aer• ii la forarchette, be(Iaande uit koude vleeseh:
falade , wild- en ham - pasteien , oesters en menigerlei wynen;
Men n?aal:e zich hieruit eenig denkbeeld , wet het diner vereischa ! Van het desfert maakt men verbaasd veel werk. Om
een goed elegant desfert te leveren , moet men tevens lui.
kerbakker, decorateur, fchilder, arcliite t, beeldhouwer en
bloemist zyn! Men heeft in P,arys feesten gegeeven , waarvan
het desfert alleen op [20,000 -- (zegge twintigduizend Guldens !) gefchat wierd; doch deeze zyn meest voor het ge.
ligt. --- De Lekkerbek vergast zich hier op Taarten van
coud loin , Kaas en Room van Madame LABOUR, Vrugten
Van de Weduwe FONTAnNE , Propheetenkoeken Van LE SAGE;
2néri/h ues !i in Creme van BENARD , Abtdisfenkoekeri van GLORGES , Weaffelen van VAN ROOSMALEN Marfepein van ionMART,

Confeit

van ROUGET, GèléS Van JANVEL, Ys van 1MA-

ZURIER; En, om al die heerlykheden door te fpoelen, Fran.
rignac vin TAILLEURS en Liqueurs van DES ISLES; waaronder

(weerhoud uw lachen, Leezer, zo gy kunt!) de vloeibaare
Fluweel (Velours en bouteille) de grootste delicatesfe i3
voor gehemelte en neus. --- In plaats van foupers heeft
men {hans !/zee's, die tusfchen 2 en 3 uure 's morgens worden engedischt , en waarby men alles vindt behalven theé
't zyn wederom koude vleeschmaaltyden , met heete wynen
en liqueuren ; doch waarby noch geest , noch onderhoud ,
snaar woordfpeelingen , fchimpfchoten , uitgelatenheid , en
eene arrogance heerscht , welke met den republikeinfcheic
geest zeer zeldzaam eontrnsteert. — Wordt men zo h
tyke Huizen onthaald, by de voornaaíníté Reffaurateurs wordt
men geen hair minder bediend. Het !.ceel Is daar voortreflyk : verfcheidene tot eli:andei• behoorende Zaaleb ; met
Bene menigte fpiegels en zuilen elegant ve cierd, VERY ets
NMJ

pay
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VAUDET zyn de premiers. -- 9derlei Soupen , 7derlei Pasteien , ^y
hors-d'oeuvres (kleine koude fchotels) , Rundvleesch op 14
derlei wyzen toebereid, 31 entrés van wild en tam Gevogelte, 28 dergelyken van Kalfs- en Schaapen- vleesch, 28 foorten van Visch, en wat niet al meer; voorts 31 foorten van
Desfert, 22 verfchillende Roode Cu 17 Witte Wynen, 7derlei
Liqueur-wynen, en, na de Koffy, ten waardigen befluite van
alles, nog de keuze uit i6 andere Liqueurs. Zie daar eert
kort extract of zamentrekking van eene Spyslyst! --- Vraagt
nu de Leezer , wat een flerke maag (de onze zouden wy
daartoe niet gaarne willen leenen!) hier op ééne keer wel zo
zou kunnen verteeren; wy antwoorden, dat onlangs, volgens
KOTZEBUE, by den Reflaurateur TAILLEURS een maaltyd werd
gegeeven, die eiken perfoon op omtrent veertig Cl., buite»
tien Wyn, te Haan kwam ! — Wy zeiden, kunnen verteeren: want ook by de eerste Re/iaurateurs kan men , de Wyn
daarby gerekend, (die wel in heele flesfen opgebragt, doch,
flegts half gebruikt , ook half betaald wordt) zelden meer
dan 4 Gl. uitgeeven, wanneer men alles in het ordentlyke
geniete. -- En hiermede verlaate:i wy nu de Fr•anfche Keu
wier voorbeeldlooze rykheid en zeldzaamheid onze-ken,
opmerking langer bezig hield , dan anders wel het onderwerp van eeten en drinken waardig is.
Met de Kleeding mogen wy, als Mannen , ons niet lang
ophouden. — Deeze Afdeeling begint met een koddig Gefprek van Mevrouw nE GEirl.is tusfchen eene voornaame Hoen
pelrokverkoopfler en een' voormaaligen Ryglyfmaaker , die
eene jeremiade aanheffen over het verval van hunne kost
ondergang der goede zeden in Frankryk-wing,ed
voorfpellen, bya'dien men beiden niet weder invoere; terwyl
de laatfle reeds by de invoering der blodte Corchetten de Revolutie voorzeide. KOTZEBUE zelf verklaart de hedendaag.

fche mode van kleeden „ in

alle opzichten voor begeer-

„ tyke mannen-oogen de fchoonfle, die de Satan konde uit„ vinden." Immers de kleeding, welke men heden ten dage
eerbaar noemt, zou men voor honderd jaaren een meisje van
plaifier niet veroorlofd hebben openlyk te draagen! De Mensch
en de Aardappel gewennen zich aan alles: in den firyd der
teedere Sexe met het ruwe weder, zegt KOTZEBUIS , heb ik
in Parys wonderen van dapperheid gezien. De gezondheid
is thans mode ; van vapeurs verneemt men niets.
„ Eertyds was het onbetaamlyk, wanneer eene petite maltresfe in gezelfchappen toonde , dat zy met fmaak kou
„ eeten. Zy moest zich altyd houden, als of zy ten hoog„ lien, gelyk een ehineefche goudvisch, alle twee dagen een
„ weinig versch water om te leven van nooden had. Indien
„ haar de natuur, in fpyt van alle ryglyven, eene wederfpannige maag gegeeven had , moest zy liever te voores
naas
,,

;,
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naar genoegen t'huis Beten. Zulke kiefche maagen zyn hedendaags niet meer in de mode. De fchoone tedere D'
eeten rundvleesch en fchapenbout, pastyën en truffels, dat
het een lust is om te zien. Eertyds zetten de Dames de
lippen op zyn best aan het glas; thans flurpen zy liqueurs,
„ drinken pons en ('torten den champagne in de keel. Eer,, tyds konden zy in haare naauwe fchoenen naauwlyks tren„ teler.'; thans ryden zy te paard , ja fommigen zwemmen zelfs."
Wt blanketten zich de Dames ; rood de Heeren. Men
heeft zfde;yhe, godsdien/iige en fentimenteele hairlokjes. —
Ridicules hebben glad afgedaan , en een ander flag van Ridicules
derzelver plaats vervangen. Eene Moeder vraagde eens haare
Dochter, waarom zy duldde, dat zekere Jongeheer haar altyd
volgde? Mon Diets , was het antwoord , ik moet immers myn
reris /puiten! (Het mannetje droeg haaren zakdoek.) .— — De
Iïleedy der Mannen ..... Neen ! wy willen ons den fpyt befpaaren, van onze Sexe in den perfoon van een' ellendigen
modepop te zien befchimpen. — De Uniform komt intuschen zeer in zwang.
(Het Jlot in het volgend Nummer.)
De Mestas, uit het l-oogduitsch van KLOPSTOCK vertaald door
1MIr. JOHAN MEERMAN, Heer van Dalem en huren. 1/de Deel.
ha 's Gtaa^-enhaage, by de Erven van I. van Cleef, 18o4.
Jo gr. 4to. z88 bl.
oe meer wy van dezen arbeid van den Heer
H
ontfangen, hoe naauwkeuriger wy deze en gene plaatfen
met het oorfpronglyke vergelyken, hoe

MEERMAN

meer wy ook over
tuigd worden, dat deze Man, indien iemand, voor de op zich
genomene taak berekend is ; en wy zeggen vrymoedig, dat by
deze overzetting gebragt heeft tot enen trap van volkomen.
heid , aan welkers mooglykheid wy, en velen met ons , nog
altyd hadden getwyfeld; zodat nu onze Landgenoten maar
weinig van de oorfpronglyke fchoonheden van dit meesteríiuk
in de Dichtkunde verliezen. De Vertaler geeft ons op den om/lag ene en andere aanmerking, die den bevoegden kunstrichter
kenmerken , en die wy niet hopen , dat, by de voleindiging van
het Werk , met die omflagen geheelenal zullen verloren gaan.
V'elligt dat wy daat meer opzetlyk iets van mededelen by ene
volgende gelegenheid ; thands bepalen wy ons weder tot het
het opgeven van de hoofddenkbeelden van KLOPSTOCK , en
het alfchryven van een of ander treffend fluk. Dit Deel, dat
den zesden tot den tienden Zang bevat, begint tiet de ge
wordt met zynen dood-vangemidMsfa,en
geëindigd. VI.) Gefprek tusfchen Eloä en Gabriël. — Het
I3
van.
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vim en en binden van Jefus. -- De vergadering der Priesterei,
en onderfcheidene boodfchc.p Viers. — Jefus voor Annas Á
Philo tieedt in, en doet Jefus naar Cajaphas leiden. — Denk
gebed van Joannes. --- Pilatus huisvrouw reeds nu-beldn

opmerkzaam, en ingenomen voor Jefus. — Aanfpraak van Phi-

Io, waarin een Doodsengel den booswicht fluit. — Verlocheving door Petrus. — Vyf omgekochte getuigen. — Bezwering
door Cajaphas. — Gedachten aan den oordeelsdag van den
Doodsengel. -- Het Doodvonnis en de vervloekingen van Philo. — Gabrii^l en Eloa wederoen in gefprek. -- Belydenis en
berouw van, Petrus. VII.) Nu horen wy het gezang van
Eloä, daar de dag van Jefus dood aanbreekt, — zien de raadpleging en de wegleiding naar Pilatus. -- \icy horen Cajaphas
en Philo, den lesfias befchuldigen. — Hevig ontroert ons
liet berouw van judas; — wy zien en horen zynen Befchermengel, en den t)oodscngel Obaddon ; en volgen den ramp.
zaligen Geest, in het gevoel zyne° naamloze ellende, na zyne verworging. — Aandoeniyk is de verfchyning van Maria
in j^rnfí1lem , haar toevlugt tot, haar gefprek met Portia
de droom tien deze, er Maria's overtuiging dat haar Zoon
toch zal ilrven. — jefus komt voor Herodes; wy horen Cajap has ook daar tegen hem woeden,. zien Philo's woelingen,
l-iiatus worílelingen, horen de vervloeking van den Doodsengel over liet volk, dat nu voor de verderving ryp werd. -Jefus bevel aan de Engelen voor de zynen verkwikt ons , d
en eindlyk leidt men hem weg naar de ftrafplaats. VIII.)
E ?oei roept de IIem-_len op ter Feestviering by het oflër; by
wedt Golgotha in tot den dood des Verlosfers, dien by aanhick. De Engelen der Aarde worden rondom gefchaard ; de
Zielen der Vaderen worden door Gabriël geleid op den
Olyfberg. Adam's gedachten by het wederzien der Aarde.
Eioä verjaagt Satan en Adramelech van den Kruisberg, die
naar de Doede Zee benen vluchten. — Uitleiding naar Golgotha. _– Kruisfiging. -- Eio's roepende fleur door het Heelal. —.
Jefus, en der Aardfiche er, Hemelfche aanfchouweren, gewaarboordingen. — De Moordenaren ; en eves Seraph's verrukking
by cie begenadiging van den enen. — Adamida , de Star ,
waarop de Zielen der nog ongeboorne menfchen zyn, does
de Zon verduisteren. r— Die Zielen bezoeken de Aarde Eva
Ziet ze, — ook jefus, en by zegent ze. — De Natuur als in
oproer. — Eloä wil den Richter zien. . Stilte komt op de
Aarde terug.. -- Twee Doodsengelen benaauwen den 1 leiland;
Jefus bidt deze verfchrikkingen af. — Smart van Eva, haar
gebed, en zegen over hare kinderen. IX.) Eloii vermeldt de
reeslykheid van God als Richter. -- Petrus in fmart , maar
oor zynen Befcermengel enigzind.s verkwikt. Zyne ontmoeting met Lebbaeus en zynen broeder Andreas. -- Jofeplh
-

van Arimathaea en Nicodemus, — jus vriendinnen by her

kruis.
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krLus. -- Getprek tusfchen Abraham en Moles; _ herinnering aan de opoffering van Ifaäc. — Zielen van verflorvenen, uit alle landen, die van den il'Iesfias niets wisten, nu
an hare vergifnis verzekerd, en heure aanbidding. — Gerek der Beschermengelen van Maria en Joánnes, en Jefus
aandenken aan deze geliefden. — Abbadona , zyn fchrik,
zyne gedachten, enz. — liet medelyden der Engelen; — zyne
ontdekking en vlugt. — De Doodsengel met den Geest van
Judas by het kruis , by den Hemel , en eindlyk by den ingang der Hel , waarin by hem nederploft. X.) Het oog van
den Richter op jeins , en zyn gebed voor de zynen. — Jefiis
ziet op den Satan, en de Hel gevoelt zyne overwinning in
de fc',riklyklte wanhoop.— Jefus ziet de Zielen der nog ongeboornen. Enigen treden nu in de wereld; Timotheus , andeen ; hun levensloop. Ver;lorvene Heiligen , byzonder Simoon , zegenen deze Zielen. — Gefprck van Simeon met
Joännes den Doper. — Gezang van Miriam en Debora. — Lazarus en Lebbaeus. -- Uriël verkondigt de nadering van den
eerflen der Doodsengelen in alle zyne verfchrikkingen. Gevoel
van vroegere Heiligen , vooral van de eerfte menf'chen. Deze
zetten zich by 't graf, en wy horen hen bidden. De Doodsengel, door God nog gefferkt, aanbidt en nadert. Jefus
laattic woorden, en zyn dood.
Verbazend moeilyk was ons de keuze, wat wy, by enen
zo „roten overvloed van treffende fclloonheden , thands voor
onze Lezers ter proeve zouden uitkiezen; eindlyk bepaal
ons by den droom van Portia , zo als zy dien aan-denwy
Maria, de Moeder des 1—Ieren, in den zevenden Zang verhaait; niet omdat wy deze epifode juist houden voor de
alleriehoon!le en treffendite, maar omdat zy toch, wy weten zelve niet te zeggen waarom, onder die plaatfen behoort, welken wy altyd in liet oorfpronglyke, en nu ook in
deze overzetting, wel liet meeste herlazen , en telkens met
siieuwe bewondering en bet aandoenlykst genoegen.

SocrLztes, ja gy kent hem Wel niet, waar ik rille van vreugde
Als ik heira noeme! het edeljie leven , dat ooit nog geleefd wierdt ,
Hccle by bekroond met een' dood, die zelfs dit leven verhoogde!
Secs ates, altyd heb ik den T^yzen bewonderd! ik heb zyn
Af^celding oniiphoudend betracht; hem zag ik al droomend,
loo; de zyn' grooten naam: Ik, Socrates, dien gy ben'ondert,
Kaosn tot u over van d'andere zyde der graven. Verleer, my
Zinc te besrondrenn! De Godheid is niet hetgeen wy geloofden,
Ik ira de fchaduw der firenger•e N/yslzeid, en gy by d'A/taaren.
't lloorde niet tot myn' last, u de Godheid volkomen t' oat wikklen.
Ziet ik geleide u fechts tot den eerfien flap in den Voorhof
Eivar es Tempels. Vee/ligt, dat in deeze dazen der wondren,
Nu de verhevevftedaad deeles Aardboisgefckiedt, dat een beetre
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Ploogere geest genaakt, en u dieper in 't Heiligdom invoert.
Zou veel mag ik u zeggen, uw hart verdient die be/coning:
Socrates lydt niet meer van de boozes! Elyfum is niet,
Noch de Rechters der fombreRivier. Dat waren maar prenten,
Zwakke, doolende trekken. Dedr vonnist een andere Rechter,
Lichten andere Zonnen, dan die in Elyfums dalent
Ziet het getal, het telt , en de weegfchaal weegt, en de maat ,neet
Alle daacler2 ! Hoe krimpen alsdan de hoog/le der deugden
Kleins in elkad r ! hoe vliegt haar bef/aan gelyk ftof in de ducht weg!
Eenige worden beloond, de meeste worden vergeeven!
My verwierf d'oprechtheid myns harten vergiffenis. Boven,
Portia, o daar boven, de Lykbus voorby, hoe verfehilt het
Van ons denkbeeld! Uw fchrikkelyk Rome is een hoogere. )ÍierenHoop, en een enkle oprechte meédogende traane
Aan Bene Waereld gelyk. Verdien, ze te veeenen. 't Geen deeze
Heilige Wacreld der Geesten op't ern/ligst nu viert; en het geen my
Zelve nietwierdt ontvouwd, en ik /lec/its van verre beuwonder,
Is: de groot/te der Menfchen , indien by een Mensch is, by lydt nu,,
Lydt nu meer dan eenStervelingleedt, wordt ten diep/ten gehoorzaam
Aan de Godheid! voleindt daar door de groot/ie der deugden!
En dit alles ge/chiedt om der Menfchen wille. Uw ooge
Heeft hem gezien. Pilatus is het, welke den daader
Vonnist van deeze daaden. En nooit nog had, zo zyn bloed ffroornt,
't Bloed der onfchadd luider geroepen. Hier zweeg de her fchyning._
.daar zy riep, terwyl zy verdween, my na uit de verte:
Zie! Ik zag. En 'er waren rondom my graven, die open
Beefden; 'er hingen digt aan die graven , van alle de
Zwaare wolken ono laag; die /cheurden zich op tot haar hoogfile
Spitte; en een Man, dien bloed ontflroomde, ging deeze wolken,
Daar zy zich openden, in; ontelbaare Men fchev verfpreidden
Zich op de graven, en zagen met open verlangende armhen
Deezen bloedenden na, die de wolken, waar z' opgingen, intradt,
Peele derzelven bloededen ook. De breede landsdouwen
Dronken hun bloed érr beefden. Ik zag de lydendea lydenn
Maar zy leeden niet hoogheid, en waren betere iYlenfchen,
Dan de Menfchen rondom ons. Thans kwam een florae my bedreigen,
Zweefde op my aan netgeweld, en omkleedde de velden niet fchaduw,.
Toen ontwaakte ik. Zy zweeg. Zoo fluit een laat/le gedachte,
Ills zy, te dicht by de diepten des Heeren, plotsling terug beeft.
Zoo bleef Portia (taan, enz.
.

Neem/en,

Wy zien van dezen voortreflyken arbeid des Heren .MrEEnM;AN
►et vervolg met verlangen te gemoed , en wenfchen onze
Landgenoten by herhaling met dit uitmuntend geicherk geluk,
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Hollands Irkadia, of Wandelingen in de Omflreeken van Haarlevi. Door A. LOOSJES Pz. II S'tiilekei7. Met Plasten. Te
Haarlem, by A. Losjes Pz., ier,. In gr. 8vo. 532 bl.
Onze Natie heeft zins lange me@r of min finaak betoond
„ in zodanige gefclniften, als men met den naam van
„ Arrkadia's bellempe'r. Van het bemind Volksboek IILEMS„ KERK'S Batavifc, e zi:-kadia tot de Eerbaare ProefX;nschjes va it

„ 1/aderlandsch Naif in Irkadi/èIs 1; yeryen

toe, door J. L£

FRANCQ VAN BLaRnEY 1782 uitgegeeven — heeft onze Na„ tie zich zeer genegen getoond, voor die foort van fchryfwyze." — Zoo fchreef de kundige en werkzaame Looses in 't begin zyns L'oorberichts, en, in zoo verre onze kennis toereikt , met zeer veel reden. Indien wy den fmaak van
anderen naar onzen eigen eenigzins mogen beoordeelen, mag
de leezing van de gemelde Opftellen onder de meest veraangenaamende en de meest wegfleepende wel gerangfchikt
worden. In het onderhoudende, in het afwisfelende, in het
gezellige, mogen wy ons dus uitdrukken , van die fchryftvyze ,ligt, misfchien , de grond dier voorkeuze. Eene fireelende
vergenoeging , diensvolgens , was liet voor ons, wien het leezen
van zoo menig dor Gefchrift ter taake valt , toen het veel
nuttigs en aangenaams beloovend Werk, dat thans voor ons
ligt, ons in handen viel , en gordden wy ons fpoedig ter
leezinge aan : te meer, daar de Heer LOOSJES , zyn plan op.
geevende, fchryft: „ Ik heb gepoogd, om, onder dit mis
niet geheel onaangenaam bekleedfel (,-an Wandelin--„fclin
gen) , den geest myner Landgenoten op te wekken tot de
befjie eling en beoefening van de Schoonheden der Na„ snor — tot het waardeeren van de Oudheden des Vader,, lands - tot Bene edele nieuwsgierigheid na deszeifs be„ langryke Gefchiedenis -- tot eene billyke hoogachting voor
„ onze voortreflyke Voorvaders en fommigen onzer Tydge„ noten — tot eene grootere liefde voor de voortbrengfelen
van onzen Geboortegrond — en tot het vormen van
v crdraagzaame , opgehelderde en den befcllaafden menscli
alziss betinlende Gevoelens over onderfcheide onderwerpen." Eer voortrelFelyk plan, indedaad! Heeft de Heer
z.00SJCs daaraan beantwoord? Hoewel wy ons oordeel we!
om een beter willen geeven, en ondanks onze hoogagting
voor des Heeren I.00^Jcs kunde en werkzaamheid , is het ons
voorgekomen , dat de gefprekken , zomtyds , wat mager ge
te veel gronds-Iloír:edzyn,agikfchrewsln
beílarn in een Werk , ten bovengemelden oogmerke aangelegd, Gaarne erkennen wry, dat, wanneer een Inensch of
tien , Tong en oud, althans eenigzins bejaard, tot eene wanI5

de^
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deling voor een geheelen dag te zamen optrekken , hunne
discourfen niet altyd even belangryk zyn kunnen. Maar de
Auteur hadt het immers in zyne hand , een minder woelig tooncel te openen , en , in dat geval , de fpreekende
perfoonen iets meer ter zaake dienende te laaten afdoen. Ten
naavolgenswaardigen modél zou WESTERHOVEN, in zynen de
Schepper verhecriikt in zyne fchepzelen.., hier hebben kunnen
dienen, die een zeer klein gezelfchap iu::gelyhs de omi reeken van Haaa•lc:ma doet bewandelen. Reden vonden wy,, on_
cler andere , niet , waarom de lieer LoosJEs aalt den Leydfclleu Student JUSTUS , een waaren Zotskap , order de wande
eerre plaats vergund hebbe.
-lars
Zie hier hunne naamen : WILLEM en DOROTHEA , ongehuwden , doch die liet oog op elkander hebben, en nu en dan
zich afzonderen , om den eertien gelegenheid te geeven , by
de andere den vryer te fpeelcn; KAREL, Broeder van DOROTHEA , met zyne jeugdige Echtgenoote SUSANNA , en hun
Zoontje FREDERIK; voorts CORNELIS 011 AGATHA, Broeder en

Zuster, en de reeds genoemde Student; en eindelyk ANTONIE,
een bedaagd Vryer, en ADRIAAN, een aankoomende Jonge
hug. Deeze doen vier Wandelingen van een gebeden dag:
de cerlle , de Groote Houtpoort uit, langs den Lhagenuweg,
door den darden zout na Zandvoort, en van daar 's naa4niddags langs de Kolk over Overveen terug ; de tweede , over
Heemfiede na Hillegom, en op de wederreize over Bennebrroe-k
en de Geleerde Man, langs de Ilfennepad_ aan, na de Leydfche Vaart, langs welke een jacht het gezeIfëhap t'huiswaarts
voerde; de derde, door de Kennemer of Nieuwenoort, voorby
het Huis te Kleef, over de Zandpoort, 'rPrinfe,ibosch, voorby
het Huis te Brederode , het Dorp Bloemendaal , Overveen
over de Leydfche Vaart, door het Hout, tot aan het Zuider
alwaar het gezelfchap door de Moeder van-L'uiteJafprn,
DOROTHEA, die, op deeze wandeling, aan WILLEM het jawoord
hadt gefchonken , op harren zestigflen verjaardag wierdt op.
gewa.gt; op de vierde en laatfie wandeling treedt het gezel
Spaarnewouderpoort uit , bezoekt Spaarnewoude -fchapter,
Spanendam, gaat van daar, langs den Slaaperdyk, over Felzen, na de Bevern'yk, alwaar het gezelfchap met de Moeder
Van DOROTHEA , en GERARD, Oom van WILLEM , wordt verte
meerderd, en, naa 'er gemiddagmaald te hebben , met twee
rydtuigen van Heere GERARD na Haarlem terugkeert.
Behalven de Vignetten , verbeeldende 't een het zoogenaamde
Graf van ROUSSEAU, verf eren dit Werk , behalven de zindelyke
tvpografifche uitvoering , vier fraaie Planten : de Nieuwe
Brouu'erskolk, het Slot van Heemflede, Duin en Daal, en een
Gezigt op de Beverwyk; en voorts nog, aan het einde der
tweede wandelinge , het welgelykende Shiloueth van wylen
$ERMINA CHRISTINA BIC^{ER,

Dochter van wylen den kundigen
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gen. Rotterdamfche!I Artz , L. BICKER, die haren Vader, als
d renkeling uit het weger opgehaald, door hein met ontbiooten
boezem te verwarmen , als uit den dood in het leeven terug
ontmoet men in dit Werk eenige Muzickítukken ,ge--riep.Nog
componeerd door 1itx„uLEL , een van welke ten opfchrift draagt:
FRANK VAN BORSELEN en JACOBA VAN BEIEREN, onder de➢t
tlloerbezieboom in liet Schutter•shof te Goes, maa het eindigeat
vin ces: S'chutter's fpel , wemrin GraaVin JACOBA den hagel ge.
fch otesi had. Van den Heere LoosJES, die even vaardig in
gebonden als ongebonden ilyl de pen voert , was natuurlyk te
verwagten , dat hy zyn profaisch Werk met dichtregelen zots
doorvlegteu. Zy zyu deels , doch wel voor 't minst , van elders overgenomen , deels van eigen maakzel. Onder de
laad e meenen wy te mogen plaatzen de Maavolging der Eer
van den Aniterdamfehen-fleF/gcdrRusti.oManpc
Hoogieeraar D. J. V \N LENNEP. Daar dit Werk voor een
doorloopend Uittrekzel onvatbaar is, willen wy met de alge
mccne aanmerking eindigen , dat de vierde of laatfie Wande
ons den voorrang verdient, als in zaaklykheid de-lingby
overigen merkclyk te boven gaande,
lIer;ean van Unna en ida, of Tafereelen uit de Gefchiedenis der
5rehi;12e Gezichtshoven ten tyden der XJP en Xh Eeurv,, door
vrl•r II Dee/en. Uit het Roogduitsch vertaald. In
dien image , by de Erven van I. van Cleef en B. Schegrleer
Tun, I o4. In gr, 3i'o. Te zamen 62o bl,
e Gefchiedenis in ene Roman is het voorname, waarom
• zy door de meeste Lezers wordt gezocht; en echter is
deze fechts het voertuig, waarvan zich de Dichter bedient,
om nuttige kundigheden en goede lesfen in het verfland ets
hart evner Lezeren ingang te doen vinden. Somtyds , derhalVen , bedroeft, maar fomtyds ook verheugt zich de Menfchenvriend, wanneer by onze jonge lieden zodanige Gefchriften
ziet in de hand nemen , al naar mate hy niet alleen daar voorof nadeel voor de zedelykheid van verwacht , maar al naar
mate ook by zodanig ene lecture voor tydwinst in een ledig
uur of voor tydverlies houden moet. Zy , die ene Roman
lezen alleen om te weten hoe alles uitkomt, vinden waar
deze Boekdelen geen zonderling behagen; hierin-ïchynlki
heeft de Vertaler gelyk; zy zullen dezelve niet ten twedemaal lezen; — zy, die liet kunstmatige kunnen beoordelen,
en welkers hart daarenboven voor aendoenlyk medegevoel
vatbaar is, vinden hier meerder voedfel; ook dit flemnien wy
roe ; en het is al mede waar, dat men by liet lezen dezer Gefchiedenis flof zal vinden om zich gelukkig te achten , dat
men niet its die barbaarfche Eeuwen geboren werd, waartoe dit
Ver-
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Verhaal behoort, rei ware het dan ook dat men met den taa
der zaken in onzen meer verlichten leeltyd zich anders niet
volkomen te vreden hield. Daarenboven kan , naar onze gedachte, zodanig Gefchrift ook nog deze nuttigheid hebben,
dat de lust worde opgewekt om zich enige meerdere moeite
te geven , ten einde niet zo geheelenal onkundig te zyn in de
gefchiedenisfen en zeden van den vroegoren yd, als thands
by velen onzer jonge lieden liet geval is; en daardoor zoa
dan deze Roman liet ;, niets dan Romans leiera" kragtdadig
tegenwerken , hetgeen indednad niet dan voordelig wezen
zou. Dit willen wy wenfchen , terwyl wy den Vertaler
vooral ook danken voor de moeite, die by zich heeft gege
ven, om ons enigzins in te lichten ten opzichte dier gehei.
me Gerichtshoven, die in de Middeleeuwen zo veel gezags
hadden; by geeft hier wel maar weinig, naar ook dit weinige is welkom by hem , die niets genoegzaam wist van zodanige werken der duisternis in den eigcnlyken zin, en waaromtrend liet wel altyd nog duister genoeg zal blyven.
Een fcelet van de Roman te geven, zou hoegenaamd gene
nattigheid hebben ; liever willen wy iets ter proeve . ffchryv en.
„ De 1(cizerir: werd zwak, enz. Eindelyk verloste zy vee
eene dood- Princes.
„ Ik weet niet of her toen ten tyc:e iets on ewecns was ha
zyne lieffte hoop bedrogen te worden , dan of dit den Vort cel
alleen nooit wedervoer; dit is waar, dat ditt voorvlJ zo veel
fchrik veroorzaakte, ais of nimmer op deeze waeretd iets
dergelyks gezien ware. De perfonen, die hier deel een namen; en wie was daar van uitgefloten? wie nam geen deel in
SOPHIA ? vormden zich in twee partyen. De eene daarvan
hield zich bezig met de voorbeduiding, de andere met de
oorzaaken deezer gebeurtenis , terwyl verre de Incesten da 5 ten
aan de gevolgen.
„ De leere der voortekenen was toen een gewichtig
geloofsartikel : en ik zonde niemand hebben willen aan raaden hun te wederfpreeken, die op het doode kind van
sopamA alle de comeeten , hemelsteekenen en zeldzaame
voortbrengzels der natuur, deeze laatile tien jaercn verfchenen , ten voorbeduiding deeden flrekken. Zy, die 'er zich
op toelegden, de oorzaak deezer teleurflelling eens gebeden
volks te doorgronden, verftonden nog minder fpotterny dan
hunne vrienden van de eerfte ordening; en het zonde by hen
een hoog verraad geweest zyn , zo men had willen vermoeden, dat de ontydige reis, en de domme geneeshoeren der
Keizerin, hier wel iets toe konden gedaan hebben; als ook
dat zy door gedienflige brieven van Praag vernam, dat su SANNA , die men haar had wysgemaakt voor altoos te zyn
afgedankt , weder verfcheenen was, en openlyk aan WEnzta.s
zyde wandelde, in de keizerlyke kamers gebood, als in haar
ei,
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.igen hu , en niet weinig hoopte, dat SOPHIA ligare verlos.
'ing niet den dood zoude betaalen.
„ Dingen van deezen sart betekenden niets by onze vernuften ; hunne onderzoekingen drongen dieper dóór. Toovery ,
toovery, had dit ongeluk voortgebragt. Het zwaard der ge
moest hier fpoedig getrokken worden, opdat het-rechtigd
kwaad niet verder ging, en zich , misfchien, aan de geheiligde perfoon der Keizerin vergreep, die nog tusfchen leven
en dood kwynde. Het geheel gevolg der Keizerin, ook de
Vorflin VON RATIBOR , werden gevangen. IDA alleen bleef
gerust in haare kamer, en konde over niets klaagen, dan dat
men haar belette haare geliefde Keizerin in haare zwakheid by
te blyven, die geduurig haar naam noemde, en riep dat zy
zonder naare IDA niet ieeven of /?erven kon.
„ I-let onderzoek ging ípoedig en flreng voort. De Hertog
VAN BEIJEREN en de Graaf VON WIRTEMBERG, prefidenten des
gerechtshofs , beminden de edele lyderes te vuurig, waren te
goede christenen, dan dat zy , waar men toovery vermoedde,
zagtzinnig zouden geweest zyn. Dan , hoe llreng 'er onderzoek gedaan wierd, zo werden alle dames na het cerfle verboor veygefproken. Ja zelfs de Vortin VON RATIBOR ontfeng geen het minfle verwyt, als of zy voor de Keizerin niet
genoeg zoude gezorgd hebben; offchoon zy haar de boven.
gemelde brieven had laaien leezen. Men wist van zulke brieven, en dat soPHIA, die geleezen hebbende, in flaauwte ge
moeite, na heftige fluipen , tot zich-valenws,mtgro
zelve was gebragt, en van dat uur tot aan haare verlostang
aan den oever des doods had gelegen. Doch daarvan werd
niet in 't geringfle gefproken. Het onderzoek ging over ho.
vennatuurlyke kunflen, die sorxfA en haar kind om het leven
gebragt hadden, en daarvan vond men by de onfchuldige danies geen liet minfle bewys.
„ IDA bejammerde haare medezusters, ook maar op hetrnin.
fie verdagt te zyn van naaken , aan welke zy , als alle harre tydgenooten , met hart en ziel vast geloofde. Haar dagt dat --y
zwik een vermoeden zou beftorven hebben. Zy fchatte zich
gelukkig , alleen uitgezonderd te zyn geweest; en hoopte, nu
zy hoorde, dat haare Vorflin zelve door de Opperhofmeestres
werd opgewagt, ook wel ranch deze tedergeliefde te zien.
„ Eens op een morgen had zy zich ten vollen aangekleed,
om, zo zy ten hove geroepen werd, gereed te zyn, toen
haare dienstmaagd intrad, met een gelaat, waarop de leven
ontzetting, ja wanhoop uitgedrukt f}onden ; zy droeg-digfle
een flak papier, dat zy haare meestres fcheen te willen overhandi,en, doch voor zy dit doen koude, zonk zy onmagtig
ter aarde. IDA vloog toe om haar te helpen, maar toen zy op
het papier liet woord IDA las , overwon Naare nieuwsgierigheid
ket medelyden, en zy zoude het volgende geleezen hebben,
in-
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Indien zy by den eerf'ten regel niet buiten kennis naast haare
dienstmaagd gevallen was.
,; oordeel , waarde Lezer, oordeel zelf, en plaats u in dien
tyd der domfle en wreeditc onkunde.
y, Aan IDA MANSTER."

IDA, IDA, toverheks, moordenares, fchuldig aan hoog
„ verraad ! verfchyn ; WY, de geheime wrekers Gods , roe-t , pen u binnen drie dageis voor Gods gericht ! —.— verfchyn 1
„ verfchyn !" enz.
De Lezer merkt , dat deze Roman althands iets meer nog

is dan een dor verhaal.
heoaoz e van der Linden , door nENDRIK STILLING. 11 Deesen. Uit liet IIooggduitsch. Te iirsahci, a , by J. Troost. Iit
Svo. Te zamen 609 hl.
-

„

houden den Heer j. P. KLEIN voor enen zo bevoegden
N Jyrechter
over dit foort van Gefchriften , dat wy ook

reeds vooraf zyn gunflig oordeel over dit Werkje wel zouden
durven onderfchryven. Men kan ,hier , zegt by , onder een

aantal goede leefregels, leerera, hoe een godsdien (lig geduld de
onfpoeden van dit leven leea.igt ; hoe het ons in f aat kan fellen
om de krachten vare den geest te verf/erken, en , door verdubbelde
in/panning, tot -'et opj oren van redding bekn'aam te maken I
%poe hetzelve eindelyk het beflanddeel wordt der zalige bewustheid
van wel geleefd te hebben. — IV e zich, op deze waereld , geheel en
al ondergefchikt aan den wil der Yoor zienigheid gedraagt, zal
ook , zoo als hier geleerd wordt, ondervinden, dat dezelve, b^►
alle hare wonderbare leidingen en zware beproevingen, de gefchiktf e aogenblikken ju?st weet te trefen , waarin wy verkwikking
behoeven, en de naenschlyke kracht, zonder hulp, zou bezwyken.
En wy onderfehryven dit zyn gunflig oordeel, nadat wy het
Werkje gelezen hebben , ook nog van harte gaarne. Dan ,
offchoon wy onszelven niet behoeven te rangíchikken onder
die genen, voor welken hy zelfs Raphaëls perceel onvermogend houdt , of welken by beleefdelyk verzendt naar den
fchildwacht te Gibraltar ; zo lopen wy toch met dit Ge
ver of na zo hoog niet, als met de-fchritvanSTILNGby
meeste van zyne andere ons bekende Gefchriften , in welke
WY (dit houde hy ons ten goede, al moeten wy dan ook
naar Gibraltar !) zelfs zeer veel meer ven den Dweper vinden,
dan juist in het Werkje, dat thands voor ons ligt; terwyl wy
deze gelegenheid zeer gaarne waarnemen , om onze hoog.
áchting voor sTlr.r,ING (Profes/ar rurrG eigenlyk) te betui=
gen, en te verzekeren, dat hy, zelfs by alle zyne dwepetyp
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ryen , een uitnemend leerzaam Schryver is , die ons nityd
roert en treft, altyd zeer veel voedlcl geeft voor verband
en hart, aityd ons medesleept, en dien wy zyi;e dweperyen,
wanneer wy weder tot onszelven terugkomen, nog altyd zeer
gemaklyk en gaarne kunnen vergeven. Wat deze zyne TheOdore betreft, de Voorredenaar fchreef, zegt hy , gene Recenfie, maar lieclits ene Voorrede; had by liet eerste moeten
doen, zo vermoeden wy byna, dat by even zo verlegen geweest zou zyn als wy. Gaarne wilden wy het Werkje aan
gaarne zagen wy het in vele handen ; want het bevat-pryzeu;
zeer veel goeds : dan als Roman heeft het zeer weinig
verdienfle; het is hier en daar veel te kort, hier en daar
veel te lang gerekt, geweldig overdreven, en in meer dan één
opzicht onwaarichynlylc. De kinderen van Diederik van der
Linden , een zonderling foort van koopman en boer , worden
op zo zonderling ene wyze gevormd en bevorderd tot het
fpelen van een' groten en gewichtigen rol in Rheinau, en alles
neemt zulk enen gang, dat de Lezer zich dikwils ook by
de erniligíie gebeurtenisfen van lachen naauwlyks onthouden
kan, en wy voor ons byna zeggen zouden , (zo onmenschkundig konen ons fommige byzonderheden voor) JUNG is in
deze Theódore heen STILLING weer; hoewel , wy herhalen het gaarne , zeer veel uitmuatends ons den echten STILLING, den lieven dweper, en echten kenner van het menschlyk hart en
den we tot hetzelve, telkens wederom herkennen doet. En
hiermede verwyzen wy onze Lezers naar het Werk zelve.
-

Handboek voer jonge Dogters uit den Burger/land, or Aantivyzing tot die fchoolfche zoo wel als litaishottdlyke kundigheden en bekwaamheden, welken haar, als Meisje, Echtgenote,
en Huismoeder, betamen en ver/leren. Yry gevolgd naar het
Hoogduitsch , van c. P. FuNKE , Opziener der l orstiyke
.Kweekfchool tot Schoolmeesters te Des/au. Te Zutpken , by
H. C. A. Thieme, 1804. In 8vo. 330 bl.

drie den
„ Van twintig Huwlyken verdienen naauwlyks
„ naam van middenmatig gelukkige , en doorgaans zya
„ de Vrouwen de oorzaak van het ongeluk. In hogere ítan„ den intusfchen zyn de Mans de meest fchuldige , in de
,, lagere zyn Vrouw en Man doorgaans even fchuldig; maar
in de middenftanden ," (daar zit dan wel het grootlto
kwaad !) „ zyn liet de Vrouwtjes." Wy laten deze gewaagde
hellingen voor rekening van den Schryver, maar willen onze Schonen uit den middenfland doen opmerken , dat by haar
waarlvk (hoe zeer de fchyn tegen hem zy) een zeer vereerend compliment (naakt. Het hapert by haar toch , nar
zy„
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zyne gedachte , flechts aan de vereischte kundigheden en
oefening; en, welk een vooruitzicht! zy zyn in dezen ge=
holpen door zulk een Boekje, als zy thands ontfangen van
zyne hand, waarin de meesten voorzeker flechts weinig vinden zullen , het geen haar niet zeer veel uitgebreider en
beter bekend was : zo dat zy geheel dit Gefchrift nagenoeg
als ene Lofreden op haar kunnen aanmerken.
Iiet Werkje is in twee Afdelingen gefplitst. De eeríle
bevat, in het kort beuiek van 134 bl., de School/eke kennis
waar de behoeften van longe Dogters uit den Burgerfland.
En hier hebben wy nu zo veel over Aardrykskunde en Ge
-fchiedns,—Hlgchamne,—Zutvrfyln
Poortbrengfelen van Natuur en Kunst , — en dan nog Iets
over den Mensch; -- zo veel over dat alles , als wy aenne-

men , een Meisje , dat maar niet volkomen zot is , in een
paar avonden te leren , al had zy 'er ook nooit iets over
gelezen of gehoord. De twede Afdeling bevat de Huishoud

lyke Kundigheden en Bekwaamheden , welken in eene Yonge Dogter uit den Burgerpand vereischt worden; en in het byzonder
vinden wy dan hier ook nog de Pligten van eene Echtgenote , — van eerie Trouw des Huizes , — van eene Trouw omtrend
hare Dienstboden , -- van eene Moeder, .— van eene Huismoe•
der als OppasJZer vla's Kraakera. Behalven hetgeen nagenoeg
ieder Burger-meisje op een Brei- of Naui fchool heeft ge-

leerd, en by hare Moeder in de Keuken en de Ziekenkamer
heeft gezien , [en foortgelyke fchrandere aanmerkingen , als
b. v. de volgende: „ een feestgewaad in de keuken te dra-.
„ gen, enkel om dat men te gemaklyk is, om zich een paar
„ malen te verkleeden , is onverandwoordlyk."] zal ene of
andere Burger- moeder onze Jonge-meisjes en Vrouwen uit
den middenfland , in enen enkelen winter-avond , omtrend
alles , wat hier voorkomt , zeer gemaklyk onderrichten. Zo
dat wy in de daad nu hope hebben , dat , binnen weinige
dagen , van de twintig Huwlyken nu voor het minst wel zeven.
tien den naam van gelukkig zullen verdienen , en wy alzo
de Gouden Eeuw te gemoed zien; want van de fchone Sexe
hebben wy ene te goede gedachte , dan dat wy enigzins
zouden twyfelen , of zy zullen zich ene zo gemaklyke en goede
gelegenheid met allen fpoed ten nutte maken; waartoe het
behelzende de Affchildering van Bene voorbeeldige Vrouw, haar , is 't nood, nog krachtig kan opwekken-

Aanhang/el,

ALOE MEEN
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LETTER- OEFENINGEN.
Een Woord van Liefde aan mijne Protetantfche Medeburgers en Landgenooten, ter gelegenheid van den Overgang des Eerwaardigen Heere A. RéIIN , uit de Ge meen fchap der Doopsgezinden, bij welke zijn Eerwaarde
weleer openbaar
openbaar Leeraar was, tot die von de Roornsch Catholij Kerk. Gedaan binnen Amfierdam , op deli
3 OCiober I804. Door M. GLASBERGEN, LZ. Pastoor
van Helder en Huisduinen. Gedrukt voor Rekening + 4an_
den 4tttbeur , en alom is bekomen. 1805. In gr. 8v0.
102 bl.
„

D

e gelegenheid , op den tijtel vermeld , geeft dein
Eerw. GLASBERGEN aanleiding , om, „ met uit., fluiting van alle bijzondere Godsdienílige gefchilpun, ten, die de Belijders van 't Euangelic onderling van
elkander verwijderen , met volkomen verbanning van
„ alle hatelijk- en onbetamelijkheden , alleen op den
„ toon van ware Kristelijke liefde , de Proteftanten tot
„ nadenken te brengen op den Godsdienst , welken zij
belijden, en op den Catholijken Godsdienst, tegen
welken zij allen zich aankanten."
Ten dien einde fplitst de Schrijver dit Stuk in V
iloofddeelen , waarvan het eerfle ten doel heeft aan te
tonen, „ van hoe veel belang het zij, dat iemand met
volkomen zekerheid overtuigd zij , dat hij al dat gene
kenne en volledig wete , het welk God tot 's menfchen
zaligheid veropenbaard heeft." (De Schrijver meent
geopenbaard. Hij gebruikt dit woord overal, gelijk ook de
Eeres. RFIN in zijne Brieven. V openbaren is niet alleen geheel ongebruiklijk ; maar ver geeft ook doorlaands aan de woorden eengin zin, die, hier toegepast,
, verfpelen —gebruionvoegzaam zoude zijn ; zoo als/polen
ken, verbruiken, enz.)
In dit Hoofddeel beweert de Eeres. GLASBERGEN, te
recht , de ongenoegzaamheid van het gevoelenveler zooK
;eLLTT. I805. No< q.
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genaamde verdraagzamen , volgens 't welk ons in dery
oordeelsdag niet zal gevraagd worden, wat wij geloofd,
maar wat Wij gedaan hebben: de reden, echter, welke
hij 'er van geeft , zal ongetwijffeld door velen geagt
worden weinig te Itroken met de redelijke verdraag
zaamheid , waarop de Eerw. GLASBERGEN zich beroemt: Ging die helling door, zegt hij, „ dan zou de
„ Hemel zoo wel openstaan voor den Heiden, jood ,
„ Mahonietaan , als voor de deelgenoten des Euangeli„ urns; zoo wel voor de leerlingen van Xoerates (So„ crates) , Plato , Zoroaster, of eenig ander Wijsgeer,
„ als voor den leerling vain Christus; zoo wel voor desa.
„ Jefus verlochenenden Ariaan ofSociniaan, als voor den
„ rechtzinnigen Gelovigen." Waarom 'er niet maar bijgevoegd, zoo zwel voor den dwalenden Gereforni 'le, Lu
Doopsgezinde, als m, den oot--theran,Rmofl
moedigen eerbiediger van het gezag der Roomfche Kerke !
Op deze wijze moesten wij reeds op den voor
fluiten , in een Gefchrift , welks Schrijver-grond
zich wil doen kennen voor geen blind navolger cener Secte, maar voor een verlicht en gemoedlijk leerling
van Jefus en zijne Apostelen , en die ook blijken geeft
van eene bekwaámheid en fludie, die men niet zoo alge
onder de Roomfche Geestelijkheid aantreft. — Ja,-men
de Proteftanten zijn voorzeker, over het geheel, bevooroordeeld, en te zeer met hun eigen leerbegrip ingenomen; maar hoe Ihraalt het evenzeer door, ook in dit
Geschrift, dat de R,pomschgezinden, in het algemeen,
de Onfeilbaarheid der Kerke, als eene bewezen zaak,
vooruitítellen , allen , die daaraan twi jflelen , zonder ver
onderzoek, veroordelen, de dwalingen van fommige-der
heethoofden onder de Proteflanteu als wapenen ter hun
verdediging opvatten , en daarmede tegen den Pro--ner
teítantfchen Grondregel fcher,men , even als fommige
Deisten, bij gebrek van betere wapenen, den Kristelijken Godsdienst beffrijden , door zich op de ondervin
te beroepen , volgens welke het bij vele Kristen--ding
belijders zeer slecht, zoo ten aanzien derkennis, als met
betrekking tot de betragting, gefield is.
Men zal dan niet volftaan kunnen met alleen te doen;
men moet ook geloven. Men mag alzoo niet onverfchillig zijn omtrent de Euangelifche kennis, noch zich vergenoegen met hetgeen men , in de jeugd, deswegen heeft
aangeleerd. Om nu tot deze kennis te geraken, zegt
de
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de een : raadpleeg met den Bijbel , als het onfeilbaar
richtfnoer -- en dus fpreken de Protef} anten; maar de
Roomschgezinde zegt: „ gij moet vooraf den weg van
„ Kerkelijk gezag aandoen , en daar zal u verder gewezen worden, hoe gij door Schriftuur en Overlevering
„ met volkomen zekerheid op den groten weg van vol,, ledige kennis der Openbaring wandelt." Dit wordt
in het t,vede Hoofddeel opgegeven; en in het derde onderzocht, „ of de weg , door de Proteftanten aangewezen , namelijk de H. Schriftuur , den mensch
tot de volledige kennis der Goddelijke Openbaring,
brengt." Tot dit onderzoek wordt de weg gebaand
door voorlopige aanmerkingen, welker eerjie herinnert
aan de waarheid : De mensch is verjlandig , maar ook
zwak; de twede aan het betoon van billijk gezag door Chris,tus , die niet als Wijsgeer , maar als gezaghebbende
:teerde; en de derde aan de ondervinding : Waren do
Fnenfchen ten tijde van Sefus verfiandig en zwak, zij zijs,
het ook nu. Waaruit dan dit gefluit getrokken wordt:
Der menfchen behoefte cischte , dat zij , ten tijde van
jefus, door gezag geleid werden; en die zelfde behoefte
heeft nog plaats : derhalven, enz. Deze fluitreden
gaat goed, indien maar gezorgd worde, dat 'er die red.eneerkundige mistlag buiten blijve, waaraan eene íluitxcden onderhevig wordt, zoo dra zij een argument van
vier termen bevat. Dit zal zij bevatten, zoo dra men,
voor het gezag an 7efus , het gezag der Room/die Kerke
in de plaats (telt, 't welk de Protef}anten als twee zeer
verfchillende dingen befchouwen. Recenfent gelooft
niet den Schrijver, dat de lere van Jefus, juist als gezaghebbende lere, gefchikt was, en nog is, en altijd zal
(lijven , voor het menschdom , op de gronden, welken
de Schrijver aangeeft ; maar juist op die zelfde gronden verwerpt hij alles, wat in het Godsdienilige naar
gezag zweemt, en van het gezag des éénigen Meesters
oi^dicrfcheiden is. — Gelooft dan Recenfent niet in het
gezag der Apostelen? — Allezints , als daartoe door
den Geest van Christus toegerust. -- Zeel nu, zegt de
Schrijver, dat zelfde gezag van Christus, deli Aposter: gegeven , is van hun op de Kerke overgegaan ;
zoo dat het gezag der Kerke eigentlijk niets anders is
l n dat der Apostelen , dan dat van Jefus Christus zelzeo. -a Als dit kan bewez.n worden , geeft Recenfent
i ?. gewo ne i. Dit had hi} ook verwacht met dugtige
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argumenten geftaafd te zullen vinden , in een Gefchrift
van een verlicht Roomsch Pastoor , die zijne Protevantfche Mede - burgers en Landgenoten tot nadenken
wil brengen , en tot eerbiediging van liet gezag der
Roomfche Kerke bewegen. — Nu , wij zullen zien
wat 'er geleverd worde !
In het derde Hoofddeel zoekt de Schrijver dan voor
(na de voorlopige aanmerkingen) te betogen ,-erst
„ dat, zal de H. Schriftuur alleen de eenige weg zijn
„ om ter volledige kennis der Openbaring van Gooi
„ te komen, i °. dezelve alles daartoe volledig moet
„ bevatten , en z° in dezelve alles zoo duidelijk uitge„ drukt zijn ; dat die kennis ook door lieden van ge„ ring verfland en bekwaamheden kan achterhaald en
„ gevonden worden."
De eerste ílelling wordt aldus uiteengezet : „ I-letis
„ niet onmogelijk, dat 'er buiten de H. S. Goddelijke
Openbaringen beftonden; — 't zou strafbaar zijn ,
„ zoo dezelve bellaande, en men die kunnende weten,
„ dezelve echter niet wist. — In de H. S. (laat niet
uitdrukkelijk: Elk voor ons noodzakelijk deel der God„ delijke Openbaring vinden wij in de H. S. volledig
„vervat. Men zou wel," zegt de Schrijver, „ textei
„ kunnen aanvoeren, welke de waarheid der bovenge„ noemde (felling, volgens Bene gezonde Uitlegkunde
„ bewijzen ; maar deze Uitlegkunde, hoe gezond zij
„ moge wezen , gepaard zelfs met de uitmuntendfle Taalkunde, Godgeleerdheid , en al wat daartoe
„ verder kan behoren, blijft echter altijd men/chelijk,
„ daar wij intusfchen eene onfeilbare God/prank behoeven. Nergends geeft de Schriftuur zoo eene onfeil„ bare Godípraak ter hand , weshalven wij door de
„ Schriftuur alleen niet kunnen verzekerd worden , dat
„ alles te weten, dat God ter zaligheid veropenbaard.
„ heeft." — De Schrijver volgt ongetwijffeld eerre zonderlinge Redeneerkunelc. Wat hij door die onfeilbare
God/prank meent, is niet helder. Wij verbeelden ons
dat daarmede het gezag der Kerke bedoeld is : maar dan
wordt hier hetzelve reeds als betoogd aangenomen.
Meent hij 'er alleen mede een' klaren Schriftuurtext, dark
wordt 'er te veel en dus niets bewezen. -- De lEerw.
GLASBERGEN ƒtemt toe , dat 'er Texten in de II. S.
voorhandene zijn , die , naar de gezondlle GiticgX wale,
door elk moeten opgevat warden , als be\vyzende de
\vaar=
,

YEN WOORD VAN LIEFDE, EZ.149

waarheid: „ In de H. S. is alles , wat ter zaligheid nodig
„ is , gecipenbaard." En echter kunnen wij (volgens
;LASBERGEN) niet weten, dat deze Teleten dit bewijzen , in weerwil van alle gezonde Uitlegkunde! 'Er moet
erne onfeilbare Godfpraak zijn, die ons daar van vergewist! — Hebben wij , b. v. , ook zulk eene Godfpraak nodig , bij dc gezonde Uitlegkunde, om de taal der H. S. te
verflaan : flue fcliepzel Gods is goed, met dankzegginggenov en zi izide. -- T7erwerpt de ongoddelijke en oudwwijffche fabelen, ei/ oefent uzelven in de Godzaligheid; want delichasnelifke oefening is tot weinig nut, maar de Godzaligheid is
tot alle dingen nut, enz. (i Tim. IV: 4-8.)? Moeten wij
hier Gene onfeilbare Godfpraak hebben, om te weten,
dat Ap. Paulus zich hier verzet tegen dezulken, die het
Iluawwelijk verboden, onthouding van Spijzen voorfchreven,
enz. (vs. ;.) ? — Juist de Godfprgak der Roomfchg
Kerke heeft , ook in dezen , rnenfchelijke leringen ingevoerd , voor welke de Kristenen , zonder verdere
Godfpraak, alleen volgens Bene gezonde Uitlegkunde,
zich moeten wachten, overeenkomf'ig de Apostolifche
ti oorfthriften. Zie onder anderen Colos f. 11: 20 - 23.
„ \Vat zult gij zeggen ," dus gnat de Schrijver
voort, „ als ik aantoon , dat de H. S. , wel verre van ti
te verzekeren, dat de gehele Openbaring in haar alleen volledig bevat i^, u integendeel duidelijk aanto„ ne, dat 'er buiten haar merkelijke zaken zijn, tot ge„ loof en zeden behorende, als van God veropenbaard,
„ die met dezelfde naauwgezetheid moeten aangenomen
„ en beleden worden , als die genen , welken de H.
„ Geest door de pen der gewijde Schrijvers heeft doen
optekenen ?" Hiertoe worden bijgebragt `foan.
XVI: 12, 13. Hand. 1: 3. loan. XXI: a5 en 2 Thesf.
11 : 15. — Volgens onze Ifitlegkunde bewijzen deze
testen niets meer, dan dat 'er door Jefus en de Apostelen
meer ge/proken dan 'er is te boek geheld, meer gedaan dmi
'er be/ , hs-even is , ook nuttig voor de toenmalige hoorders ;
zij der dat daaruit volgt, dat, hetgeen door jefus eti
de .Apostelen gefproken werd , openbaringen behelsde ,
the , door overlevering , aan de gelovigen in alle tijden
moesten bekend gemaakt worden. Her zou ook gepast
geweest zijn, indien de Schrijver in dit ftuk ons iets
had n deQcdeeld van de wijze dier overlevering, van.
der .nboud cderzelve, en van de manier , waarop zij
K3
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door de Kerk gebezigd wordt ter nodige verlich•
ting enz.
De twede ftelling poogt hij aldus te ontzenuwen : „ De
Geleerden liggen overhoop; de een gelooft dit, de ander weder iets anders. De Eenvoudigen kunnen, aan
't geen tot goed verfland der H. S. vercischt wordt,
„ niet voldoen. Derhalven , wijl de H. S. zoo mirt
„ klaar als volledig is, is de Proteulantfche Grondregel
te verwerpen." Evenwel, de Eerw . GLASBEP. GEN
wil ook niet voorbijzien, 't geen ter goedmaking van
den weg, door de Proteflanten bewandeld, kan bijgebragt worden. — Het beroep op Pf. XVIII: 8 en 2 Tim.
III: i6, 17 is bij hem van minder belang (en wij moe
zulks met hein erkennen) dale eene (luitreden uit ze--ten
ker Doopsgezind Leerboekje , in 1697 uitgegeven : De
Overleveringen moesten hetzelfde, als de H. S. , of ^^at anders leren; leerden ze hetzelfde, zoo waren ze in het alge ineen ter zaligheid niet abfolut noodzakelijk; leerden ze wat
cinders , dat Jtreed tegen de waarlchunwing vim Paulus ,
Gal. 1: 8. — Laten wij het repliek van den Schrijver
eens toetzen: „ Hoewel ook de Overlevering volmaakt
„ hetzelfde leerde, niet omtrent eenige, maar zelfs om„ trent alle befchreven geloofswaarheden , zoo volgt
„ daar nog in het geheel niet uit, dat zij volfirekt of
abfolut niet noodzakelijk zij. Immers hoe zal ie„ mand van de echtheid en onvervalschtheid der H.
„ S. verzekerd worden zonder overlevering ?" Maar
wat doet dit hier ter zake ? In de bovengemelde fluitreden
wordt immers alleen gefproken van den inhoud der H.
S. , en niet van de authenticiteit der Boeken. „ En
„ offchoon (dus gaat de Eerw . GLASBERGEN voort) de
„ Overlevering ook iets meer leert, gelijk zij werkelijk
„ in fommige zaken doet ," [waarom heeft de Schrijver
dit niet met een en ander voorbeeld opgehelderd ?]
zoo ftrijdt dit geenzints tegen de verkeerd bijgebrag^, te woorden, Gal. 1: 8. Integendeel, juist de waarfchtiwing , daar vermeld, (trekt ter bevestiging der Overle„ vering. Want de Gelovigen worden daar vermaand,
„ om zich op het allernaanwkeurigst te houden niet
„ flechts aan het geen hij hun gefchreven , maar het
„ geen hij hun verkondigd had." — Zekerlijk aan het
geen HIJ, te weten APOSTEL PAULUS, hun verkondigd,
at is , bij morde overgeleverd had. Krachtig bewijs ,
der,,

;
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derhalven, voor de Overlevering, door de Roomfche
Kerk geëerbiedigd; als 't maar klaar genoeg blijkt, dat
die juist dezelfde wrkondiging bevat , toen door Apostel
Paulus aan de Galatiërs gedaan ! Daarenboven wordt
hier nog bijgebragt , dat de Proteítanten zich willen
behelpen met te beweren , dat de H. Geest de geloofswaarheden der H. Schrifture den Lezer bekend maakt;
waaruit dan zon moeten volgen, dat Luther, Calvyn,111e,s1n , en alle hoofden der Hervortninge, het ook in alles
é&ns zouden moeten wezen ;terwijl echter de Verfchillen
liet te gendeel bewijzen. Eindelijk wordt de Lezer gewezen
c,p lietProteflantsch Sijnode van Charenton , gehouden in
1644 , en 't geen daar tegen de Indepeade;aten beflotert
werd ; alsmede op het Sijnode van Dordrecht, waar de
RemozJlranten gedoemd werden ; voorts op liet Plakact
-tin 1694. Maar dit zijn alle bewijzen, die, zullen ze
iets betogen, alleen de avercclitfclie begrippen der Protefl:anten , en de ongctrouwhcid aan den Grondregel,
aanduiden, zonder de waardij van den Grondregel zelven in het minst te krenken.
Ons beflek gedoogt niet , hier uiteen te zetten , in
boe verre zelfs de ongeoeffendite Proteflant alles , wat
in de H. S. gelezen wordt , moet verflaan; ook zal dit
stiet nodig zijn, daar toch de Eerw. GLASBERGEN , als hij
zien wil , wel in flaat zal zijn om Openbaring van H.
Schri(rt te onderkennen. Dan wij willen eens toegeven,
4lat liet wenfchelijk kon geagt worden , dat een onfeilhare Uitlegger alle de duistere gezegden der H. S. gezaghebbend verklaarde, al ware het dan maar ter affnijding van alle nodeloze twistredenen ; maar deze
wensch is niet genoeg om daaruit te befluiten, „ 'er
is waarlijk zulk eene onfeilbare Godfpraak." En zien
wij op het geen in de Roomfche Kerk is ingevoerd ;
(laan wij vooral het oog op de duistere Midden-eeuwen; dan moeten wij, uit de heerfchende domheid enz. ,
hefluiten, dat die Godfpraak, zoo dezelve 'er geweest
zij, ter verlichting weinig nut geíticht heeft.
In net •ierde Hoofddeel wordt onderzocht, „ of de
weg, dien de Catholijken aanwijzen, om onfeilbaar
zeker tot die volledige kennis te geraken , namelijk
een onfeilbaar Kerkgezag , zich grondende op de
, 11. S. cri Overleverir^ , de ware en echte weg zij."
fiat deze de ware en echte weg is , wordt betoogd op Bene
die ons wederom van 's mans uitleg- en oorK 4deelqa
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deelkunde gene hoge denkbeelden geeft. „ Deze weg ,"
zegt hij, „ is de ware weg, om dat Kristus zelf dien
„ heeft aangewezen." --- Alle andere argumenten
hadden wij kunnen misfen , indien dit waarheid was.
Wij zullen des Schrijvers redenering geheel mededelen.
,, Kristus zelf heeft dezen weg aangewezen. WVant
„ nadat Hij liet gezag voor de Joodfche Kerk , de
bewaarderesfe der Goddelijke Openbaring ten tijde
des 0. Verbonds, bij Matth. XXIII: 2 en 3 met deze
„ duidelijke woorden zoo hoog had aanbevolen : De
„ Schriftgeleerden en Pharifeërs zijn op den floel van Mofes gezeten: daarom al wat zij ' u gebieden , onderhoudt
„ en doet dat : waar doet niet naar hunne werken :
„ zoo beveelt Hij hetzelfde ontzag voor de Kerk der
„ Nieuwe Wet, die Hij was komen Plichten , en op
„ deze oude volgen moest." — Maar wat bewijst dit
nu voor het bedoeld gezag der Kerke , in het verklaren
en doen kennen der Euangelifche geloofswaarheden ? Je
wil, dat zijne leerlingen , zoo lang de Vet van-fus
Mofes, ftaande den Joodfchen Burgerflaat, gezag had,
dezelve zouden opvolgen , en de Pharifeërs, voor zo a
verre zij op den lloel van Mofes zaten , of die Wet
handhaafden, eerbiedigen — terwijl Jefus evenzeer tegen
de Overleveringen, die zij bij de \Vet voegden , ijverde,
als tegen hunne fchijndeugd en overheerfehing ; zeg
daarom in dat zelfde IIoofci[Iuk , vs. 8. Gij-gend
zult niet Rabbi genaamd worden ; want één is uw Meester , Kristus , en gij zijt allen Broeders. — Dit gezag
moet natuurlijk in de ruimfte mate aan de Wet of de
acitf raken van Kristus, aan zijne Lere en Geboden toegekend worden : maar waar heeft Jefus gezegd , dat
Hij, buiten zijne Apostelen , en zulke Leeraars , die,
ten hunnen tijde, met de buitengewone gaven des H.
Geestes bedeeld werden, aan de Ge,neente , of liever
aan één of meer Hoofden der Gemeente, een gezag heeft
toegekend, en onfeilbaarheid in 't bewaren en verkondigen der Overleveringen, en in 't verklaren der Heilige
Lere , als gewijde orakels ? — Het ware te wenfchen
geweest, dat de Eerw. GLASBERGEN hiervoor getuigenisfen had aangevoerd ; maar naar dezelve zoeken
wij vruchteloos. Met het woord Kerk of Gemeente
wordt vervolgens gefpeeld , en hetgeen 't beftuur der
Zeden betreft , ten aanzien van wangedrag of fcheur:uaking, ver,vard met hetgeen, waartoe de Hierarchie
ge„
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g;.woon is zich uit te {trekken. Immers op de gemelde
woorden doet de Schrijver volgen : — „ die Kerk , waar
van IIij verzekert, (lat de Poorten der Helle, dat is
de dwaling en ongerechtigheid , tegen haar niet zouden vermogen ; — die Kerk , aan welke I1i3 den H.
Geest beloofd heeft, met verzekering, dat deze haar
alle waarheid zoude leren, en bij welke Hij , achtervolgens zijne belofte , tot aan het einde der waereld zal
die Kerk, eindelijk, van welke de H. Panblijven
lus betuigt, i Tina. 1II: 15, dat zij is de Kerk randen
levenden God, de Pijlaar en vaste flijl der waarheid,
„ en dit wel op deze krachtige en uitdrukkelijke wijze :
„ Die u hoort, hoort mij; en die u verfinaadt, rerfmnaadt
„ snij. Die de Kerk niet hoort, houdt hens als een Hei„ den en Tollenaar." — 't Is waarlijk eerre zonderlinge
wijze van fchriftverl:laren , deze , in het N. V. ver
gezegden op bovengemelde manier tot zijn hoofd--fprcide,
doel te verbruiken , en ten grondilage des menfchelijken gezags te leggen; daar het gezag, in die gezegden
verondersteld., of aan de Apostelen in het bijzonder,
of aan den Euangelifchen Godsdienst wordt toegekend,
't welk zich handhaven zal onder het beltuur van Kristus, die zelf beloofd heeft zijne Kerk te zullen befchermen , zoo dat het geweld der duisternis dezelve
niet zal overweldigen, en wiens Apostel Petrus de Ouderlingen vermaant (i Pet°•. V: a env.) Weidt de Kudde Gods, adie onder is is , hebbende opzigt dramrer, niet
uit bedwang , maar ge illiy ; niet om viii! fris!i i;„ 97tí?ar
met een i'olraardig gemoed; niet als heerfchrappij rcc rende
oxer het Erfdeel (des Heren), maar als ioor'vecl dera der
Kudde geworden zijnde — waaríchuwende vervolgens
("a Bric II: 3.) tegen valfche Leeraars , die vary iJe gclovigen , door gierigheid , met gemaakte 2w 'eor^lcn ., cer2.
Aoop inan;chrnp naaken zouden, enz.
Dc overige bewijsgronden zijn deze : „ liet gezag de.
„ Kerke is overeenkoml1ig 's menfcheti behoeften als
„ zwakke en redelijke fchepzelen; — liet eindigt alle
gefchillen; — het brat den mensch tot dc kennis
„ der waarheid, van 't begin des Christendons a; an„ dors zou dc eisch van onderwerping aan 't gezag der
herke wreed en onrechtvaardig geweest zijn 't welk
„ van de ware Kerk niet kan gezegd worden ; — ge„ duurende iS eeuwen is de echtheid en juistheid van
dezen weg gebleken : dc Proteitante:n verlketrerert
K5
< elk;
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elkander ; de Catholijken hebben de veropenbaring
„ nog nimmer ergens in gefchonden of veranderd; —
„ deze weg wordt door de handelwijze der Beflrijderet.
ondanks zich zelven erkend, waarvan de Decreten
„ der Concilien ten betoge flrckken." — Hoe veel
wordt hier weder als bewezen veronderíteid , 't welk
nog moest voldongen worden ! hoe veel aan Kerkelijk
gezag toegekend , 't welk Kristus alleen toekomt eii
zich voorbehouden heeft, voor wiens rechtbank alleen ,
de Kristenen verfchijnen zullen; terwijl Ap. Paulus op
dien grond verbiedt, dat de een den ander in zaken des
geloofs zal oordelen , daar zij allen mededienstknechten
zijn , en zich anders een werk zouden aanmatigen, waar
zij hunnen verheerlijkten Meester en Heer de-dor
Kroon , als 't ware, van het hoofd zouden nemen. —
En wat dc Verfchillen onder de Protcftanten betreft, deze
zijn zeer natuurlijk, bij vrij onderzoek; dezelve kunnen
ter verlichting medewerken , en met verdraagzaamheid
l)cftlan ; terwijl Hierarchie , door domheid, zekerlijk
eenfiemmi heid kan werken -- doch eerie eenf'enimiglield , die 's menI hen geest verlaagt , en rechtltreeks
f<rijdig is met het hoofddoel der Kristelijke Lere; —
ja ware dat Kerkelijk gezag zoo heilzaam als rechtmatig geweest , gelijk de Eerw. GLASBERGEN beweert,
dan voorzeker zouden die misbruiken nimmer in de
Roomfche Kerk ontftaan zijn, welke aanleiding tot de
HIervorming gegeven hebben ; en ook dan ware onbekend gebleven de naam van JANSENIST , welke, zoo
wij wel onderricht zijn door den Eerw. GLASBERGEN en zijn Bekeerling RéHHN gedragen wordt.
„ Het blijkt dan middagklaar (naar 't oordeel van den
„ Eerw. GLASBERGEN) dat de weg, door de Catholij„ ken aangewezen, om tot de volledige kennis van 't
geen God ter zaligheid veropenbcaard heeft te komen , cle echte is , namelijk een onfeilbaar Kerkge„ zag, zich grondende op Schriftuur en Overlevering."
Wij willen den Lezer tot het Gefchrift zelve ver
Schrijver ter lefure bevelen de Verhan--wijzen,d
deli ngen over den Proteflantfchen Grondregel, te vinden in het Xlde Deel der Werken , door TEYLER'S
odg leeg d Getnootf hap uitgegeven.
Na hetgeen te voren verhandeld, en vooral wegens
ee onveranderlijkheid en eenftemmigheid in de Cathoi ;._e Kerk gezegd is, ten bewijze van 't heilzame eens
on=
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onfeilbaren Kcrkgezags , ziet men vreemd op, bI. 57
te lezen : „ IIet zou 'er nu op aankomen , duidelijk
„ te tonen , welke Kerk of Godsdienstig Genootfcbap
„ met zoo een onfeilbaar gezag bekleed is." Het bc.toog, zegt de Schrijver, loopt buiten zijn plan, íchooli
anders niets gemakkelijker zoude wezen. Wij flem.
men geredelijk toe , dat 'er, volgens
n Eerws.
RedeRedeneerkunde, niets ligter is. Wij zijn daarom ook geen zints verwonderd, voorts als eerie onbetwistbare waar heid weder aangenomen te zien, dat deze gene andere
dan de Kerk zijn kan , bij welke zijn Eerw. Pastoor
is. Deze is als eene fad, zegt hij , op een berg liggende — en foortgelijke uitfpraken meer, die elkeen , zoo
hij 11cchts op zijn Eerws. gezaghebbende uitfpraken ver
moeten overtuigen en verftommen. --- Wat,-trouw,
eindelijk , de gevolgen betreft, welke door den Eerw.
GLASrrr CEN uit het verhandelde ten Befluite getrokken worden , deze zullen bijval vinden bij de genen ,
die zich met de prrenaisfe,z kunnen vereenigen.
Over het geheel draagt dit Stuk meerdere kenmerken
van goeden Stijl , dan van gezonde Reclenccrl:unde.
flet woord van Liefde wordt wel eens wat op fcherpen
toon uitgedrukt , wanneer de ijver bij den Schrijver
ontgloeit; b. v. bl. 54. „ Gij (Proteflanten) vcrkon,, digt eene leer , die te voren onbekend was. Mcti
„ kan u het heilloos tijdperk uwes oorfprongs en nicu„ wigheid aantonen. Gij zijt thans : maar gistere i
„ waart gij 'er nog niet. Wij waren vóór u; wat komt
„ gij ons dan in het_ bezit des voorvaderlijken gcloofs
„ Horen ? Agttien eeuwen rolden voorbij ; pogingen
„ bij menigte en van allerleijen aart werden aangcwend
„ door de IIelíche Magten, om ons geloof te verbasteren en te vernielen ," enz.
Gelik de Eerw. GLASBERGEN den ]leer r.éu^,
wegens zijnen flap , tegen het vermoeden van ligtzinnil;heid verdedigt, en denzelven wil befchoni«-d hcbbe:a
als gedaan enkel uit godsdienflige beweegredenen -zoo wil zijn Eerw. ook van zichzelven afgeweerd heb ben alle verdenking van dwepende ijverzucht, onverdraagzaamhcid , en overdrevene begeerte om Profelieten te maken. — Wij kunnen ons. ligt verbeelden,
dat beiden ten dezen opzigte miskend worden door
andersdenkende blinde ijveraars. Wij willen geenzints
ie-
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iemand Timmer van onedele bedoelingen verdcni;en , veel
liever de plegtige betuigingen des Eerw. GLASBERGEN
teil dezen opzigte geloven. Aan eenzijdigheid of afgunnst moet zijn Eerw. ook geenzints de bovengemelde
aanmerkingen op zijn gefchrijf toekennen. Wij oor
te mogen maken , wijl zijn Eerw. op--delnzcv
treedt als iets belangrijks voor den dag brengende ,
waardoor de Proteffantichc Grondregel ondermijnd , en
liet verworpen onfeilbaar gewaand gezag der Kerke
zoude geftevigd worden. Had zijn Eerw. eenvoudig
een Verhaal geleverd vali den flap , door i:éi-IN ge(laan, benevens de Rrie^'en, die 'er nu ook bijgevoegd
zijn, wij zouden de moeite tot eene Beoordeling, als
nu gegeven wordt , ons niet getroost hebben. Wij
kennen liet zedelijk gedrag van beide de Heren even
weinig als hunne perfbnen. Wij vertrouwen deswegen
alles goeds in alle oprechtheid, naar den aart der hristelijke Liefde. Of de zucht tot pro%lietmaking den
Eeres. GLASBERGEN bezield hebbe , 't welk snen/chelijk zoude zijn , laten wij voor zijne eigene verant^vroording. Indien oprechte , zuivere bedoelingen en
overtuiging hem in dit alles bef'uurd hebben , dan zal
hij zich wegens 't gelukkig flagen mogen verheugen, en
dan ook gcenzints de kitteling der eerzucht behoeven,
clie anders ontfcaan moot op de gedachte van niet alleen een Protefant, naar wel een Predikant bekeerd
te hebben ! Bij verftandig nadenken zoude zijn Eerw.
ten dezen aanzien ook zeer weinig kunnen oogoen,
alzoo , het zedelijk karakter onbefproken zijnde , dc bekwaamheden, echter, van den Eerw. Rdxv, zoo als ons
gezegd is , bij dezulken , die hem perfoneel kennen , niet
zeer hoof; geroemd worden. Vandaar wordt vrij alge
gedacht , dat , zoo weinig de Proteffanten en de-men
,Doopsgezinden in den man, als zoodanig, verliezen, de
Roomsch-Catliolijken niet veel hij hem zullen winnen;
tenzij men flelle , dat zijn Eeres. , door verdere beproeving en voorbereiding enz. ,waardoor hij nu schijnt
gedeffend te worden, nog eens een verlicht en bekwaam
Herder morde in de Kerk, waarin hij zich nu begeven
heeft. Wij wenfchen , dat die Heer fleeds moge bezicld blijven door die vreugde, welke hein reeds vroeg
vervulde , blijkens zijnen Brief aan den Eerm . GL S1LRG N van den ni Nov. 180„ welke, nevens een an-
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deren van 3 Nov. des zelfden jaars , ons de aanleiding
meldt van 's mans verandering in denkwijze , en ons het
daarop gevolgd onderzoek in 't algemeen bericht; welke Brieven door twee Antwoorden van den Eerw. GLASERGEN vereerd werden. Eene broederlijke verkering
niet elkander legde den grond der vriendfchap tusfcheii
de beide Heren. Eens werd eene zamenkomst , waarbij ook anderen tegenwoordig waren, befloten niet eenige aanmerkingen van den Eerw. GLASBERGEN , welke
op dent Eerw. RélIN den diepflen indruk maakten, cu
het befluit deden geboren worden om den K. C. Godsdienst te onderzoeken. Te meer gaande werd de lust
tot dit onderzoek, om liet vertrouwen , in GLAS1ERG:.V
geheld , en door de verlegenheid , waarin zich Rénw
bevond, wijl, zijns inziens, dagelijks moeilijker wordt
voor den Kristen , de vraag : wat is waarheid? te beantwoorden. Van tijd tot tijd zag RéFIN dc, Protelbu..ten aleer cn meer verschillen. In Duitschland was hij
clikw;.rf geldige van de ongehoordste ftellingcn. Lij
zijne komst in HoI a lid vond hij de Twistfchriften tuslchen Prof. IEIUNGA en BONNET. „ Ja," dacht hij,
„ zou die Hoo ;leeraar dan niet de minfle gelegenheid
„ gegeven hebben , om onder zulke befChuldigingen te
„ geraken? Zou een VAN HERREWERDSN zoo wreed
en ondankbaar zijn, anderzints zijn ouden Leermees„ ter te beíchuldigen ? " En dit zelfde moet hij tea
vpzigte van BONNET vragen. (BI. 97.) Hij vreesde
dus, dat 'er wat achter school; dat 'er donderwolken
samenpakken, die tot een vreeslijk onweder dreigen ui e
te baroen. „ Wat middel om dit te voorkomen en af
„ te leiden? — Daarenboven , hoe weinig blijft c1i
Godsdienflig Genootichap zich gelijk! -- Waar i
Dij de Doopsgeziiiden spoor van de oude Leer, dooi
MENNO SIMONSZ. voorgedragen '1" — Dikwijls dacht
Réxv aldus : „ Of de R. C. Kerk had ongelijk, met
de leerftellingen der Hervormers te veroordelen; cit
dan moesten de Proteftanten behoedzaam zijn om nit
tut dezelfde dwalingen niet te vervallen; -- of de
R. C. Kerk had gelijk in hen te veroordelen; en day$
moesten die leerhukken , van welken wij thans terug
„ ;komen zijn , en waar over wij 't thans met haar eens
zijn, ons overtuigen , dat zij in 't geen , waarin wij
„ 't nog niet eens zijn , ook gelijk kan hebben ; os
, over-
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„ overhalen om (NB.) bij voorraad eerbiedig na hare
„ flem te luisteren , tot dat meer opgehelderde tijden

„ ook daarin het licht der waarheid met helderer glans
„ bij haar zal doen uitfchijnen." — Hieruit verbeeldt
zich néHN zijnen Vriend te horen afleiden : „ Ergo
„ hebben de Hervormers de Schriftuur verkeerd ver
!taan in 't geen zij thans afkeuren; ergo is de Schril-,
, tuur alleen niet de Regel des Geloofs." --- „ En
„ waarlijk," fchrijft R HN, „ik moet dit toeftemmen!
„ -- Nog meer." [En met het aanvoerera dezer reden ,
met welke wij ook allen bijgebragt zullen hebben , en
waaruit dan ook genoegzaam de bekwaamheid van den
goeden R HN en de triumph van den Eerw. GLASBERGEN kan beoordeeld worden , eindigen wij ons reeds al
te breedfprakig Verflag.] ` „ Slegts korten tijd ben ik
„ in bediening, en reeds ondervind ik in de ruimfte
„ mate de krachteloosheid en ongenoegzaamheid van
mijne magt als Leeraar. Het fluit mij vreeslijk, dat
„ een ieder zich die magt maar aanmatigt. En van een
„ anderen kant gevoel ik de kracht der vraag, mij eens
gedaan : Wat zijt gij meerder dan ik? Hon„ derdmaal vind ik mij blootgef'eld aan de beknibbe„ lingen van Neuswijzen, Vrouwen zelve niet uitgezon„ derd. — Komt liet 'er op aan om de Kerkelijke tucht
te doen gelden, gelukkig, als hij , dien liet geldt,
„ de ootmoedigheid heeft van zich te onderwerpen;
„ maar is hij halífarrig, door wien zal de Leeraar ge„ ruggefleund worden? — Maak hier uit de rampzalig„ heid van mijnen toeftand op ; dat dit u overtuige
van de brandende verlangens , waarmede ik reikhalzend uitzie om rust voor mijn geweeten te vindCa." enz.
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Ilemoria DIDERICI ADRIANI WALRAVEN: ora tione funebri celebrata ab HENRICO. CONSTANTINO CRAS,

a. d. XII Novembris MDCCCIV. Ex Tijpographia civitates Amítela:damenfis. In 8vo. f. m. 52 pp.
er voldoening aan 't verlangen van Heeren Curatoren van het Amfterdamfche Athenaeum, verlevendigt de Hoogleeraar CRAS , de oude, waarlijk lotlijke,
maar federt lang bijna in onbruik geraakte gewoonte, om
de gedachtenis van afgeftorveneHoogleeraars door Lijkredenen te helpen vereeuwigen. Van alle, in hun vak,
verdienftelijke Mannen kan niet altijd, naar waarheid,
evenveel. gezegd , alle verdienften kunnen niet evenzeer
geroemd worden. Dit maakte, in vroegere jaren, toen
over eiken Hoogleeraar eene Lijkrede moest gehoudeu worden , wel eens de uitvoering moeielijk , oZ'
ook wel minder verecrend, dan zoodanige gelegenheid.
fchcen te vereiícheu. W ALRAVEN was de man niet,
die door nieuwe ontdekkingen of verbeteringen, van 't
geen vóór hem , in de Oosterfche Letterkunde, waarnn hij bijna vijfentwintig jaren openbaar onderwijs gaf,
of andere takken van geleerdheid, gedaan is , fchitterde.
'Er zijn , behalven Bene Academifche Disfertatie (*)
en twee Redevoeringen (j-), gene door hem uitgegevene
,Schriften voorhanden, waarover men korde uitweiden.
"t Heeft echter den Hoogleeraar CRAS aan gene ilof
ontbroken, om de gedachtenis van zijnen voortreffelijken Ambtgenoot , op eene hem vereerende wijze, te
vieren. Hij leert ons WALRAVEN kennen, als een man
van uitmuntenden aanleg, en groote bekwaamheid voor
,de onderftheidene posten , die hij met roem bekleed
heeft , en van een bij uitfiek braaf en deugdzaam ke:racder. — In de Oosterfche talen heeft hij den grootera
SCIIROEDER tot Leermeester gehad, die hem onder zij-
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ne voornaatnfle leerlingen telde, en wiens vertrouwelijke vriendfchap, door geleerde briefwisfeling van tijd
tot tijd onderhouden, hij tot diens dood toe genoot.
De beroemde SCHEtnIUS ontving, door zijn onderwijs,
allereerst (maak in de beoefening der Oosterfiche talen ,
door wien naderhand ook de jongfle (H. A.) SCHULTENS
voor zijne roemrijke loopbaan wierd voorbereid. Iii
1760 werd hem reeds 3t I Ioogleeraarambt in de Godgeleerdheid en Oosterfiche Letterkunde te Duisburg aan den
Rhijn aangeboden; maar hij verkoos liever in zijn Vaderland te blijven. In 1779 deed men hier te lande
zijnen verdienften eerst behoorlijk recht wedervaren , toen
hij aan 't Amfierdamfche Atheneum werd geplaatst , alwaar hij federt den post van Hoogleeraar in de Oosterfche Talen en Joodfche Oudheden , met geen' minderen
roem , dan zijne voorgangers, bekleed heeft. — Tot
dien tijd toe had hij 't Gereformeerd Kerkgenootfchap,
als Leeraar , in vier Gemeenten , (Rane wyk , Warmond , Elburg en Harderwijk) met lof gediend. Te
Amf'cerdam, daar velen hem federt lang begeerd, doch
anderen, niet met de beste oogmerken, zoo 't fchijnt,
geweerd hadden, werd hem, zes jaren later, niet toevoeging van den titel van Hoogleeraar in de heilige Uit legkunde, ook de nieuwe , voor hem zeer vereerende, post
van Prediker bij 't Athenxum opgedragen, volgends welken hij elfmaal jaars , in iedere Kerk eens , moest prediken. De Heer CRAS (preekt met veel ophef van dc
groote verdiensten van WALRAVEN, als Schriftverklaarder op den Kanzel. De Leidfche Hoogleeraar j. j.
SC}IULTENS zou , hem eens te Amfterdam hebbende
hooren prediken , bij 't uitgaan hoofdzakelijk gezegd
hebben : „ nu zie ik , dat gij waarlijk, zoo als ik
meermalen van u had hooren zeggen , een geheele
Ynaand noodig hebt , om eerie Kerkelijke Redevoering
over een (tof van belang te vervaardigen." Zoo uitgewerkt, en grondig, en juist waren 's Mans Leerredcnen , die hij ook , met buitengemeene deftigheid, nadruk en warmte , moet uitgefproken hebben. Offchoon 't hem deswegens niet ontbrak aan toejuiching
van een zeer aanzienelijk deel der Gemeente , deed hem
echter de moeieli kheid der tijden, en eenig opgevat mis noegen bij fommigen, over zijne mogelijk al te rondborflige, doch altijd zuivere vaderlandsliefde kenmerkende
wijze van fpreken, in 1792 te rade worden, om dezeit
post
-
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post neer te leggen, zonder dat men hem naderhand heeft
kunnen bewegen, om denzelven weder te hervatten. —
Als Mensch en Burger wordt de Hoogleeraar , in deze
Lofrede, inzonderheid geroemd. Bij een deftig, doch
te gelijk innemend voorkomen , zag men in hem, ten
allen tijde, de grootíle openhartigheid met fopte eerlijk
vrolijke deelneming in de onfchuldige genoegens-heid,
van het gezellige leven met verftandigc godvrucbtigheid, gepaard gaan. Ongelukkigen, op decdelmoedigfle
wijze , te helpen , elk volvaardig ten dient'c e te (taan,
en alle de plichten van een recht Vaderlander, niet onverzettelijke standvastigheid, zonder aanzien des perfooiis , te vervullen , dit rekende hij voor zich de grootBe eer , en hierin, ja men mag wel zeggen , in al wat
braaf en loffelijk is, muntede hij zo zeer uit, dat men
hem onder dc beminnelijkfte en cerbiedwaardigfle menfchcn van zijnen tijd moet rangfchikken.
Dit alles , en wat men hier verder , tot roem van
yALRAVLN, kan lezen, vermeldt ons een Man, wiens
loffpraak nog al iets afdoet , in zuiver Latijn, zo als
men het van zulken welfprekenden Lofredenaar zou verva chten.
H. HANS Prolufio Scholastica liabita d. XXI Septembris , A. CDIJCCCIV. Ex Tijpogr. civit. Amfl.
In Svo. f. m. 22 pp.
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e betrekking , waarin de Amflerdamfche Latynfche
School tot den braven WALRAVEN geflaan heeft
zijnde de Profesfbr, federt ISoo, Curator, ofwel, gelijk men het daar noemt , Viftator der Scholen geweest : deze naauwe betrekking , tot den overledenen
IIoO^tleeraar , gaf den Rector IANA geene ongepaste
aanleiding , om de uitgefirekte verdienf'en van dien
waardigen man , die zich ook, als Schoolbeflierder,
wakker moet gekweten hebben , bij gelegenheid eener
gewoone Schoolplechtigheid , met dankbaren eerbied
openlijk te roemen. Niet denkende , dat 'er , bij 't
AthL n.Tum , eene opzettelijke Lijkrede zou gehouden
worden , volvoerde hij dit , reeds in September des
voi,i Èedenen Jaars , met algemeene toejuiching.
Meestal dezelfde hoofdpunten , die den voornamen
inhoud der Redevoering van den Hoogleeraar CRAS
LETT. 1805. n0. 4L
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uitmaken, komen ook, in deze korte, fraai gefchreve.
ne Gedachtenisrede , te berde. Van fommigen , als
van de hem bijzonder eigene fierkte en kalmte van ziel,
the hem, ook in 't zwaarf}e lijden , nimmer begaf, en
die hij, vooral op zijn ftcrf bed, in hoogen graad, met
voorbeeldige godvruchtigheid heeft aan den dag gelegd,
wordt zelfs nog een weinig uitvoeriger gefproken.
Vooraf gaat een fchoon Latijnsch Vers van onzen uitmuntenden Vaderlandfchen Dichter, JERONIMO DE sosen.

Vraagen en Antwoorden over den Godsdienst, gevolgd na
(naar) de Vruugen over denzelven, tot Onderwijs der
Yeugd gefchikt door de Leeraaren der Christelijke Doopsbij A.
gezinde Gemeente te Harlingen. Te
Loosjes, Pz. 1805. In 8vo. 293 bl.

haar/em,

Opflellen, en meer of min waardige Gefchriften,
A
zo voor het aankomend Geffachte, als ten dicufle
van den Genieenen Man, vervaardigd, ontbreekt het

voorzeker in onze dagen den Vaderlands niet : en
fchoon wij met hartelijk genoegen ontwaaren , welk een
aanzienlijk voordeel de Nationaale Opvoeding, en Befchaaving der laagere Volksklasfe, van gezegden voorraad ontleenen moge; bekruipt ons echter weI eens de
vreczc , of niet de vordering in wezenlijke Kundigheden en Geleerde Weetenfchappen daarbij lijden moet,
dat ervaaren Mannen zich al te volvaardig leenen om
roem te bchaalen op liet ligtere cerefpoor , zonder te
willen dingen naar den hoogoren lof, dien wij .^:n doorwrochte Werken alleen mogen toezwaaien. Wat hier
van zij , met dankzegging en goedkeuring ontvangen
wij dit Boekje, dat voor ons ligt , en , om zijnen belangrijken inhoud , bevallige voordragt , en gezonde
denkwijze over den Godsdienst, even zeer als wegens
de duidelijkheid der behandelde flofr'en , waardoor het
bij uitflek doel treft, alle aanfpraak heeft op onze aanprijzing. De Eerw. HOEKSTRA, Le raar bij de Doopsgezinden te Harlingen, die zich in het Voorbericht als de
Schrijver van dit Werkje kennen leert, treedt ten deezen op het (poor van wijlen den l erw. JOANN s STIN
STRA, zijnen Voorganger in het Beroep, dat hij thans
bekleedt. Van deezen is het bekend, dat hij voornaa.me-
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meiijk de hand had in de uitgaave der Vragen (*) op
den Titel aangeduid, en bij welke, in ílede van Antwoorden, talrijke Aanhaalingen, uit de meest geachte
Schrijvers, ten nutte der leergierige Jeugd, waren gevoegd. Buiten den kleeneren kring der Doopsgezinden,
en onder vecle Leeraaren van andere Hervormde Kerkgenootfchappen, ontmoetede die verzameling van Godsdienilige en Zedekundige Stellingen, zedert lange, een
gunílig onthaal , en wierd zij met vrucht , als een
Handboek en Wegwijzer, bij het opftellen van Christelijke Leerredenen , dikwerf gebezigd. Wij gewaagen
hierom te liever van dit Boekje des Derw HOEKSTRA,
naar zulk een geacht model vervaardigd, dan toch naar
zijn bijzonder doel gericht , en op eenen nieuwen leest
gef`cboeid. De moeielijkheid voor de Jeugd, om eigene
Antwoorden te fchrijven en op te Rellen over de waarheden van den Redelijken en Geöpenbaarden Godsdienst, maakte zeker Bene voorbereidende oefening, en
gepaste handleiding , tot zulk eene oefening van het
oordeel , en ontwikkeling der denkbeelden , geenzins
overbodig voor Kinderen, die men tot die hoogere taak
wenscht op te voeren. De omflagtigheid voor anderen,
wien het , bij dagelijks handenwerk en bezigheden, aan
tijd en aanleg ontbreekt, om zich te leenen tot een uitvoerig onderzoek van den gebeden omvang der Christelijke Godsdienstleere, vorderde niet minder, niet deezen Benen korteren weg in te flaan. Hierom was het
dan , dat de Eerw. HOEKSTRA zelve de pen opvattede,
den leiddraad van de voormaals uitgegeeven Yraage it
hoofdzaakelijk in zijn Opfiel volgde, _de Onderwerpen
door duidelijke Antwoorden toelichtede, alzo de jeugd
op het fpoor bragt tot dieper nadenken, en de eenvoudigen , of mingeóefènden , tevens in fraat Ilelde, om,
bij iet gebruik van zijn Werkje , zich bekwaam te
maaksi tot het doen eener Christelijke Geloofsbelijdenis.
Eenvoudigheid, en leevendigheid van ftijl, merkt zijn
Eeres. te recht aan, was in zijn Opilel een voornaam
vercischte , 't welk hij, onzes oordeels , met lof vervufdí heeft , door liet afgetrokkene eener diepe Wijshegecete voor zijnen Leerling te verhelderen en te veraan.

*) Vo —
, de tweede m ii , .'a verbeterd, gedrukt,
^Í^^'<'lis;r.? já1 G- WARHARS, I76.
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aangenamen door klaare en welgekoozen vergelijkinge t.
Daar alzo 's Mans arbeid, door zulk eene verhandeling
der Godsdienstleere , eigenaardig aan den eenen kant
moest uitloopen, offchoon hij zich tot de grondtrekken der voor hem liggende Vraaaen alleen bepaald had ;
wierd het te meer noodig, dat hij zijn eigen beftek volgde, en zich op bekorten van zaaken toelag. Met ge noegen zien wij dus, dat in zijn Werkje het meest diep
dat verfeeten Kerkgefchil--zingewrdlat,
len, en weinig aangelegen ftukken van Godgeleerdheid,
geheel uitvielen, en zelfs die deden der Zedekunde zijn
voorbijgegaan , waarin de Gemeene Man fchaars eenig
belang heeft, en waarvoor de kinderlijke jaarera geen zins de vereischte rijpheid aanbieden. Doch fchoon
wij over het geheel en naar waarheid zeggen mogen, dat
HOEKSTRA, ook wanneer hij van zijn geleide afwijkt,
en anderen koers zet, eenen flevigen en welberaamden
tred houde ; niet ongaarne, evenwel , zouden wij Ben e .
en andere vraagen, vooral van toepasfelijken inhoud ,
beantwoord aangetroffen hebben in zijn Werkje. Teil
voorbeelde zij het genoeg, Vr. 75, So, en 8i, uit de
grootere verzameling te noemen , die de leeringen tot
onderwerp hebben, af te leiden uit de kennis der Goddelijke Volmaaktheden en Deugden, waarvan FOERSTRA
in Les i6-i8 geene melding maakt. Te liever opperen
wij deeze bedenking, omdat wij het afleiden van gevolgen, en toepasten van beweezen waarheden , ruim zo
nuttig achten voor den Leerling , als een gepast betoog
derzelven, 't welk anders , bij de onbedachtzaamheid
der kindfche jaargin , of de onervaarenis van mingeöefende verslanden, dikwerf geringen indruk op het harte
achterlaat. Hierom , zo, naar onzen wensch, een herdruk van dit Vraagboekje noodig worden mogte , zou
wij verlangen , dat zijn Eerw. deezen gegeeven-den
wenk tot deszelfs verbetering aanwendde. Intustchen,
fchoon HOEKSTRA oorfprongelijk deezen arbeid ten dien
zijner Gemeente heeft ingericht, en, in eenen ruime--Iie
ren zin, voor zijn Ke^rkgenootfchap íchreef,, hoopeii,
wis toch , dat deszelfs gebruik zich binnen dien kleerveren kring niet bepaalen moge. En zo waarlijk de tijden,
zedert de uitgaave van de rrraegen over den Godsdienst,
door zijne Voorgangers tot één geheel gebragt en verbeterd , ten goede gewend en van vooroordcelen ge
zijn; durven wij ons vleien , dat dit Stuk ie,-zuiverd
.
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niet minder dan rleezen, opgang maakgin zal ; en prijzen
wij Hetzelve die Christenen , welke voor! hinders zijn van
redelijke begrippen omtrent Godsdienst en Zedcleer, volmondig aan , als gefchikt tot een huisblijk, ja ook meer
algemeen, ondcr^v js der Kinderen en minbedreevenen. I Iet
is zo , vermits IIOERSTR-_A, als gezegd is, ook ten dienste
van deezcn order zijne Gemeente en Geloofsgenooten de
pen voerde, konde hij niet af, zijne gevoelens omtrent
den Doop en het Avondmaal , ten Hotte van zijne Lesfen,
daar bij te voegen. Dan te bejammeren zonde het zijn ,
wanneer hierom , van andersdenkende Medechristenen,
hct \i"erkje, als gevaarlijk voor hunne Kerklcere , ge
zijde ge?chooven wierde. Zulks ver -tekrd,n
zijne bei'cheidenheid niet.-dient'sMapo
\Vcsbalven wij , om dergelijk een vooroordeel, zo veel
in ons is, te sluiten, uit het flot der 131 Lesfe, waar
over den Doop der Bejaarden gehandeld wordt, dit wei
proeve zijner fchrijfivijze, gekoozenn hebben:-uige,tr
„ V. Zegt de Zaligmasker toch niet : laat de kinderkens
„ tot mij komen?
„ A. De Zaligmaaker zegt wel ; laat de kinderren
tot mij komen; maar voegt 'er niet bij; ,,, en gedoopt
,,, worden." Van doopen wordt bij die gelegenheid
niet gefproken.
•, V. Wat bedoelde dan Jefus bij die gelegenheid?
„ A. Hij wilde, door het omhelzen en zegenen dier
„ kinderen, een bewijs geeven, hoe hoog hij de icl:ul„ delooze onnozelheid , eenvoudigheid en oprechtheid
„ waardeerde , en hoc noodzaakclijk zulke hoedanigheden in zijne leerlingen vereischt wierden. (Marc.
„ X: 14--. z6. Luc. XV1IL• i6, '7.)
„ V. Is de Kinderdoop niet al oud?
„ A. Men vindt de eerste fpooren van den Kinderdoop , 200 Jaaren na dc tijden der Apostelen , of
„ daaromtrent.
„ V. Hoe moet men zich in dit gefchil gedra.agen ?
„ A. Men moet ieder in dit flik naar zijne eigene
overtuiging lasten handelen , zonder het hem kwalijk
„ te nemen, daar toch ook van eene dwaaiiug omtrent
„ een plegtig bedrijf onze zaligheid niet zal afhangen."
Aan het einde van dit Werkje , waarop «wij ons niet
ontbonden mogten eenigzins langer ftii te (taan, vindt
men weinige Gebeden toegevoegd , die tot ftichting
der Eenvoudigen , of Kinderen , bijzonder gefchikt
zijn, en daartoe in rechten ftijl opgefteld.
Kort
L3
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Kort en zaakdijk Onderwijs , voor hen die zig door een
onmaatig mingenot , of 'door de zelfbevlekking , hunne
gezondheid benomen hebben ; met aanwijzing der Remédiën , waar;néde men de kaaien, die uit beiden voorel
moet voorkomen en geneezen: door PHILIP FRIE--fpruiten,
DERICH SICHERER : met Privilégie van zitneR.00mschKeizerlijke Majejleit : vit het Iloogduitsch vertaald ,
en met eenige aanmerkingen en wra arneemin en verrijkt,
door den Vertaaler. Te Amfteidaam, bij J. B. Elwe.
1804. In 8vo. 248 bl.
1

o

ngetwijfeld zal het den Lezer vrij vreemd toefchijnen , op het Titelbiad van dit kort en zakelijk
Onderwijs te lezen : met Privilegie van zijne RoomschKei.zerlijke Majeieit. Wij willen ten minften niet outveinzen, dat wij ons in het eerfie oogenblik dit Privilege niet wisten te verklaren. Deze twijfel wierdt echter
reeds op de twede bladzijde weggenomen; men vindt aldaar een Extract uit dit Keizerlijk Privilegie , ingevolge
van welk wijlen Keizer JOSEPH II , in liet Jaar 1 77 6 ,
aan den Heer SICHERER een Oélrooi verleend, of eigenlijk vernieuwd heeft , om de Kwakzalverij te helpen
bevorderen , of, met andere woorden , om, bij uitiluiting , alleen het recht te hebben, de Engelfche Artfenijen , als het vruchtbaarmakend Poeder, de krachtgerende Tinêuur , en de bat amnieke Pillen , in het Duitfche
Rijk enz. te mogen verkopen. --- Deze opheldering
gaf ons intusfchen geen zeer gunflig denkbeeld van den
inhoud; en , na dat wij ons de moeite getroost hebben
om dit Boekje te doorlezen, zijn wij ook in onze mening niet bedrogen geworden. Te vergeefs , immers,
hebben wij in hetzelve eenig nieuw of opmerkenswaardig denkbeeld gezocht, noch eenige aanmerking aangetroffen (hetgeen , trouwens , in 's mans kraam niet te
pas kwam) omtrent de in dezen zoo nodige voorzorgen , van welke een gedeelte zelfs reeds in de vroegíle
jaren diende in het oog gehouden te worden , ten einde
dit kwaad bij rijpere jaren voor te komen, en waaronder voornamelijk behoort de oplettendheid op den
Leefregel , de Kleedij , de algemene behandeling der
jonge Kinderen door Minnen en Kindermeiden, ja zelfs
op de gewone ligchaamlijke beílrafïingen derzelven. —
Van
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Van dit alles vindt men hier intnsfchen niets. Na dat
de Schrijver , in de eerfte elf §§en, het oogmerk van
zijn gefchrijf te kennen geeft, (welke dan ook vanhier beter tot erne Inleiding of Voorrede gefchikt waren) houdt hij zich , van dc twaalfde S af, hoofdzaak
lijk bezig niet cene zeer gerekte en langdradige befchrijvin ; van het gewicht van het femeyn virile, en de gevol ;en vair des;eli.y verfgilling; waarbij echter menige
aderde Phijiiologifche en Pathologigeu aagde en verouderde
Ichc {telling te berde gebragt wordt ; onder anderen
wordt 'er nog geipproken van eene verhitte lever en nieren
en i'erkoude herlenen, hart en maag! — Nu volgt, § 59,
de Geneeswijze , bij welke , behalven Benige bijgevoegde bijzondere voorfchriften, die juist ook geen kenmerk
vin den waren Praefticus dragen (*) , de gemelde geheime middelen de hoofdrol fpelen , zonder dat men,
natuurlijk , eenige inlichting krijge omtrent derzelver
zamenPelling ; het welk befloten wordt met een elftal
Waarnemingen , of zoogenoemde Brieven van verfchilJende Lijders , die (mede zeer natuurlijk!) opgevuld
zijn met loftuitingen omtrent de gemelde middelen en
den Heer SICHERER zelven.
\Vij kunnen, derhalven , dit geheel niet anders befchouwen dan als Bene poging om die Arcana op eene quaff
geleerde wijze aan den man te brengen; zoodat, onzes
ach tens, dit Werkje zeer wel onvertaald had kunnen
blijven, en wel bijzonder , daar 'er zedert 1776 , of
nog vroeger , wanneer hetzelve fchijnt famengefteld te
zijn , een groot aantal veel betere Schriften over dit
onderwerp is in het licht gekomen, die wij zelfs te bekend achten om ze te noemen. De Vertaling is
ook
(*) En enkel Eiaaltje zal ter, dien einde genoeg zijn. Ala
een Purgeermiddel geeft de Schrijver het volgende Recept
&dzis op :
Rec. Extr. rad Sapouar.
-- herb. fuanar.
Alercu ii. di lc. opt. ppt. aa gr. A.
leffa. :/app.
Nucl. pia, tr. gr. IV.
M. F. Pil, S. Esf. Succ. No. XXI á
Ltiufp. puif. Cinarn.
Om daarvan 's avonds io fluks op eens te nemen, en de
overigen 's morgens vroeg.
L4
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ook allcrílordigst uitgevallen. De Vertaler fcllijnt
zulks zelf gevoeld te hebben, en tracht zich gedeeïtelijk daarmede te verontfchuldigen , dat geen zint orende
fouten het Boekje ontfieren ; dan ook hieromtrent
wordt men op veelvuldige plaatzen van het tegenover
overtuigd, tot bevestiging waarvan men flechts-geítld
de vertaling van zommige Recepten behoeft in te
zien (*).
Het ontbreekt dit Stukje ook niet aan aanmerkingen
en bijvoegfclen van den Vertaler , die echter , voor het
grootste gedeelte , zaken behelzen, welke hier weinig
te pas komen ; wie zonde , b. v. , in een Gefchrift
over de genezing van Onanisten , eene loffpraak van
HIPPOCRATES en GALENUS , of eerre uitvoerige befchrijving van de vaste en vloeibare delen van ons Iigchaam,
gezocht hebben?
De Vertaler heeft 'er eindelijk nog dertien eigene
Waarnemingen bijgevoegd , die, fchoon ze op zich
zelven juist niet veel nieuws behelzen, evenwel blijken
dra(*) Op bladz. 137 leest men :
Rec. Tart. E1net. gr. 17.
Sijr. Cichar. c. Rlsao U.
.dq. Cort. Aurant. Fp1II.
r
Dit wordt vertaald:
Neem: Braak-wijnfleen, 4 grein ,
Sijroop van rhabarber, 2 oncen.
Water van oranjefchillen, 8 oncen.
Op bladz. 148 vindt men het volgende:
Rec. Aqua Calc. viv.
— Fl. Samb. aa 3Y7.
--- Vulverar. 31.
Sacch. Saturn. gr. XV.
Terr. Cateeh. ppr. 31I.
Waar van de Vertaling luidt:
Neem: Water van lévendige kalk,
-vlierbloemen , van elks 6 oncen.
Wondfuiker, Eéne once.
Loodfuiker, 15 grein.
Geprepareerde casjou, z drachmen.
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dragen, dat hij, in dc verbeterde wijze van praciizeren, den Heer stctlan^r. merkelijk vooruit is. Dan het
meest an alles heeft liet voorfchrift en de daar bijgevoegde aanmerking op bladz. 2o7 onze aandacht tot zich
getrokken, alwaar de Vertaler een Recept opgeeft, met
welk hij zegt , menhehen, die van dolle beesten gebeten varen , genezen te hebben ; hetgeen indedaad, zoo
zich zulks bevestigde, van meerder belang zonde wezen, om het meer onl[tandig te bcl'chrijven, dan deze
g ehele Vertaling.
De Tandmeester voor alle Standen , of' T erhandeling over
de noodzaaklijkheid der zorgvuldigheid, voor de Tanden
en het Tandvleesch, en de middelen om ze in weljland te
behouden, volgends ALEXANDER VON orr. MAESZEN,

Tanrhneester aan het Hof te Weimar. Naar den Treeden Druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Te Zutphen,

bij H. C. A. Thieme. 1804. In gr. 8vo. 71 hl.
0o wij ons niet bedriegen, is dit Stukje, 't welk
eigenlijk in de Franfche taal opgefteld en in het
Hontiduitsch vertaald is (*),deszelfs oorfprong aan dezelfde bedoeling , als het hier voorgaande , verfchuldigd ; wijl het hoofdoogmerk fchijnt geweest te zijn ,
om een zefier geheim antiícorbutiek opiat , een elixir
en een pocijer voor de tanden en liet tandvleesch aan te
prijzen; het welk echter de Vertaler hier wijslijk ,agterwege heeft gelaten , om dit Ge chrift niet het aanzien
te geven van eene geleerde Kwakzalver- cedul. Wij willen intustchen gaarne erkennen , dat wij hier en daar
eenige zeer juiste en goede aanmerkingen hebben aangetroffen; daarentegen bevat dit Stukje ook een aantal
zaken, die den deskundigen uit betere Schriften reeds
lang en uitvoeriger bekend waren, en voor den gemenen
man van weinig of geen nut zijn, wijl ze onmiddelijk
met
(*) Van deze Vertaling, die thans in onze taal fcllijnt uit•
gegeven te zijn, luidt de Titel Veber die Nothivendigkeit der
Sorg/alt fur Zahnfeisciz and Ziihne, and weber die Mittel, fre
ge/and za erhalten , vara A. VON DER MAESZEN , angefie!1
ten Íheiinarfchen flop ahnarzt , aus den Fi anfuzijc sen ube;•Hetzt
,

1902.
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met het wetenfchappelijke der kunst in verband 11-aan.
De Vertaling is vrij wel uitgevallen ; alleenlijk vragen
wij , of 'er niet in het voorfchrift op bladz. 29 een
drukfout ing;eflopen is; aldaar wordt een conferf of
opiat opgegeven , volgens 't welk twee grein Mijrrhe ,
Room van Wijnfteen en Cochenille, van ieder anderhalf
grein, en ee=; grein Kruidnagelen ;.;et agt lood Honing ver
worden.
-inegd
D. MEIJER , Esfai fur la Question: l'Appreciation
morale d'une action pent elle entrer en confideration,
quand it f'agit d'etablir et d'appliquer une Loi penale ? et fi elle y entre; jusqu'a quel point peut elle
y entrer ? Amfterdam , chez 3. 7• Geijler gij' Comp.
1804. 8vo. 132 pag.
Dat is:
Mr. T. D. MEIJER, Proeve over de [Trage : Moet sneu
de zedelijke waardering eener daad , bij het snaken ea
o pasten van Strafwetten, in aanmerking nerven? en za
ja; in hoe verre ? enz.

J.

D

eKoninglijkc Maatfchappij der Wetenfchappen te
Berlijn had, in hare wijsgerige afdeeling, de bovenflaande Prijsvraag voor het Jaar 1803 voorgelteld.
Een-en-twintig Antwoorden zijn op dezelve ingekomen,
doch daaronder flegts zeventien vóór of op den bepaal
tijd. De overigen konden derhalve in geene aan -den
komen; fchoon de Maatfchappij, over geen-inerkíg
der behoorlijk ingekomen Stukken volkomen te vreden
zijnde, hartelijk haar leedwezen betuigde, dat dit lot
ook dc Verhandeling , die voor ons ligt, getroffen had:
ten duidelijken bewijze, hoeveel aanfpraak dezelve op
den uitgeloofden prijs zoude gemaakt hebben, indien
de wetten hare bekroning hadden toegelaten.
Wij kunnen het niet ontveinzen, dat dit getuigenis van
zulk eene Maatfchappij in eene der Iloofditeden van het
thans op zijne befchaving en wijsbegeerte zoo trotfche
Duitschland, over het werk van een' Nederlander, ook
ons in het te laat inzenden dezer Verhandeling, waar
volgens des Schrijvers getuigenis , huisfelijke he--toe,
trekkiirgen en de dood eener tedergeliefde Moeder
aanleiding gegeven hebben , hartelijk deel heeft doen
nemen; daar ongetwijfeld de algemeene verachting or zer
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Zer Nederlandfche geleerdheid zonderling bij zodanig
eerre bekroning hoven zo vc'eic ai^dere, meestal Duitiche Studt*e?I, zonde afgef olien hebben.
De Schaijver dezer Verhandeling, thans Pradlifeerend
Advocaat te fln2/lerdamma , is onzen Larideenoten reeds
bekend , ais een uitmuntend Leerling van den voortreflijken , en door het Anmfterdannsch Athenweum nooit ge
geprezen, biooglceraa.r H. C. IRAs; onder wiens-noeg
voorzitting hij reeds in het Jaar 1795, door bet uitgeven en verdedigen zijner Verhandeling de quceJlione

utrumn padía 9najor•unm ohligent posteros,

genoeg bewees,

hoe zeer hij de wijsgerige behandeling der Rechtsgeleerdheid op haren waren prijs had leren fIellen.
Veel liep 'er derhalve famen, om ons deze Verhandeling met vooringenomenheid te doen in handen ne
doch wij kunnen gerust verklaren, dat wij, ook-men;
zonder die vooringenomenheid , de Verhandeling met
genoegen doorlezen zouden hebben; en, zo wij Benige
aanmerking moesten maken, zonde het alleen die zijn,
dat de geleerde Schrijver niet ecnigzins meer op de
nienwíle vorderingen in de wijsgerige beoefening der
Lijfftraífelijke Rechtsgeleerdheid , en vooral op het
nieuwe Leerilelzel van den fchranderen FEUERBACH
over dit zelfde onderwerp , gelet heeft, die , gelijk
bekent! is, hierin een geheel andere weg is ingeflagen,
en , hoe zeer hij ook , naar ons inzien , door de heer
zegt voor nieuwheid en oorfprongelijkheid , wat-fchend
te ver vair liet ípoor gebracht is , echter wel verdiend
had , dat enen hein niet eerre opzetlijke wederlegging
verwaardigde.
De Schrijver verdeelt zijn onderzoek in zes AIdeelingen. In de twee eerlle bepaalt hij den Plaat des geícliils ; terwijl hij in de vier overige; de Vraag zelve
beantwoordt.
Wij geloven, dat de Schri;ver, wat den Plaat des gefchiis
betreft, volkomen liet oogmerk der it aatíchappi, getroffen heeft , waarop liet toch hier voornaamlijk aankwam ;
fchoon wij tevens overtuigd zijn , dat, om al het nut uit
dit onderwerp te trekken , dat men 'er uit trekken kon , de
Vraag algemeener had kunnen en behoren voorgefleld en
behandeld te worden. Zo als dezelve hier behandeld
wordt, komt zij hierop neer: Behoort de Wet en deRechter
den meerderen of minderen graad van zedelijke flegtheid in
aau
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ezasnmea king te nemen , die bij het plegen an dezelfde daad
kan plaats hebben?
-

De Schrijver merkt te recht in het algemeen op, dat
en anderen de leer der
zedelijke waardering en der toerekening van erne daad
niet genoeg hebben onderfeheiden; doch wij twijfelen
echter, of dit onderícheid in dit onderzoek, zo als de
zaak hier behandeld wordt , wel zoo groot is , als de
Schrijver fchijnt te willen. Immers misdaad is ook
hier opzetlijke overtreding van de wet ; de leer der
toerekening houdt zich bezig met het berekenen van de
bijzondere graden van opzetlijkheid; en het zijn juist
deze zelfde graden , waaraan de Schrijver hier het
min of meer zedelijke der daden toetst , daar hij in
den loop der Verhandeling alleen van onderwerplijke
(fubiective) zedelijkheid (preekt, waarvan wij ten miniten de waardering naauwlijks van de leer der toerekening kunnen afzonderen. -- Wij zijn overtuigd , dat
cok dit onderzoek veel zou gewonnen hebben, wanilecr men zich naeer over het onderícheid der wijsgerige , zedekundige en rechtsgeleerde beginfelen van de
leer der firaffcn en beloningen, en vooral over liet onderfcheid der zedelijke en rechtsgeleerde toerekening,
bekommerde.
Dc Schrijver beantwoordt vervolgens , in de derde
Afdeeling, de Vraag bevestigend; en de bewijzen , die
hij daarvoor uit den aart der lijfstraffelijke wetgeving ,
de natuur der misdaad , en de ongerijmdheid van het tegenovergeftelde bijbrengt, zijn inderdaad lezenswaardig.
Daar echter die invloed niet onbegrensd zijn kan,
daar de graad van zedelijkheid bijna in ieder voorkomend
geval onderfcheiden is , en derhalve door het onbepaald aannemen van dien invloed alle wetten nutteloos
zouden worden, maakt de Schrijver vervolgens onderIcheid tusfchen de innerlijke waardering der zedelijkheid eener daad, waarbij alles, en dus ook de voorafgaande richtingen van ons denk- en vuilvermogen in aanmerking kome n , en de uiterlijke , waarbij men zich alleen over de uiterlijke omftandigheden, waaronder eene
daad gepleegd is , bekommert : welke laatfee hij hier alleen
in aanmerkingwil genomen hebben; gelijk hij dit vervolgens
in de vierde Afdeeling nader aandringt, en in de vijfde met
onderfcheiden voorbeelden bevestigt ; fchoon hij, einde`
HEINECCIUS , PUFFENDORFF
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delijk, in de zesde Afdceling, te recht betoogt, dat de
wet dit alleen iii het algemeen doen kan, daar het onmogelijk is, hierbij alle omflandighcdcn van voren te
bepalen , en dus dc toepasfing daarvan aan den rechter
moet worden overgelaten; waarmede wij ons insgelijks
volkomen vereenigen , daar wij inderdaad niet zonder
meesmuilen in liet ontwerp van een nieuw Lijfftraffelijk Wetboek voor Bel/eren, door den anders uitmuntenden KLEINSCHRODT , van heelc , halve cn quart
11ra{fen lazen.
Ziet hier, Lezers, een kort verflag dezer uitmunten
leerhandeling , die den Schrijver , zo wel als de-de
Schooi, waaraan hij zijne vorming te danken heeft, tot
eer Veekt. Wij eindigen deze beoordeeling niet den
hartelijken wensch , dat de geleerde Schrijver ons vau
tijd tot tijd op neer dergelijke proeven onthalen mag.
A. erouwr:R, Disferte.tio Juridica Inauguralis, de lit;er<arum cambialium acceptatione. Groninger, apud
.7. 7. Homkes et H. Eekhoff H. Fid. In 8vo, f. in.
f54 PPene weluitgewerkte bijdrage tot de Ptudie van het
Hedendaagffche Recht, over het aannemen van Wis feibrieven. Na eenige korte algemeene aarmerl;ingen
over het Wisfelrecht, wordt in drie onderf hcke. e Afdeelingen gehandeld, eerst over hetgene , dat ce aa neming van Wisfèlbrieven voorafgaat , daar a'a over deze aanneming zelve , en over de vcrfchillcnde wijzen,
waarop dit kan gcfchieden , en eindelijk over hetgeen 'Cr
dan, naar rechten, op volgt.
Wij wenfchen de Amftcrdamfche Pleitzaal, bij welke
deze jonge Rechtsgeleerde zijnen dienst fchijnt te zullen
gaan aanbieden, geluk met dezen welonderwezenen Voed
-ferlingdGochHefl,ndorkuigen 11oogleeraar VAN TWIST, die den beroemdenLeijdíchen Profesfor VAN DER KEESSEL, weleer zijn Leermeester, niet ter tijd , ook in dit vak , zal kunnen op zijde
komen , niet zulken fik.fen Leerling.
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Verhandeling over de Nederduitfche Spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve, door aJATTIIIJs SIEGENBEEK, Hoogleeraar in de Nederduitfche Letterkunde te Leijden. Uitgegeven in naam en op last van het
Staatsbewind der Bataaffche Republiek. Te fllnfierdam,
bij J. Allart. 1804. In gr. 8vo. 386 blad--.
l te lang bleef onze moedertaal , die in rijkdom
van geheel eigen woorden,chat alle hedendaagfche talen van Europa onbetwistbaar overtreft en voor
geese derzelven in kracht en fchoonheid onderdoet ,
verlloken van die eenparigheid in fpelling , welke de
befchaafdlte talen van Europa reeds voorlang hadden
aangenomen. Hare beminnaars gevoelden wel net onwelvoegelijke hiervan , maar waren niet in flaat hetzelve
weg te nemen , niet flechts , omdat zij tegenífrijdige
regelen voorlloegen, om die eenparigheid te bevorderen,
Eiaar ook, omdat deze eenparigheid, in vele opzigten,
willekeurige bepalingen en onderfcheidingen vorderde,
welke een hooger gezag behoefden dan dat van bijzondere Schrijvers. \Toortrefijk was, voor weinige jaren,
de poging der zeer verdien{lelijke INlaatfchappij : tot nut
van het algemeen, om alle Letterkundige Genootfchappen
en keurige Nederduitfche Schrijvers uit te noodigen,
niet flechts tot eene opgave van derzelver onderfcheidene fpelling omtrent de voornaamste punten van verfchil , maar tevens tot eene vrijwillige onderfchikking
naar die vastftellingen, welken een twaalftal verzamelaars en beöordeelaars van al het ingezondene zoude
opmaken. Edelmoedig was de overgave van al het ingekomene, door die zelfde Maatfchappij, aan de kort
daarna opgerichte Bataaffche MaatLehappij van Taal- en
Dichtkunde , als door haren aanleg bijzonderlijk geroepen tot die taak, wier ecrí^l-e ontginning altijd tot roem
der MMZaatfchappij tot nut ;asra h„; aJe, ecu zal verftrekken.
Gelukkig bevond zich ten dien zelfden tij::e een Agentfchap van Opvoeding in de Republiek belast met de invoering eerier alge;ueene fpelling, en gaarne vereenigde
zich de Heer VAN DR ia Lai , in dat 1r-enlp ithp geplaatst , met de gelastigden der ilia tfchappij `tot overleg der beste wijze, om zijnen last te vervullen en
haar oogmerk; te bereiken. Tc;;e 1V derdtiitfche Spraak -
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kunst door den Heer P. WEILAND , reeds door zijn Taalkundig Woordenboek en zijne Inleiding tot hetzelvevermaard, en eene Verhandeling over de Nederdvitfche Spelling door den Heer M. SIEGENBEEK , door zijn Hoog
Letterkunde daartoe-lerachpindNutfe
alzins bevoegd , waren de middelen , welken bij dat
overleg , op voordragt van den /I nent, werden gekozen. Dit ,flgentfchap zelf werd wel vernietigd , maar
gelukkiglijk leed daarbij dc genomen maatregel niets;
beide de Schrijvers vervolgden de aangenomene taak, en
nu reeds ziet de Verhandeling over de Spelling het licht, goedgekeurd door de Bataaffche Maatfchappij van Taal- en
Dichtkunde, goedgekeurd tevens door de , als herlevende , Maatfchappij van Nederlandíchc Letterkunde
te Leijden, en door beiden , nog 1leeds met overleg en
medewerking van den Heer VAN DER PALM , na het
vernietigd bentfchap in den Raad van Binncnlandfche
Zaken gezeten, aangeboden aan dezen Raad, die dezelve
aan het Staatsbew ind heeft voorgedragen. De uitgave
dezer Verhandeling in naam en op last van dat Bewind , -het belluit tot aanneming der fpelling , in dezelve bepaald, in alle gedrukte ílukken door deszelfs onderhoorige Collegien uit te geven, — de uitnoodiging van liet
Wetgevende Ligchaam , de Nationale Rekcnh amor ,
het Nationale Geregtshof , het Syndicaat en van de
Departementale Betluuren tot gelijke befluiten — en bet
voorschrift dier fpelling voor alle onderwijs Deke g, v^n.
's Lands wege voor de Scholen uit te geven , met derzciver aanbeveling aan alle Schoolopzieners, maken het
veelvermogend zegel uit des openbaren gez^ s , door
liet Staatsbewind aan dit ganfclie Werk gehecht. Aszoo
verfchijnt dan eindelijk, het geen zoo lang gewcnscht
is, en wel op Bene wijze, welke men icli nooit volkoinener had kunnen voorftellcii , nadat , namelijk , alle
Letterkundige Genootfchapaen en keurige Schrijvers derzelver fpelling met de gronden daarvoor hebben opgegeven , nadat aan eenen bevoegden man liet operakeu
der flotzom uit alle bedenkingen , gronden en gewoonten is aanbevolen, nadat twee Taalkundige Maatfchap-.
pijen zich volkomen niet deze flotzom vereenigd heb
nadat liet Hoogstgezag die í'pelling tot eenen regel-bei,
gefield heeft, voor zoo ver derzelver invoering afhangt
van het Burgerlijke Bewind. Over deze verfchijning
moet zich elk verblijden, wien de eer zijner moedertale
aars
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aan het harte ligt, of die zich, fchoon met minderen
ijver voor hare zuiverheid , zelfs bij gebrek aan alle
liefhebberij voor eigenlijke letterkunde, gaarne echter
Benen vasten voet geíleld ziet , op welken hij kan afgaan in
het fpellen. Onwaarfchijnlijk is het wel, dat de gronden , bij deze fpelling aangenomen , aan allen zullen beha
niet slechts , omdat fchier ieder zich op dezelven-gen,
zat verwezen vinden , om van zijne aangenomene fpelling in een of ander opzigt af te wijken, maar ook,
omdat alle gronden zelve aan allen niet even beflisfende
zullen voorkomen: maar wenfchelijk is het toch , dat
elk nu zijne eigene felling niet hare gronden onder
naar deze; zich daarbij het ongemak der ver.-fchike
anderingen en het offer van eigen begrip , ten algemeenen
beste der moedcrtale, getroostende. In plaats van alle
de aangevoerde gronden voor deze fpelling naauwziftend
te onderzoeken , acht Recenfent liet ten minflen raad
bepalingen der fpelling zelve uit deze Verhan--zamer,d
deling op te geven, zonder daardoor te willen gehouden worden , als achtede hij derzelver gronden onbefland voor zulk ccn onderzoek. De beide Taalkundige
4aatíchappijen moeten verheven geacht worden boven
de verdenking van blinde goedkeuring , en Recenfent
vond zich voor zich zelven verpligt , de gegrondheid
van verre de meeste, voor deze fpelling aangevoerde,
redenen te erkennen; hij had Hechts hier en daar den toon
een weinig lager begeerd omtrent andersdenkenden.
De Verhandeling heeft twee Afdeelingen; de eerfle i,
over de algemeene regelen der fpelling, de laatfte over de
gefchilpunten in de feliing der Nederduitfche Taal. In de
eerfte wordt de regel fchrijf, zoo als gij /'preekt , ongenoegzaam verklaard, en uit dien hoofde het achtgeven op
de afdeidina der woorden aanbevolen, maar niet bijzon
aandrang op de bewaring der w elluidendheid en op-dern
den eerbied voor het algemeen gebruik. — De regel ,
die liet gebruik van vreemde Letterteekens verbiedt ,
wordt, ten aanzien van woorden uit vreemde talen ,
beperkt. -- De invoering van zorgvuldige onderl'cheiding tusfchen gelijkluidende, doch verfchillend beteekenende woorden, wordt als oniioodig in het verband der
rede , en ontoereikcna_ , om alle zulke woorden , ja ,
om de meesten derz..Avei: te onderfcheiden, afgekeurd. -De zoogenaamde wet der fpaarzaamheid , om , zonder
aanmerking van eenige beginzelen , niet meer letters te
ge:
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,gebruikers , dan 'er ;Ioodig zijn , onl de woorden op het
Bezigt te kennen , wordt als taalbedervende v^rworpen. -- f-let gezag der oudheid, eindelijk wordt met
zekere bepalingen erkend.
In de tweede Afdeeling worden deze algemeene reg'eles
van ffppclling toegepast op de bijzondere gefchilpunten
in die der Nederduitiche taal. Belangrijk is de geI'chicdcnis van de klinkletters ij en y, na welke de y al^
leen behouden wordt in woorden, die uit de Griek/che
taal afko^n1h zijn, doch de ij voor het echte Neder
verklaard. -- De verlenging der-duitfcheklan
r, door e , ot door verdubbeling , is het volgende ge
liet welk ten voordeele van de verdubbeling-ichlpunt,
heilist wordt. — De enkele en dubbele vokaalípelling
houdt den I-Ioogleeraar , met zeer veel reden, zeer lang
heug: De dubbele vokaalfpelling geldt eeniglijk in de
zicht-lange e en o, en wordt alzoo door het gehoor al=
leen bepaald , als in heeler (genezen) en heden (verbergen), in hoopen (opftapelen) en hopen (wenfchen); bij
de a en u korst Beene verdubbeling te pas , behalveit
wanneer de lettergreep door Genen medeklinke r befloterz
wordt. — Het onderícheid tusfchen de ei en i wordt
voorts beweerd. — De ie wordt als tweeklank verdedigd. — I Iet verfchil tusfchen ai en aai, an en nauw ,
cu en een wordt duidelijk door het gehoor bevestigd. —
Na de tweeklanken konten in aanmerking de onderling
verwantfchapte medeklinkers b en p , d en t, g en eh,
v en f, z en f. — Ambt of anpt is het eenige woord,
waarin de b en p worden verwisfeld; het eerspe wordt
hier aangenomen. -- De d en niet de t wordt als fluitletter aangenomen in woorden, wier meervoud de d beho udt ; de dr kont te pas in den tweeden en derden perfoorn
van den tegenwoordiger en den tweeden van den onvolmaakt vroorlcdencn tijd der aantoonende wijze in do wérkwoorden op den uitgaande. _.- Bij deze gelegenheid wordt
snits , mitsgaders , voorts, voortaan , antwoord en rónddn»
aangeprezen. — In woorden, wier meervoud legheeft ,
of die dezelve om hunne duidelijke afkomst vereifchen,
behoudt deg hare plaats; anders gebruikt men de th. -De g worde voorts in k verwisfèld in eenige bijvnegelijke
naamvoorden op lijk uitgaande , als aanvankelijk, oorf'ro
teelijk. — De f is een fluitletter, wiens hardheid door,
de zachte y midden in de woorden wordt vervangene —
Op gelijke wijze wordt de harde s, als fluitletter altijd
te gebruiken, midden in de woorden liefst vervangen
;
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door de zachte z, behalven waarde fcherpte der uitfpraak
duidelijk de s ook in liet midden vordert. --- De onderlinge verwisfeling van eenige andere letteren , zoo
klinkers als medeklinkers, heeft aanmerkelijken invloed
op de fpelling van zommige woorden. — De veelvuldige
verwisseling van a in o naakt overtallig voorovertolligonvoegzaani; die van e in i maakt het verfchelen en onrerfchelig voor verfchillen en onverJèhiiiig verwerpelijk. — Het
onderíclteid tusfchen hen en hua, welk laatíle behouden
wordt, vindt afkeuring, , even als heur en haar. -- De
verwisfeling van de d en w maakt het eenvoudig, meervoudig verkiezelijk boven liet eenvou;v'ig, rneervouwig, doch
het eenvouwdig geheel verwerpelijk; — die der f en ch
maakt gracht verkiezelijk boven graft, hecht, een handvatzel, boven heft; — die der g in i doet icicle van leggen
fchrijven en niet legde; — die der n in 1 pleit voor middéoe,
sniddelrnaat, in plaats van middeojie en middenmaat. —
In rleijen , zaaijeu, gooijen en dergelijken warde de j behoud en. -- Lagchen, pragchen, ligchaamworden aanbevolen. -- De dubbele s, daarentegen , in woorden op fern
uitgaande, wordt verworpen. — De in s eindigende
naamwoorden behouden in het meervoud de enkele s, ten
zij waar de klankvorming naar de uitfpraak dit uitdruk lijk anders vordert , als in bes , besfen ; alzoo ook in
de werkwoorden van dezelven afgeleid , ten zij de uitfpraak de zachte z vereischt. — Het fchrijven van
aart, ontanrten , aastig, opdat deze woorden niet gelijkluidenden blijven met aarde en de daarvan afgeleide
woorden, wordt afgekeurd; -- zoo ook de onderfcheiding tusfchen agt, een getal , en achtgenen , opmerken ;
men fchrijve daarom acht en tachtj;-. — De onderícheidingen tusfchen hart en hert, ligt en licht, nog en noch,
fehoon even willekeurig, worden , om derzelver algemeenheid, behouden. -- Gebrekkig wordt hergeld in plaats
van gebrekig , goddeloos in plaats van godeloos; van daag, des
slaags en hedendaagsch in plaats van van dag, des dage
en hedendagsch; ik kom, gij komt, hij komt in plaats vats
ik boom, gij koomt, hij koomt. — Weleer wordt aanbevolen voor wij/eer lezenaar wordt verworpen voor lesfenaar; insgelijks wordt herfleld voor eensgelijks, zedeleer
voor zedenleer , aartsvaders voor eerstvaders , lantaren
voor lamptaren; eindelijk wordt het fchrijven van likdoren en likteeken aanbevolen. --• Men moet thans, althans, niet thands, aithands, en nogtans, niet nogthands
of
;
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of nogtha,as, fchrijvcn1 -- De d moet weggeworrerï
uit doo fi.alad., , zo ends C.Z. , de r uit r rrieriij
in
dien fc hrijve s ,eerdar ,niet
gee' SJIs bl;ive do s.
Anaf laa;n; regterenjlinaker zijde, niet regie en flinke zijde in der daad, niet der daad, niet in de daad, net 'ie
daad; daarenboven , net claaetebotiven. — In de bijwoorden
ver ec/ , dagelijks heeft men genoeg aan dc s ; in d.c bijvoe ciiil:c naamwoorden vergeeffche, dagelijh.%he behoeft
men de fib. — Men fchrijve voorts beflis/éia , kusjé;a ,
b; uijè;a , lrhssf ilea. — De weilaidendheid vordert de inlasfeI og van t en te in verbi;adtenis , beeldtenis, bekentenis,
ge/lolt gebeurtenis. Uit mij nentwil worde de tverworpen; ok schrijve men ordelijk , gezamenlijk, openlijk
wezenïijk. — De d worde hersteld in de meeste voor=
den, waar uit dezelve verworpen was, als in hoorder s
zuurder , zwaarder, huurder, klaarder, vruchtbaarder, -De invoeging van de e in ambtenaar, geheimenis , kostelijk , noodzakelijk en dergelijken wordt ílerk aanbevoà
len. — \Voorden, uit vreemde talen ontleend, moeten,
zoo veel mogelijk , gefchrevcn worden met onze taaleigene letters , en alzoo klasfe, profeet, karakter, en niet
clusf , propheet, character, niet uitzondering echter vain
eenigcn , bij voorbeeld van Christus, Christen. De eigenlijke vreemde naamwoorden zelve moeten naar de Latijn/che fpelling worden gefchreven , niet uitzondering
van de tweeklanken a en w, welke wij niet hebben, ei
ook in geval van taaleigene verkortingen der eigcnnamen; en dus Egypte, Cefar, Crefus, Codrus, ; acobus,
Con/lantinmas, maar ook '7akob en Kon/lantijn: — Eene
bijlage , waarin onderzoek gefchiedt omtrent Benige
woorden , waarin de harde e en o twijfelachtig zijn , volgt
op deze Verhandeling; waaragter een woordenlijst is gevoegd ter aanwijzing van de fpelling, wel zeer dienst.baar bij bet dagelijksch gebruik van dit boek, doch eerla ng door den Schrijver zelven , gelijk wij vernemen ,
zullende vervangen worden door Gene algemeene en vol=
ledige woordenlijst ten behoeve der genen, die nu deze
fpelling verkiezen of verpligt zijn te volgen. — De twee=
de druk dezer Verhandeling is reeds van de pers gekom
men,
,
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HOTZEBUE. .I1 Deden.
Herinneringen uit Parijs. Door A. %
,lnrferdam , bij Gartman , Smit en Holtrop. i 3o4. In
gr. 8vo.

(vervolg en flat van bi,

t33•)

tot het bevorderen vanl-luwlijken, betitelt xo7rzzP oogingen
Bene volgende Afdeeling ; — van Ontugt , zouden
BUE

wij het noemen. Immers onder de -_even Advertentien , welke
hij ons uit de Franfche Couranten te leezen geeft, van Vrouwen zoo wel als van Mannen, die een deelgenoot des lee.
vens zoeken , is 'er flegts ééne , die van Bene wettige verbintenis gewaagt. Zie hier, Leezer! een paar van die An.
ponces, waarin het woord maaier, gelijk in de andere, wet
voorzigtig ontdoken is. „ Een Man van 38 jasren, zijn ei„ gen meester , welbemiddeld enz. verlangt Bene Vrouw te
„ vinden , die eenig vermogen heefe, en gezel/chap met hear
„ naaken wille (veuille faire focieté avec lui.)" — „ Eene
jonge Weduwe, in alle opzichten belangrijk, zoo wet wat
„ het charakter als ook naare Iigcli, mlijke geflalte aanbelangt (tapt pour le clear&bbre que pair,' le phi fgne) wel op„ gevoed , wenscht... een enkel per/bon gezelJchap te hou„ den." Dat pour le phyfique kondigt niet duister de mee
gezelfclaapzoekffey- aan. — Gaarne zou nu-nigvadez
de Heer KOTZEBUE zijnen Leezer ook berichten , hoe dergelijke Verbintenisfen uitvallen ; maar — dit laatgin de Heeren
en Dames niet in de Couranten zetten!
Met de Meisjes van Plaifier, aan welke Bene andere Af
deeling is gewijd, willen wij niet te doen hebben. Minder lastig zijn ze thans , dan vóór de Revolutie ; doch het
is zaak, haar niet met onbeleefdheid af te wijzen. Wat is de
Franfche politesfe toch een kostelijk ding! Zoo verre hebben
wij het nog niet gebragt. — De volgende Anecdote ver
ons het hart. „ Ik ontmoetee," leezen wij, „ eerc-fcheurd
„ in de Tuinen van het Palais roijal een Meisjen van om„ trent t2 jasren; 't was in de fchemering; het aartig Kind
,, ging met nedergeflagene oogen , en het viel mij in 't ge.
„ heel niet in , haar in die clasfe te plaatfes ; maar eene
oudachtige zwaarlijvige Vrouw, die omtrent tien fchree„ den agter haar ging, hield mij flaande, wees met den vin„ ger op liet Meisjen, en zeide : Ir//la Monfieur, ma petite

„ debutante!" — —
Het Palais roijal heeft eene groote menigte afdeelingem
waarvan eene den Schrijver bijzonder merkwaardig was ; wijl
de geheele roman van een litmis zich daarin laat fpeelen.
Hoog boven, op de derde verdieping, is eene lombard of'
,, leenhuis, waar de ligapis, tegen goed pand, de beurs kan
„ stal-
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,, vuilen. Van daar gaat men eenen trap mager, en vindt
een l»eelhvis, waar men hem het geld weder afneemt. Nu
„ heeft hij maar eersen ha/yen trap af te gaan, om zijne ,e„ zgndk'id bij een mcisjen van plaifier krijt te worden ;
„ wan n eer hij van haar gaat , zoo verwacht hem eerre nieuwe geleidaler, de zertwi/ffelirg; met deeze begeeft hij zich
de trappen volkomen af naar de zich in het parterre bevindende winkels , waar men dolken, pistooien en derge„ lijken verkoopt ; daar kan hij dan zijnen laatflen _penning
„ bei`leeden, en zich , zonder verdere oirfiandigheid , voor
„ den kop fchieten."
Als Duit/her kan onze Schrijver liet niet verkroppen , dat
zelfs de Meisjes geheel vrij en als zonder erg medepraaten
van de affchuwlijkfle ziekten. „ De Vrouwen , " zegt hij ,
„ moeten 'er een geóeifend oog hebben , om den Jongeling
„ aan te zien , wat hein fcheelt; zelfs pleagen tij een' zoo„ danigen , en zeggen : Il s'e/f brulé ! — — Heilige Schaamte ! Kapellen hebt gij hier en daar in Pa;•ijs nog , maar

Tempels niet."
Een tegengift tegen alle Vrouwlijke verleiding vond KOT zuur in het phyfisch en pathologischt Kabinet van Prof. tsFltTRAND , in het zelfde Pa/ais rol/al; welks bezigtiging hij

allen jongelingen ernflig aanbeveelt.
Met Madame RECAMIER bezogt hij het voormaalig verblijf
van ROUSSEAU in het Dal van Montmorency , thans door den
ouden GRLTRY bewoond. Hij betrad de kamer van den
beroemden Man : tafel , kandelaar , inktkooker, waren hier
belanfrijke voorwerpen ; 't was RoussEAU, die ze gebruikte!
Eene Duif vloog de kamer rond; zij was zoo tam, zoo
goedeartig — wij deeden het venfler vruchtloos voor haar
„ open. Gaarne zonde ik de Zielsverhuizing geloofd heb„ ben. "
In liet doorrijden van het Steedje St. Denis , bezogten
zij de ruïnen van de overoude Abtdij , de Begraafplaatzen der voormaalige Franfche Koningen , thans een Roommagazijn. Een oud Poortier wees hun met aandoening de
verwoeste Grafleden , waar elk hunner had gelegen ; want
alle de Lijken moesten , op bevel van Ronr.skIERRE , ver
worden: zij zijn het echter niet; de eerwaardige Grijs.-brand
aard laad de gebeenten , in eenen dillen nacht , naar een
klein grasperk , omtrent too pasfen van de Abtdij , weeten te
vervoeren , waar nu op een plekje , 't welk men kon omvatten,
her overfchot van meer dan 4o Koningen en Helden , allen
door elkander, lag begraaven: een geheim, den ouden Man
dusverre alleen bekend. HENDRIK DE IV, Leezer ! dien hij
het eerst naar beneden heeft geworpen , ligt onderaan ! !
De Konstleamer der Oudheden zullen wij met Ito7ZEBUr: niet
^innentreeden ; de Parijfc/ie Nieuwspost met hein niet leezen.
M3
Ook
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Ook de Crirnineele Yuf1itie krijgt haar aandeel. De Inborst
der Parijzenaaren levert grappige Contrasten op. „ De Om„ wenteling, benevens alle daaruit voortgefproten gevolgen
zijn de Franfchen hartelijk moede , en de meesten wen„ fchen den goeden ouden tijd wederom." — De oude
Familiehoogmoed en zugt voor adelijke geboorte herleeft
weder bij dezelfde Fanfclien, die, nog voor weinig jaaren,
roet hein, die zo iets durfde uiten , oo enbliklijk naar den
Lantaarnpaal zond: i1 gewandeld hebben
GezclfJiappen zijn 'er in Parijs — doch zonder waare ge
Het dcnige weezenlijke vermaak is, dat uien zom--zei1g/d.
wijien, doch alleen in de eerfie Huizen, Dichters en eerfie
Tooneelfpeelers de fchoonfte fiukken voortreflijk declameeren,
of de beste Zangers hoort mu/iceeren. Intusfchen zijn die
Huizen , waarin echte Franfche welleevendheid de Gezelligh eid als gekluisterd houdt, flegts uitzonderingen op de alge2neene woede om groote Cirkels te vormen.
DAVID, cr.ttAFD en isenry zien wij in hunne Werkplaatzen : de cc-rile lint zijn Schilderftuk , de >Sabya fche I7rouswan , voor geld zien, en dit zou hem reeds 6o,000 Livres hebben aangebragt. De Moeder van den te vroeg ge4lorven DROUAIS, eene bemiddelde Vrouw, laat den Vreemdeling gaarne zijnen Marius zien , vertoond op het oogenblik dat de Cimbriër binnentreedt om hem te vermoorden.
Onder het opfchrift Zienswaardigheden heeft men veele korte aanteekeni ogen over veelvuldige onderwerpen. Wij kun en flegts hier en daar iets arulftippen. Van de beruchte
Bafille zijn nog muuren , gragten en eenige poorten voor
doch op de geheele binnenfee ruimte Raat tegen -hande;
Zeer wordt het Hotel-wordigbanlutpefd.—
Dieu en het Vondelings,'auis geroemd ; ook het Weeshuis,
waar , van dc i too Kinderen , reeds 600 op Bene nuttige
wijze worden werkzaam gehouden, een gedeelte tot Soldaaten opgekweekt, en deezen I}aan ook reeds op fchildwacht
met fnaphaan en zijdgeweer; de meesten zien 'er gezond en
vergenoegd uit; zindelijk- en luchtigheid heerscht overal. —
Van het nieuw voortreflijk Snflituttt , het Huis der ,'z^ i!ige
Ferme, in de flri et Ciaillot, gaven wij onlangs een uitvoerig en belangrijk verflag (*). — In het Prytrnetim kwam
de gevoelige KOTZEBUE juist op den tijd, dat de Weduwen
van gefneuvelde Militairen heare Zooaten , die als KweekeIingen in dit Huis worden aangenomen , bezoeken ; hij geeft
daarvan Bene aandoenlijke fchets. Hij zag ook Bene menigte
1.4,eisjes, die kaart Broeders bezorten, doch daaronder geene, die clerk was aangedaan; en: grondt daarop deeze oenig

zniu
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zins v onderfpreukige Helling : „ Broeder- en Zusterliefde is
een werk der gewoonte , niet der Natuur." — In het
voormaalig Pc/ais Luxembourg zag onze Reiziger een heerlij
marmeren groep van een' nog lee3 enden Kunfienaar, liesar-ke
e., Pfpcde, door DELAISTRE te Rome vervaardigd. „ Ik denk,"
ia daarop zijne naïve aanmerking, „ dat 'er, om zoo beroemd
te worden als menig Grieksch en Romeinsch kunstwerk ,
„ aan deeze groep niet anders ontbreekt dan de dood van
„ derzelver maaker en een ouderdom van ecnige honderd
,

iaaren 1" - De ongemeen g:Inlli,g„c befchi'ijving vin het

hotel der Iw,alideo is waarlijk treffend; men vindt 'er alles,
wc:t tot gemak en vermaak van deeze eerwaardige klasfe kan
verilrekken,tot zelfs eene voortreiiiike Bibliotheek , „ zo als
'er in menige Duitfche refdenatie geen V orstlijke gevonden
„ wordt.” Waarlijk ! roept KOTzE>>un nit , wanneer men
één uur in het Paleis heeft rondgewandeld, krijgt men zelf
lust om zich een been te laaten affchieten. Wij moeten
evenwel bekennen, dat ons dit wat al te flerk, en een weinig
dichterlijk voorkomt ! — De Kruidtuin beviel den Schrijver in
t geheel niet: bij de heerlyke Stookhuizen in Schónbrunu fchijnen
deeze ílegts armzalige hutten ; men kruipt gebukt onder allerlei
Kruiken rond, waar door een morfige Tuinmansknecht den weg
toont, en is blijde zich weder in de open lucht te bevinden,
waar nos de beroemde Cederboom , welks kruin geduurende de
Omwenteling een kanonkogel wegnam , te zien is. Des te
bezienswaardiger is de „ op deeze weereld eenige" Galerij
der Nntzrrr:iI e Historie, welke dagelyks ivoor niet voor elk
openiIaat. -- De beroemde euvJFit heeft een eigen ontleedkundig habinet, hier geroemd en in Benige bijzonderheden
befchreeven. Minder fcheen hij tiet het Leerfielzel van GALL
ingenomen , dan RoTzEnuE zelf, die zich deswegen dus uit
Wie hetzelve Hechts eenmaal door hemzelven heeft-lat,
„ hoorah voordraagen, die werd , in weerwil van zich zel„ ven , door de klaarheid van zijne voor oogen liggende be„ wijzen weg_reileept." — CUVIFR is met een Werk bezig,
over Je vcr-teende Beenderen, welks verfchijning duizenden
met ye:.:! rge;t te gen'•.oet ZIe;l.

De g' 'iau ^rle Ruuaphin is Bene merkwaardige Bijdrage tot
cie Ge!chiedenis der Franfche Omwentelinge; dezelve is vrij
uitv,)erig en voor geen uittrekzel vatbaar.
i.' crry noNAPARTE en diens Kunstgalerij krijgen grooten
I 1lcm was inzonderheid de eigenaar belangrijk door zijn
! eieiij1; gedrag, zijn kind op den arm draagende en met het»
Zelve fpeelende , eenvoudig in kneading en manieren. Met
geestdrift roemt hij den MtarcIIS Sextis van den jongen, doch
tiklijken Schilder niTiRIN.
Van de prachtige tVa.io mole Pibliotlaeek zegt KoTZF}iUP
niets
*1
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niets anders, dan dat zij reeds vó5r 13 jaargin over de oo,00e
banden telde , en zou dien tijd nog zier .ianluerklij,: ver
meerdert werd; iets meer van de (a/e;'ij der 11Lunzfi'r1ptea.,
waarin niet minder dan 84,000 voorhanden zijn.
Eene gip nbaare Zitting van het Ist/irtarut der Dooffaomsaaen,
in welke de beroemde sienRn , ;oen pas can eene ziekte:
eriteld , bij de vijf pure„ het woord voerde , wordt be.
fchlreeven, met de onbegrijplijke vatbaarheid en Vlugheid van
cenige Kweekelingen.
Omtrent liet Fransch Tooncel kunnen wij, door REICIIARDT
des ten vollen vert: digd , kort zijn. — Op meer dan t8
Toneelen wordt in Parijs dagelijks gefpeeld. De Franfchc
manier van Treurfl^eelen bevalt hem juist daarom niet, wijl
7 t eene mooier is: wie 'er din Trearipel gezien heeft, heeft
ze alle gezien. glad. ot;cuer;ots, behalven dat zij veel leefijker
is , dan het eerier Actrice geoorloofd is te zijn , heeft een
Poort van gezang in het IIec/amcere;a , en dan rust zij , zoo
flerk zij kan , op vef 'el:cidc lettergroepen in eiken regel ei,
rekt deeze geweldig uit ; daarbij is alles Le;lurlee; d; zij fchijnt
altijd voor den fpiegel te f1<<<In; geen enkele toon komt uit
-

diet hart, of is door de natuur ingeademd. Mad. GEORGE ,

haare mededingl}er , is cenu nlajeitueufe fchoonheid ; greor.
gn Ptak , en echter eerst tT jaar oud : zij fpeeit goed en
fclireeuwt veel minder, en hier en daar fchenkt haar de natuna aandoenlijke toonen. — De Broedernt'ist werd zoo fraai
vertoond , als de Schrijver zeil' iet nimmer gezien had uC
vCrwachtte weder te zullen zien. -- I"Iet gezang in de groo s
te (Jperi? dit 'Lest ook Ri:ICHdRD'S') gelijkt meestendeels nart:"

een gel chreezcv ;. en de Schrijver voorfpelt , dat men Mlie.
NAICLARD zeker eens dood van liet tourreel zal tvegdraagen
.f'edzest, Cidoren, Decoraties , liet werktnigliikc en de Dans
worden nergens zoo volmaakt gevonden ;Ilea houdt ooi

doorgaans een dertig. i. epetitidn van een nieuw Stuk. ---^DIJPORT , een jonge Densler,, Overtreft thans vES'IRIS reeds ^

jammer dat hij in hefzalf Ii -, gebrek vervalt , van elk ooggit,
blik tours de force te pas te willen brengen, waarbij hij zinli
4o à 5o maal op één been kan omdr_saijen. — Op alle d,
Touneele1't had KOTZEBum vrije entrée ; iets , dat hem 111
Dnitáchitnrl, bij de vertonning van zijne eigen Stukken , niet
oogt gebeuren. — -- Dan wij zouden ce:: zijn ; maar he
Boek ileept ons trede.
Eindelylt deelt ons de heer KoTZBBUE , van h'. ago-226,
410g eeilig MePlgCT`vcr mede , hij ivijee telli
wit zijn ira.iboel^je , waarin vele meer en mijl belangrijke
bijzonderheden; bij voorbeeld: de P )oncetfcàrijv eis krijgen,
ao lang zij loeven niet alleen , maar zelfs hunne Erfgenac
Ineu nog tien j:l ren on hunnen dood , van een a'erile ge..

d- ; < vee de ontvang dj ; V'i tOU!lluC

hunner Stukken het
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zevende deel; dit krijgen zij van elk Tooneel geheel Frankk
rijk door: en zulks op meer dan ioo Schouwburgen , waa r.

op de Groote Natie boogen kan , toegepast, kan de Autheur
van een Voli:beharrgend Stuk , ir de twee eerfle jearen , op
veertigduizend Livres rekenen! — Madame MOL , de Teer,
taalf-^r van DIenlélzezahaiat en Berouo', heeft daardoor reeds
een Copiteai van 6o,ceo Livres gewonnen, en nog dagelijks
word: dot Stok druk: „efpeeld ; terwijl 't den Schrijver zelf
.leas .}oo GI. heeft opyebragt ! Dit is in de daad zeer aan rncrkclijk. — Zo zot. DALEYRAC , alleen an zijne vroege e Operas, jaarlijks een Inkomen van meer dan 12,000 GI,
sten iet :u' -- Arme r:oiisz en zoo veele anderen, die aan
Let I oom:eet U ; e tt'ienten w ijdel t ! !

van den ongeHet ill^z o'l/ en -Kerkhof, de begraafplaats
;,
lukki;en Koning, thans ann ecii ^lotenmaaker verkocht, die
'er een Tuin van gemaakt heeft , kou de Schrijver, tot zijnen fpijt, niet te zien krijgen.

Met genoegen hebben tij , in het hoofdzaarlijke , eens
overeenkomst met de berichten van REICIIARDT opgemerkt
welke ,g evoegd bij de inwendige blijkhaarheid, der oprechtheid
en woanccidsliefde van beiden eerre bijkomende verzekering
geeft. In déne bijzonderheid, echter , vonden wij eerre lijnrechte ihrijdigheid, welke wij, ten befluite van alles, onzen
Leezeren nog zullen mededeelen. „ Moeder en Dochter,"
zegt ro°rzi:ror , IIde D. bl. 206, „ zijn thans voliirekt op
„ dezelfde wijze gekleed , f)rerkeit elkander wet Gil aan,"
enz. -- R!acn:vftu , IIde D. bi. 263 , zegt, ter gelegenheid van
zijn bezoek bij eene braave ouderwetfche Familie , die hein
geheel vergeeten deed, dat hij in Parijs was : „ Zij noemden
„ zich ook allen onderling GIJ, dit ik kier, tnsfclaen Ouders
cc hinderer, nog niet gehoord had. — Dit mogen nu die Heer
n
sen zamen vcrelrcnen
— wij voor ons zien daartoe geen kans,

a ;ome; kirageu vara een Zee-o Gier, op liet Vethaal der 1e; iclz-

tin en wet 's Lsods l7loat, voor, in en na den Zee/leg men
den Xlden OlIober s 797 ; te vinden in de Gefchiedecis i ,no
do fo, st evdl zdi den Oorlof ene, door C. VAN DES; ,
// Deel, AIZi Boek , :ditge Beven in, December 1804. .ijza<
f erd gin, hij W, Iloltrop. 1305. Jo gr. avo. 53 bl.

die zijnen naam niet meldt, doch uit zij EE enneZeew,jzeoílicier,
van fcl.rijven naauwkeurig onderrigt fchiint te
de pen op tegen het verhaal van den Deere

wezen , vat hier
CORNELIS VAN PER A_1, wegens den vermaarden Zeeflag van
October 1797, onder den Vice- Admiraal DE WINTER. jice-

danig de Kriigsman over den Historiefchrijver denke. is
op te naaken uit de woorden , met welke hij aan .gin; t:
MIS

s; u1ê
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„ De wezenlijke waarde eerier befchrijving van gebeurenir„ fen en daadzaaken be1}aat daarin, dat dezelve onpartijdig,
naar waarheid, en duidelijk zijn voorgedraagen ; dat de
Stukken, Rapporten en Berigten, welken de Schrijver be„ zipt, oen liet verhaal te zamen te Hellen , door hem ge„ trouwelijk gevolgd zijn geworden ; dat noch de zin , noch
„ de opgaave in dezelven vervat, in het verhaal verkeerdelijk
„ worden toegepast; en eindelijk, dat wanneer de Schrijver
„ zig het beoordeelen van eenige daadzaak veroorloove,
„ hij dan ten minílen eenige bevatting en kunde doe blij„ ken van de zaak , welke hij beoordeelt." 't Zijn deze
vereischten , aan welke de Zee- officier des lleeren VAN DER.
AA's verflag gaat toetzen; met dat gevolg, dat, naar 's Mang
oordeel , zo niet alle , immers de meesten derzelven hem
ontbroken hebben. Om dit te doen zien , volgt hij het
verhaal voet voor voet, om deszelfs onwaarheid of onduidelijkheid in de hoofdzaaken aan te toonen. Eene zaaklijke
overneeming gedoogt ons beflek niet. In 't algemeen dunkt
ons te mogen aanmerken, dat eer Man van kunde, oor
hier de pen gevoerd heeft , bij-delnbfchi
wier een hard woord, dat hem nu en dan ontvalt, op rekening moet gefield worden van zijnen fpijt over den ongelukkig uitgevallen Zeefag, die , fchrijft hij , ware de Bevelhebber van 's Lands Vloot naauwkeurig in zijne ordres en
meening gehoorzaamd en opgevolgd geworden , een geheel
anderen uitflag zou gehad hebben, en waardig geweest zijn,
door Benen Historiefchrijver, zoo vermaard als BRANDT , op
het papier gebragt te worden. Hij eindigt met de aanmerking, dat alwie zijn verflag onpartijdig beoordeelt, zich meer
zal verwonderen over de beledigende wijze , waarop de Admiraal DE WINTER door c. VAN DER AA wordt ten toon ge.
field , dan vel over het Befluit der Eerlle Nationaale Verga
volgens 't welk , bij Egmond in de Duinen , een-dering,
Gedenkteeken zou worden opgericht , om op hetzelve de naamen dier dapperen te graveeres , die voor de eere van 's Lands
Vlag hun leven hadden opgeofferd.

4fbeelclingen van de Kleeding, Zeden en Gewoonten in de B^ttaaffehe Republiek, net den aanvang dei Y11Yde Eeuw. Cahier 1—III. Te Arnfterdam, bij E. MM-laaskamp. In gr. 4t0.
de aankondiging van een eigenlijk gezegd Prent0 ffclioon
of Kunst-werk kan geacht worden minder te voegen in
vermelding van Letter- of

een Werk, welks aanleg alleen de
Boek-werken fchijnt te vorderen; maken wij echter gene zwarigheid in eene enkele afwijking van den gewonen regel,
eensdeels wijl meermalen ons de beoordeling ter take viel
van Werken , die, hoe verdientlelijk in zichzelven , in zekeren
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ten zin aan de Platen hun aanwezen zijn verfchuldigd, ate•
derdeels en vooral uit Bene hartelijke zucht ter bekendmakin.
ge en aanbevelinge der vruchten van Vaderlandfchen kunst.
ijver en verdienfen, om 't even van welk eersen aart.
Tot den hoogflen lof en de ftrelendl e aanmoediging is
voorzeker de onderneming geregtigd , waarvan wij thans eenig
verflag zullen doen. Aan het hoofd dezes \Verks is eene
Inleiding of Vooraifpraak geplaatst, zoo zeer gefchikt om het
ongemene en belangrijke van het Plan des kunstlievenden Uit.
gevers te doen kennen , en daarenboven in zulk een fik
trant gefield, dat wij ons niet kunnen wederhouden -íèn ,
dezelve over te nemen ; waarna wij de Afbeeldingen zelve
een weinig nader zullen befchouwen.
„ De Bataeffche Republiek ," zoo luidt die Inleiding ,
wier klecnc plek gronds zinds de vroegfle tijden het oog
van geheel Ec';•opa tot zich trok, — wier belangrijke naam
íleeds de opmerking van alle waerelddeelen wekte , — en
wier algemeene handel gemeenf'chap heeft met het gantfche
min of naeer befehaafde menschdom, — blijft altijd het voorwerp der oplettende befchouwing voor eiken waereldburger,
die met h^are natuurlijke , flaatkundige en zedenlijke gefchiedenis eenigzins bekend is geworden. Een grond, ontwoekerd aan de zee en tegen Naare woede reeds eeuwen lang
verdeedigd , — een land, in het oog der reizigers des zomers
als een hof in boomgaarden en grasperken verdeeld , des winters als een kleerre Archipel , in welken zich de Steden als
zoo veele ellanden boven de vlakte der overftroomingen verheffen, -- een Staat, door lange worflelingen der burgerlijke
vrijheid en eindlooze opofferingen voor derzelver belangen zeldzaam, — een Volk, door veelerleijen ftaatsgefchil en heftigen kerktwist geduuri lijk verdeeld , en echter nooit verfcheurd, — eene Natie, der Natuure in allen opzicht naaar
foberlijk verplicht en door haar tot eigene werkzaamheid ge dwongen, maar ook door eigene werkzaamheid zoo groot in
alle Wetenfcliap en Kunst, als eenig Volk der Aarde , veel
grooter dan alle de troetelkinderen der Natuur— zou dit alles
de Batuuffchc Republiek niet aanhoudend Heilen ten belangrijkhcn voorwerpe der oordeelkundige opmerking? Het oordeel
der Buitenlanders over dit Volk mag verfchillend, ja uiterst
tegen!lrijdi , zijn : de fehaanntlooze lasteraar zoo wel , als de
vleijemle lo'redenar,r ven deszelfs aard en zeden , vereenigen
zich daarin echter, dat zij dat Volk hunne geestdrift waardig
achten. 'Er is dirt ook genoegzaam gezorgd in allerleije vak.
ken 1 oor de voldoening van den weetlust, door de naauwkeurighe Piaatsbefchrijvingen, de onpartijdigfle Gefchiedenisfen , de kunstmaatigfle verklaaringen der Natuur en haard
voordbrengzels , en de uitvoerigfte afbeeldingen van Planten,
bieren en lnfe5ten dezer fireeken. Slechts één vak is nog
overig gebleeven , liet welk hoogstbelangrijk is en het welk
nog
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nog geheel onbe:irbeid ligt. Hetzelve betreft de Kleederdragt
dezer Natie, niet eene juiste uitdrukking tevens van de Ge
Zeden en Charekters , die niet dezelve in naauw-wonte,
verband [laan. Het (preekwoord toch: de kleederen manken
den roan, mag dikwijls worden omgekeerd, daar het de kleeding meermaalen is , uit welke de fchrande e opnierker den
niensch leert kennen ; zoodat in veele gevallen , waar de
kleeding geen opzetlijk masker wordt, de man gezegd kan
worden zijne kleeding te naaken, in wier filcê, kleur en fluiting hij maar al te duidlijk zijn charakter bloot ligt. Dit vak,
altijd belangrijk, wordt het te meer op Bene kleene plek
gronds , die grooter verfcheidenheid hier in oplevert, dan
schier alle wacrelfideelen buiten Europa, en zich in de oogen
van den menfchenkenner zoo charakterifliel: , als volftrekt
eenig ander Volk , vertoont. Jirn/jerdww alleen levert in deszelfs onderfcheidene wijken fchier zoo veele onderfel.eidene
Costr:r.mes uit. Elke Stad van Holland heeft haare eigene. De
onderfcheidene Ce;vesten der Repu''liJ fehijnen door bijzondere volkeren bewoond. De visfeiten- en de boeren-dorpen,
de handel- en de binnen- steden , de eilanden en de kusten h bben ellen nier hechts Naare eigene , geheel chs.rakterillieke zeden , in houding en in kleedieg der beyvooners blijkbaar: maar
zelfs kenmerkt zich overal elke hand door geheel bijzondere
manieren. Geen Reiziger bczogt ooit dezen grond, zonder dit
terflond op te merken en te bewonderen; geen beoefenaar
der menfchenkennis in dit zelfde land kan deze verfcheidenheid doordenken , zonder den wensch te gevoelen , van ze
eenmaal door naauwkeurige afbeeldingen zich te kunnen vertegenwoordigen. — Die wensch kwam den I: itgever E. MAAS
zAMI' reeds zeer dikwijls voor, en menigmaal vond hij zich
verplicht, den Reiziger, die hem naar eenig Costuumboek dezer Republiek vroeg, af te wijzen met liet andwoord , dat
iet dergelijks nog niet aanwezig was." Hij vond zich opgewekt , aan de vervulling van dit vak zelf de hand te heen ;
in de uitvoering waarvan hij , van binnen- en buiten 's lands
dezelfde zoo wel verdiende bemoediging mogt erlangen , die
bij , naar eigen dankbaar getuigenis , meermalen ondervond.
Immers zien thans reeds drie Afleveringen het licht , elke van
vier Nommers of Platen , terwijl elke Plaat altijd twee wer•
kende Beelden in verfchillende Costumes voorfl=lt ; en het gemaakt bestek, zich eerst tot vier Cahiers bepalende , heeft
zich nu tot vijf uitgebreid ; waartoe het niet amen Voorwerpen
zal ontbreken.
Wij hebben hier dan, in de eetfae plaats, Bene Burgeg-aroun
en Dochter, naar de Kerk gaande ; waarvan , echrer, eigenlijk
alleen de Moeder ten voorwerp van echt Hollaradfc'aen tooi
kan (trekken; terwijl de jonge Jufferfchap , zints lang, niet
het palladium der Hollandfche jufferlijke zedigheid, liet Rijg lijf namelijk, (anderzins, :=re*. den welftsnd des Iichaea:r's be
treft,
,
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treft, wij moeten het erkennen, hoogst nadelig) allen kleeder
bedwang van vroegere dagen, doch daarmede ook allen bij
kenmerkend onderfcheid, heeft afgelegd . doch wij-zonder
weerhouden onze pen. — De tuwede Plaat vertoont eene Fischveou;r, die Benen flmbachtsman aanhoudt, terwijl zij zegt:
hoor eens, baasje! leg 'er nog een fluiver op. 't Is mijn hatzd
gift.— De derde een lanfpreker, die eener Tappers-vrouw
zijn ;naak bekend! doet horen. — De vierde eene Dienstmaagd,
haar pintje nemende van een lllelkmeisje. — De vijfde eene Moeder en ongehuwde Dochter van de Broedergemeente te Seist;
de Bene breit, doch is daarbij geheel gehoor, terwijl de andere hare flem met het klavier fchijnt te paren, bij het fpelen
van een ítichtelijk Lied. — De zesde een Broeder der zelfde Gemeente, die aan eerie Ilkmari-fcheongedochter een naaldenko.
ker laat zien, met zijn droog: Daar is niet aan af te dingen,
het is de gezette prijs; hun gewone antwoord op elke beknibbeiende vraag. — De zevende een Erie/eke Schipper, of
Schi/rk' r Oorn, zoo als hij hier genoemd •wordt, met daltje
Moei/, zijne Vrouw; zij zijn ter Kerk geweest; Vader draagt de
hoof, en Moeder zegt: Et uier kood ine Tjerke, Heit! —De
em, tJie twee Bewooners van liet Eiland Schokland , Man en
Vrouw, in hennen bonten opfchik , bezig met een Vischnet te
floppen. — De regende eene Scheveningfche Prouwv, visch aanbiedende aan een aartig I-Iaagsch Meisje; doch welk laatíle wederom weinig characteriltieks vertoont. — De tiende eene T/rouz
en, ongedochter van Hindelopen, de eeríle in eene prikflede gezeten , de andere mede in haar zondagspak, met de fchaats
in de hand , terwijl zij met bevreemding vraagt: Pierre gee! zelji
fo klij d nei lWok erum to pikjert ? — De elfde eene Friefche Damns
in haren besten tooi, nog met de grote muts, en eene Boere,r-;acid, die hare verfche boter vent; de twee uiterfte flanden dus der Vrouwen in Friesland. — De twaalfde en bathe
een Gelderfche Boer en Boerin, van 't melken komende.
De Afbeeldingen zijn door J. PIFNE:YTAN, onder direr lie van den
beroemden KUIJPER , ter plaatze zelve naar het leven getekend
en fraai gekleurd , zommige zelfs met gelijkende Portretten,
naar bijzonder c'aaraherifeerende Voorwerpen , en door L.
PORTMAN gegraveerd; weshalven dezelven niet flegts Kleeding en Bedrijf natuurlijk voorftellen, maar ook elks eigen
uitdrukken; zoo dat de geestige in--eartigChéfpknd
ventie ons vaak in een hartelijken lach van genoegelijke ver
uitvallen. De bijgevoegde Befchrijvingen of-rasfingde
Verklaringen, in ivcderdrritsch en Fransch, hebben mede hare
verdienlien, en zijn, zoo wel als de Platen, op best velinpapier gedrukt.
Ilet vierde Cahier zal de Bewooners van JzValcheren, Schouwen, Znld-bevelantl en de Meijcrij voorftellen; bet vijfde of
laat,
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laatI e de nog overige gapingen aanvullen , en daarbij een
fraaie Allegorifche Tiitelplaot, door -cmelden J. KUIJPER gedrdonneerd en getekend, worden afgeleverd.

Beelden-- galcrij der Heimwee -ks°n^a;ien. Een Leesboek voor Lij -

clenden. iris ULYSSES VAN S A LIS, den Ouden. Lit het
Iloogduitsch. Jude e;: laaztf?e Deel. Te Il/rna•le;r,, bij J. L.
Augustini. In g;•. avo. 215 bi.

,,Feb
-1 de goedheid en teeken den prijs van liet kleed, van
die fchoonc prenten en het geen gij mij verder wilde
,, ge en, op uv,- nnen^orieboek aan, en leg gij dat geld voor
„ mij weg, tot dut ik bij u thuis kome ; dan zal ik wijzer zijn
„ dan nu, en lice zóó weeten aan te wenden , drat ik 'er een
„ duurzaam genoegen bij wezenlijk geluk in vinde. -- 1 liet
„ in het fchool Wil ik alleen loeren en mij vormen laaten ; de
„ vruchten van mijn vlijt zal ik genieten aïs ik thuis ben,
en aan aanmoediging, om verder mijnen plicht te doen,
„ ontbreekt het naij hier niet. £ene zoo ontwijfelbare hope
„ op een toekomilig genot is ecne veel eenpariger , veel be„ flendiger aanmoediging , dan een kort voorbijgaand ge,, not zelve." Zo antwoordt hier een Zoon aan zijnen Vader,
die zijne beurs reeds in dc hand had , om aan alle de verlangens
van zijnen lieveling te voldoen. Waarlijk ene uitmuntende
les voor den Ciuisten , die dikwils de vergelding , ook rccda
in dit leven beloofd, niet ontvangt, en dan wel eens moed.
loos wordt. Dit is de geest van N. I.
Uitvoeriger is het ede Stuk. Twee Vrienden nemen te famen
in het vreemde land de te huisreize aan; bowlen ieder afto n.
derlijk leun dagboek , en , te huis gekomen , vergelijken zij hunne aantekeningen. Hoe verfcllilden deze Vrienden ! waarvan
de een liet Vaderland Reeds in het oog had , allen fpoed maakte, Wien alzo de gedachte, dat hij bij iederen voetflap hetzelve fleeds nader kwam, altijd moed en vreugde gaf; terwijl de ander, op genot en gemak gezet, vooral lettede op
ieder bezwarend ongemak en de vele telenrfiellingen , en gewis nooit ware te huis gekomen zonder zijnen voordvarenden
moedigen Vriend. Hoe lopen hunne aantekeningen, hunne
gewaarwordingen , en liet genot ook op hunne reis uiteen ! Wij
lazen dit verhaal vooral met genoegen ; terwijl ons de aanmerkingen van den Schoolmeester onder den text (die door den
Vertaler en Uitgever enigzins vermeerderd zijn) doorgaans
al mede bevielen.
N. ; is Hechts een Fragment, •. Slechts zijne lievelin„ gen herhaalt God met zoo veel hvngmoedi beid, met een
-

„ zoo lang uitgerekt geduld, die groote lesfes Dat zij tijdlij,,
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„ ke vergangiijke dingen niet tot hum hoogfle goed — tot
„ het doel hunner wenl'chcn — tot iet voorwerp hunner ver„ eering maateen moeten. Dat zij bij de noodwendigheden
der reize, en bij het reisgezelfchap, dc plaats hunner be„ flemming — hun tivaare thuis - niet vergeeten moeten.
„ Dat bij al hun poogen om zichzelfs en andere door hunne
, kunde en vlijt — door hunnen handel en wandel nuttig te
„ worden , nog altijd dit moet komen , dat zij de wijsheid en
„ liefde van Item, die, terwijl zij fchikkingen des harten
„ maaken , hun lot regelt en hunnen gang richt, voor de
„ aandacht cn in het harte hebben, zóó dat zij elk oogen„ blik hannes levens, oprecht en uit den grond der ziele, zeggen kunnen : Heer! uwe wille gefchiede !" is hier de hoofdles. Een Grijsaard verhaalt aan enen ongelukkigen zijne Ie
zijne beste ontwerpen, waardoor hij zijn-vensgfchid:
tijdlijk geluk meende te grondvesten, werden zestienmaal
verijdeld. Intusfchen bragt de Schzijver dit verhaal fechts tot
de vierde bijzonderheid. Het bleef dus fragment.
Het overige in dit Deel zijn Gedichten , allen in den geest
van het Neck , die door den Wel Eerw. RUTGERS , Predikant
te Haarlem, zijn overgezet; en dit was ene, wij geloven het
gaarne , niet zeer gemaklijke taak. Dezelve , intusfchen ,
hebben ons enigzins beter dan die in het vorig Deel behaagd, hoewel wij de overbrenging daarvan ook aan dezelfde hand te danken hadden. Den bezitteren en beminnaren
van de vorige Delen zal voorzeker dit laat(Ie ook welkom
zijn ; en wij betuigen nogmaals gaarne , dat het ons in meer
dan één opzicht ook voldoet , hoezeer wij alles &zo niet
gaarne zouden onderfchrijven.
In het Voorbericht van den floogduitfchen Uitgever CAREL
ULYSSES VAN SALts, des Schrijvers Zoon , ontvangen wij wel
gene volledige Levensbefchrijving, waarop bij het eerde Deel
hope gegeven was, maar toch enige, en wel vrij uitvoerige,
Fragmenten , die niet alle voor onzen Nederlandfchen Lezer
even belangrijk zijn. Wij verdenken liet hart van den man,
dien wij uit dit Gefchrift als een gemoedlijk Christen kennen, waarlijk niet; doch wat zijne fiaatkundige verrichtingen
en daar uit voordgevloeide lotgevallen betreft, houden wij
ons voor gene bevoegde rechters ; en, om dit te kunnen zijn,
zou ons, bij de lezing van het hier aangetekende , nog at
ene en andere vraag beantwoord, ene en andere bijzonderheid
opgehelderd moeten worden. Zo zal het ook den Lezer
gaar.
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EDELINA.

EDELINA , ee,7ne Nedeylraitdfche Gefclzíedes^is. Te Leijelen, bij
P. H. Trap. á°04. In gr. 3ro. 279 bi.
wederoir: ene Roman, en wel zodanig ene, waarvan :rij
A
de lezing veroorloven kunnen aan de liefhebbers van
dit foort van gefchriften , en waarin men zo alles bijeen
vindt, (Ridder- en Spook-gefchiedenisfen uitgezonderd) waarmede men ene Roman gewoonlijk verfiert. Ene vondelinge,
ene fcl:aldin , gefpanncne firikken voor de onfehuld, die echter het lieve meisje gelukkig ontkomt, gedwarsboomde liefde, hevige ziekte uit liefde, en eindelijk wedcrgevondencouders en een gelukkig huwlijk. Ten overvloede ook nog een
wenk, dat men gene Roman leest, maar ene ware Gefchiedenis. Wat verlangt men nog nicer? I-Iier en daar perst de
gefchiedenis onze meisjes ooi, wel een traan uit het oog. In.
dedaad wij verlangen nog iets meer, en vonden ook meer
zeer edele menfchen, zeer goede voorbeelden , en uitmuntend e lesfee. Zodat, wanneer men dan toch gaarne Romans wil
lezen , men ook doze gerust kan In de 1 a ,d nemen , en zijnen finaak zonder enige fchade voldoen.
Ziet hier een enkel woord van Eor.LINA's waardigen pleeg.
vader , waaruit men den man enigzins kennen kan : „ Mijn
„ kind! gij gaat tot een verhevener Rand over, dan waarin
„ gij zijt opgevoed. Gedraag u overeenkomflig denzelven,
„ maar bezoetel u met deszelfs gebreken niet. Vergeet nim„ nier God of uwen pligt. Wij allen zijn aan de wijze en
,, goede Voorzienigheid onbetaalbaren dank fcliuldig, doelt
gij inzonderheid ! zonder Haar , waart gij welligt in
„ de bitterihe armoede geftort, zonder opvoeding, zonder
„ beginfeien van deugd, een prooi voor de misdaad en ellen„ de geworden. — Den zoeten naam vr n vader of moe„ der zoudt gij nimmer op uwe lippen hebben durven ne„ men. — Uwe ouders zouden u, of nimmer gevonden, of
„ met u, de fchande gevonden hebben. — Ach, EoLINA
„ de Voorzienigheid heeft altijd zoo trouw voor u gewaakt
„ wees haar dan altoos dankbaar ! De zucht rot erkentenis zal u
,, getrouw aan de deugd imaaken , en gij zult gelukkig zijn.
„ Wij zien met biijdfchap den fond te gemoet , dat wij u , hier
„ namaals , voor den troon des Opperrichters zullen wedervin,, den, om dan, te famen , zuivere danktoonen aan te heffen,"
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LETTER- OEFENINGEN.
Sermons Ier divers Textes , &c. Dat is: Leerredenen
over ver/ b eiden Tetiten der Heilige Schri,`,tuure. Door
zvi ie^i j„AQU4S-RENAUD }SOLLLIER , Leeraar (bij de
1L ^zl/cie Gemeente) te d-mflerdam. IIIde en IJ de Deel.
Te .1inflerda;n, bij J. J. Geijler en Comp. 1804. lea
gr. 8 ee. 378 en 709 bl.
ot geen gering genoegen dier veclen, bij welke de
naagedagtenis van wijlen den Eerw. BOULLIE1 nog
in zegeninc, wordt bewaard, zijn de Uitgeevers van dc
twee voorgaande te made geworden , op dezelve nog
twee Deelen Leerredenen van den welichrijvciidcli en
welzcggendcn Redenaar te laaien volgen. Onze 'gedagten over dc wijze van behandelinge bij Bene vroegere
gelegenheid reeds gezegd hebbende, aten wij het nonneloos • zulks hier te herhaalen. Dit kunnen wij niet
rialaaten , 'er nevens te voegen , dat , overlaaden als de
waereld niet Leerredenen meer en meer wordt, het ons
altijl aangenaam is , dat onder het menigvuldig kaf ,
van tijd tot tijd , goede tarwe wordt geilrooid ; en,
zoo urn ftijl en taal, als om zaakgin, moeten des flecroii
aouLLILR"s Leerredenen onder de laatfle, fret zeer veel
refit, ;erangtchil:t worden.
Negenimnttvintig is het fetal der Leerre derven, veertien in het Derde en vijftien in het Vierde Deel , weike
hict zijn afgegeeven. Naa de Opfchriften vernield t^
hebben, zullen wij, tot flichtend vermaak onzer brederduitfche Leezeren, iets ter proeve vertaald rnededeeleni
Over de onopmerkzaanaheid op het woord van God, Luk.
VIII: 18. (twee Leerredenen.) Over de noodzaakelijkheid van vorderinge in het ooede , Filip} . 111: 13 , 14.
(twee Leerredenen.) Over e moeilijkheden der Zaligheid;,
Luk. XIII: 24. (twee Leerredenen.) Over den bermhi?rtigen Samaritaan, Luk. X: 3o—J5. Over het iceven ;yand„
I1 Geest , Gal. V: e5, Over de overwinning vans he. kxWaa+
LETT. 105. NO. 5,
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de, Rom. XII: 2i. 0,•er den lijdzaasnen en den tr tfchets
Geest, Pred. VII: 8. Voorbereiding tot ket Heilig llvondwaal, Pfa lm XIX: 13. Het zelfde Onderwerp, Luk. XIX:
ic. Bij de Bediening van het Heilig Avondmaal, Jef, LV:
i. Het zelfde Onderwerp, Luk. XX: 19. Over den Dood
an JEZUS CHRISTUS , vergeleeken reet dien van sOCRATES, Matth. XX.VII: 54. Leerrede óp Aersdag, Luk. II:
A-7. Leerrede op den tweeden Kersdag, of het Lied
der Enge/en, Luk. IL 13, r¢. Op den eerpen Zondag
'an het Lijden. Voorzegging van den [lal van Petrus ,
INIatth. XXVI: go--; s. Op den voormiddag des derden
Zondags van liet Lijden. Jzzus cIIRIStUS voor rHEROi)E , Luk. XXIII: 6 —ia. Op den avond des vierden
Zondags van het Lijden. De Vrouwen , die liet Kruis
volgen, Luk. XXIII: 27. Op den naammiddag van PcaschZondag. Maria bij het Graf, Joan. XX: z T -- r 7. GP
den avond van Paasch- Zondag. De Discipelen van Emanaus , Luk. XXIV: 13-31. Over de Waarheid der Op/tandinge van JEZUS CHRISTUS , Hand. II: 32. (twee
Leerredenen.) Op Heneleaartsdag, Hand. I: io, ii.
Op den Zondag van Pinxter. Dc gevolgen der predikin••
ge ran den H. Petrus , hand. II: 37. Over de Vader»
landsliefde. Op den Biddag van 14 Febrnarij 1781. Pf„
CXXII: 6, 7. Op den Biddag van 27 Februarij 1782.
Jerera. II: 19 - Q r . Lerynaaning en Gebed. Op I'Voensdag 5 Februari? 1783. 2 Thcsfal. III: r6.
Uit de eerffe Leerrede des vierden Deels, bevatten
Vergelijking tusfchen den Dood van jrzus CHRIS-decn
'rus en dien van SOCRATES , willen wij nu eenige trekken overneemen, met weglaatingen en bekortingen , uit
hoofde der bepaaldheid onzes befleks. Naa een tafereel te hebben opgehangen van SOCRATES , door zijnen
gebeden leevensloop, zints zijne opvoeding tot dat hii
den doodlijken giftbeker dronk , gaat de Lerw. BOULLIER voort , ter vermelding van de omftandigheden ,
welke het ílerven van CHRISTUS verzelden, en, boven
dat van den fltheenfchen Wijsgeer, verzwaarden. 't Geen
den Redenaar hier vooreerst onder de opmerking valt,
is het verraad van , udas. „ SOCRAT S wordt open.
lijk befchuldigd door lieden , welke hij als zijne vijanden kent, die 'er openlijk voor uit komen, die in her
:tangezigt van 't heelal 'er voor durven bekend haan;
en met hoc groote fchande deeze bekentenis hem ook
bedekke , niets bevat deeze omilandigheid , dat eenetx

wij-
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Wijze moet verbaazen ; niets, 't welk hij niet moet
verwa tcn ; niets, 't welk eerie groote ziel niet kan ver
-® JEZUS CHRISTUS wordt fiiood verraaden,-duwen.
voor geld verkogt , aan zijne vijanden overgeleverd f
door Wien ? door zijnen leerling ; door zijnen vriend;
door den wedgezel_ zijner werkzaamheden e:I den getuige zijner_ deugden ; door cenen man , die niet zijne A<
poltcl.en in de zoetigheden zijnes omgangs en zijnes vers
trouwens , en in de onwaardeerbaare vrugten zijner on
derwijzingen deelde ; door Benen man, welken ; hoe
trouwloos hij ook ware , JEZUS cxsISTUS niet eerie
plaats aan zijne tafel verwaardigde ; die met zijne mede=
leerlingen deel heeft aan dien treffenden maaltijd, aan
welken die goddelijke Zaligmaaker het tafereel zijnes doods
bij voorraadvoor hun ophangt ; aan de gewijde zinnebeel+
den , beilemd om liet geheugen daar van in alle eeuwen
te doen voor'tduuren." . . . „ JEZUS CHRISTUS wordt
in ketenen gellagen , en als een boosdoener voor den
Opperpriester gevoerd ; en dit aandoenlijk fchouwfpel
der in boeien geklonkene deugd, zoo gefchikt om het
medelijden en den moed in de minst gevoelige harten
aan te vuuren , dooft dien der discipelen uit, Allen
verlaaten hem en vlugten : en hoe veel vergroot zulk
een verlaaten de akeligheid zijnes toeltands niet . ----SOCRATES voor zijne resters, SOCRATES in de geva.ngenis, SOCRATES tot aan zijnen jongifen fuik, is van
eene menigte getrouwe vrienden omringd, die wedijvea
ren , om Beril alle vriendfchapsdienflen te bewijzen,
zoo f:reelende voor hem, die ze uitoeffent , als voor
hem , die ze ontvangt. Niets anders ziet hij rondons
zich heen , dan getroffene harten; dan oogen in traa*
nen zwemmende; dan handen , die het zich tot eerie
eere rekenen , zijne ketenen op te heffen, en haar gem
wipt te verminderen. Niets anders hoort SOCRAT9
dan goedwillige toonen des mededogens , der belang'
neeminge en des gevoels; de vriendfchap (tort in zijne
ziel dien heilzaamen balzem, zoo gefchikt om de bitterheden des tegenfpocds te temperen. In één woord 4
ilwat hem omringt , biedt hem niets dan vertroostende
beelden aan. — JEZUS CHRISTUS, te midden zijner
vijanden alleen, aan zich zelven en alle de akelighedei$
van zijn lot overgelaaten, heeft niet een éénigenvriend4
die hem voor zijnen regter durft vertellen." . a JEZUS
Cri SOCRATES, slaande elk voor zijnen re&tc., is hUt
,
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derde punt van vergelijkinge , insgelijks ten voerdeele
des Zaligmaakers afloopende. Vervolgens tot het laatt c punt, het herven, overgaande : „ Welk een onmeetelijk verfchil," roept de Heer BOULLIER, „ in de
omfiandigheden des doods van SOCRATES en dien van
JEZUS CHRISTUS ! - SOCRATES wordt ter dood
veroordeeld ; doch geencrlei fmart verzwaart zijne ver
akeligheid vergroot dezelve , gee--ordeling,
nerlei fmaad gaat daarmede gepaard. De gevangenis
(laat voor zijne vrienden en zijne leerlingen open ;
zijne deugd ontvangt aldaar de hulde der voornaamfte
burgers; alwat hem omringt, draagt het merk van den
eerbied, welken dezelve inboezemt; en zijn beul zelf
volvoert niet dan schreiende het gevloekt bevel zijner
overheid. - De Zoon van God wordt aan de fpotternijen
van het ilegtfte graauw ten beste gegeeven; hij is de fpeeibal hunner eerelooze uitjouwingen; zijn lichaam wordt met
roeden vaneen gefcheurd ; zijn gewijd hoofd gudst van
bloed : zijn aangezigt wordt met fpeekzel bemorst en
met vuistslagen geteisterd; de lijdingeu , welke hij ver
zijn het voorwerp hunner godlooze fpotternijen;-durt,
en het volmaakt vertrouwen op God , de verwonder
kloekmoedigheid , welke hij tegen die diepe ver -lijke
zet flegts de woede dier onmen--nedrigovílt,
fchen nog flerker aan , en vermenigvuldigt de mis
welke hij belanden is." Vervolgens-handelig,mt
laat BoULLIER , onder andere , zich aldus hooren :
„Ziet daar ons liet gedenkwaardig voorval -enaderd,'t
welk op het dienstwerk en den roem van JEZUS CHRISrus het zegel moet drukken : en om daar van de alge
grootheid volkomen te voelen , laaten wij de tij -hel
plaatzen zamenvoegen ; verbeeldt u, voor een-denc
oogenblik, aanfchouwers te zijn van den dood van soCRATES en van dien van JEZUS CHRISTUS; verplaatst
u na dtJ7enen in de gevangenis , en op Kalvarie aan den
voet van het Kruis; en, den uitgang dier beide mannen
koelzinnig toetzende , meet, om zoo te fpreeken, den
graad van Handvastigheid en grootmoedigheid , door
beiden ten toon gefpreid , en fpreekt over de meerderheid het vonnis uit. De Griekfche Wijsgeer, te midden der zaligheden eens belangrijkílen gefpreks met zijne vrienden, drinkt het vergif, 't welk voor hem bereid was ; liet werkt flegts langzaam en zonder pijn;
de dood ftroomt ongevoelig door zijnd aderen zonder
angst
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-ngst voelt hij diens voortgang, en hij houdt niet op
met ipreekeu, dan wanneer het vergif , het hart genaderd, de bronnen des leevens zagtjes koomt verdroogen. Bezat zulk een dood iet verfchrikkelijks voor
eenen Wijze? en was 'er , om dien te trotièeren , eene
meer dan menfchelijke ítandvastigheid noodig? Hoort
SOCRATES zelven." Hier meldt de Redenaar 's Wijs
jong! e gclprelt, door XENOPHON geboekt, in--gern
houdende , hoe hem, uit hoofde zijnes gevorderden
ouderdoms , bij een langer leaven , niet dan ona.angenaamheden te wagten waren. Hierop vervolgt de Heer
Boui.i.init aldus : „ Zodanig is het oogpunt, waaruit socKA FES den dood beíchouwt, verre van bean het beeld
der iinarte voor te ƒlellen, levert, integendeel , dezelve
daar tegen een behoedmiddel op. In waarheid is de
dood in zijn oog een natuurlijke weldaad, omdat dezelve in dat toekontítige , waarheen zijne wenfchen
itrci,t_n, hein deedt overgaan , langs een korten , zagten
en gemaklijken weg, en die, eigenlijk gefi roken , niets
anders dan een zagte Ilaap is. — Hoe laat zich decze dood met dien van ,JEZUS CIIRts rus vergelijken ? Alle dcszelfs verfchriklijkheden vertoonen zich bij voor
aan zijne verbeelding, en zijne ílrafe neemt Genen-rad
aanvan in den hof Gethlcmané. De angst van zijn hart
be verlRt in zijne zintuigen de zonderling(Ie omwentelingen ; een bloedzweet Itroomt lans zijn aangezigt cn
druist van zijn geheiligd voorhoofd neder; zijne ziel
is gc geel bedroefd tot flervens toe ... Vader, roept hij,
indien 't mnoge ijk zij , laat deezen drinkbek( van mij
z'oorhijgdan ! i\iaar .. wordt ftraks van de diepíle ondcrweiping gevolgd : Niet mijne, maar uwe wil gefchiede ! Die verwonderlijke onderwerping volgt hem op
Kalvaric : hij zelve draagt derwaarts het werktuig zij
fchandrlekkende ... haatelijke ... wreede-ner1at;
." Vervolgens al het verzwaarcnde des lijdens
van JEZUS CHRISTUS, met even veel waarheids als velfr^ci:endheids, vermeld hebbende , nevens 's Heilands
be.? Vader! vergeef het hun: want zij veeeten niet wat
zij doelt , gefluit sOULLIERR aldus : „ Treffende woorden, niets behalven dezelve verlang ik, om mij te overreeden om een Christen te worden ! Neen ! ik heb niet
noodig dat de zon verduistert, dat de aarde fchudt, dat
de rotzen fcheuren , dat de graven geopend worden , dat
de doorden opftaan. In uw Kruis , ó Irzus ! vind ik
alN^
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alwat mijn verfland en mijn hart kunnen verlangen, ouj
mijn geloof onverwrikbaar te naaken. Vijanden van
mijnen Zaligmaaker, vernieuwt tegen hem alle de woede
der (ooden ; kruizigt van nieters den Zoon van God;
treedt zijn bloed met voeten ; fchendt zijne deugd;
fpot niet zijne tijdingen; fchiet op zijn Kruis alle de pij
-1endrfpotij,gsaerndothil.
ginge . neen, nooit zult gij mij overtuigen, dat leugen en bedrog met de verhevenfle deugden zich zamen
neen, nooit zullen alle uwe ijdele drogrede-.-paren;
een dien diepen indruk, dat betoog van geest en kragt
verzwakken, door de laatíte toones van JEZUS CHRISPus in snijd hart gewrogt. Want , welke is de taal
der waarheid , indien die der verhevenlle deugd het
niet zij ? welk is het keinnerk van den waaren Godsdienst, indien cie vuurigfle liefde liet niet zij? en waar
zal ik het beeld des hemels zoeken , indien ik het aan
het Kruis miskeni.e?"
Iet Leven van PAULUS den Apostel, in Kerkelijke Reden i oeringen , uitgeroken in de Hervormde Gemeenten vast
Breda en 4m rdam , door PETRUS HAACK , enz. Zitden
Deels ife en ede Stuk. Te Altona, bij J. Schultz. In
gr, Biro. Te zamen 622 bi. behalves he Voorberiefzt
ran LXII bl,

D

eEerw. HAACK, thans in den dienst zijner vorige
Amílerdamfche Gemeente herfleld, brengt met dit
Deel de uitgave zijner Kerkelijke Redevoeringen , over
het Leven van Paulus, waarvan wij meermaaien verflag
gedaan hebben, ten einde. De zes Leerredenen van het
derden Deels eeríle Stuk gaan over de navolgende onderwerpen. (i) IIet heilrijk gevolg der (van den)
vrede niet God , waardoor een Christen , zelfs in de
verdrukkingen, roemen kan in de hoop der heerlijkheid
Gods. Rom. V: 2, 3. (2) Het zuchtend fcliepfel
onder de dienstbaarheid der verderfenis , hoopende op
de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Rom.
VIII: 19-23. (3) Nafpeuring van de rede, waarom
de bediening van het heerlijk Evangelie geen meerder
Vrucht doet, geen heilzaamer gevolg heeft op het hart
der tnenfchen. 2 Cor. IV: 3, 4. (4). Paulus de
Apostel , door de kracht van Christus roemenc e
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Het
án zijne zwakheden. 2 Cor., XII: 7 -10.
Godvenccerlijkend leven van een verzekerd Christen,
die door het geloof zich verheugt in de liefde van
zijnen Godlijken Verlosfer. Gal. II: 20. (6) Het
ootmoedig en geloovig gebed van den Apostel Paulus,
ten goede van de Ephefiíche Gemeente. Eph. 111: 14x6. (Afcheidsredc van de Gemeente van Breda, i5
Nov. r 7 9. Waarom juist deze , en gene andere floffen uit de Brieven van Paulus gekozen zijn , en waarom
in deze orde , wordt niet gemeld. Zij bevatten onder.cheidene bijdraagen tot regt verpand van de wijze
en godvruchtige gevoelens van dien Apostel , en worden als zoodanige, ieder op zich zelven, in den fmaakeloozen , uit de vorige Deden genoeg bekenden , preek
nAACK , behandeld. 't Is even--tranvdeEw.
eens gelegen met de overigen , die 't laatf'ce Stuk uit
waarmede dit Werk wordt befloten. (i) De-lnake,
luisterrijke grootheid van den Zoon van God , zoo als
in l lem alle volheid woont. Col. 1: 15-18. (2) De
gronden van troost en blijdfchap voor de bedroefde
Thesfalonicenfen , treurende over hunne afgeftorvene
vrienden. i Thesf. IV: 14 ° IS. (3) Gods onveranderlijke trouw , in het bewaaren van zijne Kerk, en
des Christens verplichting tot een heilig leven. z Tim.
II: 19. (4) De plichten van eenen getrouwen DuangcIiedie naar. 2 Tim. IV: r — 3. (5) De roem van Paulus
den Apostel over den Godlijken bijfland, in een drei.
gen(] doodsgevaar , en zijne Godverheerlijkende hoop
op liet hemelsch Koningrijk. _ Tim. IV: 17, 1$.
Het beste van dit Deel , en van het gcheele Werk, is
ons toegefcheenen het leezenswaardig Voorbericht over
den oor /prong en opkomst der Gereformeerde Hoog- en Ne
Gemeente te A1tona, Hamburg en op den Ham--derist%ch
burgerberg. Men vindt hier nog al deze en gene niet
algemeen bekende bijzonderheden , die over de gefchiedcnis der herkhervorming, en derzelver gevolgen,
ook voor het Bataafsch Gemeenebest , eenig meerder
licht verspreiden.

(s)
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Christelijk Magazijn , enz. lilden Deels ade Stuk,
Te hoorn, bij J. Breehaart. In gr. 8vo ire bl.

et derden Deels tweede Stuk van dit loflijk Magazijn bevat, (i) Een uitvoerig fluit., over de betrekking, waarin het verhaal, aangaande de wachters bij
c
et graf van , f f !s , f ant tot de naarheid van zijne Opp

f#andng. --- Hicr wordt op de bedenkingen', door
STROT t, in het Repertorirrn van Eicinioi::v, Th. IX,
PAULUS, in zijne Ko,nrneslrr„°ie oer hei N. T. , en afzonderlijke herhaiadelin, ove„• dit :eeinal, (fl RUS WURM,
in AUGUSTI'S Theologi/be :1lonat/ hri1i , tegen de waarheid van dit "verlla:d , niet goede redenen geantwoord,
(2) Onderzoek o;ntrent ale leere van den Apostel Pastlus
wegens des: haat der ziele na den dood, naar aanleiding
van Phil. I: 23. — Er zal uit deze plaats in 't gc^
beef niet volgen, 't geen 'er veelal uit afgeleid wo -rdt,
dat 'er een tusfChenCaat van geluk te wachten is , tnsfcben den dood en de optlanding. Ilet zelfde wordt bc,
wecrd , omtrent de woorden van den Zalignnaker tot
den kwaaddoener aan liet kruis, lieden zult gij met naij
in het paradijs zijn, Luc. 1X111: 43. — Deze Verhandeling verdient opmerking.
(, Beiintwoording der vrage : vat leert ons de gefchiedenis van den invloed, we/ken 5e%2,s Leer gehad heeft'
op de loden; en wat op zijne Discipelen? , De Leer
van Jelus had op zijne Discipelen een beteren invloed ,
d.an op het gros der joden ; niet, om dat hunne begrip
daarvan aanvankelijk zoo veel meer opgehelderd-pen
waren, maar, om dat zij , in hunne beginfelen , minder
trotsch en bedorven, hunne noren niet gegoten hadden
voor de waarheid, maar met een geopend oor err hart
zich aan zijn onderwijs hadden overgegeven. — Goe4
de, 1oaar niet onbekende aanmerkingen , over het regte
oogpunt , waaruit men dat verfchil dient te verklaren,
(4) Verhandeling over de vraag: is het lijden en fier
vei: van •7efus alleen een gevolg van zijne komst en openbaar legen , of was dit op gefiote,. in het plan der Voorzie ^y heid? van denzelfdenSchri j ver, die zich met de letter
teerent_, van Wien men, in liet eerflen Deels derde
St^?z
-
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Stukjen , cane Verhandeling heeft over de vraag: in

;Welken zin wordt ale dood van Christus een ojjer genoemd
voor de zonde ? --• In deeze Verhandeling, wordt beweerd , dat noch de leer, noch het voorbeeld, noch de
dood , opPLanding en verheerlijking; van Jefus , hoofddoel
hij zijne zending , maar alleen middel, ter bereiking van
Gods doelwit , geweest is , te weten de verheerlijking
zijner volmaaktheden , door de gelukzali heid zijner
redelijke fcliepfclen op aarde ; maar dat evenwel zijn
dood zoo wel doel, als middel, geweest is. Eene
gefchikte bijdrage , ter l beöordccling van het moeielijk
gefchilíftuk over de oogmerken van 's kleilands dood.
(5) Anecdote van een ongenoeniden Leeraar , die ,
over de echtbreuk predikende , Gods kinderen, die
zich aan die zonde mogten fchnldig gemaakt hebben,
Op zijne wijze, mc t de vergevende en reinigende kracht
van het bloed van Jefus Christus trachtte te troosten.
-

lilt l'il^,7aan (Ier Zo ine ten ti; de van ?of;a opgehelderd uit
bet beloop der Gefchiede;zisfe door JoH. VAN EIJK ,
^ o,grheen Predikant te 11luiden. Te flznleldain , bij
L. van II'ulst, 1805. In gr. 8vo. 41 bi.
,

7 oor ettelijke jaren gaf de Eerw. VAN EIJK Benige Je V zenswaardige Overdenkingen in het licht , onder
den titel , Ledige uziren befleed tot nuttige overdenking.
Hierbij wilt hij nu ook nog deze I5de Overdenking , fchoon
om redenen afzonderlijk gedrukt, gevoegd hebben. De
of i5 niet gemakkelijk. De arbeid, door den kundigen Schrijver daaraan op nieuw befleed , verdient des
te meer lof, om dat hij zich , bij het vrijmoedig onderzoock naar de wanre meening van den heiligen Ge^c:hiedichrijver , over den nitflag van dit onderzoek_
voor leerfiellige begrippen niet zoo zeer heeft bekommerd , en geen zwaarigheid maakt, om liet gebeurde,
ten tijde van Jo' na , waarin men een der grootfile wonderen meent ontdekt te hebben, zoo te verklaren, dat
er niets vreemds in overblijve.
Dc Eerw. VAN EijI is van oordeel , dat het Heter.
woord, door fi l,Yonu verduitscht, hier de meer gewoonie beteckenis moet behouden van zwijgen, zich Jul hou
en het andere, door blijven Jiaan uitgedrukt, den-den,
zin reeft van i;: denzei alen Jnnd blijven, en dat dus het
ids

^^
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gebed van Jofua alleenlijk dezen wensch, met verbloem,
de fpreekwijzen , hoofdzakelijk uitdrukt, dat hij van
liet onweer mogt bevrijd blijven , dat zijne vijanden
trof. In denzelfden zin verf'caat hij dan ook de aanteekening van den Gefchiedfchrijver , omtrent de verhooring
van het gebedene: En de Zon zweeg, of hield zich Jill,
en de Maan bleef in denzelfden (land, tot dat het volk
zich aan zijne vijanden gewroken had. Is dit niet gefchreven in het boek des oprechten^2 De Zon nu bleef in denzelfden (land in het midden des hemels , en haastte niet onder
te gaan , omtrent eenen volkomenen dag. Dit alleen is 'er
dan van de zaak geweest: terwijl het onweer reeds op
de vijanden, welken Jofua op de hielen volgde , was
losgebarflen, bleef deze, tot hiertoe, niet alleen van
dat vernielende geweld bevrijd ; maar, daar hij de
donkerheid, die hun bedekte, te gemoet trok, bleef
alsnog de lucht boven zijn leger onbewolkt, en befcheeri
hein de Zon in het zuidoosten , met onbenevelde ftraalen. Iloe nu evenwel met deze vooronderftelling ook
het gezegde omtrent de Maan zamenhange , bekennen
wij i!iCC regt te vatten. De lEerw. VAN EIJK heeft zic i
daarover niet duidelijk verklaard. Zoo lang de Zon
in het zuidoosten fcheen, kwam de dienst van liet maan
niet te pas. Westwaarts was de lucht door 't on--licht
weer zwaar bewolkt; hoe flrookt daarmede, dat To.fua's leger door de heldere zonnefiraalen , tot aan het
opkomen der Maan, werd begunftigci?
Over de zorg der Ouders voor het welzijn hunner Kinderen ; naar aanleiding van het Gebed , eener (eenes)
Overtien der Sijnagoge, aan JESUS, voor de behoudenis
van zijn twaaaarig Dogtertje, nIATTH. IX: i8. Door
PETRUS SCHOUTEN , Roomsch Priester en Pastoor te
illkmaar. Te flmJlerdam, bij P. van Buuren. In gr.
8vo. r6 bl.
ziet met genoegen , dat ook in de Roomfche
Kerk van tijd tot tijd, hier en daar, met meer
i'maak en oordeel wordt gepredikt. De Roomfche Priester en Pastoor SCHOUTEN is, in ons Vaderland, een
van die bekwaame Mannen , van welken men veel
goeds , tot opklaring hunner Geloofsgenooten , mag
verwachten. Deze door hem uitgegegrene Leerrede onder-
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^ierfcheidt zich van den gewoonen slenter,. Men vindt hier
niets van die laage en laffe beuzelarij, waarmede de zooge.
raamde Predikatien in dat Kerkgenootfchap tot hiertoe
veelal, op dc bclagcheliikíle wijze, opgevuld geweest zijn,
maar zuivere Godsdienstleer, duidelijk onderricht omtrent aangelegene Christenplichten, en gepaste opwekkingen tot derzelver getrouwe betrachting , in een bevattelijken írijl en gefchikte orde.
In het gedrag van dien braven Overften , die jefus
zoo crnftig bad om de herílelling van zijne geliefde
Dochter , ziet SCHOUTEN eenes , voor de behoudenis

van zijn Kid, ijvrig zorgenden Vader; eersen Vader,
wiens gedrag hierin de juiste gelegenheid aanbiedt , om
in alle 0.^der°s den ijver aan te vroren, tot liet volgen
van zijn voorbeeld , in de fchuldige zorg ,voor het wel
hunner Kinderen, waar te nemen eene zorg, die-zijn
hij te recht oordeelt tweeledig te moeten zijn, met opzicht namelijk tot hun tijdelijk en eeu;vig welzijn. — Hun
tijdelijk welzijn vereischt behoorlijke zorg voor het
voedfel , voor de gezondheid, voor de beveiliging en
de onderwijzing derzelven. Over alle deze bijzonder beden wordt onderfcheidentlijk gehandeld. Tot de noodige zorg voor de gezondheid der Kinderen brengt de
Prediker ook liet gebruikmaken van dat gezegend behoedmiddel tegen de zoogenaamde Kinderziekte , liet
welk Gods liefderijke voorzienigheid heeft doen ontdekken , in de inëntin ; der Koepokken, die hij deswegens met klemmende drangredenen aanprijst, ook aan
behoeftigen , die 'er zich , ook te Alkmaar, zonder
eenige onkosten van kunnen bedienen. — Niet minder
ernítig drukt hij den Ouderen hunne duore verplichting., om ook voor het eeuwig welzijn hunner Kinderen
te zorgen, op het hart. Zij moeten hen van jongs af
opvoeden in de vreeze des Heeren, lien, zoo haast zij
behoorlijke vatbaarheid hebben , naar hun vermogen,
zelve onderwijzen , en dobr gefchikte Leeraars laten
onderwijzen in de waarheid der Christelijke leering, en
voorts, door han eigen voorbeeld, aanfporen, om zich
op de bevordering van z aligniakende kennis, en de on
derhouding van Gods geboden , met allen ijver toe te
leggen. -- Hoe veel meer nut is van zulke ftichtelijke Preeken, dan van al dat gefchrijf over de Onfeilbaarheid der Kerke , en den aankleeve van die , te
wachten!
,
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Handhoek van een zamenfrel der Scheikunde, ofhefchouwende en beoefenende Grondbeginzelen deezerWetenfcha 4
Naar het Fransch van F. J. B. BOUILLON LA GRANGE,
.7oogleeraar in de Natuur- en Scheikunde te Parijs,
irij en eenigzins verkort gevolgd, door 1. S. SWAAN ,
Apothecar. Met Plaaten. Te Rotterdam, bij Cornet
en van Baalen, 1804. In gr. 8z'o, 374 bi.
-

Scheikundig Handboek van BOUILLON LA GRANGE
een dier Werken over de Scheikunde, die thans,
Frankrijk, veel opgang maaken. Ook is hctzelvc
voortreffelijk ingericht , en bevat Bene naauwkeurige
befchrijving der gewigtigfie ontdekkingen en bewerkinen, die tot deeze Wetenfchap behooren. In Frankrijk
eeft dit Werk zo veel aftrek gehad, dat daarvan reeds
drie drukken het licht zien; 't geen den Heer SWAAN
bewoogen heeft , daarvan Gene vrij fterk verkorte ti ertaa1in g te onderneemen, zodanig , dat het geheele Werk,
waarvan thans het eerie lied í her licht ziet , of 400
bladzijden minder zal beloopen . dan zo men het oor
woordelijk had vertaald. Men heeft-fprongelijktu
-zulks verkoozen, uit vreeze, dat het Werk anderzins
te kostbaar zou uitvallen. Dan mogelijk heeft men zich
daar mede meer nadeel, dan voordeel, toegebragt. Het
Werk van den Franfchen Schrijver , hoe voortreffelijk
ook , was vooral niet te uitvoerig, om den naam van
een Scheikundig Handboek te verdienen ; zo dat de ver
daar van niet weinig van deszelfs waardije be--korting
oecmt. Wanneer het geheele Werk ten einde is ,. zal
het niet een algemeen Register worden beflooten; doch
desniettegenftaande zou de Schrijver niet kwaalijk heb
gedaan, met een korten Inhoud van dit Deel voor-ben
of achter te plaatzen, en boven de bladzijden, of op
den rand, dc f'offen te melden, over welke gehandeld
wordt, oom met een opílag van het oog te kunnen zien
-,vaar men iets zoeken moet.
In dit eerfle Deel komen voor, eene korte Gefchie4
474enis der hoest; dc nieuwe Maaten en Gewigten ; de
noodzaakelijkfle vereischten eener fcheikundige Werk plaats, benevens dc daar in noodige Werktuigen; eenibc algemeene Bewerkingen en I-landgrcepcn : eindelijk
cie icheikundige cigcnfchappen ; waar te noemen in de
ii-
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iichaameri in 't algemeen , in de warniteftof , in de
lucht, in cie verbrnidbaare licha,tn.cn, in de gebrande
of ztrtcrc 1ici,aau^cn , en in de vuur zotttwcráltig vatbaare grond;loflin , zuiver en verecnigd met gebraoce
lichaainicn; waarmede dit Deel ten einde loopt.
Zie hier , tot eeneproeve van het geheel, de wijze
van het afdeelen eener Klok in graaden. „ Men vult
ren lange , naauwe kristallen Klok , in de Waterbak
van den Luchttoeítel, zorgende voor deze bewerking ee1ie vaste pLieets te hebben, ten einde het waterpas van het
plank;e , waar op de Klok rust , íleeds hetzelfde blij
neemt dan een fles , met eene naauwe ope--ve:ni
ning, die boordevol 6 oncen, g wichtjens, 61 grein water be eat, het geen overeenstemt met een omtrek vart
in vierkante duimen : zo men niet juist zodanig eene
fles bij der hand heeft, neemt men een grootere, waar
zo veel ondereen gefinolten wasch en hars gegooteit-in
wordt, tot zij juist de opgegeevene hoeveelheid water
bevatten kan : men doet vervolgens de in deze laatfte
Iles bevatte lucht in de Klok overgaan , die mein
wil afdeelen , en tekent naauwkeurig de plaats , tot
welke het water gedaald is. Men herhaalt dit nog eens,
geeft op nieuw een teken , en gaat daar mede voort ,
tot dat de Klok geheel van water ontledigd is : het is
van belang, te zorgen, dat de fles, dc Klok, en, zoo
veel neogelijk, ook het water der kuip ,in denzelfden Praat
van warmte gehouden worden. Men fehrijft vervolgens
tie van to tot to duimen op de Klok gemaakte a_fdeclingen liet 'e punt van een Diamant over.
„ Men kan, op dezelfde wijze, kristallen buizen,
voor de Kwik , fineeten , en verdeelt die van duim
tot cinïtn , en zelfs tot tiende gedeelten van duimets
toe - de fles , die tot afrneeting dient , moet juist S
meeli, 6 wichtjens , n greinen Kwik houden , het
welk met het gewigt van eejl vierkante duim over-

enfteint"
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5. rRESL1N(3

Disfertatio Chirurgica Inauguralis, &c. Dat is: Ver.
handeling, over het flesnpen der Bloedfrortingen , door
SAMUEL TRESLING, van Leeuwarden, aan de Groninger Hooge Schoole, tot het bekomen der Doctorale JVaardigheid in de Geneeskunde, verdeedigd op den XVI van
Zomermaand 1804. Te Groningen, bij A. Groenewolt.
In gr. 8 vo. '8 bl.

n deeze Verhandeling vinden wij , met groote naauw
keurigheid , verzameld het beste van 't geen, bij de
verfchillende Schrijvers over de Heelkunde , met be.
trekking tot het Rempen der Bloedilortingen, is te viiiden. Dan de verdienftelike Schrijver derzelvc heeft
het hierbij niet gelaaten, maar verfchillende duistere en
betwiste Hoofditukken, in de leere van de flemping der
$1oedfcortingen , met belangrijke Proeven , op levende
Dieren genomen, opgehelderd, 't geen zijne Verbandeling zeer lezenswaardig maakt. Onder anderen vinden wij
jn dit Stukje cene bevestigende Proeve , in het gefchil,
of de afgefneeden Zenuwen al of niet, met de hcrftel.
ling haarer vermogens, geneezen kunnen worden, wel•
kc wij hier, van wegen Ce belangrijkheid der zaak, ver•
taald zullen mededoelen.
„ Op den XXIII Febr. (zegt de Schrijver) (need ik
in een grooten Hond, uit dc Dijezenuw, een fluk, ter
lengte van een halven duim; waar na het Dier, losgelaaten zijnde, op zijn poot niet wel loopen kon, maar
den zelven echter eenigzins bewoog, zijnde voorts vrolijk,
gelijk vóór de Konstbewerking , terwijl de beweging
ook allengskens wederkeerde. Zo ras de beledigde poot
wederom dezelfde vetheid had bekomen, als dc gezonde, oordeelden wij de zenuwwonde.geneezen te zijn;
waarom wij op den XVIII van BlQeinlaand, dus veer«
tien weeken na de volbragte Konstbewerking , het
Dier aan een nieuw onderzoek onderwierpen. Na het
openen van liet vel en het vetvlies, op dat de plaats,
daar de Zenuw was af efneeden geweest , onder ons
gezicht zou komen, vonden wij de beide e zaden der af
gefneeden Zenuwe , met ecne tnsfchen beiden geplaatfc zelfflandigheid, wederom vercenigd. Na dat wij de
Zenuw van alle inabuurige dealen, roet groote voorzichtig-
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tigheid niet het mes afgefcheiden , en alle ;,tare zijra
takken hadden afge veeden, op een grooten affIand, zo
boven als beneden de geneezene plaats , prikkelden wij
dezelve met den Metaalprikkel , eerst beneden de aan4
gedaane plaats, vervolgens boven, en eindelijk op de
plaats zelve, alwaar zich de nieuwe zelff'candigheid ver
wanneer wij , de proeven bij herhaaling nee--tonde;
mendc , heeds dezelfde uitwerkingen van de Galvanifche
vlocifrof ondervonden, en 'er ons inzonderheid over
verwonderden , dat het Dier Reeds de grootf{ e tekens
van gevoeligheid gaf , wanneer de Metaalprikkel op
de herboorene zeifftandigheid werkte. Ondertusfchert
waren wij niet deeze Proeven, tot het ontdekken der
waarheid genomen, nog niet voldaan; waarom wij ook
met andere Prikkels liet nieuw gebooren gedeelte heb.
ben aangedaan. Wij hebben, naamelijk, dc Zenuw ,
boven en beneden he aangedaane deel , met een tang
te zamen gedrukt , en ondervonden , dat het Dier door
Bene geweldige pijn wicrd aangedaan. Vervolgens de
op nieuw voortgebragte zelfhandigheid naauwkeurig
befchouwtrende , hebben wij dezelve ten vollen gelijk
aan cene Zenuwe bevonden , doch overgegaan in eert
olijfvormig lichaam , iets dikker dan het overige der
Zenuw. Op dat 'er eindelijk , in deeze Proef , geenerlci zweem van twijfFel zou overblijven, heb ik het
herbooren gedeelte in Salpeterzuur ingedompeld, waar
door , binnen weinig dagen , het celwijzig weeftel is
opgevreetcn , zo dat 'er., op den bodem van het glas,
niets overbleef dan Bene papachtige ftofrc , zeer geligkende naar eene Zenuw, doch zo week, dat dezelve,
wan:icer• het glas geíchnd wierd , zich in een aantal
brokjes verdeelde , die echter , door het Salpeterzuur,
niet konden ontbonden worden. Wanneer ik einde
een gezond fhuk Zenuw, dezelfde Proef in-lijk,met
het werk ftelde , nam ik volkomen gelijke uitkomften
waar"
,

BeeiZuaame Raad in eene allerbelangrijkfle zaak, aan Or4J ° s , Erhtgenooten , Iluu'baren en elk, Wien liet heil
ii h t Menschdon ter harte gaat , apgedraagets
door * * *. !Ilona te bekomen. In gr. Bro. 54 hi.
el mag het onderwerp , welk in dit kort , doch
W veelbevattend Gefehrift wordt behandeld eenre
,
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allerbelan rijkfize zaak heeten ! 't Is de bevredrgíng der
flachtsdri t, die, naar maate zij overeenkomftig of flrij-dig met haare bedoeling worde aangewend, de zoetfie
vreugde of dc heilloosire gevolgen voortbrengt. ,,Aan
gelokt door cane fchijnvreugd," zoo fclietst , onder andere , de Schrijver die gevolgen , „ laat hij
„ (de mensch) inzonderheid de neiging door de hand
;, des wcldaadigen Scheppers, hein zoo diep ingedrukt ;
„ de neiging , voor de inilandhouding van het mensch„ dom zoo onontbeerlijk ; de neiging tot het andere
geflacht te vroegtijdig bij zich ontwaaken ; voldoet
aan dezelve, op eerie verfoeilijke of onmaatige wijs ;
woedt tegen zich zelven , en tegen geheel het men„ fchen-gellacht ; vermeerdert het getal van ongeluk„ kige aardbcwooncrs; floopt zinc gezondheid; bluscht
„ liet vuur zijner ziel nit; verílompt zijne vermogens;
„ vernielt zijne krachten , en fi.henkt zich zelven,
„ voorgil daar door, den beker van ellende en droef„ heid, tot aan den rand toe , vol." 't Was uit over
weeging van deeze en andere jammerzalige gevolgen
van een in íchijn aangenaam gerot, doch in de daad
doodlijk woeden tegen zich zelven en tegen zijn eigen
geluk , dat de Schrijver van deeze bladen tot het opvat
voeren van cie pen daar tegen te raade wierdt.-ten
Blij verkoos zijnen naais te verbergen. Doch hij zij
wie hij zij, een INlan moet hij iveezen, (of hij kon aldus niet fchrijven) wien voor deugd er; menichcngeluk
liet hart klopt , die de jeugd voor den Sirenenzang
waarl'clhuwt , ell haar de k=lippen, op welke zeer veelen
aan ziel en lichaam fchipbreuk hebben gala-eden, tragt
te doen vermijden. De form , in welke hij zijne gedagten giet , is deeze. Vader REINHART,, die , het groot
fe gedeelte zijns leevens , op de befchaavin; van liet
verfland en de vorming van het hart van jonge lieden
zich hadt toegelegd, bcvondt zich in het geval , dat
een goed getal kweckelingen zijn lecrfchool zou verlaaten. Met een beklemd gemoed zag hij hen de wijde
ivaereld intreeden, om aan de omringende gevaaren aldaar te worden blootgefteld. Van hier , dat hij op
Bene plegtige wijze van leun affchcid nam , en , in de
gedaante eenar Redevoerine , ci.er de rechtmaatig e hewed/ging der Geflachtsdri/t hen onderhieldt. Voor
maakt REINHART ecnigc algemeene aanmerkingen-af
over het welvoegelijke en betaataelijke eener verílandi=
-
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1 I C l;1voi` ingc van deeze drilt , its z`jaue het eefnC
.route en voor den mensch zeer vereerende gedagte,
dat liet oneindig verheven Wezen zich van hem wil
bedienen, om aan de menschlijke maatfchappij nuttige
„ leden te bezorgen , en de zalige bewesten met ge„ 1ni;1.i ge bewooners te vervullen; — dat Hij, die AanhiJiiei:swaar•dige , ons, geringe fchepfielen , tot vadc^•s, moeder;. , verzorgers en opvoeders van zij
., ne mcnfchen , van zijne kinderen, maateen wil."
Thans een tafereel hebbende opgehangen van de onheilen, welke eenc vroegtijdige voldoening aan de Geflagtsdrift buiten het huwelijk naaficept , raadt hij , egter,
een al te vroegtijdig huwelijk af, en is van oordeel,
dat , over 't geheel genomen, dc ouderdom van 25 jaaren vuor bet mannelijk, en die van 19 jaarren voor het
ander gellagt , daar toe de meest geíchikte leeftijd is.
In het huwelijk zelf wil hij , dat, zoo wel als buiteii
hetzelve , kuischheid en maatiaheid zorgvuldig Inoeteii
worden onderhouden en aangekweekt. Ter zaake dienende en zeer verfiandi , zoo wel als liet waare genoegen des huwelijksgenots bevorderende, zijn de onder•
rigtingen , hier voorgedrangen, en daarom ook , `niet
refit, eenigzins uitvoerig. De leefregels, ten aanzieii
van liet gebruik van 1 ijze en drank, daar nevens gevoegd , verdienen insgelijks opmerking; gelijk ook dc
vooríchriften, raakende het gedrag, door den Man te
houden , wanneer de Vrouw kenmerken vertoont , eer
moeder te zullen worden. Het gewigt deezer raad -lang
drukt Vader REINHAP T zijnen Kweekelingen op-gevin
het hart, van Ten cenen kant door de voordeclen , aan
eene verf'tancli e opvolgingc, en van de andere zijde, eix
wel voornaanielijk_, door (le nadeelen , aan liet verwaarioozei van dezelve verknogt. Bij wijze van Naarede
volgen nu nog' eenre lesfeil, raakende liet gedrag, vóóï
liet ^ii awe] i}k te houden, om ziel en lichaam onbevlekt
te bewaargin , om zich tot eerre gelukkige echtsvereeniging
voor te bereiden. — Agter het Geschrift volgen eenigQ
4anteekeilingen en Bijroegzels, in welke het hier en daar
de(lelde verder ontwikkeld , of tot gedrukte Schriftei,
ovcrewcczen wordt.
Sc ortgelijke Schriften , als 't geen wij thans voor ons
hebben , zijn 'er meer voorhanden. Hebben dezelve
doel getroffen ? Dat hoopen wij 1 Dit , egter, verhindert liet , dat de ongenoeii^de Schrijver lof v eidient ,
:Lig. rio
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niet flegts om zijn goed oogmerk , maar ook em de urtvoering, die ons dunkt boven zommigen den voorrang
te verdienen om haare beknoptheid en zaaklijkheid , die
veelen, vijanden van uitgebreide lektuure , dit Gefchrift
te gereeder zal doen in de hand neemen. Mogt onze
wensch, dat dit gebeure , en het be{heeden kwaad bij
veelen overwonnen worde, vervuld worden!

Huiszittend Leeven , bevattende eenige Illenge foij'en over
afzonderlijke en, voorheen, weinig ofniet bewerkte Onder
Historie- en Oudheid--werpn,btklijodLerkunde van Nederland, door M. HENRIK VAN WIJN. Ijle
Deel, IVde Stuk. Te Anflerdamn , bij J. Allart.
In gr. $vo. Zoo bladz. (*)

I)

vierde Stukjen van het Iluiszittend Leeven des
kundigen en arbeidzaamen I Ieeren VAN WIJN bevat drie Verhandelingen.
De ee?jIe is eigenlijk een Brief van den Heere VAN
LIJNDEN VAN BUTTERS WIJK aan den Schrijver des Werks,
over den toenaam MAGUSANUS, MACUSANUS Of MASCUSANUS, die op drie altaarllecnen ; f), en op eenige penningen van den Keizer POSTUMUS , aan HERCULES wordt
egeven. Verfcheiden gistingen over den oorfprong era
etekenis van dt-ezen naam . welken fommigen heel uit
h( Hebreeuwsch of Phoenicisch willen afeiden,wordei
hier verworpen en met den Heere VAN wijn (4) geoordeeld, dat het woord Genen Germanifchen of Celtifchert
oorfprong heeft, en wel „ dat de bijnaam plaatstijk is,
„ en uit deze Landen moet herkomflig wezen (§). Do
vraag is alleenlijk, welke plaats men te verftaan hebbe.
Pos.
(*) Zie over de drie eerfte Stukken onze Algem. Fader!
Le />ei orfenin of voor 1803. bl. 602 env.
(t) Een derzelven werd gevonden bij JzJ'estkappelle, op
Wr cheren, en wordt daar in de Kerk bewaard. De tweede
bij Rummel (Zie, over dit Rummel, VAN WIJN , Hist. elvond/f.
I B. bl. 21 env.) en is in de bezittinge der Erfgenaamerr
van den geleerden Deventerfchen Burgemeester CUPERUS. De
derde, ergens in Gelderlrnd opgedolven , is, men weet niet
hoe, in handen der Brusfelfche Jeluiten geraakt, maar te.
genwoordig of verloren, of ergens verfleken.
(4) Zie deezes Naleezingcn op de Uader•l.Histarie, I D. b1
3 en Historifche 1lvondflonaen, I B. bl. 42.
(5) ïà1. X37. Z. o. bl. 349 en 35.2.
It
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die in de verwarringen , waarin het
PO TUM S
RoomMie Rijk, na de gevangenis en dood van VALE,
RIANt S (*), verviel, in Gallic tot Kcizerwerdttitgeroed

pen, en , in, eene re veering van acht of tien jaaren, door
beleid en dapperheid de vervallen zaalven grootlijks her.
Relde, verfcheiden overwinningen op de Germaanen be.
haalde, en dc grenzen des Rijks met nieuwe Iterkten be
vestigde, heeft, niet onwaarfchijnelijk, ,, de gedach^
„ tenis hiervan willen vereeuwigen door middel vain
g ,- penningen , beílempeld met de naamen der Landen
, of Plaatzen, daar hij den vijand verflagen had, volgens een gebruik ... aan de eerzucht der Keizers . .
h , niet ongewoon. "— EInizcULES was eene bij de inwoonfiers deezer Landen, nadat zij gemeeifchap met de Romeinen hadden gekregen, bekende Godheid (t). Maar
van welke plaats is dan de toenaam MACUSANUS of
rsnoUSANUS ontleend ? Twee worden genoemd ; de
eene Mecu 'i , eene plaats door ANONYMUS RAVENN S (t) gemeld als belegen in Francia Rhenenfis , niet
verre van den Moezel ; de andere ]Walzu/enfiam of Ma^
hu/erheim; oudtijds nabij e'en Rhijn gelegen, en genoemc
eerie opgaave van de goederen der Utrechtfche Kerke,
te vinden in het Charterboek van MIERis. Dat vai' eend
deezer plaatzen de naam genomen zij, wordt te waar.:
fehijnclijker , dewijl nergens anders dan hier te lande
ijccnen met dit opschrift gevonden zijn.
De tweede Verhandeling is van den I- eere VAN WIJ s
zelven, en heeft tot opfchrift: Iets nopens de Vernieling
der .Egmonadlche Ibtdije en Boekerije: alsmede eene nadere
opga=ve van het overoude Handfchrift van WILLERAMUS 4.
aldaar berust hebbende. Zij is verre de grootste van. de
drie, welke in dit Stukjen voorkomen , als beflaande,
;net cene korte I3ijlaage, 16o bladzijden. Iti drie Afdec
fijngen zoude men haar kunnen ondcrfcheiden.. welkei:
ee:flc ,. van bl. 357 tot bl. 43, betreft de :Vernieling
ier Abtdije en Boekerije. Dc Schrijver beklaagt hier het
,

niet
(') GALLiENus fiat 'er hi. a reg. q.. Doch dit is zeker
luk eerie loutere fchrijffei1 GALLIENUS overleefde POSTUMUs;
(t) Zie de Aantekening van den i i ereVAN WIJN p bi. 350,
(1) Volgens den Geleerden 1VEssEi.UNG en anderen eeneis
Sch ijver der IXde, Fe c cri Priester, GUI, of CUZna VO
F cam geheten. V. Bib' Rr. %; sae, Toni. 3:1V. p 7
f
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sliet volkomen tiaagen zijner poogingen om het rechte
beícheid te krijgen van die vcrnielinge , inzonderheid
der Boekerije , waaromtrent men zelfs niets aantreft bij
HADRIANUS JUNIUS , in deszelfs Batavia , niettegenítaande hij in deeze tijden leefde, en tot de Abtdij eenti
vrij naauwe betrekking had (*) : het zij Benige flaatkundige of andere reden hein deed zwijgen, het zij deà
laatfte hand aan zijn Werk ontbreeke , waaraan men
evenwel het voorbijgaan van deeze gebeurtenis bezwaarlijk kan toefchrijven. Hetgeen de Hr. VAN WIJN
heeft kunnen ontdekken , beítaat hoofdzaaklijk hierin.
De Abtdij leed zekerlijk, in de Spaanfche beroerten ,
den eerften aanftoot van de afgedankte foldaaten des
moeeren van BREDERODE, wanneer zij, in het Jaar 1567,
van voor Amflerdam na Noordholland trokken, te Meclenblik fcheep gingen en na het Kleeffche vluchtten.
Maar fchoon zij ,de Abtdij van een gedeelte liaarer fieraaden en kostbaarheden beroofden , en de Klooster
mishandelden (t) , misfchien ook de Boekerij-linge
belchadigden, valsch is het, dat zij de laatfee geheel
zouden vernield , of het gebouw in brand hebben geiloken, en nog minder kan men zulks den Spanjaardeia
te last leggen (4). Dat alles afdoet, het blijkt uit nog
voorhanden zijnde rekeningen van DIERICit VAN TLIJLINGEN , toenmaaligen Rentmeester der Abtdije , dat
de veroorzaakte fchade geenen invloed had op de
leevenswijze der Monniken , en dat nog naderhand
aanzienlijke perfoonaadjen aldaar onthaald zijn (§).
Zelfs fchijnt de Abtdij van het Jaar 1567 tot 157,2 valt
buiten niets geleden te hebben , fchoon zij door den
I Iaarlemfchen Bisfchop , die tevens Abt was , NICO
NIEUWELAND , deerlijk wierd uitgemergeld-LASVN
(**). Maar in het laatstgemelde Jaar moest zij eerst
veel uitflaan van ongebonden krijgsvolk der Staaten ,
welken , en zelfs WILLEM de I, nog geen gezachs genoeg hadden oen den moedwil van Benige woeste Bevelhebberen en derzelven onderhoorige manfchap te betenge(* ) BI. 361 en IIIde Stukjen, bi. 312.
(-I.) Bl. 366.
(t) BI. 374 , 376•
(§) Bl. 377, env. 387 env. Op de laatstgemelde bladz.
t. 14 Raat tweemaal het woord ponden. Het fchijnt duide'.
lijk, dat men voor het tweede panden moet leezen grooter.
(**) BI. 382 , env.
-
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Vielen. Zij geraakte hierdoor in eenels jammerlijken
toef}and (*) , en werd beroofd van veele kostbaarheden, Boeken en Papieren , waarvan , buiten twijffel ,
een groot gedeelte onherstelbaar verloren is. Veel
1,verd , evenwel, door beter denkenden geborgen , en,
wel mag men vertrouwen , dat zodanigen onder d^
Kloosterlingen , welken ccnigc zucht hadden voor gelcerdheid en wcetenfchappen , hun best zullen gedaan,
hebben om het nog overgeblevene in veiligheid te brengen, aan dc bewaaringe van goede vrienden te vertrouwen, of fomtijds weck te fchcnken, zo als liet geval.
:net liet lIaudídhrift van WILLERAMUS fchijnt geweest
te zijn (j- ). De Monniken bleeven echter nog in de
Abtdijc, ten minflen tot den i8den Februarij 1 573, na
welkca tijd den Schrijver geene laatere blijken daar
zijn voorgekomen (4). In den Zomer van het-omtren
gemelde Jaar, na het overgaan van Haarlem, werd het
gebouw grootendeels afgebroken , en de bouwfloffen
gebruikt, zo tot het opwerpen van fchanfen , als tot
verfinking van Alkmaar, tot dat het overgeblevene in
de maand Junij of • ulij , op oenige puinhoopen na ,
geheel vernield wierd. -- Als erne tweede Afdeeling
deezer Verhandelinge mogen wij befchouwen hetgeen
de Schrijver , van bladz. 423 tot bl. 465 , zegt van
het gebouw der Abtdije en der Kerke daartoe behoorcndo , en van de Ilooping van derzclver laatfle geraamte, nadat den i8den van Wintermaand des Jaars
1798 een der twee nog overgebleven torens was ingefort , hetgeen den tegenwoordigen Ileer der Egmonden, s. 1. T. TINNE , deed billuiten, tot voorkoming
van ongelukken , ook het overige te doen opruimen,
doch niet , dan nadat , alvoorens , van al hetgeen
kon geagt worden ten deezen van Benig belang voor
„ de weetgierige Nakoomelingfchap te zijn, juiste af:
„ teel;eningen zouden zijn genomen (S)." De Schrijver, die reeds gcfproken had van eenige, fieraaden der
Abtdijc , en vooral van Gene allerkostbaarfte gouden ,
met edel iefleenten verfierde , Altaartafel, door DIRK den
skicut cu deszelfs Vrouwe IIILDEGARDE aan de Abtdije
vereerd , eenmaal voor 700 dukaaten verpand , maar

door

*) BI. 3929-•4o6.

(t) BI. 407. Z. o,, W. 46$.

1) 131. 4o9 , er v,

(y ) BI. 441.
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WILLEM VAN MATITl NES , Omtre11t 1iCt
utiddeu der XVde Eeuwe, weder gclost, doch nad e r
a-nd in de )ÇVlde I?euwe , onzeker wanneer , of op
welke wijze , te zoek geraakt (* --- Dc. Schrijver
g' eftt vel e olgens cello afbeelding en bcfclirijving val?
eeneis Steen , die boven den voornaamflen ingang der
Abtdij':kc l.e plag te haan, en bij de laatfte flooping van
her over )iij fel des •;ebu1L\vs .,org^uiciz ïijls bev aard
is. Op diin !leen vertoont zich Apostei PLTxi_s, eii
ter wederzijde va„ d tucltiTcn ziet men Graaf Dlr a dein
V , met zijne Moeder >> rrorcrr.i i. lcniclendc , alles
verzeld met opfc%trittcn in Latijntche verfgin , in den
fmaak dier tijden. Doch hier dient men den Heer VAN
WIJN zelven te leezen (j- )• — De derde Afdeeling begint
op bladz. 465 en behelst liet overige der Verbande-linge.. Zij heeft tot haar onderwerp het beroemde
Handfchriit van WILLERAMMus, Abt van Ebersperg,
bevattende dc_ szclfs Lairjnrhe en Frank - Duilf •he Ver'
,, tanling van SALOMONS Voo lied , weleer behoord
9 , hebbende aan de E,g -raw lidre Boekerije , doch inc
Nan die van 's Lands I[oogefchoole te Leiden,"
hetgeen de Curatoren dier Schoole den Heere VN WIJN
gunítiglijk eenigen tijd ter befchouwinge hpdden toegeltaan. De Schrijver geeft , in twee i laatera , ve r.
ichciden proeven van dc wijze , waarop dit ken uliIke
d'tuk gefchrevcli is , en toont , zo klaar als de natuur
van dergelijke naaken gedoogt, dat het exemplaar moet
vervaardigd zijn niet lang na het midden dec XIde
Eeuwe, en dus kort nadat het Werk door yILLEIIAM^
ties was opgefleld. Het maakfel der Letteren - en d,tijd, wanneer het aan de Abtdije gekorven is , wijze>
dit uit. Het werd in liet Jaar 1,572 , dras kort vooy
de verwoesting der Abtdije, door Heer JACOBUS BI ONj)F,LIus gefchonken aan Mr. PIETER NEERTIOUT, .Reeter te Almaar. (T) BLONDELIUS was een voorflande
van geleerdheid , met welken ook HADRIANUS Ju,NiiJ s
^.riefwisfeling hield, een vriend van BILE HOUT en its
ilet _ Jaar 1573 Prior der Abtdije. In fommige oude
,rekeningen wordt hij ook Broeder JACOB an 4e/st, of

door den Abe

;

,

SACOB BLONDELIUS VAN AEI.sT, genoemd (5).

Acht
ter

C) 131. 428-440.

(

() BI. 442-4 64. (4W) BI. 4l %
Bladz 469, env. I3a1_e kleine 'bedenking r ij st bij oar:
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gar d.e Verhandeling is eerre Bijlaage : „ Houdende zo
de v crfc^ullenrle Leezingen op den Kant, als de Invul
uit andere Codices, in den Tekst, van het,-.,linage;
in de Boekerij der Leidíche Iloogefchoole berustend,
. , Frank-Diiitsch US. van WPLLERAMMUS : in verge', lijkiug gebragt met , en ter ophelderinge dienende
-, van, de bekende uitgaave van n ERULA."
De derde Verhandeling , de kortste van alle , heeft
tot titel: Steen van Bennenbroek : fteen genaamd van VEL LEDA. Zij zal ons niet lang ophouden. De j Ir. va
wvi : , welke met den eerstgcmelden fleen zo hoog niet.
.soort als ALKEaLvDE, geeft ondertusfchen zijnen tweevoudigen wensch te kennen , dat onze Vaderlandfehe
gronden neer mogen doorzocht, doch ook in het opmaaken van befluiten over de gevonden voorwerperr
niet omzichtigheid gehandeld worden. Zo fchijnt hete
dc zogenaamde fIeen van VELLEDA eerder een gedeelte
der historic van SUSANNA te vertoonen , Welke , gelijk
andere Schriftuurlijke Historien , meermaalen op dergelijke aeenen werd afgebeeld.
Wij moeten eindigen , maar willen dit niet doen ,
zonder den IIecre VAN WIJN te danken voor deeze nicuwe vrucht van zijnen letterarbeid, en onzen wensch te
betuigen, dat hij nog langen tijd lust en krachten moge
behouden, ons de Liefhebbers der Vaderlandfche Gefchicclenistcn en Oudheden te onthaalen op de voort
-telen van zijn doorkneed oordeel, grondige kun -brcn
uitgebreide beleezenheid.
-dighen
.Hei
-

,

,

tip, onder liet vergelijken van bladz. 470 niet bladz. 409. Ter
eerstgcmelde plaatze wordt gezegd, dat de rekening der Abt
voor her Jaar 1566 was gefloten, „ bij Broeder OTTO-dije
„ VAN ,FiiiRUY, Prior — en Broeder JACO3 BLONDELIUS VAN
.,, AELST." Op bladz. 409 vinden wij in eetre Verbindten;s can 211 Jan. 1573 JACOB BLONDEEL , Prior, en (behalven
D Ig a-ideren) 01 ro IIIJItOPIUS E. , dat is , frater. Dat BLON-

DEEI. van JJlonnik Prior wierd , is niet vreemd. Maar is OTTO
AItjizcrit s de zelt`de als OTTO VAN MIERop? De naam fchijnt
a e zelfde. Was hij van Prior weder Monnik geworden ? Dat
is nier waarlchijnelijk: want was de waardigheid 'van Prior niet
voor het leeven , zo wel als die van Abt? Zijn dan , in dien
korten tijd , twee perfoonen , geheel van gelijken naaai, in de i
Abtdije geweest? Onmogelijk is dit niet.

0.
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G. VAN HASSELT

liet oorfpronglijl° Schilderij van IAREL VAN EGMOND
Hertoge van Gelre en Grave van Zutphen, uitgelegd door
G. VAN HASSELT. Te Haarlem, hij A. Loosjes Vz.
In gr. fol. 35 hi.
root , zeer groot , pleeg, in ons Vaderland, het
getal kenncren en minnaaren van Oudheden, ett
bovenal die deczes Lands, te veezen: vale Werkeis
íirekkcn daarvan tot onwraakbaaie be^vijzen. Dit getal
is zedert geweldig afgenomen , en bepaalt zich nu tot
weinigen, die zich daadlijk op dat vak toeleggen, of
een belangrijk deel neemen in 't leen dcswegen aan het
Jicht geb.agt en geiclireeven wordt. Onder die weinige
arbeiders in het oude munt gewis de Heer VAN 1-JASSEL'I\
uit: de Werken , door hein van tijd tot tijd in 't licht
gezonden , dra:igen des het volledigfle getuigenis; lietgeen wij hier voor oils hebben , is erne nieuwe ílaaving,_
Van alle de gefchilderde Beeldtenisfen deezes in'sLands
Gefchicdenisfe zo bekenden Flertogs, in diens tijd en,
zelfs op zijne eigene beftelling vervaardigd , is, 'er geei
een meer voorhanden, buiten het oorfpronglijkc, waar
van wij hier eene gekleurde Aftekening , die zeer keurig
is uitgevoerd, aantreffen , met Bene Uitlegging van deii
Oudheidkundigen VAN HASSELT.
Geen wonder , dat van de veelvuldige bronze, op
glas gefchilderde Afbeeldingen, aan oenige Kerken vaii
zijne Landen, misfchien ook aan Dorp - kerken , ge{chonken, niets noenienswaardigs is o-vergebieeven. Zij ver dweenen , even als zo veele andere Vaderlandfche Gedenkflukken, zonder ooit aan de Naakomelingfchap bekend te kunnen worden. — „ Eene overdenking daar,
van," fchrijft de oudheidminnende VAN ziAssrLT,
„ en het herdenken aan 't geen, in deeze laattic jaargin,
ons Gelderland te beurte viel; de flegting van haar
oudst en aanzienlijkst gebouw, het aanzienlijkst gebouw van ons geheel Gemeenebest ; de verfcheuring
„ en roof van zo veele zeldzaame boeken; mijne eigene
ondervindingen , de plundering van mijn oud Basrelief uit het Klooster van Mimnikinjizen , van mijn
Romein(èhe vloer van drieënzeventig zeer groote en
kleinere bakiteenen, welke hij elkander in het jYeder-
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rijkfche Walt gevonden, ieder het opfchrift van Gene
„ Legioen, en daar onder onbekende Legioenen, te lee„ zen gaven , maar mij nu vrugtcloos . . . . Legio„ nes redde doen uitroepen ; " — deeze overweegingen
fpoorden hem aan, om bij het ontvangen van het Schil
Afbeelding diens Flertogs fchcnkende, ter--derouk,c
fond voor dc bekencimaaking daar van te zorgen; en ,
fchoon de zingt voor Vaderlandfche Oudheden tegenwoordig , in ons Land, op verre na zo niet opgewekt is
a1s bij andere Volken , vertrouwt hij, dat mijn heer
de Baron L. A. VAN ITTERSUM, die hetSehilderfluk hein
ten gefchenke zondt , den openbaaren dank deswegen
zo gunf'ig zal ontvangen , als liet van Hem gefchonken
werd aan den Vervaardiger van de thans in 't licht gezondene Afbeelding, gepaard met cene breedvoerige Befchrijving en Uitlegging van aile de bijzonderheden, in
dezelve voorkomende.
Nar een algemeen berigt, den ouderdom, echtheid
en herkomst deezcr Schilderije betreffende , en dat de
.Prent diens ilertogs in het Grldersch Historiewerk van
J. T. PONTnstrs schoon in zommige opzigten verfchiliende van het hier opgehangen ftuk, desniettemin gewisfe
kenmerken draagt dat zij daarnaar gefineeden werd ,
treedt hij tot de ontvouwing van 't geen hier den oogen
gcbooden wordt.
In de ecrfte plaats handelt hij over 's Vorsten Gelaat
-- het Hoofddekzel — de Cieraaden daar aan toegegevoegd — de Klceding — en de vier Ringen , aan
's Vorlten handen te zien , en wel twee aan ieder hand.
Deeze worden , wat de plaatzing enz. betreft, befchreeven. De hier bijgevoegde aanmerking, over het draagen van onderfcheidene Steenen in die Ringen , willen
wij hier affchrijven, tot een ílaal van de ophelderende
fchrijfwijze des Heeren VAN HASSELT, die elk deel der
Kleederdragt uit de Oudheid opheldert , doormengel
niet aanhaalingen, welke het gelaat, bij liet leezen van
oudheidkundige bijzonderheden , ontfronzen. —„De on,, dcrfcheidene Steenen werden ,” merkt hij op , „ veelligt meer om cene andere reden , dan om derzelver
waardije, welke nu ten minften gering zou zijn, gedraagen. Van vroeger, en nog lang na KARELS verfchciden , werden veele en de wonderbaarlijlcflc ei ,,, gei fchappen aan de edele gefteenten toegcwcezc . hei;
,
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*, dlraagen van een Hijacint weerde de pest af; de Rohij`„j,
alle tcverkwaii.len ; de Stip/zier genas oogontffeekiagen ; door een Opaal werd het gift kragtloos ge
maakt;. voor den Smaragd weeken dc vuilaai tigfte-„
koortzen; door den Ïopaas werd het geheugen ver
s , Herkt. mier één woord, in ieder [tern meende mei
„ de heilzaam[te vermogens te bezitten. — En zou
onzen ílerrog van GELER ook daarom liet gebruik
van ringen , met onderichcidene gefleenten, niet weL
,, hebben behaagd ? kloekmoedigheid en bijgeloof veree„ nigden zich meermaalen in onbezorgde karakters: en
„ hij was althans bijgeloovig , en gaf zelfs aan de
fchoone woorden van een gelukzoeker gehoor, van
,, door zijn drinkbaa r goud wederom tot een veertigjaarigen ouderdom en flerkte te zullen geraaken." —
Onze Oudheidkundige bewijst hier niet de ítukken,hoe
twee dlchijmistei aan KARLS Hof met onderfcheidiiig
bejegend werden.
De Bloemen in 's Vorflen rechterhand ontgaan de opmerking niet , en geeven aanleiding tot oudheidkundige
bijzonderheden, deeze gefchenken van FLORA betreffende.
-.- De Tafel, voor den Vorst geplaatst , doet , daar inca
hem zittend befchouwt, 't een en ander oudheidkundige
over de Sitten en Stoelen bijbrengen. — Het verfchier ,
door een open ventter in de Schilderij te zien , op een
geestlijk Gebouw, doet VAN HASSELT over dc Glasventeren fpreeken , en de vier daar loopende Monniken hein
iets zeggen over onzen KAREL, dien men den dollen Hertog
heette, en wier naging, dat de Bedienaars der Altaarei
en de Geestlijke Staat bij hem in weinig aanziens waren;
dan hij toont, dat deezen daarin mishebben, door bewijs.
flukken van KAREL'S eerbied voor den Godsdienst, in
die tijden , bit te brengen. Voorts vergelijkt VAN
HASSELT de befchreeve Afbeelding niet die op 's Hertogs Praalgraf. Het Lijstwerk der Schilderije en. de
daar onder te leezene Regels worden toegelicht.
Wij fluiten dit Verflag met de eigene woorden des
Heeren VAN HASSELT : „ De Leezer zie, of het, 9e
„ vous expliquerai a fond toutes ces curiofttez , niet dC
„ juiste Kritike voor deeze bliden zij!
,
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.ik ben ook te Parijs geweest. Naar het Hoogduitsch..
If Deeitjes. In den Hoge, bij J. Inmmerzeel, Jung
Jn 8,'o. 'Te znrne,a aai bl.

17 zijn ook te Parijs geweest, niet deezen Zwitfer,
doch zittende in onzen armftocl, bij een goed
vuur , op een der koudf c dagen van den verftreeken
Winter, Wij vonden alzins reden om ons te venccu.
gen, dat de Schrijver aan den wensch zijner Vrienden ,
dat ook het 11erfle Deel , debts voor Vrienden gefchreeven, gedrukt niogt worden, het oor geleend hebbe.
Her Eerlle Deel betreft Parijs niet, maar behelst de
Reis derwaards, waar op hij niet verzuimt zijn dubbel
oogmerk te volvoeren, om Menfchen en Menfchenkisnst
te zien ; terwijl het gezclfchap zijner Reisgenooten ,
en die hij aantrof, alsmede de Reisontnmoctingen, hein
gelegenheid geeven om aanmerkingen te maaken , welke:
hij in een bevalliger flijl inkleedt , en alzins betoont
een Man van beleezenheid en letteren te zijn, die zulks
ongedwongen te pas brengt.
Hij ondernam deeze Reis in Meijmaand des Jaars i8ot:
eerre tijdsvermelcliug, welke niet moet vcrgecten, maar
de geheele reis door in 't oog gehouden worden. Hij
deedt dezelve niet, gelijk hij verklaart „ om de weteld , maar om zichzelven te onderrichten; " uit dien
doofde is hij zelve fomwijlen een voorwerp van waar-.
neeming geweest. „ Daarom, voegt hij 'er bij, zulJen mijne Vrienden liet mij wel ten goede houden, als
ik fomtijds van perfoonlijke belangen gewag maak ,
of, tegen mijne gewoonte , zo dikwijls van mijzelvcn
fpreek, Ondertusíchen ben ik overtuigd,. dat hij, die
naar waarheid van zichzelven fpreekt , en oprechtlijk,
de indrukken afmaalt, welke de hem ontmoetende zaaken, hoe gering die ook fchijnen, op hem zelven nmaa.
ken , oneer zijnen effen naam van duizend anderen
Ipreckt , en het 11?utato nomine de te gerust als een
f;piegel aan vriend en vijand mag vertoond. — Ilet
is daarom niet altijd ijdelheid , van zichzelven te fprecl;en , en menig een mag het gerustlijk waagen , zijn
eigen Ik een oogenblik ten voorwerp van opmerkzaam heid te maaken , zq hij daarbij meer zelfverlochenin.g
aan den dag legt , en minder om goedj^euring vleit ,
dan
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dan een' roder, die geen woord van zichzelven fpreckt,
Ten slechts koningen en voren onderricht !" — Veel
wij in onzen Reiziger den geest-5nalebfpurd
ban MONTAIGNE.

Het doortrekken van een gedeelte zijns Lands baar
hete onaangenaame herinneringen , door liet aan-el

-fchouwenvadrblijfzsOogenvad
losbandigheid der Soldaaten. „ Nog zag men," zo
drukt hij zich uit, „ de krijgsmans - hutten aan de henovclen , en op het aangezigt des armen landmans meende ik
sYog het zweet van kwelling en ongemak, en op zijne
wangen de traangin des kommers te ontdekken. Ook
de overblijfzeis van afgebrande bruggen en verwoeste
huizen te Wettingena wekten Beene blijde herinnerineen, en het was mij onaangenaam , de Officieren (zijne
Zeisgenooten) van de fchandvlek der menschheid, deu
krijg, te hoorgin íprecken.
's Reizigers denkbeelden over de Omwenteling in zijn
Vaderland , welke nu en dan voorkomen , en blijk,
draagera, (lat hij geen ledig aanfchouwer van het toc^t
voorgevallene geweest is , vinden wij in de woorden,
op de even aan gehaalde volgende , uitgedrukt. —
,,, 'Er is zeker weer reeds wat herfleld; van veel, ecuter , is nog herflcl te hoopen , en van het meeste te
Fvcnfchen. Ook hapert het in mijn radeloos Vaderlan d
noch aan hoop , noch aan wenichen ; het flimfle is
rolaar , dat eik zijne eigene heeft; de mijne bepaaleni
zich , post tot discrimina rerum , enkel tot twee pung-en , naamlïjk tot de cendragt, het voorwerp van overcenflemming zij dan ook wat het wille, en tot de verwij dc-ring der vreemde troepen , die zeker de uitwen
Raat fchijnen te behoeden , maar-^ïigerustvand
koor de inwendige rust en het geluk der ingezetenen
sein dicnftig zijn. Zo de eendragt maar eens daar
ras, zonde het met de verwijdering der troepen ook
vel gaan. Maar dit zijn juist de ergfle gevolgen van
,eene omwenteling, dat daarbij de oogen der menfchen
niet open maar toe gaan , en vriend en vijand derzelve , gelijk Pharao bij de omwenteling van Mofes , in
plaats van elkander te naderen, Deeds verítokter worden. De eersen willen liever de tien plaagen van Egijpte verdraagen, dan zich naar de tekenen der tijden fchikken; de anderen weder leggen het daarop toe, veerti
jaarar in Bene woestna te loeven.
Zees
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Jeer verheugde zich dc Reiziger, toen hij uit Zwi(Frlancl was , over het voordeel, dat hij , te gelijk met
zijn Vaderland, ook de ftaatkui:dige geiprckken , die
hij altijd rondsom zich hoorde , ontvlooden was , etl
nu een tijdlang zonder zorgen voor zichzelven leevert
kon , hetwelk t'huis niet kon gefchieden: want niemand
babbelde 'er meer over dan de Zwitfer, die 't van ouds
gewoon was, zelf meer of min aandeels in ftaatszaaketa
hebbende , en dus zo veel te neer belang in alle nieuwe
? ebeurtenisfen ílellen moest. Het doorreizen van dein
Elzas en de verdere flreeken , na Panijs leidende, leverde reisontmoetingen op , welke onze Reiziger op
ten leevendig;en en hem eigenen trant verhaalt.
Met het Tweede Deel komt de Reiziger te Parijs , he
hoofdvoorwerp van zijne wenfchen. I Ioe veel zag, hoe
veel merkte hij daar op ; hoe veel betdirijft hij niet
een vrije pen , altoos binnen de paalen der befcheidenheid blijvende. IHj neemt Menfchen waar, en zegt
'er zijn gevoelen over. Hij ziet Gebouwen , en beoordeelt ze; als ook Kunstftukken van veelerleien aart.
Wij kunnen uit veele flaalcn van mensch-befchrijving
-alleen liet volgende onzen Leezeren leveren. Hij bevondt zich op het Tc res%e des Feuillans. „ Het geeil
hier aan alles leven gaf', en feeds weder op nieuw
mijne oplettenheid trok , was de ftroomende mengtq
rnenfchen van allen ouderdom en ífand , die zich in.
zonderheid tt!sfchen de groote vijvers en den uitgan
van den hof opeendrong. Van het terras, dat meis
daar aantreft , kon ik mij niet verzadi en aan het
vloeiende fchbuwl pel. Welke geheel andere trantern
van gedrag , van iigchaamshouding , gaan , ft11PCaan
i'prce':c;l en ï:agchen , dan op dc opcn'baarc wandelvcgen in mijn lief , eerbaar , ik zou bijna zeg
ca l'cijf Vaderland , wanneer het niet eenigziná
hoonend fcheen ! Hoe vrij en ongedwongen gaat snerk
hier voort, zonder zich de gebaarden van een am,p1
of rang te geeven ! Men bemerkt geene hooge Staats
niet eene geoefende langzaame beweeging,-perfcin,
en het vernis van vaderland{che zorg op liet aangezicht, of eerbiedige groeten vorderende blikken; geene
Geleerden , die met nedergeílagene oogen fehijnen te
villen denken , of die in zoete ijdelheid de goedkeuring hunner fchriften in de gebaarden der voorbijgangers opzoeken. Ook de jonge lieden , die in nieuwJlodifche drat pronken, hebben niets van desa vorme.
-
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lijken omtrek 5 of liet gedwongene en de kwalijk
geplaatile vrolijkheid van veelen van de onzen , die ,
niet famengezocllte vederen opgepronkt h uit vreenm.de landen komen t'huis vliegen. IIier vindt men niet
at onbarmhartig begaapen der voorbijgangers , niet
dien onbedwinlbaarcn blik der nieuwsgierigheid, die
man ieder vreemd mcnsch en ieder gewaad naar de
mode kleeft.. De voornaame zo wel als dc gemeene
burger, zelfs de bedelaar, gaat zeker, en zonder zich
islet anderen te meeteil, zijnen weg , zeker niet onbesnerkt, maar onbegaapt, onbefpot ten minllen.
Of ook liet ichoone geflacht eenig uitwendig voors
recht (want ik preek Ilechts van het geen ik van liet
Terrasfe Bles Feuillins beneden mij zag). geniet, waag
ik niet te beilisfcn. Teder en blank is liet vel der
Francaifen , en bevallig Jaar leest;, zagt is haar blik,
en haare tanden zijn pacrelen. Dit vinden wij echter oojj
bij ons , schoon niet zo algemeen, dat neogelijk alleen
daaraan toe te fchrijven is, dat men niet zo vecle vrouwen op de openbaare plaatzen aantreft. Ook bij ons
zag ik even zo kostbaar gekleede Dances; doch de Pa.
rijzerinnen fchijnen het voordeelig draagen van 't gewaad, dat Eierlijk en gemakkelijk opvatten van 't zelve, waardoor liet ligchaanl eerre zo bevallige gedaante#
erlangt , beter te verfiaa.nl. Niettcgenflaande 'er ech
ter , naar liet algemeen gevoelen , oneindig neer lokzucht (gelijk de taalzuiveraars zeggen hebben wij
de zaak , dan dienen wij ook het woord te hebben)
hier heerfchcn- mag, dan elders,. moet nies toch bijna
liet tegendeel gelooven , daar men zo weinig van den
gntijdigen blos , of van de kinderlijk rondsom ziende
kwelling en fchreeuwende naïfheid ziet : want zelfs de
aatunrlijkheid Ichijneii de Franfchen zich door oefePing voltnaaktlijk eigen gemaakt te hebben. Of nogthans die reine en (tille bevalliglicid, welke der edele
vrouwelijke ziele eigen is, die alleen de waare fEandhoudende beminnelijkheid uitmaakt , en zonder welke
alle uiterlijke aanlokfelen ílechts eerre voorbijgaande
werking. doen, alhier zo t'huis hoort , als daar 4 waar
then niet zo veel wandelt , .o dir te beílisfcn , zot#
ecne nadere bekendheid niet het vrouwelijk geflachu
v'ereifchen."
Alle plaatzen van openbaare verlustiging werden door
-onzen Reiziger bezogt , en derzelver befchrijving is
1uue.^
,
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Plet nminierkingcn , op zijnen onderhoudenden en leer
zaamen trant , doorvlogten ; 't geen eene groote verfcheidenheid aan anders dorre berigtcn bijzet. Mctt
treede met hem de Champs Elyfées in — — doch wij
mogen hem , affchrijvende , niet volgen , even min als
in alle de overige deelen van het lustig en woelig Pad
rijs ; anderzins zouden wij met hem vertoeven in liet
lWufée central Bles Arts, waar zijn kunstkeurig oog de
geziene Schildcrftukkcn en Antieken beoordeelt. ^.
Kerken , van hem bezogt, geeven hem gelegenheid orn
over den toenmaaligen iaat des openbaaren Godsdienste'

te fprecken. — Kunstvertooningen geeven zijner penne
í'offe om 'er over uit te weiden. De Opera ver
eerre verwisfeling van fchrijfíloffe, en laat hij zicli-fchat
in 't breede daarover uit. IIij noemt dezelve onder anieren „ de í'choole der ligchaamlijlke bevalligheid, waar
de lugtige Franschman liet ideaal vindt van zijn bekoo.
rend vermogen over het ligchaam , waardoor hij zich
zo zeer boven andere Nateen verheeven gevoelt. Uit
deczen hof plukt de verfijnde Parijzer- wereld de blocinen der gratiën , en ftrooit derzelver zaaden in deii
ontvangbaaren fchoot der Provincien, ja in verafgelegen Landen , op welker vreemden bodem zij echter
zeldzaam tot de inheemfche volheid gedijen." -- Eett
en ander Theater wordt door hem bezogt, en de uit-

voering der ƒtukken beoordeeld. — Verfcheide tusfchenkomende ontmoetingen geeven hein veelvuldige ge legenheden , om over Parijs , en inzonderheid de Inn
tivooners, zijne opmerkingen mede te deelen.
Dan genoeg hebben wij van deeze twee kleine Boekdeeltjes gezegd , om onze Leezers begeerig te maakera
na 't geen zij verder in dezelve zullen aantreffen.
De Verdien/íe der J' ouxren. Gevolgd naar het Fran ehe van
LEGOI'Vá, door B.NIEU\VENHUIZEN. In den Halte, hij j. lnx+
mie zeel Jim. 18o4. In gr. 8vo. io6 bi.

o iets vermogende is, het oordeel van Recenfenten , onI i d;inks hunzelven, voor in te neomen met een Stuk. tsar,
voor hun ligt, moet zulks de Zedigheid zijn van den Schrijver, de toewijding van zijne pen, of Her, aan de zaak der
Deugd, en bovenal ook het Onderwerp van zijne Gezau_

ten. Ia alle cl.Ceie opzichten prilst zich cie Hr. I u vErr
i7mw
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zijn Dichtwerk bij ons aan; en heeft hij dus.niez
anders, het zij van onze onzijdigheid voor hein, het zij
van onze onwillige toegenegenheid voor zijn Lofdicht op
de Verdienfle der J"rouwen, te verwachten , dan dat wij lietzelve met alle hartelijkheid zullen aanbeveelen bij onze bevallige Leezeresfen en de Sexe in liet algemeen ; „ wier gunst
bij te recht waardeert boven fchitterende eerlauwriererl." -Zedigheld was altoos bij ons Bene weilekolne gemoedsgefffalte,
en een bekoorend cieraad in het oog • der Zanggodinnen. HoBATIUS , die bevoegde Keurmeester van het behaagelijke in
de Dichtkunst, prees, niet minder dan CICERO ten aanzien
der Welfpreekendheid , een' deftigen en gepasten , maar geenzins hoogen toon , of praalenden aanhef, vooral ter InleiBinge, aan ; en nimmer ook vonden wij een welgevallen in
weidíche en veelbeloovcnde Titels. Het behaagde ons daar
om in den Ilr. NIEUWENnulz,. :v, dat hij zijn Stukje eerie Navolging noemde naar liet EMiafche van LEGOUVL ; offchoon
hij, getuige zijn Voorbericht, wezenlijke aanfpraak heeft
op oorfprongelijk vernuft en gevestigden kunstfinaak; offchoon hij in veelen , en onzes inziens niet zonder goede redenen , van zijnen Voorganger afweek , de orde en
Schikking van deszelfs Dichuauk, Le Ne ;ite des Femmes, verbeterde; nieuwe denkbeelden en voorbeelden, met achterlaating van al wat op Frankrijk toepasfelijk was, uit de Vaderlandfclie Gefchiedenisfen ontleende , en het Werk , om
kort te gaan , derwijze verarbeidde , dat hij drie vierde althans van zijne Navolging, of Verkieeding in Benen Nederlandfchen tooi, aan zich moge toeëigenen. Onbekend met
het Franfche van r.LGOUV :, hellen wij dit op gezach van
'VIEUwENiiviZEN ter neder , wien wij beleedigen zondeti
niet onzen twijfel omtrent de waarheid van deeze zijne opnaave, hoezeer zij ons , buiten eigene vergelijking van beide
de Stukken , maar ten deele blijken mogt. Maar komen wij
ter zaake. Hij bezingt de verdien/ten der Jouwen, en richt
zich vooral tegen den laster der Mannen, bij wien dezelve
te zeer miskend, befpot, voor beuzelaarij aangezien, en ook
beleedigd worden ; en liet behaagde ons , dit hij vandaar zij
aanloop nam tot het Gedicht , dat aan de voortreffelijk--ne
beid en -•deugden der Sexe beftendig hulde doet, in Genen
zachten en bevalligen ftijl. Zo dikwerf verlaagde zich de
Dichtkunst niet de wanverdienflen en ijdelheid der Schooner te
vleien , met aan haare zwaklieden , dartelheid en ondeugden
te wierooken, of leende zij haaren ontheiligden veder ont
het hart onzer Levensgezellinnen te verbasteren , ja bezoedeide zij zich almede met de gebreken van liet Vrouwelijk
Geffacht op het fcherpde en boven waarheid te hekelen
— dat tvij ons verblijdden , haare gaaven, in deezen aan ig der Eeuwe, van onzen Dichter befteed te vinden tot
HUIZEN en
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een vaardiger en beter doel. Alleen het jammert ons, in.
dien hij , dp zijne beurt , in het prijzen van geheel de Sexe,
koraalijk maat hield , en derzelver kennelijke en erkende
feilen te zeer in den duister liet; daar het ons toefchijnt,
skit hij , door meerdere invlechting deezer fchaduwen van
het Vrouwelijk Ciharaáter , naare uitfleekende en wezenlijke
verdien ten , of verlichte zijde, in voller dag had mogen fiellen. -- IIne het zij, zijn Werk is een doorgaand Lofdicht,
geheel der Zedelijkheid geheiligd, en levert ons een Tafereel , dermiatie verfchillende van de overgedreeven fchilderijen , door Benen POPE en BOILEAU bevoorens opgehangen ,
dat men bezwaarlijk zich diets maakt, in beiden één onderwerp, deProis,ven, voor zich te hebben. Zie hier den hoofd.
zaakelijken Inhoud, naar 's Mans opgaave , in IV rustpunten, of Afdeelingen , onderfcheiden. „ In de eerfie befchouwt
„ hij de ligchaamsvolmaakdieden der Sexe , haare fchoonheid,
bevalligheid, enz. ; — in de tweede haare verdienften
„ door het vervullen haarer plichten in de onderfcheidene
betrekkingen , waarin zij geplaatst zijn ; — in de derde
haare zielsvol;T aaktheden , naare talenten en bekwaamhe„ den; en eindelijk in de vierde haare deugden en hare
voortreffelijkheid in de Ma tf'chappij."
Gaarne zouden wij veele trekken uit dit Dichtl uk overneemen;
maar even zeer als het belang der zeden en de bekoorlijkheid
van liet onderwerp ons daar toe nodigen , gebiedt ons de
maate van ons bedek, tot weinigen ons te bepaalen, die ter
proeve dienen moeten, en daarom moeielijk te kiezen zijn.',
—... Voorzeker mag en behoort men in deeze dagen, waanml
losbandigheid en ontucht te zeer zijn heerfehende , en het hu
genoegens meermaalen gelasterd en mis -wclijkendszf
worden, Jeezen arbeid van NIEUWENHUIZEN der Jeugd-kend
en beide de Sexen in ons Vaderland ter leezinge op het dringendst aan te heveelen , en deezen zijnen wenk met gezet
ernst te leezen, daar hij dus (bl. $) tegen de verleiding-ten
en den lasteraar der Vrouwen zich verzet.
't Is waar, darde ondeugd vaak haar glansrijke eer verduistert,
Maar wordt uw flrenge deugd door 't misdrijf nooit ontluisterd?
Door eigenliefde blind, ontdekt ge uw zwakheid niet,
Daar ge in de beste Vrouw een reeks gebreken ziet;
En, fnood.art! gij alleen zijt de oorzaak dier gebreken:
Eerst poogt ge een' ijdlen waan in 't argloos hart te ontfleeken &
En wijl uw valfche tong haar teedre zinnen vleit,
Wordt zij door uwe list van 't pad der deugd geleid,
hoe menig zwakke deern, en weerlooze offerande,
Strekt haar' verleider meer dan haar geflacht tot fchande.
Gij fpant de onnozelheid en onfchuld fuik bij fink ?
Slegts om 't genot van één wellustig oogenbiik.
En
n
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`$n waarom doet de liefde u zo veel jamm'ren vreeesext
-let huwiiik wordt een hel en 't kon een hemel wezen.
etch! 't is om dat uw hart, door ruige (*) drift verkloekt,
Slegts fchoonheid zonder deugd, goud zonder braaf heid zoekt.
Maar genoeg om eenera fmaak te gceven van het geheel„
bijzonder ook van de tweede Afdecling, ten cenenmaal berekend om huisfelijk geluk cu de verdienflen eener braave
Echtgeroute en Moeder op hopben prils te loeren fchatten.
Daar , intusfchen, doet het ons leed, dat de Dichter, de te
Moeder prijzende, die, niet lijfsgevaar en ver--derhin
lies van Naare fchoonheid, eenen zuigeling oppast, door de
Kinderziekte aangegreepen, echter de gelegenheid verzuimde
van het nut der Inenting, riet naacne door Koepokken , met
x,adrnk ran te p ijzen als oenen nit emaakten Pligt voor recht
Moeders. Daar bevreemdde liet-fehapnkidrlve
ons rImede , eene pissas (op bi. c? aan te treíién, die ons
toefchi int ligteiiik nisduid te kunnen woorden van eerre overgcdree =aI en kwlijk i .. roepen Tederhartigheid. De Leezer
uordeeie.
Weiras vereischt het knarpie, in 't vorderen (t) der jasren,
Geteerder meesters cm zijn..00rdeel op te klasren,
Wier ern,t in 't jeugdig h, rt een fombre vrees verfpreidt;
lion toorn befirrft geflreng elke onoplettenheid,
Bij hen is geen gene , voor 't minst verzuim, te hoopen i
hij poogt vergeefs zijn fliaf met traanen af te koopen,
Vliedt eindii k ran het hart, dat hem zo teér bemint:
De moeder b'.ijii altoos de toevlucht van haar kind.
Zij hilt zijn fchreirn met het zachtste mededoogen,
En wisent de t5 ile petjes uit zijn roodbekreeten oogen
,gij geeft hem fpeclgoed, cu gewenschte lekkernij.
De droefheid van de jeugd, boe groot, is ras voorbij.
Dat zulks maar al te veel het geval is bij tederhartige, doelt
weinig bernaden Ouders, of Moeders , heeft bij ons geen
twijfel, althans nu de geest eener zachte opvoeding eerie ;iij
ze tucht welligt te zeer ondermijnt. Wat ons aangaat, echter, wij zouden liever in het danagefteld geval ,waar toch het
kind niet geheel on/elm/dig ons voorkomt, in ftede van fpctltoed en gewenschte lekkernij, eerie koele onverfchilligheid, en
ern-

(*", Vuig betekent lui, vadzig, en in den bovenftaanden zin veracb elijk: waarom wij liever hier het itheton laag haddn geplaatst gezica.
,

(t) eergelijke onnaauwkeurigheden omtrent den toonval zijn ons ook
elders, fchoon zeldzaam, voorgekomen, vooral ten aanzien van eenige
Latijnfehe Benaamingen: zo gebiedt ons het vers , bl. i i , Afrit®,,

bb S4. Lacédea4oa 1 eu bl. 69 , Dandus Dochteren uit te fpreeken.
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eri:ili onderzoek omtrent den Meester, aanraaden aan,eene
ébraave en verf}andige Moeder. De :Heer lIEuwLNrivrzEN
luide ons deeze Aanmerking_ ten goeds_, gelijk wij zulks va ti
.zijiie Zedelijkheid niet anders vérrvachten.
Niet weinig , intusfchen, drr abt het bij tot de waarde van dit
Dichtlltrit, dat hètzeive , vooral in beide de laatfte Afdeelingen,
doorwecven en verfraaid is door eene losfe en welgekoozen invlechting van een aantal leezenswaardige Verhaalen en beroemde
Toonti celden van Vrouwelijke Verdienfle en Deugden , waartoe de Abode, en gelukkig ook onze Vaderlandfche Gefchiedenisfcr , bci_ivaan:en voorraad leverden , zonder dat wij echter
dit onder•..'crp , met natime omtrent de Dichteresfen , voor
uitgeput houden door onzer waardigen Lofdichter der Sexe.
i ij «, cidt uit over de voortbrengfe s van het vernuft eener
A. nr. SCHUVEMANS, L. W. v..N MERKEN , J. C. DE r.nnEEoiJ,
en Mej. Wolin en DEKEN, van de iaatflen flechts als Schrijf
flets der Sara Burgerhart en Il7len Loerend melding maa,

kende. eiij gewaagt van de nog leevende rs. n. ELTER , geb.

voorts van onze vermaarde j. c. zwESLNIS,
geb. WArn Er. , als fchittercrde deeze op het Toneel. ---^
Hij wraakt , vaan onze Dichteres VAN MERKEN (preekende, in
het voorbijgaan den huidigen iinaalc voor liet Drania,
met dit krachtig (en in eene Aantekening nader omfchreeven) verwijt:
WOESTHOVEN ;

Thans woog barbaarfche fmaak met valfche glanfen ftraalen
Uw kunst , de wan re kunst, Zal eindlijk zegepreaien.
Hij rangfchikt onder onze IIeldinnen en groote Vrouwen
eene MARIA VAN LALAIN, KENAU IJASSHLP.Al , en de onflerieIijke Gade van Nederlands verbannen Luister,, NMARiA VAN
REIGEaarr vL v ; en opdat ten doezen , ook voor ininkundigen , niets ontbreekcn zonde aan zijnen arbeid, licht hij
deeze Naamen en andere deelen van zijn Werkje -toe , door
weinige korte Aantekeniagen, ten Hotte daar bij gevoegd.. Niet liet min Ie, voorzeker , geviel ons de FIeer viEU,vrivftrrzEN in deeze , de laatfte Afdeelingen an zijn Lofdicht;
en onthouden wij ons des geenzins , eene der fchoonfle
pl aatzen daaruit den Leezeren mede te deelen : zij is deezP
(bl. 64.)
Op 't oostpunt waarde Whaal zich suet den Maasfiroom paart,
Daar ligt een aadlijk Clot , fints langen tijd vermaard,
Een oud en fterk kasteel , waar menig ftaatsgevangen
Zich door partijhaat in den wreedfcen boei zag prangen;
Tot dat zijn flavernij ge l takt \vierd door den dood :
't Orakel van zijne eeuw, de fchrandre HUIG DE GRQOT,
Verbannen op dit Clot , nob in den bloei zijns levens,
Vond hier een fchandlijk loon voor kunde en braafheid tevens

sell E. NIEu 'E)ifl T9EIN , LEGOUVi'S VEI^DIENSTE DER VrR®Utl1 N,

Zijn ga é verzeld' hem op het Loevefteinfche flot ,
Deelde in zijn fchuldloos leed , en lenigde zijn lot,
Bleef haarera echtgenoot getrouwen bijfland bieden,
ilielp hem zijn' kerker, door de kloekfte list, ontvlieden,
En, cedle zegepraal van 't vrouwelijk beleid,
Zij zelv' bleef giislaares voor zijne veiligheid ! ---r
8 REIGERSBERG ! uw roem, door HUGO'S roem geweeven,0

Zal eeuwig in de ziel van alle braaven leeven ;
Uw list fchonk aan Minerv' den hoekfleer van Naare eer,
Aan Theenis haaren zoon, Apol zijn' Heffing wear.
Wij leggen hiermede onze pen neder , de Sexe gelukwen.
fchende niet haaren achtenswaardigen Vereerder , dien wij
wenfchen, dat bij haar, en ooit bij haare ;rezenlijkc en deugdminnende Vrienden in ons Vaderland, een gunfUig onthaal ontmoeten moge. Dit ontwapent ons ten eeneumaal om als Kunstbeoordcelaars niet ontijdige ftrengheid op te toeeden , fchooir
wij ook het eerre en andere nog in dit Werkje zouden mogesr
wraakera , waaraan, onzes bedunkens , de laàtíle hand der Befchaaving, liet novum premntur inn ae:iu;z, ontbreekt. Trouwens zulks belijdt de Dichter zelf riet onduidelijk in liet Voor.
bericht, waar hij zich van het onvolmaakte van zijnen arbeid ge
kundig toont, om, voor het gebrekkige in dit voort-noegzam
zijne filipperuuren , een vijgenblad te zoeken itt-brengflva
de gewigtiger bezigheden zijns levens. Wij onthouden ons
hierop te antwoorden , en meenen geen ongunftig oordeel over
deeze dichterlijke pooging uit te fpreeken , wanneer wij den
regel van VOLTAIRE op den geichten Schrijver toepasfen

Tel brille au fecond rang, qui s'éclipfe au premie;.
En is het dat wij eerrib verder onthaal van de aangenaams
vruchten van zijn vernuft mogen te gemoet zien, dan is liet
onze wensch en raad , dar hij dezelve, in zijne oogenblikkeo van uitfpanniilg,gelreel doe rijpen, ten einde hij ook dens
fijnraden fmaak vergaste van keuriger Leezers en Leezeresfen
dien het toch , blijkens de boven gedachte en meerdere Naamen, waarop onze Nederlandfche Zangberg roerai draagt, aalt

geene gerechten ontbreekt om den weetlust te verzadigen ei

ook te verkwikken.

Tafereelen uit liet Bui/dijk Leven. Naar liet Iloogduitsch. Door
E. DI. OVERDORP, Geb. POST . Tide Deel. Te 4n:j?e; deam , bij
1. Allart , 1804. In gr. Sys. 403 bi.
dit Tweede en loathe Deel deczes bevalligen Werks bericht
B ijons
de Vertaalfter, dat deszelfs Schrijver is G. w. C. sT.ArEE. --- Ook hier vinden wij dezelfde aangenaam.e verfchei-

denheid als in het vooribe Deel. Lik der 26 Tafereelen heeft
zij-
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Zijne bijzondere waarde , en allen Bene gewigtige zedelijke
flrekkin ,. Aandoenlijk , en verrasfend tevens , is veelal de
ontknoping; en 'er heerscht in de meesten zeker zagt en
waar gevoel, en eeue warmte ,welke ons het gemis van avontuurlijke vindingen rijkelijk vergoedt. Ajles is hier uit de
i' atuur en het Iluifelijk Leeven ontleend; het Boek beantwoordt alzo ten vollen aan deszelfs Titel , en levert, voor den
zuiveren en nog niet verwenden fanaak, een niet minder aan
dan nuttig onderhoud op. 1Wenschkundig en naïf zijn-genam
vicele Charm er-tekeningen ; ffchilderagtig , en der Natuure als
t ware ontkolen , de inleidende plaats- en natuur-befchrijvinsen. De Leezer oordeele.
„ Middeen uit haar hamertje zag de goede Hanna daken en
tuinen , en ook den boom voor haar huis , met een fchemerend
winteride^d overtogen; van de takken diens boons fchuddeden krnsfende kraajen , als zij zich even beweegden, fijn ftui
vend fneeuw af; lange ijskegels hingen , van de lage firodnken, als flonkerend kristal, tot over de venfters af; de bloeanen , die op den middag aan de glazen gefmolten waren , bloei
tegen den avond met meer lieraad weder op, en de vragt--den
wagens vierden op de Ilraat piepend en knarsend heengefleennt.
Voor haar venfter verzamelden zich goudvinkjes, meezen en
muschjes , welken zij dagelijks eenige broodkruimels toewierp;
terwijl zij hare vriendelijke ogen verkwikte aan het bont geyremel en het verhaast genot der hongerige vogelen."
„ FIet was een van die fchone lentedagen , door welker
lieflijkheid men zich zoo gelukkig en bezield gevoelt, dat
men de flerkite fehilderijen der dichters voor zwakke fchaduwen moet houden. Een frisch zagt koeltje waaide ons zoo
werflerkend tegen , dat wij ons ligter en als opgeheven gevoelen : de bladeren der kerfenbloeifemen ritfelden, en tuimelden
digz, als fiieeuwvlokken , al draajende en zwevende op den
grond. De perenbomen bukten zich onder hunnen witten last;
de appelbomen gloeiden van hoogrode knoppen , tusfchen
welken maar hier en daar een witter bloeifem zich opendeed;
vogels zongen van verre en van nabij ; en een aantal glanzende
bloemen ademden ons hunne welriekende geuren , met den
verfterkenden reuk der jolige takjes, toe," enz.
„ Rood als een kolengloed viel de morgenglans van eenen
vrolijken dag, in den aflopenden zomer, door de venflers van
'let vertrekje , in 't welk de brave Predikant van LYYlffad nog
in een' rustigen gezonden flaap nederlag ; de kleerre ruiten van
het ,;lasvenftQr, met de gehele ramen , maalden zich op den
grond en aan den wand , op welkers vurig licht de fchaduty
van enkelde bladen , en der violieren van het bloemenbed,
voor het venfter, zagtjes trilden; en drie overoude, regt over
het bed slaande fchilderijen , felieueu, door elct vriendelijk
,
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Lie rer, dan over ieder der bijzondere Stukjes ons gevoel i
te zeggen , of. van eeuigen derzelven een dor .geraamte tes
geeven, willen wij. onze Leezers onthaalen op een geheel
Tafereel,. en kiezen daartoe dx, hetwelk ten opfchrift heeft:
WILL'ING'S DOCIHTER.

Iiet was kermis in Rodau. Bij zulk eene landelijke markt
zijn, zoo als men weet, alle lieden van het dorp , en driest
zelfs bezoekers, be.tet ,dan, gewoonlijk gekleed; alsdan wane
delt grien, van bezigheden ontflagen , heen en weer in( een'
geftadig n drang : voorbij de kramen wemelt een bont ge.
druis en gefnap van eerie menigte toefchouw:wers , en weinig
kopers. Men bereidt zich vreubde en verdriet ; 'er wordt
veel gefpxoken , genoeg gegeten , en meer dan genoeg ge,
dronken.; in de herbergen krielt het van boeren en hand+,
werkers , en ton iaatl en vindt niet zelden de verbindende
wondheelei daar ook zijn werk ; de kamers van Predikanten:
en Schouten zijn rit opgeklede manlijke en vrouwlijke geilalten, met gefprekken en verhalen, die uit verfcheiden klee
door elkajider rtrifchen, met het geklap-nekrigvwad
kopjes , het geklingei der glazen , met luid geroep.-pervan
en f'chaterend gelach, met tabaksrook , en allerlei fchertferijen, vervuld. Zoo was het te Rodau.
Een groot gezelfchap van Predikanten , en andere bekendeiz
uit de nebuuríchap, en onder hen ook de Schout van .,het
dorp , niet zijne vrouw , hadden zich in de Pastorij verzameld , wijl men in het betimmerde ambtshuis niet zoor goed ,als
hier, de plegtigbeid van dien dag tvaarnei n kon. Tot zoos
lang liet gewoel der menfchen. wat verminderde, zouden alien dáár blijven , en dan allen bij den ambtman een kostlijk
avondmaal genieten. Zoo was de affpraak.
In het raam vn een open venfler zag des ambtinans vrouw„
met Benige vriendinnen, ea den edelen jongen Prediker vai'
een niet ver van daar gelegen dorpje, op de geruisvolle meng
fchendropmen neder. ,,, 6 Ziet eens welk een. wonder !" riep,
fchielijk des ambtmans vrouw: „ daar komt Dominé Willing
niet zijne dochter aan 1 ~ dat is wat raars!' —: S kleiijk zag
de j oo gman op ; llerkeude, zoo aanflonds ,, met een kloppende
hart, he meisje, dat hij nog een paar maal gezien had, en
hoorde, van de telkens herhaalde uitlatingen van verwondering
over de aankomst , niers, tot zie:h eindelijk de volgende oorr
deelvellingen daar onder vermengden: „ Het meisje ziet 'er
waarlijk wèl uit; maar wat is een fchoon gelaat, als men zoog
is als zij ?" „ \Vaaroni?' _viel de jongeling in: „ íchoon is
zij . " en verder zweeg hij ' verlegen ftij, ,, $ ja ," antwoordde
cie vrouw: „ haar figuur is onverbeterlijk , en haai gezicht,
zeer fijn gevormd ; maar wat, bleek: ,, Dat geítadig..zorgen ,"
des alubtmans vrouw in; ;, dat onrustig begeren en bezui.
ni-
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tae, in 'e kort, de ziekte van gierigheid,

k d `k isfcihi#
verw wel voor aitiid van hare wangen verjagen."
De Predikant fci rir.te: de uiterlijke bevalligheid van hee
—iden zedigheid, en hare verflánt:ii+
meisje , hare zagte hefehe
ge gefprekken, hadden den , zedért kort in die buurt wone-n.
den man, bij de we&nige gele éitliéid die hij had om haar te
ontmoeten , zóó ingenomen, dat hij haar heimelijk 'tot zijli!
eci^igenute wenschte. Hear gedrag jegens hem, en zijn INer-w
ïwaid onderzoek, maakten 't hem waarfëhijnlijk, dat hna>•
hart en bare hard nog vrij waren. Floe nsocst liet hem finer
en , de al meer gehoorde be rdeling van hate overdrevetk
harigh aid; ((lie neen tot dus verre van verderen voordgang had
te rug gehouden) door eerre vrouw te horen bevestigen, die
hij wel .i1, was Nraar cht;g en voorbarig , doch- niet al's ee!i
ljsterénde isvaadf;zreekiter, kende 1
Hoe leed zijn hare, als die z_lfde vrouw verder zeide:
„ 1 k au 'et geen zCcord van fpreken; wijl men niet a`Itij4
weten kan, of de omstandigheden- niet wel grote' -fprorzaalnheid vorderen, ais-maar haar goede vader daar zoo niet onder
leed; — doch dit is te erg: de man heeft eerre vrij voorde
plaats; zij is zijn >_énig kind',, en- hii moet zich -Van de-ilI';e
moeder, en vooral van de dochter, zoo zien bekisibbelen.
Zij geven hein zelden meer dan eenige- ii;aivèrs in zijsi"zak;. ri
hij is vrolijk en Ius ti g, opgeruimd en aangenaam' infehap; hij bemint omgang en mededeling; doch, buiten wei
bekenden, komt niemand bij" heli, en. zij be--nigevrïouwd
zoeken ook Iniéthais. Komen- zij ergens , zoo blijven ,fly
gooit ten eten, oma- niet wéder gastelf te moeten hebben: niy
de avond maar nadert, dan drijft en di+ingt men tot heëngaan 1
,Aan is 'er t'huis nog zoo veel te doen, — zoo lang tot de tva-der hoed en fok opneemt. Ik hek den ouden man dikwils
hartlfj'k beïkiaagd: ,«men ziet fier hem zoo regt aam, da-t hij
gaarne blijven zoiv, en aan• een' Biet karig bezetten disck'
zijn hart wel eens zou willen ophalen; -- doch hij Irnoee
voord; daarom begrijp ik het Meat, há e hij het heden. heeft
kunnen doorzetten, om hier op' dè keurnis re komen."
De jonge Dothiné• beproefde vrerfél4hidén keren iets tri' o ttís Nuldi, in voord te brengen. „ Nik-, gij zult het zeW well
zien !", kreeg hij tot antwoord: „ tVi11i4cg s dorp' is geen uur
vaas hier; wij hebben den l'angles -dagti , en- den grntfchen Bache
door manfchijii: om tien tlren behoeven- zij-ëei'st van hier tevertreid:en: -- ja, wij zullen ons rijel+tuig aan den ouden, man
aanbieden-; maar gij zult zien' dat dè dochter her niet zal eoè
geven ,dat haar vader het avondnre^o teler ons nuttige; — doch y
als het ecniglaits mogelijk is, zni i zij wn haren zin eens niet
-
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Daarmede hoard zij op; riep 1km resa laan op zijde , e* sluis t
eerde hem, —. niet cane onisezoii+tes reid , thet welke fomwijE
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ten anders niet flegt gezind mensch eerre voor f egt gehoudene
denkt te ergeren of te beftraffen, — aaniagen in, die de ligt&innige al• te gedwee aannam, en vervolgens met eenige be.
Menden ten uitvoer bragt.
Even daarnaa kwam Willing met. zijne dochter. — De zagte
bios, die zich bij den aanblik van het talrijk gezelfchap op
het aangezicht der jongvrouw verfpreidde , gaf haar onhefcluijflijk veel bevalligheid , en niemand kon naalaaten , hare
edele geftalte, haar fprekend ei innemend oog, en de gehele
#jnheid harer vorm, te bewonderen en op nieuw te befcbou+tven; terwijl de jonge Predikant met de inniglte deelneming
aan haar hing: — doch hoe meer men den vader, die voor
geen' huislijken lijder gehouden wierd, riet welkom - groeten,
roet vragen, en met aanbiedingen overlaadde, des te merk
bijna kunílige koelheid, met welke de dochter-bardews
behandeld wierd: weinig; vragen, en befpiedende en verroordelende blikken , vielen haar alleen toe.
'Er wierd van huislijke dingen gefproken: met de warmte
van Bene deskundige wilde zij deel aan het gefprek nemen;
doch ,'er wierden aanmerkingen, >,00 als men altijd kan aan
gemaakt: „ Dat men 't nier alcijd zoo naauw op 't-voern,
zuinigst moest overleggen." Zij zweeg, getroflèn, en vreesde wezentlijk voor een zoo gemengd gezelfchap te veel huis
te hebben. Doch, zonder agterdogt, ge--houdelijkgfprn
voelde zij geen onbillijkheid; maar eenigfinte mináchting. Minachting grijpt den genen, welke zich achtenswaardig gevoelt,
wan,, het hart, zoo dat het fierker dan gewoonli k klopt; daarom zal hij, die van 't gezelfchap verfchoven rordt, om zijne
eigene waarde vol te houden , voor zich zelven , en voor
tien die hem horen, zich altijd wel kort, maar buitengewoon
levendig , welfprekend en aantrekkend mededelen. Zoo onderhield zij dan ook alleen den jongen Dominé, met zulk
een zuiver gevoel, zulk een juist oordeel, en zulk een tref,end verfland, dat hare woorden hem nog meer betoverden
4n de bevalligheid harer gebaarden, in welken hij, tot zijn'
troost, geen een' trek van koude, zoo als men bij eene gierige altijd waarneemt , ontdekken konde. Alleen hare zedige, en fijn elkander roerende lippen , herinnerden hem aa t
de , uit verfcheiden waarnemingen overeild gemaakte opmerking: „ Dat een gefloten mond een gefloten hart tekent."
-- En even als een zieke, vol levenslust en levenskragt,
fehielijk vreest, en fchielijk weêr moed vat, zoo wisfelden
kommer en hoop zich In den, door het vermogen der liefde
gekluisterden , jongeling telkens af.
De jongvrouw trok een breiwerk uit haar' zak, en bego*
knap en ieverig haare naalden te roeren. „ Ei! ei ! " riep een'
Item, tamelijk flekelig: „ boe ieverig 1 op een kermis komt
gaven werk te paw, de kasten tillen tog eiel vol worden."

Met
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Met een ligt te vinden voorwendfel verliet zij de kamer, er
trok , alleen van den diepgeroerden Predikant gezien , haar'
zakdoek te voorfchijn, droogde fchielijk hare ogen af, keerde ras met een opgehelderd en vrolijk gezicht op hare plaats
weder , en breide rustig en fill voord.
1 Iaar verëerder gevoelde even zoo zeer de zagtheid, met
welke zij leed, als de flandvastigheid, door welke zij zich,
van eerre welvoeglijke en aangename bezigheid , door verkleenenden fpot niet liet afhouden, met een aangenaam welbeha
hij kort daarnaa weêr niet wist, wat hij van haat-gen;to
denken moest: zij trad met haren vader, die haar juist naderde, ter zijde, en zeide hem niet luid, maar ook niet geheim.
vol , zoo dat men het horen konde : „ Ik zal nu maar die
-

twee bezoeken in het dorp afdoen, en de boodfchappen van
moeder uitvoeren: daar zal wel een uur mede heen gaan; dan
is het omtrent half zeven , en dan gaan wij aanitonds heen ; niet
waar, lieve beste vader! ?"
'Er wierden vriendelijk dringende en hevige tegenwerpitr•
gen daartegen gemaakt, bij welken zij zich op verfchillende
wijze vertoonde; geen woord, geen blik, ontging den jongen
Dominé : hij wist niet , of hij meer de aartigheid, of de
voorbereid fchijnende handigheid, waarmede zij vele gewigtig
fchijnende ontfchuldigingen voordroeg, —of de eerbied, met
lvelke zij haar' vader aan hoognodige bezigheden,herïnnerde y
— of de merkbare onrust , met welke zij het begerig eit
lagchend fiilzwijgen van den vader zag, — of hare eigen,
2igtbaar beflreden befluitloosheid, — of de vastheid van hare
>seiging, die zich telkens zoo flerk vertoonde, en met welke
zij het buis verliet , — bewonderen moest.
Toen zij weg was , begon de ambtman, van een' fchielijk
zich vormenden kring onderli und, Willing met onweérfIaanhike nodigingen te belÍormen: „Wi
j liebhen elkander in zoo
land niet gefi>roken; men moet zich tog niet geheel van metífclhen onttrekken ; thans zij ij eens eindelijk met alle onze
bekenden te famen, die den avond bij ons zullen doorbren{en : wij houden ons voor beledi^,rd en verfmand, wanneer gij
uw bolluit volhoudt: — 't geloop der menfchen is gedaan;
'er is nu niet veel meer te zien ; wij, mannen , gaan vooruit
naar ons huis, en de vrouwen komen tegen agt uren bij ons.
1 kt is alles tot een vertrouwlijk avondmaal acugelegd: moet
de•>sen nacht thuis zijn , dan laten wij u en uwe dochter
net den wagen brengen. 'Er zijn lieden genoeg uit uw dorp
?ier, door welken wij uwe vrouw berigt zullen geven, en als
uw dochter volftrekt niet blijven kan , dan heeft zij aan deze
gezelfchap.— Gij kunt niet weg." — Zoo omtrent fprak ment,
en zoo fprak men telkens weêr: de oude man haspelde eerst
w:lt tegen ; doch wierd wederlegd : zijn tegenítand wier!

zwakker; hij nam het gezegde ter harte, lachte, en zweeg;
hij
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Lij liet zich dankbaar de hand fchuddef ; op de fchouders
kloppen , en wierd van dell àmbtman , en zijn manlijk gezel]
(chap, als in. triumph weggevoerd: alleen de jonge J'redikant
,yen de huisheer, bleven" bij des ambtmans vrouw, en bij de
overige vrouwen in de Pastorij zitten.
Op den bepaalden tijd kwam Wiiling's dochter weder: I Iaitr
zigtbaar verbleken bij, 't berigt vn de verwijdering baars va-

,fiers, haar fc111elijk vragen, „ of hij ras zou wederkeren ?"
p— cie angst, lapt vell.el: zij hare handfchoenen wreef, toen zij
•va13 haar laat naar huis rijden lorde , — vcrfchci ?en gezeg^
.den , welken de betirijdinll, vnu haar hefluit , cat naar' vader naar
3e gaan en af te halen , ontdekten , -- en haar herhaald heengaan?
en clitzien, of hij nog niet kwart, — dit alles verwekte ver
fcheiden leden van 't gezelfchap eerie kleene valíche blijder
Schap, en opmerkingen over liet miskende meisje ; terwijl de
jongman op eerie geheel andere wijs met haar gevoelde! Hij
vroeg haar n._ar de reden van hare onrust, en haar antwoord
oonde, dat zij iets verborg; zoo zeer ais haar edel fpreken
.en gedrag genoeg toonden, dat zij van zich zelve niets • be.
hoede te verbergen. — Al dikwils was zij voor de deur vain
't buis geweest: toen zij allengs toebe:'eidfeen geweer wierd,
om de vooiTdï ega "_jen te voren , fne&de zij op nieuw naar
muiten ; haar v erfader volgde haar van verre : eensklaps ziet
hij haar doodt,bieek , met omhoog; geheven handen , eerie
fchrede agtcr;ua .,fis \v eggelen , en .•ciioot toe:
Zie ! daar was haar vader op (ie Prat -- weik een gezicht!
hoe zeer onder de verhe v . rleid van mensch^..j te zeii•bcheer=
felling, als onder de waarde van zijn ambt e i zijne laren neêrgezonken, — half dronken , en tuinmelend: van het vrolijk
nodigend gezelschap, van den kostlijken wijn , en van de nei.
ring verleid , had hij fcllieliik en niet matig genoten ; hij
had, in eerie donkere herïnnering aan de wagtende dochter,
ongenlcrikt de kamer verlaten, en den weg naar de Pastorij
genomen , op weligen hij eerst de kracht der bedwelming gewaar wi °rd. „ I-yelp mij ! — 6, Hemel! gij hebt het nu tog
bezien ! " riep de dochter: „eizijn maar weinig mení•chen op
fhaat, en ik zie, God dank ! niemand van onze gemeente : als
het maar niemand uit ons dort! gewaar wordt! — ach ! help mij
Item a.aníronds naar het priëel in den tuin brengen.!" — Moedig
en í}i1 geleidden zij beiden hein op de bank: — met een finekend oog verzogt zij om verfclionende te rug houding van
allen toeloop , en cone gerngtloze bezorging van een' wagen.
Minder zagt, maar niet minder beminnenswaardig dan voorheen , zeide zij „ maar ziet gij nu mijne en mijner moeders
heden zoo dikwils niet aaugehaanl gehekelde gierigheid : -waaröm zal ik u langer de oorzaak van mijne bekommering
verbergen, daar gij derzelver gegrondheid zelve ziet? Een en
ander foartelijk toneel (bee leatite nog vóór drie jaren)
heeft
—
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heeft ons bewogen, grote gezelfchappen zoo veel mogelijk te
.vermijden, en mijn vader liever, door de zorgvuldigfle opasfing, aan zijn huis te verbinden: — denk daarom niet
(bij deze tranen ,bid ik u, geef mij de hand daarop! deukt
daarom niet) flegt van mijnen vader; hij is de braaffte, trouw.
Ile, liefdevolfle man anderen hebben weer andere gebreken;
paar alleen ia het geruis van een vrolijk gezelfclhap, bij eeu
,glas wijn , vergeet hij zich ligt"
De jonge elan vervulde hare bede op het naauwkeurigst
vertelde alles aan des ambtmans vrouw, met verzoek om haen wagen : getrofffen,en met eene warme hartiijkheid, bad zij
liet meisje om vergeving, die haar dezelve met eene omarming
gaf: de koets wierd beheld aan de agterdeur der Pastorij, en
4e jonge Dominé geleidde vader en dochter tot in hun dorp .
Schaamte voor zijn kind, en verlegenheid over de zwakheid,
van welke de jongeling getuige was, — dit alles hielp deal
.roes van den ouden man zoo ver verftroojen, dat de gehele
ismenhang van 't gebeurde aan de bekommerde moeder kon
.onttrokken worden, en dat de avond voor allen, bijzonder
-voor den jongen Predikant , welke de nodiging out hier te
-vernagten gaarne aannam , nog heel vrolijk wierd.
En deze vond zoo weinig fporen van lage gierigheid, bejnerkte overal in dit huis zoo veel voetflappen van orde, deftigheid en aanzien, verheugde zich zoo innig over de vrolij3 e vernuftige werkzaamheid, en over zoo veel proeven van
edele gezindheden, dat hij den volgenden morgen waagde, de
-ouders van het meisje om de hand der uitmuntende jong
vrouw zonder bedenken te vragen. Een zegt ja, 't welk die
bevalii j,e met gloejende wangen lispelde, — een met vorige
ogen uitgefproken zegen der moeder, die den jongman reeds
een paar maal bij zich zelve als een' echtgenoot voor hare
dochter gewenscht, en hem nu van harte lief gekregen bad, -' eens trouwhartige omarming, -- en naderhand eene plegtige
belofte des vaders, dat hij voor het toekomende voor onágt1

faatnhe id op zijne neiging zich eindig gewaarfcliouwd zou
houden , — knoopte en verfierde het *voor een geheel
`fehoon leven gefloten verbond.

'je tir'ee a'*i Ire Lar.rl eden, of de Gefchiedenis van THOMAS ROEMLUST. Eerie Bijdrage tot de Volkslethire. Uit het Engelscla
ve.°:`aall en :it5cs ei en onder de Zi7.2fp; euk: Voor Christendom en Zeden. Te Haarle:n, bij J. L. Augustini, í8e4,
In 'o. 202 bl.
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en boeksken van leèrzaamen inhoud en heilzaame ftrel.
kinge, 't welk, in de rechte handen vallende, veel nuts

en goeds zal kunnen fiigten. Het vertoont de leevens- ea
denkwijze van twee Vrienden : DEUGDLIEF eTh ROEMLUST^

beideia Landlieden; den eeneu eau man van goclr,dieníiiie bas
,
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ginzelen, en een daarmede overeenkotnfrig gedrag; detl gr>
deren van zulke beginzelen ontbloot , en , hoewel hij , in zij.
nen dagelijkfchen wandel, aan geene grove ongeregeldheden
zich fehuldig maakte, in geld winnen en het maaken van
vertooning in de waereld zijn hoogflen wellust (lellende.
DEUCDLIEF, de Vriend zijner jeugd, en, ondanks hunne ver
denkwijze, hein Reeds genegen, tragt hein Lan de-fchilend
losheid des gronds , op welken hij fiondt, te overtuigen, en,
ondanks zijne gertlstheici, hein te doen gevoelen, hoe hij aart
de overtreeding van zijnen pligt, in veele opzigten , zich fchuldig
maakte. DEUGDrazF moge, bij zommige Leezers, onder het
vermoeden vallen van zijn fink te overdrijven ; zijne redekavelingen en raadgeevingen , algemeen gevolgd wordende ,zouden veel goeds kunnen voortbrengen. Het nadeel van many
gel aan godsdienílige grondbeginzelen , en van het fireeven na
weelde en pragt , vertoonde zich, op Bene treffende wijze,
in ROEMLUST'S twee Dogters, die, overeenkomflig haares Vaders gemoedsneigingen opgevoed , beiden in haar huwelijk
hoogst ongelukkig wierden ; van welke de eene vroeg over.
leedt , doch de andere, van hartre verkeerdheden inzigt ge.
kreegen hebbende, tot den weg van godsvrugt en deugd te
verhaal der leevensbeteringe deezer Dogter ic-rugked.Ht
.opmerkelijk. AIleenlijk is het ons bedenkelijk voorgekomen,
of ook niet hieromtrent iet overdreevens plaats hebbe. Met
dat alles, en ondanks Lenige andere aanmerkingen, welke onder het leezen ons zijn ingevallen, mogen wij dit boeksken,
als leerzaam , fligtelijk , en de goede zaak van den Gods.
dienst bevorderende , met volle ruimte aanprijzen. De Ver
-talings
vrijwel uitgevallen.
Handboek van Welgemanierdheid en Zedelijkheid, in Karakter
Vooral ten dienft`e der Jongelingfchap. Naar het-fchetn.
Hoogduitsch vrij gevolgd. Van C. P. FUNKE, Opziener der
Vorstlijke Kiveekfchool tot Schoolmeesters te Desfau. In II Deelen. Ijle Deel. Te Zuiphen, bij H. C. A. Thieme, í8o4.
In gr. avo. 152 b6,
ij vinden hier de tekening van e' karakters, den kinde*
ren allen (het laad{ e alleen uitgezonderd) ter waarfchuwing ; de karakters zyn opzetlijk een weinig overdreven ; ent
wij houden het boekje ter voorlezing aan jonge lieden bij;
uitnemendheid gefchikt. Een verftandig opvoeder heeft bij
hetzelve overvloedige gelegenheid om op de gelijkvormigheiá
aan zodanige voorbeelden bij zijne kweeklingen te wenken ,
en gefchiedt dit enigzins fpotachtig en niet wijze voorzichtigheid , zo laat het voorzeker iets goeds na, en de jonge
lieden° nemen zich ongetwijfeld dan ook voor elkanderen,
buiten het oog van den leermeester , in acht. °Wij durven,
dit werkje alzo met vertrouwen aanprijzen.
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LETTER- OEFENINGEN,
Of de Bijbel in 't klein , en de
lTlenscli in 't groot. Door j. C. LAVATER , Diacon aw>
de St. Pieterskerk te Zurich. Uit het Hoogtduitsch.
Ijle Deel. Te Hoorn, bij J. Breebaart. In gr. ávo.
35 1 bl.
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it jaar hebben wij onze Letteroefeningen geopend
niet (Ie beöordeeling der 1Vagelnatene Werken vait
wijlen den beroemden LAVATER, uit wiens pen ook dit
Stuk gevloeid is. Wat 'er in het algemeen omtrent
dien Schrijver toen• van ons wierd aangemerkt, geldt
mede aangaande deezen zijnen arbeid, en verzoeken wij
dus onze Leezers aan zich te herinneren. Reeds de
Titel vertoont den zonderlingen Man, en zo doet geheel dit Boek. Na deszelfs leezing bevinden wij ons
nog buiten flaat, den zin en de reden van dien Titel
met volle klaarheid uit te drukken ; en wij twijfelen
geenszins , of anderen , die het Werk in handen neemen , zullen zich in gelijke onzekerheid bevinden omtrent deszelfs ei;etfijken aanleg. Alleen dit is blijk
dat PONTIUS PILATUS, of liever de tereehttiel--bar,
ling van CHHRisTUs voor deezen Romeinfchen Landvoogd, wij zeggen niet de fcheering en infag, maar de
leiddraad is van LAVATER'S aanmerkingen cn befpiege1 ragen. •-- Vreemd, geheimzinnig, en dikwerf vergezocht, zijn de meeste zeaken, ons hier medegedeeld,,
en doorgaans gevat in bewoordingen, naar eigen dunk
verkoozen. Ten deezen veroorlofde zich de vermaarde
Man , (wiens Nagedachtenis wij eeren) hoezeer met de
uiterfte braafheid des harten, onzes erachtens, te grootti
vrijheden : ook achten wij zijnen PONTIUS PILATUS,
offchoon ginds en elders niet ongefchikt tot voorlichting van het gezond verfland en opbouw van rede
Godsdienstkennis , veelmeer nogtans gefchreevetx-lijke
tot frichting van geloovige eit tot vroomeu ernst gefte Q
LETT. I8o5. NO. 6.
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de harten. Het Ongeloof, vreezen wij , -va,1 vit
Hem,, eerder in zijne cjwaalingen bevestigd , dan overtuigd, terugkomen, ondanks zijne hartelijke bedoeling
van het tegendeel.
Alvoorens nadere opgaave te doen van den inhoud
des Hoeks, ontveinzen wij onze bevreemding niet, dat
wij aan het einde van zekere Afdeelingen, en op zevesa
onder-fclieide.n plaatzen , als een oordeel des Schrijvers,
nagenoeg in gelijke bewoordingen, aantroffen zijne betuiging, „ dat hij het ter nedergeftelde, regel voor re„ gel , woord voor woord, had nageleezen, en niets
„ daarin gevonden, het welk tegen de Waarheid, of
tegen het oogmerk van dit Boek zoude ítrijdig zijn."
O ! welk Gene naauwkeurigheid en heilige fchrooni, zat
de Mijtlieke Vroome uitroepen: welk eene pedanterij
en praal met zijn Avro5iga of meesterlijk gezag, zegt
daarentegen een meer fcllerpziend Wijsgeer. -- Wij
voor ons zouden dc oprechtheid van eenen LAVATER
evenzeer geloofd hebben zonder zulke herinneringen.
Dan ter zaake. Onder de bijzonderheden , die wij in talboze menigte in dit Werk zouden mogen opmerken, ver
genoemd te worden, dat ons de Schrijver,-dientogzc
wiens vernuft en braafheid wij evenzeer en met voller,
Ernst prijzen, verpligt heeft, met eene Recenfie van he
eheele EerJle Deel aan deszelfs Ilot daarbij te voegen.
it, wij erkennen zulks gaarne, heeft ons, bij zo zon
een Stuk, veel moeite befpaard , om daarover-derlig
een. onzijdig oordeel te ftrijken ; en vermits wij over
het geheél bevinden , dat LAVATER In het toetzen van
zijn Wexk uitneemend gefaagd is , vermeenen wij geenert
beteren weg te kunnen infaan , dan zo wij den. Schrijver
vergunnen,; zijne eigene zaak in ons Maandwerk te bepleiten , en dit alleen ons voorbehouden , om eerie ent
andere onzer bedenkingen, met korte woorden, onder
zijne Recenfte te ftellen.
„ Po1VTIUS PILATUS , of de Bijbel in 't klein, en do
Mensch in 't groot. Eerfte Deel. — Wat mag wel
het oogmerk van den Schrijver zijn? — Den Bijbel,..
— CHRISTUS , de Menschheid,
-- het
„ zoo als hij die groote voorwerpen beíchouwt, -- aan
menfchen, die met hem eenftemmig gevoelen (Sijsn,; pathifeeren), tot onderwijs, veríierking en vreugde,
» voor te ílellen
„ Het boek, van liet begin tot aan het eind, achter
„ eIl
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„eeiltattdei;cn fehieli;k_ doorgelezen , — of -ftukswijze
„ lbefchouwd, is in éénen geest, -- dien vàn eerbied
voor. den. Bijbel, -- verecring van CHR ISTUS (*),
„ -- en gevoel van de waarde der Menfchelijke Na.
,, ;tuur ge:chrecvcn. — Naar de opgave van den
Schrijver moet het zijn -- ,,, een Magazijn van
Meufehelijke, Christelijke, Dichterlijke, Zedelijke
-- ,,, (Maar, ja,
waarnemingen en gevoelens.
(ind?i;i ztele) eigene gevoelens en gewaarwordingen)
— over den mensch " — (Daarvan hebben wij,
in het volgende Deel , nog meer te wachten. ) -,,, Eene fehildering van de Verhevenheid en Laagheid ,
— van dc waarde en het diep verval der nienfchelijke Natuur," -- ,,, Een Menfchenboek, --- een
,,, Gei'chrift, tot Schande en Eer van ons Geflacht;
— leesbaar voor Christenen, -- ,Nietchristenen(r), -,,,t on(*) Aan deezen zijnen eerbied voor den Bijbel, en veree.
ring Vin CHRISTUS, willen wij gaarne toeschrijven, dat LAVATER in de keuze van bewoordingen, en in het gebruik der
H. ' Boeken , door zijnen ijver zelven wel eens gezondigd
heeft tegen 1 rikte Waarheid en Betaamelijkheid. Of dwaalde
hij niet, en sprak hij geene wezenlijke onwaarheid, die op
bl. 330 zegt, „ dat van CHRISTUS getuigd wordt: Gij Heer!
„ hebt in den beginne de Aa;-de gegrond, en de Hemelen zijn
„ het we; /° mine;' handen , " enz. Woorden , die in deze
Cllden Pfklm, vs. 26-28, alleen den Eeuwigen God eri
Schepper ten onderwerp hebben. — Onbetaamelijk, wederonit
is de vrijheid, die hij zich veroorlofde , in naamen en uit
te fineeden , geheel ongegrond in de taal der-drukinge
Schriftuurc. Op bl. 175 vond hij goed , den Heiland, te'
recht flaande voor PILATUS , ash te duiden met de benoeming
van den Eeuwig- eenigen , in elk eenwig -eenig oogenblik van DEZEN
dag. Den Stedehouder betitelt his , bi. it , den'`Exec.r-teur
,'an het Nieuwe Testament: doch meest aanílootelijk t as het
ons, op bl. 344 , den H. Geest, aangeweezen te vinden onder de uitdrukking van almagtige Lrrc'ztdai^'e. ---=' \\íj onr^
houden ons meer te zeggen , daar het Onderwerp z'eíve em
de achting voor den overleeden Braaven ons tot ftilzwijgeil verpligten.
(t) Wie zijn deeze Nietchristenen , in tegenftelling der On.
ehristenen, terilond daarna van den Schrijver genoemd? Dit is
en blijft ons raadfelachtig. Eenmal, op bi. 337, vinden wij
gewaagd van een Laivatersc'z Christendom; en boven in deeze Receafie (preekt hij van zijne -eigene individuëele gevoelens
en gewaarwordingen: ongaarne, echter, zouden wij hieruit
-
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Onchristenen en Antichristeit; - voor K611ablod,,, digen , Warmbloedigen , Dweeperachtigen Y
(ó Ja ! voor dezen inzonderheid (*) ! — ,,, voor
Wijsgeeren," (Dit begrijp ik niet — of, het moest
„ nog komen (j)), ,,, voor Dichterlijke en niet Dich,,, ter-

,,,

,,

—

"

---

willen afleiden , alsof Bene zwakheid , van zich onder de
Christenen eenen Seétennaam te flichtenn , LAVATER ontzíerd
had, en dat hij de zodanigen, die in Christelijke denkwijze
van hem verfchilden , onder de Nietehristenen had durvex
rangfchikken. — Wij laaten de zaak onbeflischt.
(*) Dit fchrijven inzonderheid voor Dweeperachtigen mogen
wij zelfs in eenen LAVATER niet billijken. Zo niet het gezond Verfland de Inbeelding teugelt , de Hartstochten leidt
en in bedwang houdt , welk eene vreemde gedaante kullnetr
dan niet Godsdienst en Godsdienstkennis erlangen bij den ge•
voeligen mensch? wat is 'er dan niet, tegen Waarheid en Rede aan , uit den Bijbel te Naalen ? Men leeze den overbeken
wijlen den Eerw. STINSTRA tegen de Geestdrijve--denBrifva
rij. Het goed oordeel en de braafheid des harten veiligden wel
onzen LAVATER om niet anders dan net warmen ijver Deugd
en Zeden te beguntligen : maar, gelijk altoos het geval moet
zijn niet de zodanigen, die voor Dweeperachtigen hunne pen
opvatten, het vernuft en de verbeelding voeren hein menigwerf buiten het fpoor. — Een enkel taaltje zal genoeg
zijn. Hij doet ons , PILATUS aangaande, leezen, dat, des
avonds voor de terechtstell ing des Heeren , „ zijn kamerdienaar hem ontkleedde, — hij zetrede de flaapmuts op , —be,, val de fakkels te blusfchen. -- De Rillere nachtlamp brand„ de. Hij klom op zijn zijden bed, en de wacht fond voor
.de deur, — of liep op en neder door de koude voor„ zaal ," enz. Straks volgt 'er: „ PILATUS legt zich op de
„ rechter -- op de linker zijde, — hij vindt den flaap niet:'
Van meer belangrijken, doch vergezochten aard , is al.mede 's Mans aanmerking op de vraag der Engelen aan de
vrouwen, na CHRISTUS verrijzenis: Wat zoekt gij den LEVENDEN bij den uooDEDI ? Eene vraag , zegt LAVATER , „ van
eenen NB. diepen, wijdflrekkenden zin! — 0 ! dat zij
,, veelen de oogen mogt doen open gaan!" — Hoe vee
oprechte. Christenen, zullen zich niet moeten bedroe--len,
ven , gantsch onoplettend den Bijbel geleezen te hebben,
wanneer die zo geheimzinnig moet worden uitgeploozen, verflaan en toegepast!
(t) Wij zien intusfchen de mogelijkheid niet, om tevens
voor Dweeperachtigen en voor Wijsgeeren te fchrijven , in
den trant van LAVAIER. Want fchoon in dit Eerfie Deel ons
,otkkep xiiii v orxekomen, die Liefhebbers van Waarheid en
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?„ terlijke nienfclien ! " fomtijds met kinderlijke een.
votidigheid, — fomtijds niet bijtend zout, fomti^ds
„ in een vrolijken luim gefchreeven. — Uitflappen
„ en Invoegfelen , --- onverwagte wendingen , — en
,, het bijíleepen van vergezochte denkbeelden , treft
men overvloedig en menigmaal aan (*). Nu eens
,, verheft zich de Schrijver met eene Dichterlijke vlugt:
-- dan weder fchept hij behagen in het platfle profa.
— PONTIUS PILATUS maakt zekerlijk wel de hoofdperfoon uit; — aan hem is alles wel , en fomtijds
zonderling genoeg , — vastgeknoopt : — doch
„ men ziet zeer duidelijk, — dat de geheele Gefchie.
denis den Schrijver, als 't ware , tot een heerlijk,
„ en zeer ruim vat verftrekken moest, om daarin zij„ ne gedachten en gewaarwordingen van allerleiën
„ aart (t) neder te leggen. -- En, men moet er„ kennen, dat het hem fomtijds gelukt is , — dingen,
„ welke men hier volftrekt niet zoeken zoude, als aan
„ zekere plaatfee te verbinden , zoo dat zij fchijnen
kunnen, daar uit opgegroeid te zijn. — Het Geheel
„ heeft eerie zekere orde; — en toch bevindt men
zich bijna altijd in eene Poort van Doolhof, waarin
„ toch elke voornaams dreeven en zijlaan haar Nom„ mer heeft (hebben). — Een Bijbel in 't klein is het
„ in de daad. — Geheele Gefchiedenisfen, Tiraden, —
„ halkedelijken Godsdienst met genoegen ontvangen zullen, vree.
zen wij nogtans dat hij te veel aan zijne eigene individrtëele
g evoelens en gewaarwordingen den loop gegund heeft, om
bij de laatl en , als bij de eerflen, opgang te zullen maaken:
veel minder achten wij zijn Werk over het geheel gefchikt om
het Ongeloof, de Onchristenen en Antichristenen, van dwaaing te overreeden.
(*) Niemand befchuldige of verclenke ons des, dat wij

het

zelfde

gezegd en afgekeurd hebben.

(j ) Hoedanig de zamenhang en inhoud van deezen PONTIUS
PILATUS, of Bijbel in 't klein, tot een geheel verbonden zij ,
en van heinde en ver bijeengeraapt, mogen deskundigen Van
hier opmaaken. In waarheid is dit Boek een vat, of liever
een gantfche winkel, waarin de waaren zonderling genoeg gepakt of geborgen zijn; zo dat Hij al een meester Tovenaar
(een Oedipus) zijn moet, die gisfen konde, wat 'er niet al in
te koop is. Onder anderen drie Alphabets, of 75erleie fdort,
van Bijbelfche Vraagen , die meer dan an dit Boekdeel
-

leflaan.
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„ halve (Kapittels, — Verfen , --, Spreekwijzen a _
„ -Voorden en voornaame aanzichten der Schrift (*)
worden, op ailerleië wijzen, te pas gebragt, en zoo
„ te famen geíleld 5 dat het oogmerk van den Schrijver, - cm den Bijbel den menfchen dierbaar (t) te
„ maaken, n het geheel niet miskend kan worden.
(Iet geen vocriif gezonden wordt , en uit zeven
,,, Schriftuurplaatfen bellaat, -- laat ons terflond den_
„ geest van het geheel overzien.
„ De hoorreden toont het oogmerk zoo duidelijk aan,
,, dat geen Bcöordeelaar van dit Werk hetzelve dui,, delijker zal kunnen voorílellen (-.).
„ Het IVde fluk bericht ons de 4anleiding tot dit
„ Gefchrift.
En het Vde, eerie flanmerking voor Geleerde Lezers,
, is bijna fpotiichtig, maar toch goedhartig (S).
„ Het VI Hoofdíluk , over PILATUS zelven , laat
,, reeds aanftonds klaar genoeg bemerken , wat men te
-, ver(*) Evenwel, daar wij nergens Benige bepaalde Aanwijzing
van de menigte plaatzen aantreden, die LAVATER uit den Bij
overneemt , en op zijne wijze te pas brengt , wordt 'er-bel
zeer groote bedreevenheid in de Schriftuure vereischt, om
telkens na te gaan , of zij te rechte, dan wei tegen den wezenlijken zin aan , van hein gebezigd wierden , zo als wij
hiervan ten minoen één aanmerkelijk voorbeeld ontmoet heb
(zie noot * bl. 239) ; waaraan wij ons verpligt achten elke n-ben
Leezer te herinneren, die zich niet op het gezag of oordeel van den Schrijver goedvindt te verlaaten.
(t) Het rechte woord, durven wij zeggen; veel waarachtiger , onzes inziens althans , dan zo hier ntattig, of duidelijke
gefchreeven fond: dan toch mogten wij 'er aan twijfelen !
(^.)De voorneame inhoud dier Voos-redenis van den Schrijver
ingelascht in deeze zijne bovenflaande Recenfe, die wij, om
den Heere LAVATER alle recht te doen, daarom te liever heb
overgenomen.
-ben.
(S) Recenfent zal zich onder deeze Geleerde Leelers niet
rangfchikken , maar liever betuigen , dat hij noch het fpotachtige , noch den zin deezer Afdeeling heeft weeten te ranmen, bij mangel zeker van de onderfielde kennis aan de Duit
Geleerde Wereld en haare Gefchiedenis, of wel ter zaake-lche
Van zijne botheid. -- Zo de Vertaaler deeze plaats niet
flaafsch, en zonder die te verflaaie, heeft overgebragt, moge
hij dezelve, ten dieniie zijner Laudgenooten, wel net ecu

enkel woord hebben toegelicht.

PONTIUS PILATUS.

243

^., verwachten hebbe, en dat de Schrijver lust heeft,
om het zinbeeldige (Sijmbolifche),, algemeene en God,, delijke dezer Geschiedenis op te 1poorcn.
„ Daarop volgen Plaatfen uit Gewijde en Ongewijde
„ Schrijveren , welke PILATUS betreffen. -- De ge„ heele Lijdensgeíchiedenis des Heeren , voor zoo ver
PILATUS 'er eenige betrekking op heeft. --- Daar na
„ flay inerkingen daarover , welker hoofdfom deze is: -_
Deze Gefchiedenis kan niet verdicht zijn.` (*)
-- Een denkbeeld, het welk zich , het geheele Werk
„ dour , geduurig van nieuws , als een Wijsvinger ,
,

verheft.

„ Het VII Hoofdituk over het Toneelmatige, (Dra+
naatifche) der Bijbelfiche Gefchicdenis over het algemeen, en der Lijde,asge/chiedenis in 't bijzonder, --r
„ treft weder openbaar en onmiddelijk het groote
hoofddoel van den Schrijver, — ,,, om namelijk den
,,, Bijbel, --- den God des Bijbels, -- de Gefchiedenis
des Bijbels , — de Mlenschheid, het onderwerp des
Bijbels en der geheele Natuur, zijnen Lezeren recht
eerwaardig te maaken.` --- Ons ten minflen heeft
„ dit Hoofdstuk in het geloof aan de Bijbeifche Waar, heil gefterkt en met den geest der Bijbelfche Gefchiedenis meer bekend gemaakt (f-).
„ In het Tweede Boek komt de Schrijver nader bij de
eigenlijke Gefchiedenis. -- Hij begint bij het Ge, vangennemen en binden van den IIeer; - laat ons
„ nog
(*) Gelijk de Schrijver in dit gedeelte van zijn Werk het meeste
redenkavelt, en zijn onderwerp op zichzelve, en in verband
met vroegere en laatere gebeurtenisfen , befchouwd heeft,
mogen wij met volle waarheid zeggen, dat wij deeze plaats
met het meeste genoegen lazen , en dezelve voor eene belangrijke bijdraage aanzien tot de waarheid der Heilige Gefchiedeuisfeu.
(t) Dit durven wij den eerlijken LAVATER niet nazeggen.

.HIij neemt hier te hooge vlugt voor onze gewoone menfche.
lijke begrippen; ook bedient hij zich van woorden, en eene
voordragt, waarop hij mogelijk te zeer gefteld was, om zijne
gevoelens met nadruk te uiten. Wij befehouwen liever den Bij
als een onopgefinukt en waarachtig verhaal van Gods han -bel
zonder daarin iets dramatisch te-delingmtMsch,
zoeken. Dus verfchillen wij te zeer in fmaak van den Schrijver,

om genoegen te kunnen vinden in deezen zijnen arbeid.
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„ nog Benen erníligen blik werpen op de(n) belang
„ rijkfte(n) aller nachten , en -- neemt ons alsdan,
„ met zich , bij de hand , terwijl hij den Heer van
KAJAFAS naar PILATUS begeleidt. — Hier wordt
;, veel, — gelijk men welligt zeggen zal , ... al te
Dichterlijk gefchilderd; — dikwijls tot in de kleinfle
„ bijzonderheden (details) toe , uitgewerkt. -- Nu
„ eens laat de Schrijver ons in het flaapvertrek, — dart
„ eens in het hart van PILATUS een' blik werpen.
„ Ook van PILATUS Huisvrouw worden hier eenige
„ Dichterlijke wenken gegeven (*).
„ Over den gebondenen toefland van jFsus komen
„ Aanmerkingen voor, welke menig eenen Lezer door
„ de ziel zullen gaan, en welke, zoo als het ons toe„ fchi'nt, niemand, ten zij de Ligtzinnigheid in eigen
,,perfoon , befpotten kan. -- Inzonderheid worden
wij op den tijd, wanneer dat gebeurt, opmerkzaam
„ gemaakt.
„ De Aanmerkingen bl. _*5o—I5 , over de woorden:
,,, Oordeelt hem naar Uwe Wet ! ` — en die , welke in
het VIII{Ie Hoofdftuk , over de befchuldi gingen tegen
voorkomen , aangaande het frul.
JESUS ingebragt
van liegen , lasterm , en waarheidfpreken , kwamen
ons bijzonder gepast en ten hoogsten opmerkingwaar„ dig voor.
„ In het IXde Hoofdíluk, over de Vraag: Zijt Gij
de Koning der ?ooden ? heeft ons de Aanmerking over
het Incognito van allen, aan welke men zich bezon„ Bigt, vooral getroffen. -- Daar bij is ons voorgekomen, behartigenswaardig te zijn , het geen de Schrij„ ver over het vragen zegt. -- Wij zouden dit Hoofdfluk nog wel wat uitvoeriger willen hebben ( f)..
„ Het
(*) Zo de Hr. LAVATER verkoozen had , eene 111esfsade, of
dergelijk Dichttuk , onder den titel van PONTIUS PILATUS , te
schrijven, zouden wij zijn Werk als zodanig hebben te beoordeelen, en iets mogen toegeeven aan dichterlijke verzieringen. Nu ontveinzen wij onzen tegenzin niet tegen den Hoog
achten-duitfchenbasrmkvtPoëeischprf:nu
wij , dat de vroome Schrijver zich aan de Heilige eenvoudigheid des Schriftuurlijken Gefchiedverhaals vergreepen heeft
door zijne toegevoegde bijzieraadien: nu blijven wij ons ergeren aan de flaaprnuts; de nachtlamp en het zijden bed van
PiLAT S. (Zie noot * bi. 240).
t) Voor hun, die niet al te naauwgezet zijn, of de Aanmet--

,
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„ Het Xde grootti en wijdloopige Hoofdhuk over de
„ Bi jbelf he Vagen , Het welk, op meer dan honderd
„ blae zijden, grootfiendeels alleen flechts vragen uit de
Schrift behelst, welke onder verfcheidene Opfchrif„ ten verdeeld zijn , zal den minflen Lezeren beha„ ren (t); zelfs aan zulken welligt niet, die anders in
de wendingen en eigene gedachten van den Schrijver
,, gewerkingen regelrecht uit het Onderwerp vloeien , dan of zij
door menigerieie wending van het voorhel daartoe getrokken
worden, is zeker Veel goeds in dit VII en VIII Hoofdhuk,
dat overdenking verdient, en op de Zeden toepasfelijk is. —
In den trant, evenwel, waarin LAVATER fchrijft, vinden wij
geene behoefte van meerdere uitvoerigheid.
(*) Wij kunnen niet anders dan ons op deeze lijst plaatzen.
Geene betere aanleiding tot Bene zo breede uitweiding had
LAVATER, dan dit woord des Bijbeifchen verhaals: „ De Stadhouder vraagde hem ," den Heere naamelijk ; en terflond
grijpt hij het denkbeeld aan, om, overeenkomilig met den
titel zijns Boeks , in eerie reeks than Vraagen, uit de Schrift
overgenomen , en onder zekere Opfchriften gerangfchikt ,
tienen Bijhel in 't klein zamen te flellen. Met allen eerbied
voor de woorden en Texten , hier bijeenvergaderd , levert
dit geheel, zo als het hier ligt, onzes inziens, een vreemd
enen elmoes op. Praaien , uit haaren zamenhang en rede.
verband gerukt , en met andere, ten besten gelijkfoortige,
van eenen LAVATER, onder menigerleie, dikwerf zonderlinge
opfchriften , aaneengeknoopt„ ja bovendien naar den dweep
Tinaak van dien Schrijver niet zelden toegelicht,-spchtien
geeven ons niets minder dan eenen Bijbel in 't klein, of beknopt denkbeeld van deszelfs Inhoud. Wie op zulk eens
wijze ons Vraagen uit tienen ouden of hedendaagfchen onewijden Dichter, Historiefchrijver, of Wijsgeer, opdischte,
of , om beter te zeggen, Vraagen uit verfchillende Werken
van dien flempel, in zijne moedertaal, aaneenkoppelde; zou
deeze ons eenen iIORATIUS , LtvIUs ,CICERO, enz. of eenen VON
Dr L, VAGENenx, HOOFT, enz. in 't klein leveren ? Maar is
niet de H. Schrift een Werk van verfchillende landen, flijl,
inhoud en waarde? hoezeer zij liet woord van God behelze.
—Een bewijs van LAvATER's Aanmerkingen bij fommigen der
Vraagen gaven wij reeds boven, (noot * bl. 240) en het eerfle Opfchrift voor zijnen bundel luidt,Duivel/che Vraagen : niet zeer
uitlokkende , dunkt ons , voor den Leezer! — Eindelijk heb.
ben wij nog met een woord te melden , dat onze voorige Aan
(noot t bl. a.}q.) met volle recht ook Reek houdt om -teknig
Boek Ill, van dit Eertle Deel.-trenhlaiIofduk,
,
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„ genoegen vonden. -- Want het is een al te drooge
en langwijlige Bijbel in 't klein. — Hier en daar zijn
nog wel Vragen en Andwoorden ingevlochten, maar
„ welke bezwaarlijk zoo veele aangenaams bewondering t
als verwondering , verwekken zullen.
IIet laatite 1 oofdíluk, of het Illde Boek, is voor
,, het grootfle gedeelte niet anders . dan Bene ernftige
Parodie, Toepasfing, Uitbreiding der Vraag: ,,, Zijt
9 „ Gij de Koning der 7oode3z 2 ` — Welke, uit het
gezichtspunt van den Schrijver bezien , voor zijn
„ doel berekend is , -- maar voorzeker zeer veelera Le;, zeren zoo aanílootelijk , onbeduidend en tegen de
,, borst zijn moet, als dezelven aangenaam en onder„ houdend zijn zullen voor hun, die niet PAULUS zeg,, gen, denken , gelooven en gevoelen: -- ,,, Nie,,, mand han een ander fundament leggen, dan het geen
gelegd is, namelijk JESUS CHRISTUS."
Ziet hier het Oordeel van den Hr. LAVA TER , en tevens het onze , over dit Eer&e Deel van zijnen PoN'i.us PILATUS; een Werk, reeds in den jaare 1782 van
den vermaarden Man vervaardigd, en dat men den lof
niet weigeren kan van beide zijn vindingrijk vernuft en
gezetten ernst voor de zaak der Deugd en van den
Godsdienst op het blijkbaarst aan den dag te leggen. Daar evenwel het belangrijk onderwerp, het geen
de grondílag is van deezen arbeid des geachten Mans ,
niet in dien (maak van Beredeneerde Uitlegkunde
en í{riktere Befpiegeling behandeld is , die , gelijk
wij hoopen en vertrouwen , aan onze Landgenooten beter gevallen zoude, kunnen wij niet zeggen bij
ons een flerk verlangen ontwaar te worden naar de uit
een ander Deel, hoe gemakkelijk het an--gaven
ders ook daar bij aan ons gemaakt ware om van hetzelve verflag te doen. Wij neemen dus afícheid met
den wensch:

Claudite jam rivos , pueri fat prater biberunt.
!
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,Hemelvreugd over Menfchen Zaligheid , door efus geleerd, eye , ter aann.oed?áging in de pogingen van het
.i\Tederlandsch Ze deling -Geneotjchap, nader overwogen
in cc/Ie Redevoering bij de ,(1lbemeene IZergadering van
dat Genoot %chap , gehouden te Rotterdam den 9 4ug.
1804, door P. G. SPRENGEK VAN riJi , Predikant aldaar. Te Rotterdam, bij Cornet en van Baaien. lis
gr. Seo. 41 hI.

"t S

chijnt een vast gebruik te worden , dat alle de
Redevoeringen, bij (Ie jaarii k the Algemeene VeI:gadering van het Nederlandsch Zendeling-Gcnoótf hap
gehouden , gelijk zulks ook in • Engeland , geduurende
verfcheidene jaaren , gefchicd is, in druk verfchijnen.
Deze van den Rotterdamfchen Predikant sPRENGER VAN
LrjK. zal ook van de liefhebbers van deze Poort van
Leerredenen met genoegen ontvangen worden. De
fchoone Gelijkenis van het verloren lchaap is ten texte
gekozen , waarbij de Leeraar oordeelt , dat de goedhenrende blijd/chap in den hemel over het gelukkig voïbragt,
fchoon miskend, Euangeliewerk op aarde, de hoofdzaak
is , die Jeftis 'er mede wil leeren. Wij twijfelen, of
dit grond heeft. In de toepasfin ; , die de Zaligmaaker
zelf van zijne voorhelling maakt, Ik zegge u, dat 'er
a/zoo blijdfchap zal zijn in den hemel over eenen zondaar,
IIie zie bekeert , meer dan over negenennegentig rechtvaarci%gen, die de bekeering niet van Wooden hebben, wordt althans van het gelukkig volbragt, fr/won miskend, Euammeliewerk op aarde niet gefproken. Ondertusfchcn wordt
Iiierop geheel het gebruik, welk, naar gelegenheid des
tijds , van den text gemaakt wordt, gegrond. De algemeene Leer, die de Eerw. SPRENGER VAN EIJK, ook
voor volgende geuachten , 'er nu in vindt , is deze c
(i) Als wij liet fpoor van Jefus en de Apostelen volgen, slaan de hemellingen ons met belangneeming gade. (a) Gelukt het ons , door de genade van Jefits,
aan het heil van elendige zondaaren bevorderlijk te
weezen , de hemellingen verblijden 'er zich over. Waaruit dan ook de navolgende vermaaningen afgeleid worden: (i) Jefus en zijne Apostelen, die zich aan de bekeering van Jooden en Heidenen zoo zeer lieten gele
liggen , gingen ons voor ; zouden wij hen niet-gen
vol-
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volgen? (a) Dc hemellingen fawn dit ons werk met,
genoegen gade. Laat dit ons bemoedigen, maar ook
opwekken, om dit op de regte wijze te doen. (3) Verheugen de hemellingen zicll zoo uitermaate over de bekeering van eenen zondaar; dat wij dan ook dankbaar
erkennen , 't gene God tot hiertoe door ons Genoot
dat de terecht -fchapde,nor te
onze harten verkwikt. -- Als-brengivazod
rnen des Predikers vooronderftelling aanneemt, loopt alles geleidelijk af. Maar in dier voege worden uit de.
gewijde Schriften wel eens plichtregels afgeleid, die bij
nadenkende nienfchen geen verbindend gezag hebben.
Berichten van den Predikant KICHERER, aangaande zij
zending tot de Heidenen. Te 4rnjferdarn, bij J. Al--ne
lart , i8a5. In gr. 8ro. i55 b/,

M

en heeft veel hooren 4prken over dc terugkomst
van den Zendelite; i crr..r c:t uit Afrika , met
drie bekeerde I Iottentotten , waardoor het getal der
vrienden en begunftigers van het Zendelingwerk, ook
hier te lande , merkelijk is aangegroeid. En dit zal
wel eene der voornaamfte bedoelingen geweest zijn van
deze ondernomene reis. Met foortgelijk oogmerk wordt
ook, zoo 't fchijnt , dit verhaal in 't licht gegeven.
Het is doorden Heer KICHERER aan Direteuren van
liet Engelfche Zendelinggenootfchap, op hun verzoek,
toen hij onlangs in Engeland op zijne terugreis was,
fchrifteliik medegédeeld , en daarna door voornoemde
Dire&euren gemeen gemaakt. Men zal het ongetwijfeld vervolgende , ook in de Gedenkfchriften der Lon-denfche Maatfchappij van Zendelingfchap , waarvan
reeds verfcheidene Deelen , in 't Nederduitsch overgezet, voorhanden zijn, kunnen lezen. De voorname inhoud was uit de uitgegevene Stukken van dat Werk,
en uit de Maandelijkfche Berichten van het Rotterdamfche Zendelinggenootfchap , reeds bekend. Men zal
echter nog wel gaarne het een en ander, volgends de
eigen opgave van KICHERER , bijeen willen hebben.
Men vindt in dit Boekjen eene befchrijving van de
Boschjesmannen, en de wijze , waarop dit wilde volk,
op een afíland van tusfchen de vier- en vijfhonderd
wijlen ten Noordoosten van de Kaap de Goede Hoop,
don
-

ISEitiCHTEN VAN DEN PREDIKANT RICHERER. 249

door Broeder KICI-IERER tot het Christendom wordt
gelokt , en velen van hun werkelijk, uit den iaat der
grootftc woestheid, tot belijdenis van het geloof der
Hervormde Christenen gebragt zijn. De Berichten loopen van 's mans komst aan de Kaap , in Maart 1799,
tot den tijd van zijn vertrek , in Januarij 18o3. Het
Werkjen is voorzien van twee Platen , waarvan de Gene.
eene afbeelding van KICHERER en de drie door hein
medegebragte Hottentotten, MARIA, JOHANNES en MARTHA , bevat , de andere de verblijfplaats van dezen
Zendeling aan de Zakrivier , met de daar aangelegde
huizen, koornvelden, tuin enz. vertoont.
Wij zien met genoegen, dat 'er bij zulke ruwe, van%
Godsdienst en zedelijkheid geheel ontbloote menfchen,
zoo veel heeft kunnen gedaan worden, en bewonderen
den ijver en moed van onzen Zendeling ; maar bedroeyen ons over de dweepachtige gevoelens , die deze
lieden , te gelijk met den reinen Godsdienst van Jefus,
ingeboezemd worden. Zoo wordt, bl. 132, als een bewijs van Gods liefde jegens deze eenvoudige verblinde
menfchen , verhaald , dat , toen het eens één van de
Bootfuannaas niet gelukken wilde vuur te maken , door
het gewoone middel, van twee ftukkeli hout tegen elkanderen te wrijven , hein in de gedachten viel, dat hij
tens tot Jefus zou bidden , dien hij had gehoord , dat
de fmeekingen van zijn volk vervullen kon, en dat toen ,
tot zijne groote verwondering, de volgende poging oo.
genblikkelijk wel gelukte. Welk voorval hem de nood
Godsdienst deed in--zakelijhdvnb ke
zien; zoodat men mogt hopen , dat de vonk, die in
zijne ziel begon te glimmen, nimmer weder zou uitgebluscht worden.
Wij willen ook nog de befchrijving van de wijze ,
waarop men bij deze bekeerlingen den Zondag viert ,
overnemen. „ Op Zondag worden 'er geene wereldfche bezigheden verricht: van 's morgens tot 's avonds,
wordt de tijd in openlijke of afzonderlijke Godsvereering doorgebragt. 'Er wordt niet gegeten , voor dat
cie laatste openbare kerkdienst verricht is. Ook vindt
men geene menfchen ledig loopen. De inwooners van
onze Volkplanting hebben , op dezen dag, slechts één
Werk te verrichten. Dit werk beftaat in God te dienen.
Bij het einde van alle fabbathdagen is het altijd aan enel}jk, om te zien , hoe de gantfche Gemeente , dadelijk.
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lijk na het eindigen van de Godsdienstoefening., zitli
over de velden en heuvelen verfpreidt, oïn te overdenken , en God te danken, voor het gene zij geboord en
genoten hebben. Ik geef hun het voorbeeld , en zij
volben mij allen na. Waar ik ook gaa , ontmoete ik
wandelaars , in cenzaame overdenkingen verdiept , of
ncliter de boschjcs , of tusfchen de klippen of ro,tacn,
op den grond neêrgeknield, hunne zielen: in gebeden.. tot
God uitilortcnde." -- Iloe, dachten wij, dit lezende,
moeten de Fiottentotfche reisgenoten van Broeder, KY_
CHERER , over de algemeene Zondagsviering, Van de
Christenen in Engeland, en in de Bataaffche Republiek,
van wier Godsdienstijver men hun in Afrika zoo veel
verteld had , wel opgezien hebben.!
,

Disfertatio Juridi"ca inauguralis. De juenarum gravitate,
et ratione gaemrdmoduin minui miticarigtieposfint. Quant•
publico ac folemni examini fubmtttit C. R. VAILLANT;
Lugd. Bat. 18o5. In 8vo, pp. 79•
et ontvangen van Acadeinifche proeven is ons altijd
belangrijk. Zij zijn, als 't, ware, de voortekenen
van den aanliaanden bloei of het nftnftaand .verval der
Letteren in een Land; en niet zelden laat zich zit deli
doorgaans daarin heerfchen.lcn geest de richting var,
liet algemeen gevoelen voorfpellen.
Niet minder aangenaam, dan belangrijk, is voor ons
meestal deze ontvangst; daar het niet te ontkennen valt,
dat wij van tijd tot tijd , van de onderfcheidene Academien in ons Vaderland , if ukken ontvangen , die den
Leeraar en Leerling tot eer ftreklzen • en, uit het boven
oogpunt befchouwd, alles goeds voor de We--gemld
tenfchappen doen hopen.
Onder die th!kkcn behoort ongetwijfeld ook de thans
voor ons liggende proeve. De jonge Schrijver doet zich
in de Voorrede kennen als een leerling van de uitman.
ten te Hoogleeraars GRAS , WIJTTENB.AC.H , VAN DER.
REESSEL ell PESTEL; en de keuze en behandeling vat%
zijn onderwerp zoo wel , als de {Zijl en taal , waarin
deze proeve geíèhreven is , bewijzen , met hoe veel
vrucht hij hunne lesfen heet bijgewoond.
Na eerre korte inleiding over de vorderingen in de bebandeling vair het Lijfíiraífelijk Recht, verdeelt deSchrij,,
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ver deze Verhandeling in twee deelen. Het eerie deel
is gewijd aan het betoog , dat niet alle ftrengheid G
zwaarte van llrafFen doelmatig is ; dat men zich ten onrechte in vroeger tijden verbeeldde, de misdaden des te
zekerder voor te komen, naarmaate men dc flrafen ver
maar dat , integendeel, ook hier de Wetge,-zwarde;
ver op het meer- of mindere nadeel der misdaad voor den
Staat, op den geest zijner tijden, den aard• der Inwoneren, en den trap van befchaving in een Land te letten heeft; --- terwijl het tweede deel verflag geeft van
de overige middelen , welke de Maatfchappij , buiten
ítrafl'en , in haare magt heeft , om misdaden voor te
komen.
Het beílek van ons Maandwerk laat ons niet toe ,
dit alles in bijzonderheden te ontwikkelen ; doch wij
kunnen deze proeve gerust aan allen ter leezin aan
behandeling van, het-bevln,diwjsger
Lijfílraffelijk Recht eenig belang Hellen ; terwijl wij
dit verflag eindigen niet den wensch , dat de jonge
Schrijver in de loopbaan, welke hij zich voorstelt,_ de?
beloningen vinden moge , waarop zijne vlijt en zijne
voor de Academifche oefeningen zoo wel befteede tijd
hem aanfpraak geven.
Disfertatio Philofophica inauguralis. De caufs, tarn
phyfcis, quam moralibus, gziae indolem gentiuin inf rmant. Quam publico ac lolemni examini fubmlttit
W. L. VAN OOSTERZEE, Rotterodamenfis. Die I Feb.
í8o5. Traj. ad Rhen. apud 0. I. van Paddenburg
et G. van Tzerworst. In 8vo. pp. 91.
en vrij wel uitgewerkt Academisch proefíluk, over
een onderwerp, dat, na al 't gene 'er door velen
over gezegd is, nog wel eens nader verdiende beliandeld
te worden. De jonge Dr. heeft 'er wel niets nieuws
over gezegd, maar, uit 't geen hem de beste , door hete
geraadpleegde, Schrijvers hadden geleerd, vele kruik*
Ibaare gedachten en gegronde waarnemingen bijeenverzameld. Hij handelt over beide Poorten van oorzaken van '3
verfchillend Molkskaracer onderfcheidentlijk. Tot het eerte Poort, de phyffche of natuurkundige oorzaken , brengt
hij (i) de luchtsgefleldheid, zoo ten opzichte van desa

E

en-

Xt52 W. L. VAN OOSTERZEL, DISSERrATIO.

onderfcheiden graad van koude en warmte, als van de
zwaarte, zuiverheid, en meerdere of mindere vochtig
beid, en de winden; (2) de gelegenheid van den bewoonden grond, die inwooners van verfchillende geaartheid geeft , in de nabijheid van zeeën en rivieren, en
op een merkelijken afí'cand van beiden , in bergachtige
(reken en op eeneis effenen grond, in vruchtbaars en onvruchtbaare oorden; (,) het gewoons voedzel, waarvan men zich bedient. Tot liet tweede, de zedelijke oor
(i) de levenswijze, die zoo merkelijk verfchilt,-zaken,
bij wilde en min of meer befchaafde volken, bij zwervende horden , en bij hun, die het meeste werk maken
van den landbouw of koophandel; (2) de beoefening
van kunften en wetenfchappcn; (3) de regeringsvorm;
(4) de wetten; (5) de Godsdienstbegrippen en Godsdienstoefeningen, (6) en wijze van opvoeding. — Men
is, naar het oordeel van den Schrijver, hieromtrent tot
twee uiterften vervallen , terwijl fommigen te veel aan
phyfieke, anderen aan zedelijke oorzaken bijna alles toegefchreven hebben. Hij wil liever , met de meesten,
den middelweg verkozen hebben, en fielt dus, met allen grond , vast , dat onderfcheidene oorzaken , van
beide hoofdfoorten, doorgaans famengaan en famenwerken, om 't karac`ter van verfchillende volken te vormen.
Dit had, naar evenredigheid van het overige neer bekende en algemeen toegeflemde , uitvoeriger en naauwkeuriger moeten aangetoond worden; waarbij wij dan
eene wijsgeerige vergelijking van de verfchillende geiiartheid, zeden, gewoonten en geheele levenswijze van onderfcheidene volken zouden verlangd hebben. De Schrijver heeft goedgevonden, van zijne algemeene grondflellingen alleen de toepasfing op een enkeld volk, dat zeer.
verre van ons af gelegen is, de bewooners van Hindoflan in Oost-Indin, te maken; waarover ook nog wel
iets zou aan te merken vallen. Ondertusfchen verdient
de naarftigheid en goede aanleg van den Heer VAN OOSTERZEE lof en aanmoediging. In de Latiniteit zal hij
zich , in gevalle hij in de taal der Geleerden meer
fchrijven wil, nog wat moeten oefenen.
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De Geeste?ij kiae:c ontmas k7 erd: in een oprecht en waarachtig verhaal der onderdrukkingen, geleden, hij JOHAN
VAN :DALEN; geboortig uit Zeeland, en Friesfcen Candidaat ; met de verifzcatoire Stukken ena Documenten daar
agter gevoegd; ter befchaaming van de daar bij vermelde
Predikers der Waarheid, Liefde en Verdraagfaamheid.
Gedrukt voor Rekening van den flutheur , en alom te
be komen. 1805. In gr. 8ro. 63 bi.

J

OIIAN VAN DALEN , uit Zeeland , eerst Tuinmansknecht, daarna Hovenier, vervolgends Boer op eene
gepachte landhoeve, tot in Meij i8oi , kon nu de begeerte , dle hij zegt .voorlang gehad te hebben, om een
Leeraars- en Predik-ambt te geraken , niet-maltohe
langer wederflaan. Hij begaf zich dan kort daarna ,
zonder tijd te nemen tot de vereischte voorbereiding in
de Latijnfche taal , op reis naar Vriesland , met oog
om, of te Franeker, of te Groningen, te gaan-merk,
ffuderen. Hier vond hij weldra een deelnemend vriend
en wegwijzer in den beruchten Predikant MEIJNERS, die
hem raadde , zoo hij te Groningen , (gelijk te vreezen
ítond) bij mangel van aanbeveling, niet mogt Hagen,
alsdan zich liever naar Lingen te vervoegen. Bij den
Groningfchen Hoogleeraar ABRESCI afgewezen, kreeg
Lingen bij hem weldra de voorkeur , daar men, federt
een geruituen tijd, in het toelaten van zulken, die zich
in de oude talen en geleerde wetenfchappen niet geoe.fend hebben , nog al gemakkelijk geweest is: waaromtrent echter onlangs , zoo als wij met blijdfchap uit
gene openbare aankondiging gezien hebben , betere maat
genomen zijn. Aan deze HoogefchooI vertoefd-regls
hebbende tot injulij i8oa , keerde hij nu genoeg geleerd,
en van een voldoend getuigenis van den Theologix Profesfor Primarius voorzien , naar Vriesland terug , in hope
van aldaar , door de Clasfis van Bolswaard en Workum ,
tot den Predikdienst toegelaten te worden: 't geen hein
ook , voornamelijk door de gedienflige hulp van Do.
ADAMA, Predikant te Koudum, in zoo verre gelukte ,
dat hij , op diens voordracht , tegen de Kerkelijke Wet,
in eene ClasIs contra&a van 8 door hem willekeurig uit
leden , reeds in Augustus van dat zelfde jaar-gekoznc
geëxamineerd, en , met algemeene ftemmen 7 onder het
LETT. I805. Q. 6.
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getal der Candidaten aangenomen wierd. Men wist dit
ook , in de daaraan volgende volle Clasfis , door de
meerderheid goedgekeurd en bekrachtigd te krijgen ,
met dat gevolg , dat VAN »ALEN , niet lang daar
Leeraar bij de Gemeente van Njega , in-na,to
Vriesland , wierd beroepen. De minderheid , hierover verontwaardigd, liet dit geenszins met flilzwijg€rd
voortgaan. De Predikanten VISSER van Warns en FERrF
van Molquern , beiden als kundige Leeraars uit hunne
Schriften met lof bekend, trokken het harnas aan, en
verzetteden zich , als Mannen van eer, tegen het befluit
van hunne Clasfis. 't Ontbrak hun niet aan allerduchtigfle bewijzen der onwettigheid en onvoegelijkheid van
den gedaanen flap. Men belloot nogtans vol te houden; waarom de minderheid zich dan ook tot de zoogenaamde Frzefel;e Kerkelijke Comris(îe fehijnt vervoegd
te hebben, door welke in September 1804 wierd helloten , de Clasfis van Bolswaard en Workum aan te
fchrijven, en quail te gelasten, om het Candidatismus
van VAN DALEN te vernietigen. Intusfchen was ook
het beroep van Nijega geïmprobeerd, en bij de Clasfis
van Walcheren beíloten , hem in geenen deele tot den
Predikdienst, dien hij in de nabijheid van Middelburg
had willen waarnemen, toe te laten.
Zoo veel blijkt ons , van 't gebeurde met dezen j. VAN
-DALEN , uit dit Lasterfchrift , door een zijner Vrienden, ter verdediging van de handelingen der Clasfis ten
zijnen voordeele, in de wereld gefloten. Men ziet daaruit middagklaar, dat het den man voornamelijk te doen
is , om eene gemakkelijke kostwinning voor zich , voor
zijne Vrouw en zeven Kinderen te verkrijgen; en welligt ontbreekt 't onder zijne voorflanders niet aan zulken, die, met deszelfs bekrompene omflandigheden begaan . het uit dien hoofde , in dit enkeld geval, met
de Kerkelijke Wet niet zoo naauw wilden genomen heb ben. Dit is nog wel eenigzins te verfchoonen. Maar
dat een duisterling, hij zij wie hij zij, om de zaak der.
Clasfis goed te maken, zich niet ontziet, om brave
Leeraars , die tegen liet influipen van onbekwaame en
ongefchikte lieden in hunne eerwaardige orde gewetens halve ijveren ,bij hunne Gemeenten van onrechtzinnigheitf
verdacht te maken, en als fchijnheilige vervolgers vary'
een vroom man in het allerhatelijkst licht te vertoonen,
ditiseene onverdedigbaare, regthelfche kunstgreep. Zoo-
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danig lot ondergaan , in diti Libel, niet alleen de jonge
predikanten vlssER en FERFF ,maar ook de Middelburg
Predikanten DRIJFHOUT en HENRI) , en de Hoog-fche
leeraars KROM en ABRESCH. Wij twijfelen, of 's Mans
Vrienden, door zoodanig Verdedigfchrift , hun oogmerk wel zullen bereiken. 't Is althans te hopen, dat
neen zich elders niet zal laten verfchalken, om dezen,
en dergelijk flag vr.n lieden, uit verkeerde barmhartig
aan hun brood te helpen. Men-heid,nrvog
moest VAN DALEN raden , tot ploeg en fpade terug te
keeren , of elk ander bedrijf aan te vatten , waarbij hij
zijn Christendom behoorlijk zou kunnen aan den dag
leggen.
Zak-boek voor Prac?iferende 4rtzen, ter vermijding van
Scheikundige en Pharmaceutifche misjlagen in het voor
Geneesmiddelen ; door B. TkOBISDORFF,-fchrijvena
Hoogl. ia de Chemie cn Pharmacie te Erfurt. Benevens de Disfertatien van J. P. DURING , over zommige
dwalingen, welke men in het voorfchrijven der Genees
moet vermijden. En S. i OCKEMMA , over de-mideln
voornaamte Jlercuriale Geneesmiddelen. Te Groningen,
bij T. Oomkens. In gr. 8vo. Te zamen goo bl.
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e werkzame Oud-Apotheker B. TIEBOEL, te Groningen, levert ons hier eene Vertaling van drie bijzondere lezenswaardige Stukjes. ~ Het eerfle, 't welk
het grootste gedeelte uitmaakt, bevat die van een Hoogduitsch Werkje van den met roem bekenden Scheikundigen TR OMSDORrr , het welk, zoo als reeds uit den
Titel blijkt, eigenlijk zal flrekken, om vooral zulke Art=
zen , die buiten de gelegenheid geweest zijn , om de
Chemifchc Pharmacie te befludeeren , een' leiddraad aan
de hand te geven, volgens welken zij zich in het voor
Geneesmiddelen te gedragen hebben , om-fchrijvena
de grove misfiagen te vermijden, die zoo dikwerf, omtrent de Chemifche en Pharmaceutifche regelen, daarbij
begaan worden. --- Ten dien einde vindt men alhier,
na dat de Schrijver, in XXII §§en, een kort overzigt der
ligehaamen van de drie Natuurrijken , met betrekking
tot de Scheikunde, heeft laten voorafgaan, eene alphabetifche lijst van een groot aantal Artfenijmiddelen uit alle
drie de Natuurrijken; omtrent welken de Schrijver, zonR2
der
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der zich in te laten in een onderzoek vn derzelcer ge.
neeskundige krachten , noch van de gewone giften derzelven enz. , hoofdzakelijk, in de eeríte plaats , blijft flilflaan bij den gefchiktllein vorm , in welken elk middel
op zich zelve, naarmate van deszelfs innerlijke belland•
deelen, behoort voorgefchreven te worden; en waarop,
in de twede plaats, 'eene uitvoerige opgave volgt van die
iigchaamen, welke, in eene gewone temperatuur, zoodanig middel ontleden , of door hetzelve ontleed worden, en die derhalven niet te gelijk kunnen voorgefchreverr.
worden; omtrent welk laat{te de Schrijver inzonderheid
uitvoerig geweest is bij de verfchillende Zouten, bij
ieder van welke men alle de onderfcheide zuure, bogzoutige en de overige zoutioorten vindt opgetekend ,
welke het eeríle ontleden; desgelijks vindt men hij het
artikel Water (Aqua) eene zeer fraaije en leerzame tafel
van de hoeveelheid zouten, welke,.in eene gemiddelde
temperatuur, in een once water opgelost worden ; daar
heeft de Schrijver ook omtrent Tederen bijzon -enbov
vorm , in welken de Geneesmiddelen toegediend-dern
worden , eenige algemene regelen opgegeven. Van de
nieuwe fcheikundige benamingen, die echter, naar het
fébijnt , veelal door den Vertaler 'er bijgevoegd zijn ,
heeft hij geen gebruik willen maken, om dat hij daar
verwarring vreest, die zeer gevaarlijk konde-vane
wezen.
Dit is de wezenlijke inhoud van dit Werkje, (waarbij
de Vertaler hier en daar, tusfchen [ ] , eenige aanmerkingen gevoegd heeft) 't welk allezins aan het oogmerk voldoet, en des te meer opmerking verdient, dewijl, gelijk uit het Vuurbericht blijkt, de meeste gezegden op proeven berusten, welke de Schrijver de moeite genomen heeft, daaromtrent werkftellig te maken. —
Wij mogen echter eenige aanmerkingen niet terughouden , welke wij onder het lezen gemaakt hebben. Its
de cerfle plaats fcheen het ons toe , dat hier te veel
middelen opgenomen zijn, die men thans met recht onder
de obioleta konde rekenen : bij Benige weinigen is zulks
wel, of door den Schrijver, of door den Vertaler, aangewerkt; dan 'er blijven hier nog een aantal overig, die
hier geen plaats verdienden , en omtrent welken niets
wordt aangemerkt. Daarentegen misten wij eenige middelen, die toch het Geneeskundig burgerrecht verkreen hebben; als b. v. , bij de Fab, de Fabce pechur im ,
het
,
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Ziet /foren L copodium , 't welk thans zoo wel in- als
uitwendig wordt voorgefchreven ; bij het liq. flnod.
Min. Hoffin., het liq. ilnod. compofit., een zoogeiioemd
zenuwmiddel , dat alle oplettendheid verdient ; zoo,
eindelijk, had ook het /erven fnbaaclilli hier veel eerder
gene plaats verdiend , dan het femen flap his ag ice. —
Voorts zouden wij ons ook niet kunnen vereenigen met
aommige aanmerkingen , welke hier , omtrent het een
en .ander middel, ter loops gemaakt worden. Zoo zegt
ne Schrijver b. v. bij de calx 7nuriata, „ dat dezelve bij
ons nog weinig in gebruik is;" waaromtrent wij liever
ezien hadden , dat hij dit middel , 't welk in Bene
goede hand van zeer veel nut is, had aangeprezen. Zoo
ilrookt het gezegde omtrent het extra&. chamornillre ook
niet niet de waarneemingen van COLLENBUSCH en zoo
veele anderen omtrent dit middel. Eindelijk zal ook'
niet ieder praciizeerende Arts onderfchrijven, het geen
de Schrijver omtrent liet extras zaan Kina zegt , „ dat
hetzelve, door afkoking bereid , alle geneeskracht in
Zich heeft." Zoude de Kina door het afkoken gene
^ingge deden verliezen; en leert de ondervinding niet
bovendien , dat men , bijzonder in hardnekkige tusfchenpozende koortzen , het meest kan uitrichten met
de eenvoudige poeder van Kina? •— Dergelijke bedenkingen zouden hier misfchien meer te maken zijn: dezelve kunnen echter niet opwegen tegen het nut vait
dit Werkje, 't welk door duidelijk- en zaaklijkheid de
voorkeuze verdient boven andere van dien aart, en 't
geen wij derhalven ieder Geneeskundigen gerustelijk
durven aanprijzen..
IIet tweede uit het Latijn vertaalde Stukje is de Inwijdings-Verhandeling van den Heer j. P . DURING, in
'iet Jaar i800 te Groningen verdedigd (*), die hier zeer
vel geplaatst is , wijl ze in der daad als een Aanhang
fel tot het voorgaande Stuk van den Heer TROMsDORFIS
mag aangemerkt worden. Even zoo als het derde Stuk je, 't welk eene Vertaling is van de Inwijdings-Verhandeling van den Heer S . FOCKEMA, in het Jaar I8oi
pp gemelde Academie verdedigd (t) -- Ons beftek,
in,

(*) De errorikus qui'iusdant, in Forinu1Ir°u ;ra pr1fc: nalans
e itandis.
(t) De pr^ecipuis Remodiis Mercurialibrts.
,
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intuusfchen, niet toelatende om hier even zoo uitvoerig als
wegens het eerí e Stuk te zijn, zullen wij omtrent deze twee
Verhandelingen alleen aanmerken, dat wij ze beide met
het grootfte genoegen gelezen hebben, en dat deze Ver
eer aan-handelig,rGoícheHgfl
opmerking zelfs van bejaarde Geneesheeren-doen,
verdienen. Inzonderheid beviel ons de wijze, op welke
de Heer FOCKEaJA onze Vaderlandfche Fabrieken in befcherming neemt, en dezelve tracht te verdedigen tegen
de aantijgingen, aan welke dezelve buitenslands b l oot

ftaan.
Tafereel der Oude Gefchiedenis; bevattende de vorderingegt
der Iiunjien en Traaije Wetenfchnppen. Door w. P uTHE1tFORD , D . D. Uit het Engelseh vertaald. [I^s
twee Dee/en.] IJle Deel. Te Zutphen, by H. C: A.
Theme. In gr. 8v0. 490 bl.

iets fchijnt gemaklijker , dan een Kort-begrip der
Gefchiedenisfen te vervaardigen. Veelvuldig is
de ílo:ffe, welke zich aanbiedt. Meer dan deeze blade
zijde zouden wij kunnen vullen met de bloote Naamen
der geenen, die deezen arbeid ondernamen. Dan bij derzelver be ordeeling zou het lot der meesten geen ander
weezen, dan dat zij die schijnbaar gemaklijk te. volbrea
gene taak zeer gebrekkig hebb çn afgewerkt. Deeze
waarheid, op de ondervinding gebouwd, brengt eigenaastig te wege, dat een nieuw Werk, onder dusdanig
eene gedaante zich aanbiedende, de verdenking van on-

volkomenheid doet opwellen. Wij erkennen, dat, op het
ontvangen des aangeduiden Boeks, dezelve bij ons. boven kwam. Onregtmaatig, egter, zou het weezen, aa,ri
dezelve bot te vieren. De Titel ook fchijnt iets meër,
en onderfcheiden van de veelvuldige Kort-begrippen der
Oude Gefchiedenis , aan te duiden. Deeze brengt. ons
een bepaald doel , waartoe dit Werk vervaardigd îs,
onder 't oog ; en 't is dit bepaalder doel , 't welk
dit Tafereel onderfcheidt van veeje andere foortgelijke
Werken.

Iet Voorbericht, hoe kort ook, Relt ons zulks onder 't Oog. Het Werk is oorfpronglijk .tot onderwi j s
en verbetering der Jeugd verordend. Bovenal heeft de
Heer Kra TtIERFottp 'er zich op toegelegd, om zijne Ilof
fe
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fe uit de egte bronnen te feheppen, om de grenzen van
ede Fabel van die der waare Gefchi.edenis te fcheiden, en
de menschlijke zaaken uit zulk een oogpunt te befchouwen , dat zij niet flegts mogen Itrekken om het verffand
re verlichten , maar ook om het hart ter deugd te vormen, en beginzelen eener waare Godsvrugt in te boe
-aemn.
Omtrent het meer bepaald oogmerk des Schrijvers, en
waardoor hij zich van de meesten zijner Voorgangeren,
in dit vak, onderfcheidt, vinden wij vermeld, dat hij,
f ij,is agtens , iets meer belangrijks hadt mede te dee1 n, dan een .bloot verflag van gebeurde zaaken; en dat
hij , door de vorderingen van menschlijke ontdekkingen , van fraaije Kuníten en Weetenichappen , met de reeks
an gefchiedkundige Gebeurtenisfen aan een te fchakei.:n , flofe tot nadenken en verder onderzoek zou aan
de hand geeven , 't welk niet alleen ten nutte van de
jeugd, bij haare intrede in de wereld, kon dienstbaar
zijn, maar ook belangrijk worden voor een ieder in 't
algemeen.
Dus ingelicht, lazen wij dit Ecrífe Deel, en moeten
bekennen , dat de Heer RUTHERFORD aan het voorgebeld doel volmaakt beantwoord , en ons een hoog.
fchatbaar Werk gefchonken heeft , 't geen wij onzen
Leezeren nader moeten doen kennen.
Naa eerre korte en zeer ter zaak dienende Inleiding,
bevat dit l erfle Deel veertien Hoofddeelen. Bij de beknopte Landsbefchrijving van de oorden, waar wij de
Volken aantreffen, en van .de lotgevallen , dezelve oud
bejegend, geeft de Schrijver een kort en zaakrijk-tijds
bericht, wegens de Kunflen , Weetenfchappen , Regeeringsge eltenis, Wetten, Zeden en Gewoortten, -Godsdienst, Opkomst, Bloei en Ondergang van Egyptenaar:,
tot aan de
.4sfijriers of Bahifloniers , Meden , .
verovering van Índiën , 'door DARIUS HIJSTASPES ; van
onderfelieittene4fiatifche Volken; voorts van Phoeniciers,
fooien en Grieken , tot aan het einde van den eerften
Pert/hen Oorlog.
Alles wordt in eenes manlijken fiiji voorgedraagen,
die zich zomtijds tot het verheevene, doch niet boven
de maate van den Gefchiedenis-ffiijl, opheft, en ten blijke
firekt, dat de Opfleller met veel gevoels zijn Werk
vervaardigde. De overgangen van het een tor, het ani
der
R4
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der Volk zijn on`,czogt , en. op eenti bevallige wijze
-fchakelen zich hunne GLfchiedemsfen aaneen. ZomwijIen laat hij, naa een volgreeks van Volken, zich als op
eene hoogte tot een algemeen overzigt verheffende, zich
hooren. Zo fluit hij het VII H., over de Regeering,
'J7etten, Zeden, Gewoonten en Godsdienst van de Perfen,
op deezen trant : „ Uit de gefchiedenis van all de Vol
ken, welke ik tot nu toe befchouwd heb, blijkt,. dat
de invloed van het bijgeloof en de Haagt van het priester
groot geweest zijn. De Egvjti/èhe,-domverbazn
Chaldeefche en Pef j jfche Priesters maakten tienen afzonderlijken (land van menfchén uit, en hadden bijzondere
belangen, van die der maatfchappij onderfcheiden. Alzo de weetenfchappen in hunne handen ter bewaarins
waren geheld , en zij tevens bedienaars van den Godsdienst , raadgeevers van den Koning en de Godfpraaken van het volk waren , wierd het misbruik van hunne
nnagt veelvuldig en onvermijdelijk. Dat gezag , vain
den Heinel afdaalende , immers welk men -voorgaf daar
van afkomhig te zijn , welk het welzijn der maatfchappij zo zeer bevordert , wanneer men het doet ferekkei
tot onderfchraaging der wetten, en tot bewaaring of hervorming der zeden van 't volk , wordt doodlijk en
verderflijk , wanneer men liet als - eed werktuig van
menschlijke driften en baatzugtige oogmerken aanwendt:
„ De Perfifce Godsdienst wierd weldra, niettegenftaande ZOROASTER denzelven befehaafd hadt, door de Priesters bedorven , die , ter bereiking van flaatkundige
oogmerken , en om de grove bevattingen van del menigte in te volgen , denzelven met verfcheiden kinderachtige.en ongerijmde plegtigheden vermengden, welke
deszelfs obrfpronglijke eenvoudigheid en fchoonheiil
ontsierden en deeden verlooren gaan. De Wijsgeeren
der oudheid, welke de grondbeginzels van den waaren
Godsdienst van valfcllen fehijn wel wisten te onder
maakten zelden zwaarigheid om 'het volk in-ichedn,
zijne . neiging tot bijgeloof den ruimen teugel te vieren. Ilet was alleen aan dien Godsdienst, welke ons
uit den Hefnel geopenbaard is , en in de boeken van
Godlijke ingeeving gevonden wordt, voorbehouden , om
cïe aanbidding van eersen zuiveren Geest, in geest en waar
on--heid,ovrglutfekmachpijn
der alle handen van menfchen in den Staat vast te flel
lent
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len , om heiligheid en deugd , zuiverheid van hart,
en oprechtheid van wandel , aan te beveelen , als de
eenigfle middelen om de Godheid te behaagen."
Reds in de Inleiding hadt RUTHERFORD Zijne hoog
voor de Geloofwaardigheid der Mofaifche en an--egtin;
dere Gewijde Schriften aan den dag gelegd, en in 't flut
der eangetoogene plaats zijnen eerbied voor de Openbaaring laatgin blijken. Te wagten was het derhalven, dat
hij in liet X I1. , over de Jooden handelende , dat Volk
niet ter loops en met weinig oiiderfcheidings zou be3landelcn, 't geen ons, in tie Kort-begrippen der Algemcene Gefchiedenisfen van den laatften tijd, te meer.
naalen voorkwam. Hij betuigt deswcgen : „ De Geíchiedenis van dit zonderlinge Volk verdient onze aan
zeer vérfchillende en gewigtige`opzrbten;-tlacinwe
in zijne Burgerlijke en tevens in zijnc Godsdienlligc betrekking, als een Oostersch Volk, en als het Volk van con.
Uit het cerfte gezigtpunt befchouwen wij het in het zelfde
Iicht als andere Natien, welke het voorwerp zijn van
de Historifche pen. Uit het tweede :ais 'de gunílelingen
der Voorzienigheid , - in wier handen die Openbaaring
van den llemel. was toevertrouwd, wèlkee eens de verst
afgelegene Natien en de onbekendile hoeken van de aarde moest verlichten."
Uit beide die óogpunten geeft hij der Wooden Gefchiedenis op. Bij den aanvange van de befchouwing uit
liet laatstgcmelde laat .hij zich hoorgin : „ Als wij de
7ooden in een Godsdicnflig licht befchouwen , opent
zich Bene verhevener orde van zaaken ter onzer be1piegeling. In de menigte van gefchiedkundige verharsien , welke de oudheid tot laatere tijden heeft overgebragt, ziele wij, dat menschlijke ftaatkunde en heersch.
zugt de onderinaanfehe 'zaaleen beflieren , en omwentelinge1i in de wereld te vege brengen ; maar wij ontdek
nergens dien Almagtigen arm, waardoor alles, wat-ken
in 't Heelal beilaat, in beweeging gebragt en geregeerd
wordt. --- De Heilige Boeken leggen de geheime oog`
vlerken der Voorzienigheid voor ons open , en Iigten den (uier op , welke de raadslagen van de Almagc
bedekt."
Uitvoeriger, dan men anders in een Werk van die beknoptheid zou verwagt hebben, is RUTHERFORD over de
Voorzeggingen van toel:omílige gebeurtenisfen , welke dezelve zodanig verkondigen , alsof zij reeds werklijk ge.
1', 5
beurel
,
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beurel waren. Hij noemt dezelve Won tier; „yes: van eetre
yerfchillende foort met die, over welke hij voorheen ge.
handeld hadt. Hij voegt 'er nevens: „De Almagt van de
Godheid wordt in geenen aan den dag gelegd , zijne AI
weetendheid wordt in deezen beweezen. Den íluier, waar•
snede de toekomst bedekt is, op te ligten; de gefchiedenis van toekomftige eeuwen open te leggen; den roert
van Koningen, voor dat zij het aanweezen hadden, te
voorzeggen, en den val van Koningrijken, voor dat zij
den middag van hunnen luister bereikt hadden, aan te
kondigen, — behoort alleen.aan Hem., die het toekom.
iUge even als het tegenwoordige doorziet , en aan die
geenen, wien Hij kan goedvinden de verborgene geheime,
van den Hemel te openbaaren."
Vreemde Volken , zo wel als d ooden , waren de
voorwerpen van de Voorzeggingen der Propheeten. Zij
befehouwden van verre de Omwentelingen, welke in de
Koningrijken en Steden, rondsoxn hun, moesten plaats
grijpen, en befchreeven de Gefchiedenis.van tijden, die
nog in het duistere verborgen lagen, in dier voege, als
zij de gebe irrenisfen aanfchotiwd hadden, welke zij-of
voorfpelden. — 'R UTIIEltFORD wendt hier het oog terug
op die Volken , welker bedrijven, hij in voorgaande
Hoofddeelen geboekt hadt, en toont, hoe in de Godfpraaken des Mood ashen Volks bijzondere melding gemaakt
wordt van derzelver verfchillende lotgevallen , voor*
fpoed en rampen; van -het luisterrit;; tijdperk , ' t welk zil
bereikten, en van:derzelver val. - ,,.Pit maakt," opdat
wij des Schrijvers eigene wóorden bezigen , „een glansrijk en tref=end gedeelte uit in dc Gcíchiedcnis der Hei;reeuwen; en dewijl het een bewijs oplevert van de God_lijke ingeeving der Heilige Boeken, kan het niet misfen„
of een omftandig verflag daarvan moet even belangrijk
z.ijii voor den Godvrugtigen, als onderhoudend voor den
weetgierigen navoric;,cr."
Hierop laat hij volgt eere fenoofne \rcrtaaling, met
tusfcl;engevlogtene aanmerkingen, e; roan vïjzingen van
dc vervullingen van deeze en geene der opmerkenswaardiglie Voorzeggingen , tegen de flsfjriers, NAHUM I, ,ij
en III; tegen de Chaldcm, JESAIA XIIL XLV: i, 2; tee
gen Babei , j sArn XIII, XIV; te;en Tijm= EZECHJPL
XXVI, en tegen Egypte, EZECmEL XXIX, XXX.enz.
Eindelijk toont hij, hoe, 't geen de Propheeten aangaande de 7oodfche Natie zelve voorfpeld hebben, niet
min.
,
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minder verbaazen d en wonderbaarlijk is , dan ten opzigte
van de gemelde Volken. Het ltrekt, in den tegenwoordigen verftrooiden toeland, aan de geheele wereld to
getuigen der waarheid en Godlijkhcid van den Gods•
dienst , aan hunne Vaderen geopenbaard.
„ Niets, " dus hefluit de Schrijver dit uitgewerkt
Hoofddeel , „ kan een wijsgeerig, of een godvrugtig .ge=
moed meer verban en , dan de hefchouwing deezer lange
reeks van Profetien, aangaande de oude Volken. Wij
ontdekken 'er in , niet de wijsheid van den mensch,
maar den raad van GOD. Wij zien liet Hoogfte Weezen zelve het boek zijner Godlijke raadsbefluiten openen, en de toekomst voor de wereld openleggen. Geene
eigenfc hap van GOD is verbaazender en onbegrijplijker voor
eindi ge weezens, dan zijne voorwestenfehap van toekom
volgende Eeuwen voor -ftigezak.nDchdisva
te befchrijven; het karakter en de lotgevallen vanNa--af
tien, die nog niet gebooren waren , op te tekenen; aan
Vorflen, voor dat zij het licht zagen, hunne rol op het
tooneel des leevens aan te wijzen ; over pragtige Steden
en bloeijende Koningrijken het richt/noer der woestheid
en het pasloot der ledigheid te trekken ; de grenzen van
het mogelijke'te bepaalen, en met oppergezag te gebieden over de natuur, die nog niet in,weezen is, — komt
Hem alleen toe, die van eeuwigheid tot eeuwigheid beflaat en alles doorziet. — De zo menigvuldige, zo zeer
vcrfchillende, en zo naauwkeurig opgetekende gebeur
eis{en, welke wij hebben aangeftipt, en welker .ver--t
gulling nog zo verre verwijderd was , konden alleen
voorzien wordeuu door de Alweetendheid van dat WeeZen, door wiens Almagt zij vervuld zijn geworden. --•
Profetie is een jteeds blijvend Wonderwerk op aarde:
eens fleur, welke uit den Hemel (preekt, en zijnen. Maa4
€-er aan alle volken en leeftijden verkondigt."
Geliik de Schrijver met geenc Aanhaalingen-den voet
der bladzijden gevuld , en 'er alleen bij gewigtige geval
Benige, bijzondere omflandigheden gebruik van-leni
gemaakt heeft , zo is dc Vertaaler ook fpaarzaam geweest niet die te vermeerderen. Den Vertaaler komt de
eere toe van een vloeibaaren en gekuischten flijl.
Nergens worden wij onderricht , wanneer RUTHERFoRD dit zo aanprijzenswaardig Werk opflelde. Alleen vinden wij bl. 284, ter gelegenheid dat 'er van de
.DQQde Zee erf derzelver veroorzaakinge gefproken wordt,
van
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van de Aardbeeving te Lisfabon in 't voorbijgaan gewag
gemaakt, en beneden opgetekend: Dit wierd gefchreevera
in 1788.
Naa zo veel van dit Werk gezegd, naa zoo veel 'er
ten voorbeelde uit ontleend te hebben, is het bijkans
noodloos te melden, dat wij het Tweede en laatfle Deel
roet verlangen wagten.

Verzameling van Verhooren, ondergaan door PICHEGRU,
MOREAU , GEORGES en anderen, betrokken in de Zainenzzveering tegen den Eeroen Conf l , enz. IIIde
en ' la atf e Stuk der ITlernorie enz. over gezegde Zamen
wering. Te AmnJlerdam , bij J. A. Crajenfchot en-zw
W. Holtrop. In gr. avo. 217 bl.

,
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ande beide Stukjes , waarop het tegenwoordige ten
ílot dient , hebben wij een vrij omftandig bericht gegeeven (*). Het geen thans voor ons ligt, laat, uit den
aart der daarin voorkomende d ie -en- dertig bijzondere
Verhoeren en Regtshandelingen, zulks niet toe.
Bij wijze van Aanhangzel vinden wij hier de echte.
Rukken , betrekkelijk tot den 'Zelfmoord van den OudGeneraal PICHEGr u. De Nederduitfthe Vertaaier plaat
dezelve, dewijl het Publiek is bezig gehouden met-le
veelerlei bedenklijkheden omtrent dit zonderling geval.
De zelf heid van den Perfoon werd door eenigen in twij.
fel . getrokken: geenen vielen in het begrip , alsof de
dood van dien Oud-Generaal ook wel het werk van anderen , en niet vanzijne eigene handen , geweest ware; meenende, dat het niet wel mogelijk was, dat iemand -op deeze manier zichzelven zou verwurgen. De
geregtlijke tul ken , tot dit geval betrekkelijk, en den
Zelfmoord bewijzende, worden hier in eenen bundel op-

gegeeven.
(*) Zie onze Letteroef. 13o4. hl. 375. enz.
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lernorie, ter Verdediging van den Generaal MOREAU 3
door deszelfs fldi'Okaaten BONNET, BELLART en PERIGNON. Uit het Fransch. Te do;lerdarn, bij M.
Schalekamp. In gr. 8vo. i 15 bi.
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trekten de drie Stukjes , welks laatfile wij in liet
naastvoorgaande Artikel onzen Leezeren bekend
Smaakten,
om
als een Deelgenoot in de Zamen
MOREAU

tegen BUONAPARTE te doen voorkomen , en-zwering
wel als regterlijk van dit misdrijf overtuigd , -- het
ontbrak dien Generaal niet aan Verdeedigers; en vinden
wij bier de Verdeediging zijner drie op den titel gemelde Advocaaten.
Deeze Verdeediging is met veel deelneemings en vuurs
opgeíleld. Naa eene opgave van de onwaarfchijnlijkheid der fchuld, uit het character van MOREAU ontleend, en aantooning , hoe de Beíchuldigde in eene
viermaandige Gevangenis kwijnde zonder verdeedigers
te vinden, eene enkele kreet zijns , Broeders hier van
uitgezonderd , treeden de drie Advocaaten ter zijner
verdeediging te voorfchiJ'n vol mannenmoed.
Het ontbreekt de Verdeedigers van den Generaal aan
tijd, om de omftandigheden van MOREAU'S openbaaren
Leevenswandel af te íchetzen. Ook is Frankrijk , ja
geheel Europa , niet dezelve bekend. Zij vergenoegen
zich derhalven met de zulke dier omftandighedcn voor
den geest te brengen , welke met de befchuldiging ,
waarvan hij het voorwerp geworden was , in verband
(taan. — Men zal met veel genoegen leezen, wat hier
ter ontfchuldiging wordt bijgebragt, ook wat de bewuste niet vroegtijdig ontdekte Papieren betreft, en de
volgende ontmoetingen tusíchcn PICHEGRU en MOREAU.
Voorts gaan zij over om meer bijzonder de Bezwaaren, tege n MOREAU ingebragt, te overweegen. Als het
rerjte Bezwaar melden zij de Nledepligtigheid, in het Ode
Jaar, niet PICI-IEGRU, en ontleggen hetzelve. -•-- I Iet
j veode Bezwaar is de misdaadige verzoening en betrek
PICHEnRU in Engeland, door bemiddeling van-kingmet
den Abt DAVID en van LAJOLAIS. Zeer veel lichts
wordt hier verfpreid over deeze in dit Geval zo zeer betrokkene Perfoonen , en om MOREAU'S onfchuld te too.en.— Het derde Bezwaar bellaat in Beloften tot Herflel.
der
-
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der Prinfen, door MOREAU gedaan; beloften, door de g&
ruchten geflaafd , die daarvan in Londen geloopen hebben.
De nietsbeduidenheid hiervan wordt bondig aangetoond:
:— Eindelijk komen zij aan het gewigti fle punt van het
Bezwaar, - rioRuAU's Bijeenkomílen met rice-IEGRu
en met andere Medebefchuldigden te Parijs. Alle deeze zamenkomd:en en gefprekkcn worden in 't breede ontvouwd , niet bijzonderheden , elders niet te vinden-,
doormengd , die MTORneu's onfchuld bepleiten. — Nog
wordt, als een vijfde Bezwaar , overwoogen , dat de
Generaal MOREAU de Zamenzweering niet heeft aange
eeven. Dit Bezwaar wordt uit den aart der zamenom1tcn en gefprckken en der wetten opgeheeven.
„ Teij flotte deezer treurige Verdediging," betut.
gen de Vrijfpreekers van MOREAU , ,, zij het ons ver.
gund een gevoelen uit te drukken , welk ons zwaar op
het_ hart gewoogen heeft , geduurende al den tijd , dat
wij dezelve fchreeven.
„ Mornnu wordt befchuldigd zich meester te hebben willen naaken van het Oppergezag, en tegen. den
Keizer te hebben zamengefpannen.
„ Neen ! wij bezweeren zulks bij de eer en bij den
roem, MOREAU is gecnzins fchuldig. Neen , MOREAU
heeft geenzins kunnen willen ons weder in alle de ijs
eenex nieuwe omwenteling ftorten ; hij , die-lijkhedn
maar al te overtuigend weet , welk een verílindend monkier eene omwenteling is , daar zij hem zijnen Vader
heeft ontrukt, terwijl de Zoon veldflag bij veldflag won.
Neen, MOREAU heeft den ondergang niet kunnen ver
dit Land , alwaar zijn naam met zo veel-langev
luister leeft. Hij , zo zedig, zo geheel vrij van alle
ítaatzugt, toen hij van alle middelen om te heerfchen
meester was , hij heeft geenzins begeerd te heerfchen,.
toen hij de middelen daartoe niet meer in handen had.
Hij , zo geheel vreemd van allen naijver omtrent die
weinigbetekenende mededingers , welken averechtfchre
Eeftuuren hem hebben voorgetrokken -- hij heeft geert
afgunst kunnen voeden tegen dat bevoorregt vernuft,
welk door de Voorzienigheid gevormd fclieen om de werkende oorzaak (regulctei,r) van een magtig Rijk te weezen, en voor welk men zonder oneer zwigten kan, zo
lang de plaatzen, in rang, laager dan de zijne, nog fchitterende zijn. Hoe! daar alle Vorfien van Europa na.
diens Bondgenootfchap dingen ; daar hij Sraatend`om
men heeft gewrocht en Kroonen uitgedeeld; heeft uien
dan
-
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áán nbg een oogenblik kunnen wannen, dat zich eeni3
denkbeeld van mededinging in het hart diens Mans heeft
]kunnen dringen, die , hoedanige ook zijne gevoelens, in
liet afgetrokkene , over de Regeeringsvorm van zijn
Land mogen geweest zijn , geduurende twaalf jaarera
meent getoond te hebben, dat hij getrouw was aan het
Beftuur , door den wil des Volks daargefteld. Hij
heeft aan JOUBERT, aan SCHERER en aan dit Heldenvolk gehoorzaamd; hij konde het geenzins zich tot oneer
rekenen, te gehoorzaamen aan deszelfs Opperhoofd."
,

La Navigation, Poëme en huit Chants, avec des Notes His.
toriques et Géographiques. Par J . ESM^NARD . II Tomes.
A Paris, chez Gi uet et Michaud. 1805. 8vo. 243 & 389
pag. l'IntroduEtion LXXI pag.
eere, dan, voor zoo veel wij weeten, ooit eenig
Grooter
oorfpronkelijk Vaderlandsch Schrijver, heeft de uitland.
fche Dichter van dit Werk, van wegen de Regeering onzes
Lands, genooten. Ten blijke van de goedkeuringe over den
lof, met welken aldaar van den Scheepvaart der Nederlanderen gewaagd , en verder in den lof onzer Natie wordt uitgeweid, wierdt , van hooger hand , den Heere ESM1NARD
een Gouden Eerepenning toegezonden. Eene fireelende
eere , inderdaad ! welke, indien zij, op de zelfde of eenige
andere wijze, bij voegzaame gelegenheid, ook aan inlanders te beurt viel , niet weinig zou bijdraagen om den•
bekenden Bataaffehen letterlust aan te wakkeren. Schooit
het niet in ons plan valt, uitlandfche Dichtflukken in ons
Maandwerk aan te kondigen , hebben wij, egter, om den
naam , welken dit Dichtfluk heeft gemaakt , voor ditmaal
van dat plan wel willen afwijken.
In de Inleiding voor het Eerfle Deel handelt de Heer
esMtr NARD vooreerst over de Franfche Poëzij in 't algemeen,
en over de onderfcheidene foorten derzelve, door de Franechen bearbeid; en ontvouwt vervolgens het algemeen plan
en de hoedanigheid van zijn Dichtíluk. Uit den aanhef van
dit tweede gedeelte der Inleidinge zal de Leezer over de
natuur des Werks eenigermaate kunnen oordeelen; weshalvea
t ier overneemen. „ De gang van den Scheepvaart
„ ouder alle bekende Volken , zelfs onder de half befchaafde Eilanden van den Stillen Oceaan, opent een tooneel,
t welk tot moeilijke bedenkingen aanleiding geeft. Wel„ ke ook de eerie beweegreden geweest zij, die de men
_, fchen heeft genoopt om de gevaaren der Zee te braveeren, hebzucht fchijnt overal de tweede plaats te bekleeder ;

t,6

J. •tsM NÁk1

„ den; overal neemt de Koophandel deeze opkomende kunir
„ te baat, en welhaast opent zij voor den Oorlog eene nieur
we loopbaan, geleerder misfchien , doch niet minder heilloos voor het menschdom. Door dien algemeenen uitflag
„ getroffen , hebben de \Viisgeeren gereclentwist , of de
„ Scheepvaart een heil of onheil zij. -„ Dusdanige voorf^ellen der befpiedelende Wijsbegeerte,
te moeilijker op te losfen , omdat men het omtrent de
grondbeginzels bijkans nooit eens is , behooren niet tot
;, de Dichtkunde. Maat dit groot tafereel van den Scheep, vaart, nu eens handeldrijvende, dan oorlogvoerende, nu
„ eens vreedzram . dan op landverovering doelende , dagt
,, mij, tot lciddraa;l van het plan van mijn Werk te moeten
„ dienen , en zijnen gang bepaalen.
„ Mijn oogmerk was niet, gelijk zommigen voorgegeeven
„ hebben het daar voor te moeten houden , de algemeene

,, gefchiec'enis van den Scheepvaart in verzen te brengen,

„ die , omtrent de vijftiende eeuw , bijkans de gefchiedenis
„ van het menfciieiijk geflagt is geworden. Alleenlijk heb ik
getragt, de kindsheid der kunst te fchilderen, en ben haaren
voortgang gevolgd in de gedenkwaardigfle tijden, tot aan
„ het tijdclip der voimaa'.ctheid , welke zij thans heeft be„ reikt. De groote gebeurtenisfen , op welke de invloed des
„ Scheepvaarts zich ligt liet befpeuren , de onfterflijke ont„ dekkingen, die deszelfs gebied hebben uitgebreid, heb ik
„ eigeneartig op mijnen weg ontmoet. Mij dagt, dat het
„ voorbijgaan van dezelve, om mij met verdichtzels te be-

„ helpen, een werk van vernuft noch vindinge zou geweest„ zijn. Doch , wanneer het der gefchiedenisfe aan daadzaa„ ken mangelde , of wanneer de nutteloosheid van voorfchrif„ ten haare dorheid zou vermeerderd hebben , heb ik geuor„ deeld, dat de dichtkunde het hulpmiddel der verzieringe
„ niet moest verwaarloozen."
Zodanig is het algemeen ontwerp deezes fchoonen Dichtfluks, 't welk met deeze fraaie regels aanvangt:
Je chante les travaux de l'art audacieux
Qui pour franchir les mors Interrogea les cieux:
Art puisfant, qui de l'homme a doublé Ia patrie;
Qui courba 1'Océan fous fa noble indufirie;
Dans les plis d'une voile emprifonna les vents,
Et, portant les mortels fur des chateaux mouvans
Aux lieux 'ou Ie foleil fembloit fuir fobs les onder,
Agrandit la nature et réunit les mondes;
Qui , fur les Hots foams à fes vastes desfeins
Fit gronder le tonnerre allumé par nos mains ;
Mais qui, dans fes fureurs , entouré de viaimes,

Asfocia du moms le génie à fes crimes.
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In zijne Zangen een gerègelden tred houdende, worden
eerst de oude Volken , Egyptenaars , Tyriers , Pheniciers , Grieken en Romeinen , vervolgens de laateren , Venetiaanen,
Spanjaards, Portugeezen, Hollanders, Engelfchen, enz. ge
hunne voornaamfle verrigtingen ter zee vermeld,-noemd,
en ten laatfte ook de Ontdekkingsreizen, vooral in de voor
ondernomen. De Aanteekeningen , agter el--gandeI?uw
ken Zang geplaatst, zijn zeer uitgebreid, en zullen wel zoo
goed als de helft van het geheele Werk bedaan.
Met Bene gemengde aandoening van vermaak en finart Iazen wij den zesden Zang, Holland, onder andere, ten onderwerp hebbende: vermaak, omdat dezelve ons aan den
Mister en het vermogen onzer Voorvaderen herinnerde ;fmart,
van wegen de diepte der vernederinge, tot welke dit Land
zeden is gedaald. Ter proeve willen wij een en ander flaal
overfclirijven. Tot lof van de nijverheid der Batanven, en
]hoe zij , door kragt daar van, aan hun eertijds afzigtig Ge-.
west zijne tegenwoordige gedaante gegeeven hebben, luidt
zijne taal:
J'en attente tes champs et tes marais fanvages,
Batave indullrieux! quel dien vint fur tes plager
De la me,' mugisfante enchatner les fureurs?
Qael art d'un fbi impur disfipa les vapeurs,
Et, de mille canaux at%rmisfant la rive,
Fit circuler leur onde épurée et captive?
Qui remplit ces déferts d'nn people courageux?
Qui èreufa ces basfins, et d'un limon fangeux,
Oíá le rofeau férile ofoit a peine éclore,
Fit pies ports à Neptune et des jardins á Flore3
IJoe de Hollanders , door het aanleggen van Dijken en I et
^aevestigen van Duinen , tegen het geweld der wateren zich.
hebben veeeten te beveiligen, wordt aldus bezongen:
Mais avant que ce peuple, into snu fur les eau,
Du fond de fes imirais fit fortir des vaisfeaux,
fa forc:it d'adnrirer fa puisfante indufirie,
ii lui fallut aux Hots disputer fa patrie?
I1 fliut que le fol créé par fes efforts
Vit le courroux des mets fe brifer fur fes bords.
eouvent jusqu'au milieu de fes froids paturages
L'Océan mutiné fe creufoit des rivages ;
Le Batave enchaina ce monore menagant.
Des arbustes unis par on lien vivant,
Joignant au fond des caux leurs flexibles rapines,,
Et le fable entasfé qui félève en coilines
Entre I'onde agitée et Ie fol affermi,
Our fermé la Holiande 2 fon fier ennetni:
S
's rr. 18o5. no. 6.
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Des joncs, entrelacés, défiant la tempte,
Rèpousfent l'Océan qui mugit et f'arrête.
Le voyageur, fràppé de ces hardis travaux,
Sur fa tête alarmée entend gronder les flots,
Tandis que, fous fes pieds, l'art troinpant la nature
Fait nalire autour de lui les fleurs et In verdure.
Van den uitgebreiden Koophandel en Scheepvaart gewaagende, welke van Amfierdam op alle deelen der Aarde wordt
gedreeven, is zijne taal, daar hij de talrijke Schepen die
Stad doet verlaaten:
Les uns cherchent ces lieux, voifins de l'équateur,
O, des droits de Colomb perfide, ufurpateur,,
Et d'un prix imniortel lui dérobant la gloire ,
Le grand nom d'Améric n'a pu tromper l'hifloire.
Les autres vers le Gauge out porté leurs drapeaux;
Des Portugais furpris implacables rivaux,
A fes vainqueurs plongés dans un lathe c'éli.e
De 1'Inde enfanglantée ils arrachent l'empire,
Et dans l'Afie esclave, avides conquérans,
Portent de nouveaux leers et de nouveaux tyrans.
O des navigateurs redoutable fcience !
Des arts et de la guerre invincible alliance!
Par toi, d'un peuple obfcur que dédaignoient fes rois
Les monarques d'Afie out adoré les loin ;
Le Surinam, 1'Hydaspe, et les clamps malabares,
Les mets de.l'Indoflan, et ces lies barbaren
Ott le nlalais féroce enfouit fes tréfors,
Des cités du Batave out vu couvrir leurs bords.
Schilderagtig, bovenal, en vol van poetisch vernuft, is de
befehrijving, welke de Heer Esvt NARD van liet vangen van
den Walvisch doet. In de fraaiheid der plaatze zullen wij
voor haare uitgebreidheid ligt verfchooning vinden. De Dichter
begint van het oogenblik, waarin de Walvisch door den Harpoenier, met zijn wapentuig, wordt aangevallen, en zet het
bedrijf voort, tot dat het Zeegedrogt is afgemaakt, en na het
Schip gefloept wordt. Zoo ras , aan zekere kenmerken , eeia
Walvisch zich vertoont,
Sur les flots apaifés f i1 volt l'eau jaillisfante
Que lance dans les airs, d'une haleine puisfante,
Le colosfe nnimé que cherche fa fureur,
A 1'inflant tout est prêt: fans trouble , fans terreur,
Sur un esquif léger le nautonnier f élance.
Le bras levé, l'eeil fine, it approche en filenee,
Mefure bon effort , luit le tnonflre flottant,
Et d'un fer imprévu. Ie frappe en.l'évitant.
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Soudain la mer bouillonne, en fa masfe ébranlée;
Un fang épais fe méle à la vague troublée;
D'un long mugisfement l'ablme retentit;
Dans des goufl'res fans fonds le monore f engloutit;
Mais fa fuite est cruelle, et'fa fureur est vaine:
Un iii, au fein des Hots pourfuivant In baleine,
Au Bntave attentif rend tous fes mouvemens;
Par l'exck•s de fa force elle aigrit fes tourmens;
:Rien ne peut les calmer: le fer infatigable ,
)maggi do remords qui pourfiiit le coupable,
La perce, ia déchire, et trompant fon effort
En once clans fes flancs la douleur et la mort.
Lasfè enfin de lutter fous l'Océan qui gronde,
De fes anties glacés fur l'écume de l'onde
Elle remonte encore et vient chercher le jour;
Le fil qui fe replie annonce fon retour:
Ausftot, dirigé par ce guide fidèle,
1L.'intrépide pécheur arrête in nacelle
Au lieu matne ou Ie monore, épuifé, haletant,
Lève ui téte enorme et refpire an instant:
.11 para,.; mille coups irritent fa vengeance:
Terrible, ii Ie ranime , et de f queue iinmenfe
B.at l'oa:':. qui bouillonne et bandit dans les airs;
Sa rage, en foulevant Ie vaste fein des meis,
Exhale ca tourbillons le foufle qui lui reste.
\ialheur nu nautonnier , dans ce moment funeste,
Si 1' ^vircn leer n'emportoit fes canots
Loin de 1'orage afl'renx qui tourmente les flots 1
`fout f'éloigre; tout fuit: la baleine expirante
_Plunge, revient, furnage; et fa masfe effrayante,
t` ni fenible encor braver les ondes et les vents„
D'uu fling déjà glacé rougit les flots mouvans.
Aupres de fes vaisfeaux le Batave l'entratne.

JiJeog'i!igev.. áoóY i\ir. WILLEM BILDERDIJK. In Iii Dee/en,
Th :t:;yl : d^nt, bij J. Allart, i8o4. In gr. Svo.
(Vervolg.)

meeste gedichten in het IIde Deel dezer MengelinD egen
zijn niet minder den grootften onzer Dichteres
vaardig. Dat eenvoudige en natuurlijke , dat fpreukrijIte , den Ouden zoo gemeenzaam, welk een kracht geeft
-liet hier boven dat bulderende van zommigen , die dan
alleen meenes krachtig en verheven te zijn, wanneer alles
vervuld is niet akelige woorden , vol orkaanen , kolken,
4fronden, enz. Dat zulke Dichters van sILDrItDijK leeren,
het
Se.
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het ware fchoon door natuurlijke fchilderinge ten toon te
fpreiden. Zij , die meer aan hedendaagfche dan aan oude Poëzij gewoon zijn, mogen dit eenvoudige laag en plat noemen,
omdat de geduurige donders hun gehoor verdoofd , de blixemis
hun gezicht verduisterd hebben; wij zien hierin den man van
fmaak, die , doorfuld in de Griekfche en Latijnfche meesterukken , dat fpoor infaat , 't welk hem is aangewezen , eit
iróár hem betreden, door ROOFT, VONDEL, DE DECKER, de
VAN HARENS en andere Sterren van de eerie grootte aan onzen dichterlijken Hemel.
Omtrent eene keuze uit dit Deel vinden wij ons verlegen.
Hoe gaarne zouden wij veelen doen opmerken het meesterlij
welk in den eerften Bruiloftszang gelegen is! de klim.-ke,'t
ming is aldaar allerkuníligst; het dichtvuur, dat in het eerst,
als flaauw en fchier uitgedoofd, naauwlijks de aandagt tot zich
trekt, wakkert allengskens op, erlangt nieuw voedzel , werpt
vonken uit wijd en zijd , tot dat de vlam doorbrekende, en in
krachten en fiielheid toenemende , tot onze verbazing over
alle beletzelen zegepraalt , en op het heerlijkst ons in de
oogen fchittert. Dit gedicht is als een water, eerst ítil en
zechtkeiís vloeijende, ras Iterker ftroomende; eindelijk het
Vloeit, als een oabetoombre vliet.
Die, in bekrompen bedde omvangen,.
Langs de enge boorden die hein prangen,
Met fchuimend bruifehen nederfchiet.
Hij bruischt en fluift met hel geklater,
En rukt en fpoelt in 't ftortend water
En over de oevers zwalpend nat,
En firuik en bloemen van heur fengen ,,
Om d'oceaan voor tol te brengen,
Wanneer hij hem in do armen fpat. ( 4 )
Tot eene
wij den

teleer uitgebreide proeve uit dit Deel kiezeta
TROOSTZANG.

Niet altijd druipt liet vochtig Zuien
Van faamgepreste regenbuien ;
Niet altijd giert het buldrend Noord
IIet meir laat eenmaal af van woelen
De Zomerbranding laat zich koelen ;
De kalmte drijft het onweêr voort.

(*) Zie den p enoemden Bruitoftrzang.
;
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IJoe lang dan zal, na zoo veel weken,
Uw oog van fiaáge tranen leken ,
Uw hart nog bloeden, dierbre vrind?
Hoe lang, hoe lang zult gij 't verfcheien
Der lieve Moeder nog befchreien,
Die ge immers door geen' rouw herwint?
b Doe in 't eind dien form bedaren:
Stil. flil die opgeruide baren,
Die zich verheffen in uw ziel.
'De weêrfpoed moog den wijze treffen,
Hij buigt, maar zal zich weêr verheffen: ••
Die neérzijgt, boog niet, maar hij viel.
Zoo ziet men zwakke rozenftruiken
I-Iet hoofd in 't mulle zandbed duiken,
Geknakt, ontworteld, uitgerukt.
Maar de Eik flaat pal, verduurt de !lagen
bran ftraffen wind en onweêrvlagen ;
Hij wordt gefchud, maar niet verdrukt.
Mijn Vriend l hoe groots, hoe billijk vloeieet
De tranen, die uw borst befproeien
Uit. Godbehaaglijke oudermin !
Hoe billijk is die zucht van 't harte,
Die 't diep gevoel toont van uw fmarte,
En welk een grootheid heeft zij in!

,

Wat offer waar hier toe te brengen ,
r a t wijn op 't grafgefteent' te plengen,
Zoo waardig aan het overfchot,
Al(tranen, die zoo willig vlieten ? --En , die dat offer mag genieten,
6 God, hoe zalig is zijn lot!
i)Iiju Vriend, met wellust, met vervoeripg,
Zag ik die eerfte zielsontroering,
Die nog door uwen boezem woelt. -ó Oudermin , 6 kinderplichten!
jj:1 , hier voor de eer;Ie fmart te zwichten,
Wie wraakte 't immer, die gevoelt?
Mijn hart nam deel in uwe plagen.
En ach, hoe zoet is 't, leed te dragen
Met hem, die zonder wroeging lijdt!
Mijn oog zag op uw bleeke wangen
Met vreugd de dankbre druppen hangen,
Der Moederlijke zorg' gewijd.
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En zou het niet? — Natuurgenoten,
ó Houdt mijn hart zich ooit gefloten
Wanneer het,u'in droefheid ziet?
Zijn uwe rampen„ uwe pijnen,
Zijn uw genoegens niet de mijnen ?
Leef ik voor u voor 't menschdom, ;niet
En gij, Godes der eedlèT.zielen,
Voor wie wij beide- nederknielen ,
Gij,, Vriendfchap, zuster van de MinI
Zoo immer harten famenf}emmen ,
Ikt is daar uwe banden kiemmen,
En gij, gij floot 'er de onzen in.
Geen Vriendfchap::za.i de droefheid finooren ,
De bange klacht ontijdig.ïioren,
Door wreedlijk opgedrongen troost.
't Verkropte hart; vau:rouw bevangen,
Mag aan heur' boezem lucht ontfangen
In 't zuchtjen , dat het.met haar loost.
Maar eindlijk, 'tis genoeg der fmarte'
Gevierd, genoeg aan d'eisch van 't harte,
Genoeg aan dien des plichts voldaan..
Mocht Vriendfchap in uw droefheiddeeleh,.,
Zij w,enscht die diepe wond te heden,
En biedt haar hand blijmoedig aan.
Mijn Vriend, wat zijn de kundigheden,
De door de kunst gekweekte reden ,
Zoo ze onze driften niet beftiert?
Wat baatte u 't onvermoeibaar zwoegen
En vroeg en rustloos letterploegen ,
Zoo ge aan uw' rouw ten offer wierdt?
,

't Is tijd, na zop veel kwijnend treuren
Het hangend hoofd weér op te beuren:
Dit eischt mijn Vriendfchap, dit uw plicht.
Dit eischt die eigenfte Ouderliefde,
Die u met zoo veel teerheid griefde:
De Vader, wien ge aan 't harte ligt.
Het IIIde Deel heeft mede alleruitfielrendfle ' verdienfielr.
De Arbeid, lan mijne Vrienden in Amflerdam , — Uit
deze en veele anderen munten uit door merg van-bezwing;
zaken, fchilderende woorden, vloeijenden dichttrant. Hoe
aandagtiger men dezelve leest en herleest , hoe meerdere
fchoonheden zich aan onze oogen zullen vertonen. Dit is
de
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de toetssteen: waa.re kunst pukken alleen zullen telkenreis ons

naeer behagen.

Wij betuigen onder die geenen te behoren, die zich niet kun
vereenigen met des Dichters denkwijze omtrent DE GROOT-ne
en OLDE BARNEVELD (*), en hen

voor het Forum externuin en

s;^tet•ntum onschuldig en dus onftrafbaar te keuren.

Indien wij in deze Mengelingen iets verder zouden afkeuren ,
het zou de wijze zijn, waarop de vierde der- Fabelen gefloten
wordt. Twaalf Fabelen heeft men achter het IIIde Deel;
en dit is het éénige profa , dat in deze Mengelingen voor
-Iet zeggen in de Voorréden voor deze Fabelen is al--komt.I
daar, naar ons oordeel , volkomen bewezen , dat Fabelen meer
gefehilk.t zijn voor den ouderdom dan voor de kindsheid.
Wij kiezen , tot eene proeve uit dit Deel , een gedeelte
van hei. gedicht de drbeid ", waar hij van de werkelooshfid zct:

Van daar die aangefchotén vleugelen ,
Die wij , die onze fchuld, beur eigen beul en ftraf,
Flat al te trage fer$ot gaf;
Waar door het, in zijn vaart en woede niet te teugelen,
Onaangemeld en onverwacht
De deuren binneniluift'eti war 'er voorkoomt flacht!
Neen , 't menschdoti kende 'ltwael noch krankte,
Wanneer 't, in 't rokerid , zctwéet van-'t blozend aangezicht,
De Godheid voor zijn nooddruft dankte,
En d'arbeid hield'vcior d° cerflen plicht.
Toen was 't ontwaken frisch-, de flair door de ijdle fchimmen
Der raauwe dampen rliét ontrust,
Die in de ontroerde Iierfens klimmen
Wen 't ingewand verflapte in werkelooze lust.
Gezondheid tlrooide Heeds beur rozen op de kaken,
En bases genoegens in, en gaf ze fmn^ak en duur,
liet vrolijk tintiend Levensvuur
Versmoorde niet in enge daken,
Maar werd door vrije en zitivre lucht
Ceroed , en van keur' aam (verkwijnde 't) aangebiazen.
Ike Grijsheid wist van ziekt' noch zucht,
En ]noorde met vermaak het dartie kinderrazen.
Zij was een lie;liike avondfond,
Die d'onbewolktén daag met zachten glans bepaalde,
Gen kwelling voor zich - zelv'. Zij dacht en was gezond,
En biopk van 't heldre licht, dat uit haar boezem firaalde.

De

( 1 ) Zie IIIde A. bl. ia en Buitenteven, Aant. bl. q; a•lok de Voer
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voor liet IRe Deel dezer Mengelingen.
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De kindsheid (Hemel, kan het zijn,
En was onze eeuw gedoemd dien gruwel voort te brengen;
Of kan uw goedheid dien gehengen
Zoo lang gij, blikfenls_voert!) bracht geen bedekt venijn
Uit Moederlijke fchoot, uit Vaderlijke lenden
Ter wareld, dat het zoet van 't kostbre levenslicht
Verwoestede, om (beklaaglijk wicht!)
ten hatelijk beftaan in jarm'ren te volënden.
De borst met reine Moedermelk
Was geen vergifte tooverkelk,
Die d'aart van 't teder kind verbasterde en verlaagde,
En de ondeugd overgoot in 't bloed,
Of 't lichaam met de ziel verknaagde,
Die voor zijn voediters: euvlen boet.
Ge;ladige oefning van zijn fpieren ,
Die 't vezelweeffel rekt en fpant,
En 't bloed geregeld om doet zwieren,
Geeft aan den Bouwman kracht,. op 't immerzalig land,
Aan de altijd wisfelende vlagen
Van weêr en winden blootgelleld,
ICan hij de felle zon op 't glóeiend hoofd verdragen,
En voelt niet dat de winter knelt.
Zijn lichaam fluit zich toe voor fehadelijke dampen
En drinkt hun gift niet bi stoor, de al te weeke huid,
Is machtig, met de lucht, die in hem dringt, te kampen,
En drijft in 't heilzaam zweet bedorven foppen uit.
Zijn zenuw wederflaat aan .'t prikkelen,
Doorvoed met wel gekleinsd, wel afgefchei.den vocht.,
Dat zich uit zuiver bloed ontwikkelen ,
En tot zijn rijpheid
mocht.
Geen geest van aangezette wijnen
Vervluchtigt 's levens lap in hart of herfenklier,
En doet door deeds verhittend vier
De fpierkracht met den geest verdwijnen.
Geen fluipende en verholen koorts
Voert haar afgrijsfelijke toorts
Door 't zuchtend ingewand, in wachtloosheid bezweken,
Verfsoort den zetel van 't verftand,
Sloopt zin en zintuig door een' brand,
Die eindloos fineult en kruipt, en weigert door te breken.
Het hair vergrijst niet door een' ouderdom, vervroegd
Door geestuitputting, zielsverkwijning,
Die voren door het voorhoofd ploegt.

komen

Wij koesteren den hartelijken wensch, dat BILDERDIJfi, die
onzen dichterlijken roem nu handhaaft , en van Wien de
nakomelingIehap zeker met lof zal gewagen , zoo ondank.*
baar uit zijn Vaderland, in de eerste hitte eener Staatsomwent-
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wenteling, geweerd , eerlang, uit liefde tot de kunst, moge
herwaards genodigd worden, ten einde zijn licht hier fchijne,
en alzoo ons gezegde , in het begin onzer beöordeeling ,
worde gelogenuiraft , dat ons Vaderland groote Vernuften
dikwerf bij hun leven verwaarloost, na hun dood eerst
kunne verdie:aten naar waarde erkent.

... incohaize r odimus.
Suhlatum ex oculis quaerimmzzts invidi.
Quid tristes querirnoniae ?
Sinon . . . . . . . .

Le=ens- en Chaf ader- fchetfcn ; en Befchrijving
van onder fcheidene Gebruiken in verfchillende Landen. Door
JOHN MOORE. Illde Deel, iffe en ade Stuk. Te Haarlem,
bij A. Looses, Pz. In gr. avo. 34r bi. Waarbij gevoegd is.
Kort Beric.%±t wegens het Leven en de Sclari ten van dera
4zithcur,, i6 bl.

MORDMUNT.

uet is gegaan zo als wij verwacht hadden : Mejuffrouw
CLIFFORD was de onbekende Schone, en
DAUNT is van zijnen tegenzin in het huwlijk

de heer MORdoor haar vol
genezen. Het volgende fchrijft hij, onder anderen, aan-komen
den Edelen Lord, zijnen ouderen Broeder: „ Welke moeite
„ gij u ook gegeeven hebt, om uit den weg te ruimen alle
mijne bedenkingen tegen den gehuwden Raat , in het bij„ zonder die, welke gegrond was op mijne ongelukkige fleurming, om fpoedig de walg (te krijgen van alles wat mij
eerst vermaakte; heb ik u intusfchen to veele blijken hier
dat het mij Beenzins zou bevreemden , ln--,vange
„ dien uwe bezorgdheid voor mijn geluk u van tijd tot tijd, eenige bekomnnering .deswegen aanjoeg.
„ In de cerfte plaats , trouwens, moet ik erkennen, dat
„ Beene redenen mijne vooringenomenheid tegen den gehuw„ den haat zonden overwonnen hebben, die niet onderíleund
„ Beierden door de bevalligheden van HORATIA; die gevoelde
Ik, iodedaad , zo flerk , dat ik haar, tegen alle reden en
gezond verstand aan, ten huwlijk zot} gevraagd hebben,
al w re ik verzekerd geweest, dat ik een maand na den
trouwdag berouw zou hebben. Gij ziet, waardíte Mijiord,
welk een wonderlijk philofooph uw broeder is ;—doch hoe
,, fmoorlijk verliefd ik toen op haar was , heb ik het genoe„ gen van u thans te kunnen verzekeren, dat de drie maan,, den , zedert welke ik niet haar gehuwd ben, Hechts nieuwe

`a

hoogachting gevoed hebben bij onverminderde genegen
heil.
-„
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Gij denkt dat drie nnaanden geenen lanen proeftijd. uit.
,, maaken. Maar welke waarfchijnlijkheid is 'er voor veran'
dering, daar de bronnen van Randvastigheid ílaag meerder
worden? Ik kan u verklaaren, dat, ik de waarde van deze
bekoorlijke vrouw niet half gekend heb , toen ik eerst op
haar verliefd wierd. Ik ontdekte zeker fchoonheid , vro=
Iiikhcid 5 en eerre gevoelige ziel , uit eiken trek van hear
gelaat afitr alende; ik ontdekte befch?afdl,eid zonder gedwongenheid , vrolijkheid zonder moedwil in alle Naare
manieren ; ik hoorde wkaarneeniingen van een gezond ver
aanmerkingen , die eengin fijucn fina'ak- aanduid--,Pend
den , van haare lippen vloeijen; maar ik kon toen nog niet
,, weeen, hoe uitgebreid zij is in goedwilligheid, hoe fland„ vastig en vuurig in haare vriendfchap." enz.
Zodat dan nu deze Roman naar gewoonte eindigt , met
een gelukkig , ja met meer dan één gelukkig Huwlijk. Dit
iii genoeg aver de Gefchiedenis in dit vetfierd Verhaal, hetwelk wij nogmaals, als een uitmuntend Leesboek , en als een
der beste. Gefchriften van dezen tijd , met alle gerusthëid
aanpriizen.
1)e Gefchiedenis of Fabel van dezen 111ordaunt „ moet,"
zo wel als die van de andere foortgeIijke Schriften van D9
Moonn, „ alleen aangemerkt worden als het doek, wna^ot`,
,, deze kundige waarnemer van het Leven en de Zeden, met
eenen keurigen fina"ak en fterke kleuren, zodanige zedelijke
fchilderllukken maalt, als tevens gefchikt zijn, om de aandacht van zijn tijd en landgenoten op te wekken. -- Men
moet hein eer als een Zedekundig , dan als een Roman, 'schrijver befchouwen — als een fchrander moralist heeft hij
„ de zwakheden zo gemeen in de wzéreld:nfgefchilderd en in
„ ecu beiachlijk daglicht gefield: de gemaakte gevoeligheid
„ van de fatfoerlijke waereld ; de. affloatende ijdelheid van
getitelde zotten ; en , de koude gevoelloosheid der groot„ heid; — als een weldaadig moralist heeft hij welfpreekend
„ en vuurig de zaak der lijdende meinschheid bepleit', -en
„ zich een vijand der flavernij verklaard, die in onze volk„ plantingen plaats heeft; maar geheel anders dan die verblin.
de geestdrijvers, die, in een nabuurig land; zich de vrien„ den der zwarten genoemd hebben , heeft hij alleen be„ fchermende wetten voor hun . fgefineekt en wijzelijk ge„ randen niet tot eene plotslinge maar trepswiize bevrijdinge;
„ — als een verlicht moralist laad hij altijd ten oogmerk in
„_ zijne onderfcheidene voortbrengfels , de infcherping van
„ deze zedeleer, dat oprechtheid, bràa fheid, ja een eenin
,, zins onafhangiijkheid begeerende geest zelfs met grooter
zekerheid tot aerdfchen voorfpoed leidt, dan veinzerij, be
, drogen een faaffche geest; dat, afgezonderd derhalven van
,, het geen zeer zeker iS een' toekomenden flaat zal plaats
,,
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; grijpen , niemand van een befchaafd verfland en een goed
„ hart , over liet geheel genomen , de drie laatstgenoemden to

„ gidfen van zijn levensgedrag verkiezen zal." enz.
Wij maken dit getuigenis , dat wij uit het Kort Bericht
enz. , op den Titel vernield , overnamen, het onze, en kun
ons niet breedvoerig bepalen bij den inhoud van dit zeer-ne
lezenswaardig Opllel , uit het welk JOAN MOORE (die in
Jan. 18oe, in liet 71 jaar van zijn leven, nog te vroeg getlorven is) inderdaad aan iederen Man van kunde, goeden finaal[
en braafheid, dierbaar worden moet; en verlangen zeer, dar
aan de begeerte van den Schrijver dezer korte Levensfchetfe
van den waardigen Man moge voldaan worden , en een of ander
der Naastbeftaanden of Boezemvrienden van den Overledenen
het Publiek ene volledige Lcvcnsbefchrijving zal leveren
welke voorzeker , door vele belangrijke kleine bijzonderheden, zeer onderhoudend en leerzaam wezen zou.
Zedelijke Peg laaien. . Door A. LOOSJFS , rz. Met Plaaten. fl
Baarlern, hij A. Loosjes, Pz. In yr. Sv,. 256 bl.
ADRIAAN LoosJES, Picterszoon, als Schrijver,
D atzoodeinHeer
ge'bondenen als ongebonden en fijt, onder de vernuftigften en verftandigften , als Boekdrukker onder de netften en keurigfien, hier te Lande, een hooggin rang bekleedt,
is • jaargin lang, door afdoende proeven, meermaalen gebleeken. Ook wij , wien voor de eere des Vaderlands het hart

klopt , deeden 's Mans begaafdheden van meer dan Céne

foort, en zijnen goeden finaak, onze hulde. D.ie hulde herhaalen wij naa het doorleezen van de thans voor ons liggende
Zedelijke Ye, hao!en, zoo ter zaake hunner inwendige waarde,
als om het loflijk en menschlievcnd. oogmerk des Schrijvers,
doelende op de aaukweeking van Deugd en goede Zeden , de
inboezeming van eenes weezenlijken afkeer van een flordig en
iedeloos gedrag ,:en de bevordering van die Befchaafdlleid,
welke met den Christelijken Godsdienst zoo zeer in ver
Raat ; en om alzoo zijnen Medeburgeren op liet hart-band
te drukken, „ dat reeds op Aarde Godsdienst, Deugd en
Geluk elkander als Aartsvriendinnen beminnen en onnholzen, befirc.ald door den hemelfchen glans der \Vaarlleid,
die haar door den heiligen gordel der Goddelijke Orde,
„ omfr•engcid met liet bevallig gebloemte der Vreugde, als
onfcheidbaare Zusters verbindt."
IVIARINIJS VAN IERSEKE; SARA nOUTTUIN; CORNELIA VAN DER

VORST , zijn de opfchriften der drie Verhaalen , in dit Deel begreepen; van dewelken het eerfle voorfielt een eerlijken Zeeman, die als Kapitein van eenen Slaavenhaaler eenen Logt na.
de Afrikaanfche kust doet, met eene laadin,g Negers, onder
Bene menschliereude behandeling van die on eiu^.kigL:u, na
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de Westindiën ítevent, op de reize derwaarts fchipbreuk lijdt,,
en eindelijk , van zijnen Knegt BRANDIJ verzeld , welken hij
aan de kust van Afrika hadt gekogt, in zijne Geboortefted
rlisfingen terugkeert. De trekken van opregtheid, braafheid,
'edelmoedigheid en dankbaarheid , vooral omtrent eene nagelaatene Dochter zijns Meesters , wiens zaaken in zijne afweeaigheid verloopen waren, die het karakter van MARINUS, en
Ook dat zijns getrouwen aRANDIJ's, kenmerken, zullen dit
Verhaal niet zonder aandoening doen leezen. — Zoo zeer
-nu dit Verhaal ter bemoediginge van de Deugd is ingericht,
even zeer dient liet volgende, om, }n de lotgevallen van SARA
tIOUTTU1N, een Zaandarsch Meisje, van ongemeene fchoonbleid, doch middelbaar fortuin, ten affchrik te verfrekken
van ijdelzinnigheid; en vooral ook ter waarfchuwinge can de
Moeders , om , in zedigheid en ingetogenheid, haare Doch
een goed voorbeeld voor te lichten. Alles heeft-ternm
Lier cenen vrij natuurlijken gang. Alleenlijk is het ons bedenkelijk voorgekomen, of niet de beterfchap van KAREL DU
&ZONT , die SARA van eenen rijken Zaandammer, aan Welken zij
verloofd was, afgetroond en vervolgens verleid hadt, eenigzins een onwaarfehijnelijk aanzien hebbe, althans wat overha i tig zij toegegaan. -- Even ais de twee voorgaanden
hebben wij ook het derde Verhaal , over 't geheel genomen,
met genoegen geleezen. Het weldaadig karakter van Mejuffrouw CORNELIA VAN DER HORST verdient hoogagting en naavoIging. De onderfcheidenc perfoonen, welke ten tooneele
gevoerd worden, zijn, om volglust of affchrik te verwekken,
viel berekend. Hier en daar, wat de bijzonderheden betreft, hebben wij , egter, nog al 't een en ander bedenkelijks
aangetroffen. Zoo dagt het ons eenigzins vreemd, dat Mejuffrouw VAN DER HOST Naare Vriendin FREDERICA VAN
STALIE, en niet haar van even goeden huize, doch om een'
ongelukkigen minnehandel uit hears Vaders huis verilooten,
niet verre van haare Buitenplaats in een' armoedigen ftaat
hebbende aangetroffen, dezelve na het huis haars Tuinmens
deelt voeren, en aldaar het opkamertje ten vèrblijve geeven.
Beter , dunkt ons , zou het met haar karakter hebben inge.
flemd, indien zij de ongelukkige in haare eigen ruime wooning hadde opgenomen. Zoo ... Maar wij onthouden ons
van eenige andere aanmerkingen; een onzer geagte Confrater
ons in dezelve voorgekomen. Ubi plu-Boek-brdlanis
ra r<itent, &c. Van goeden fmaak, in keurige Typographifche uitvoering van zijne Werken , heeft LOOSJES hier wederom
Bene nieuwe proeve gegeeven. Indien maar niet de hooge
prijs veelgin van koopen affchrikke !
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J. J. R E G N .i J L T-1Y A.*.INT , PIET SI GDALEN A'5 KERKII )r. 2S.

Het Magdalena's Kerkhof, door J. J. REGNAULT-WARIN. Uit
het Fransch. Nile Deel. Te ,fmflerdaix, bij M. Schalekamp.
1804. In gr. 8vo. 16o bi.
of Roman? zo vroegen wij reeds dikwijls, bit
Gefchiedenis
het doorlezen der vorige Stukken van dit aandoenlijk en
en deze vraag blijft an aan het einde nog

belangrijk Verhaal;
onbeändwoord ; hoewel wij dezelve bij dit laatfte Deeltje nog
meer dan te voren herhaalden. Onbegrijplijk en bijna ongeloo flijk is liet, dat men den jongen LODEWIJK- ItAREL op zodanig ene wijze uit de gevangenis zou hebben verlost, door
zo vele gevaren in de Armée van CHARE^I'TE gelukkig gebragt,
enz. als ons hier wordt verhaald ; maar even onbegrijplijk etr
bijna ongelooflijk is het ook, dat men, bij het verzinnen var'
zodanig verhaal , dit kind weer in handen zou brengen van zijne vervolgers , en kort daarna doen fterven door enen natuur
dood, en zonder voor 't minst, door hem te doen ver -lijken
verbittering tegen die vervolgers te verflerken.-morden,
1' og eens , het verhaal is ongelooflijk, maar even ongelooflijk
zodanig een verzinfel zonder enig doel. Voor het overige is
slit laatfile Deel in denzelfden wegflepcnden ftijl en met hetzelfde gevoel gefchreven als de vorigen , en men kan bij del!
dood van MARIA ANTOINETTA wel moeilijk zijne tranen te
-rughoden.

en SOPHRONIA . Tooneelfpel,in vijfBedrijven. l7rijgevolgd
naar het Fransek van IIIERCIER . Te Leijden, bij P. H. Trap.
In 8vo.

OLINDE

óorfpronglijl.e herinnerden wij ons niet, maar a1 aan .
H ethonds
het onafgewerkte meesterftuk van den te vroeg geonder dezen zelfden tijtel. I-Iet Pluk in

ftorvenen VON cRON^EGK
proza , dat thands voor ons ligt, heeft vele in het oog lom
pende fchoonheden, en wordt voorzeker met toejuiching ontvangen. De gefclliedenis is altijd roerend en belangrijk. Eelt
godvergeten Turksch Priester legt den Christenen ene door
hein zelf gepleegdebeiligfchennis te last, om zijnen moed aalt
hen te koelen . De belangrijke SOPHRONIA, Held OLINDE haar
Minnaar, NICEPHORUS zijn Vader, nemen ieder de misdaad geheel
op zich, om de Christenen te verlosfen. Een aandoenlijke firijd t
CLORINDE, ene Heldin, die den I-leld aanbidt, overwint haar
zelve eindlijk, na enen moeilijken en voor de gelieven gevaar.
lijken ftrijd, redt en vereenigt liet minnend paar, en de gruw
iijke Priester lijdt de welverdiende Itraf, nadat het eerst no
gebleken was, dat hij alleen de fchyldime, en S,UPISRRoíNIA zijg

aq Docb- er is,.
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STUDIES VAN EN OVER MR. P. nODDAERT..

D: geneezing van het Hartzeer; Blij/pel, in vijfBedrijven: uit
het Engelse Jr vertaald. Door Mr. n. BODDAERT. Te Anzfieldanz,
.lij J. R. Poster. In 8vo. 152 bl.
bezoek op den Zangberg, of Lijkzang, ter gelegenheid van het
af/lerven van den alom vermaarden Dichter, Mr. P. BODDAERT:
e.verleden in den nacht tusfchen den 7 en 8 van Lentemaand,
í8o5. Derde Druk, In 8vo. so bl.
Levensgefchiedenis van den vermezarden Dichter Mr. P. BODDAERT :
bevattende: zijne voornaazfzfle bedrijven, fuedige gezegden,
korte en lange 1_'xten poré's, geboorte en dood, enz. enz. enz.
Zamengefleid uit echte eigenhandige Hukken des overledenen,
en op een' boertigen trant beifchr•even, door een' hoogachter en
,vriend van zijne(n) naam en geleerdheid. In 11e/land. i 8o,.
In gr. 8vo. +9 bl.

i. is een ellendig finaakloos vod, waarvan zo wel de
N o.Schrijver
als Overzetter waarfchiinlijk te diep in de flesch

gekeken hadden, toen zij ondernamen, hetzelve onder het
oog van het Publiek te brengen.
ook (indien althands de verhalen
Uit No. 2 en 3 blijkt
echt zijn) dat door den dood van Mr. P. BODDAERT alleen
Bacchus en Venus enig verlies geleden hebben. De Lijkzang
is een geestig dichttukje : geheel de Zangberg is in wanhoop bij de tijding van den dood van dezen Poëet, dien een
aantal Branders, met een gebroken flesch •en glas op de kist,_
els een' echt' liefhebber van de granen, ten grave geleiden.
Dien ontvangt hier ook nog enige dichtregels van BODDAERT ,
zijnde een 4ffcheidsgroet aan zijne Vrienden, waaruit men
enigzinds hopen mogt dat hij niet geheel en al zonder berouw
over zijn liederlijk gedrag de wereld verlaten had, ten zij 'er
nog ééen zogenoemd Testament op volgde, hetgeen misfehien
wel iets vroeger, maar toch op zijn doodbed moet zijn opgefield, en hetgeen men, de omflandigheden ,waarin hij lag, indenkende, niet zonder ijzing lezen kan. IIij moét,' namentlijk, in dronketifchap op zekere grncht tegen enen lantaarn paal aangelopen hebben , en op liet ijs ter neder geftort zijn ,
*aar door zijn eerie been genoegzaam geheel vermorzeld
werd, onuitfpreeklijk veel geleden, en onder dat alles zijne
volkomene bewustheid tot zijnen dood toe behouden hebben.
n het jonge tnensch bleef bij dat ijslijk ongeval, en nazulk
enen levensloop, nog vloeken en fpotten , enz. waarvan
Zijne rijmen, in No. 3 vermeld, ongelooflijke bewijzen opleveren ! Deze Levensgefchiedenis en zijne vele daar in voorkomende versjes tekenen dien jongen mensch als enen zeer
bedorven, laffen, vuilen ligtmis, zo dat wij inkt' en pen te
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goed houden om 'er iets vanaf te fchrijven; en het weinige, dat
wij daar van zijne fchijnbare vatbaarheid nog ten goede, of,
laten wij liever zeggen, van liet ontwaken van zijn geweten
vinden, is voor ons gevoel zo weinig betekenend, dat wij aan
de echtheid van zodanige gevoelens grootlijks moeten twij.
felen. ----- De boert in deze Levensbefchrijving kon geestitiger zijn, en over het geheel kunnen wij niet ontveinzen;
dat een onnozel , maar medelijdend, bidt voor de ziel! ons bij
het geval voorhanden voegzamer en Christlijker toefchijnt dan
enige boert; alhoewel, wij erkennen het, zodanige halen,
als wij hier lezen moesten, wel in haat zijn om ieder gevoel
van medelijden te verftikken, en het mischien zijne nuttigheid hebben zal, dat jongelingen van zijnen flempel kunnen
opmerken, hoe hij henen ging zonder van iemand begeerd,
zonder van iemand beklaagd te zijn!
Wij menen, dat de beroemde WIELAND ergens het, DE MOR .
Tuis NON NISI BENE, afkeurt, omdat, als men zich daaraan

Houden noest, de wereld beroofd zou worden van het voor
welk zij trekken kan uit de mislagen en het waar -del,'t
voorbeeld v^n fommige perfonadien, die van het-fchuwend
toneel zijn afgetlapt; zijnde dit niet zelden het éénige, 't welk

daar voor cie vorige exiflentie dier wezens kan fihadeloos houden.
De Schrijvers van No. 2 en 3 zijn denklijk ook van dit gevoe.
len, en zullen den overledenen onder zodanige wezens rang.
fehikken. En waarlijk de levensgej'chiedenis zo wel als de
dood van enen fchandvlek van het menschdom kan leerzaam
zijn. Dan, men houde ons deze aanmerking ten goede, nwn
kan toch tot dat einde fchrijven in enen anderen toon en in enen
anderen geest. liet befpotten van enen doden hindert ons altijd,
en , welke ook zijne Misflappen naogen geweest zijn, zijn
dood moet zijne Broederen , die toch ook veel vergeving behoeven, met hein verzoenen. En waar zou het heen, indient
enen van ieder. n Ligtmnls, die lang genoeg, de goeden tot ergernis, op de wereld rondliep, ene Levensbefebrijving wilde
in de wereld zenden; — indien men, bij het overlijden van
iedere openbare Ligtekooi, de wereld voor de vorige exiftende van zulk een fchepfel fchadèloos hellen moest, door ere
getrouwe opgave van beider verrichtingen-, waarvan de goede
dan nogmaals , en gewis niet minder, walgen zou ! Wwr. ^. i
heeft het zo niet gemeend; en het is in der daad wenschli;lc,
Jat de ged^chteniq van den godlozen maar hoe eerder boe
lieten

s•^r'wl,ire.

Raad

RAADGEVING.

Raadgeving over de beste middelen om gelukkig te worden in
de Liefde en in het huwelijk. Naar het Hoogduitsch. In den
Ilage, bij J. Immerzeel, Jun. 18o4. In kl. i2mo. 109 bi.
e liefde en de trek tot liet huwlijk komt zo van zelve;
!-^ de paartjes komen bijeen, men weet zelve niet hoe; en
het trouwen gefchiedt al dikwils, in fpijt van alle boekjes,
,onberaden genoeg. Dit laatcc prijzen wij niet; maar dat het
zo van zelve komt, en zonder dat men daar veel over lezen
snoet, vinden wij goed. Als men vooruit zo alles berekenen
moest, wat 'er zo al gebeuren en op lopen kon, wie zou het
dan wagen? en te trouwen is toch beter dan te branden; wanneer men het ook al te lang uitfielt, dan krijgt men oogera in
den nek (zo als het fpreekwoord zegt) en als men 'er zo heel
veel over gelezen en berekend heeft, dan komt 'er zelden
iets van, en nog zeldzamer iets goeds. Wanneer men elkanderen wederzijds behaagt, en men heeft wederzijds goede zedelijke beginfelen,, en uitzicht op eerlijk brood , in zijnen
fand, dan trouwe men maar frisch weg! Men brengt zijne
gebreken mede ten huwlijk .... de,liefde zal ze bedekken,
en — God dank! liet huwlijk is onverbreekbaar — de liefde
zal ze verbeteren; men leert zich fchikken naar elkanderen.
De raadgeving, die wij thands voor ons hebben , is alleen -•
bijna alleen althands -- voor onze Meisjes en Vrouwtjes,
en is zo, dat men gerust het boekje lezen kan. Eerstdachten wij dat het eigentlijk voor den minderen burgerfland geichreven was; doch de Schrij ver (denklijk een fchoon en wel
jongeling) verliest deze zijne bedoeling al fpoedig-gemakt
uit het oog. Hij is 'er geheel niet tegen , dat ook een meisje ,
bij het doen harer keuze , allereerst naar fchoonheid ziet, wanneer dit maar het ééuige niet is ,'t welk hare keuze bepaalt, —
wanneer zij maar den alleen fchonen jongeling niet aan den
goeden, edelen, gefchikten voortrekt; en voegt zich iedere
andere goede hoedanigheid bij fchoonheid des licheams in ha-
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ren echtgenoot, dan zweeft de zachte bekoorlijkheid der lente
altijd om haar hutjen, enz.
Achter dit Werkje hebben wij ene prozaifche vertaling vage
.het fchoon Gedicht van zAcHAstuj : De vier trappen van dera
vrouw/ijken ouderdom.
Het boekje behoeft onze aanprijzing niet ; het zal wel vele
Lezers vinden; de Titel lokt uit. Trouwens, wie ware niet
gaarne gehuwd, gelukkig gehuwd! Zeer fterk, echter, zou
wij hetzelve niet kunnen aanprijzen ; het is tamelijk-den
wel ; men kan het eens lezen, — en, liet bevordere de gehikkilte huwlijken l
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LETTER-OEFENINGEN.
B belf,ie Uitlegkunde, of Crondflellingen en Regelen, ter
Yerkl,ring der H. Sehrifte;i des Ouden en NeuWCIJ Tes
taments. Door GEORG FRIEDERICH SEILER. Uit lier
.Hoogduitsch. Met flann7erkingen en i ijvoegzeleu z-ara
IODOCUS HERINGA, ELIZA'S ZOON. Te Lenden , bij
A. en J. Honkoop. In gr. Svo. 533 bl.
een Bericht aata den Nederlandfchen Lezer
Hooggeleerden Vertaaler voor dit Werk
geplaatst, kwam hetzelve teErlangen in het Hoogduitsch
te voorfchijn in het jaar iSdo, en werd reeds voor naeer
dan twee jaaren , door den Boekverkooper HONKOOP,
eene uitgaaf daarvan, in onze taaie, aangekondigd. De
Hoogleeraar IIERINGA, deeze ondernceming nuttig oor deelende, maar tevens van gevoelen zijnde, dat op mcer
dan éé ne plaats van het Werk gegronde aanmerkingen te
maaleen waren , liet zich, door herhaalde verzoekei,
beweegen , om den arbeid der Vertaalinge op zich te
Meemen , en dezelve te verrijken met ophelderende en
verbeterende Aantekeningen, waar de Schrijver hem toefcheen te veel over te hellen tot, of toe te geeven aan ,
de thans, bij veelen, „ in Duitschland heerfchende ma„ nier van Schriftverklaaren , tegen welke Hij anders ,
„ niet alleen voorheen zich verklaarde , maar ook na
„ nog , op zommige plaatzen., waarfchuwende en te
„ recht wijzende wenken geeft."
Ligtelijk zal men bevroeden , dat wij van een Werk
van deezen aart, waarin alles zeer beknopt en ineengedrongen wordt voorgeffeld (*), geen aaneengefchakeld
Uit -

door den
Blijkens

(*) De Schrijver zelve zegt, bi. 17. Het boek behelst een
weinig meer uitvoerige agrondffellingee der uitlegkui2digge torlezingen , welke ik zints naeer jaren .... gehcuden heb. Het is,

Herhalven , niet zo zeer een uitgewerkt fink, als wel een eenigzins
T
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Uittrekfel kunnen geeven. De korte Inhoud, olie achter de
Voorrede wordt gevonden,, is reeds te lang om over te
neemen, en, indien wij denzelven affchreeven, zouden
tinij den Leezer niets meer dan een bloot geraamte zonder
vleesch of zenuwen vertoonen. Evenwel dienen wij
van de algemeene fchikking en den loop des Werks
Lenig bericht te leveren.
Vooraf gaat Bene hoorrede des Schrijvers , behelzende
Bene korte fchets van de Gefchiedenis der Bijbelverl laaringe en Uitlegkunde, verdeeld in drie Tijdperken, het
eerfee van de tijden des Heilands tot in de Vierde Eeuw;
het tweede van de Vijfde Eeuw tot aan de Kerkhervorming; het derde van daar tot op onze tijden. Alle deeze tijdvakken worden kortelijk doorgelopen, met opgaave der voornaamíie Schrijveren, welke in ieder derzelve
geleefd hebben, gelijk ook van hunne manier, voordeelen en gebreken. Eenigzins verwondert het ons , dat,
noch de Schrijver, noch de Vertaaler, bij de melding
van het Werkjen van J. A. TURRETTIN, de S. Scripturee interpretandae methodo, met een enkel woord te kennen geeven, hoe hetzelve, zonder weeten en tegen het
oogmerk van den Geneeifchen Hoogleeraar,, door eenera,
hwtzuchtigen Boekverkooper , uit het gebrekkige Affchrift , of Affchriften , van éénen of meer Studenten , in
de waereld wierd gefloten, en nimmer door den Opfteller als eene echte vrucht van zijnen arbeid erkend is (*).
Omtrent het einde der Voorrede fpreekt de Schrijver,
op tenen zeer hoogera toon , van den roem , welken de
Duitfchers in het vak der Uitlegkunde behaald hebben,
maar verzwijgt tevens niet zijnen fchroom, dat „ de al.
„ te floute proeven van gewaagde uitleggingen, en de
„ fcherpte eener, zelfs tot in het leeven infnijdende,
„ zoogenoemde , hoogere Kritiek ," wel eens „ een
„ /cepticismus in de onderzoeking der Schri ft" zouden
kunnen „ invoeren, het welk erger is, dan de droomerijen der dllegoristen en Myfiken, ja gevaarlijker dan
„ de onwetendheid zelve."
Van den korten In koud , welke hierop volgt, zullen wij
de Hoofdzaaken aanftippen , om den Leezer eenig denkbeeld van het beloop des Werks te geeven , na gezegd
te
zins uitvoerig compendium, en moet als zodanig beoordeeld
worden. En dan heeft het, gewisfe'.ijk , eene groote waarde.
(*) Zie Biblioth. Raifornée, Vol. I. p. iet. Jfui,'.
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te hebben, dat het verdeeld is in Paragraphen, die van
het begin tot het einde doorloopen.
Het begint niet eene Inleiding , behelzende voorloopige
aanmerkingen, over het uitdrukken der gedachtèn door teekenen , en het verklaren dier teekenen. Hier vinden wij
(bl. 29. § 9.) de volgende bepaaling van des Schrijvers
onderwerp. „ De Uitlegkunde, welke zich bezig houdt
„ met het uitvinden en verklaren van den zin der Rede
„ en des Schrifts , is , voorn'erpelijk befchouwd, eerre
verzameling van regelen, 'door welker toepasting de
„ zin van eerre Rede of van een Schrift gevonden , en
„ naauwkeurig uitgedrukt kan worden. Onderwerpelijk
„ befchouwd, is ze de Td'etenfchap van deze regelen, en
„ de Bekwaamheid, oni ze doelmatig toe te pasten , ter
„ uitvindinge en uitdrukkinge van den zin. Wie zich,
„ door oellèning , zoodanig eene bekwaamheid , om
„ naar regelen te verklaren , verkregen heeft , is eelt
Uit?egger .... de Uitlegkunde (Hermeneutiek) is dus de
„ Theorie; de Uitlegging (E.xegefe de Prccc2ijk."
Derzeiver nuttigheid en noodzaaklijkheid met betrekkinge tot dc Schriftuur «-orden vervolgens aangetoond.
Hierop volgt liet Werk zelve, dat in Twee Doelen is
afgedeeld.
Het Eerfile Deel begint met § I;. bl. 33, heeft tot op
fch rift: 4lgemeene Regelen der Bijbelverklaring, en bevat
Vier Hoofdltukken -- i ° . Gro adjlellingen en Regelcc:,
welke de Reden den Bijbelverklaarder in het algemeen voor
van § 13 -40. -- 2 ° . Grondhellingen en Regelefa-fchrijt;
der uitlegging , door middel van de beteekenis der weerden,, en derzelver zamenvoegingen. Dit Hoofd(Iuk heeft
drie Onderdeelen — Tian den eigentlijken en oneigentlijkev
zin der woorden , § 41--53. — Fan menselivormige woorden eng f reekwijzez, § 54 -64. Waaromtrent Ieezenswaarcig is hetgeen § 60 -63 gezegd wordt raakende de
wijze, waarop wij genoodzaakt zijn ons uit te drukken
als wij van GOD 1preeken. — Van oenige andere Eigen
woorden : bijzonder van den-fchapenBtkisdr
Nadruk, § 65 - -1 o. --- 3°. Van den zakelijken zin, § 7178. Wat de Schrijver hier bedoele, leert ons de eerife 5
cleezes Hoofdfluks: „ In de woorden en fpreekwijzen
„ der heilige Schrift is wel niet meer dan een eenige historisch- grammatische z;n (woord-zin) te vin'iea; doch
„ op vele plaatfen vindt men zulke voorizeilingen , in
„ welke niet slechts de woorden zelve , maar ook de,
door
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door de Woorden befchreven, zaken, per/onen , en
„ handelingen, eene beteekenis hebben. Hier toe behoo„ ren de dllegorien, Parabelen en Fabelen, Mythen en
Typen." Van ieder van deeze wordt vervolgens af
5 78 iets gezegd van de Woord-zonderlijkgfp,
welke hier en daar in den oorípronglijken tekst-fpeling,
voorkomen, maar bij het overzetten meest altijd verdwijnen.
4°. Van de behandeling en verklaring van geheele
volzinnen , Jukken en boeken, § 79-86, waar achter eert
4anhangzel volgt over het Overzetten, Omfchrijven en Verto/ken; doch waarop de Hoogleeraar HERZNGA eene gepaste aanmerking maakt.
Het Tweede Deel, dat verre 'het grootte gedeelte des
Werks uitmaakt, heeft tot opfchrift: Nadere Toepasfing
der algemeene Regelen op de Verklaring der heilige Schrift,
en bevat , gelijk het eerfile, Vier Roofdi} ukken, waar
Oude, de overige het Nieuwe Ver-vandetwrflh
betreffen.
-bond
Her Eerfle Hoofdíluk behelst Grondhellingen en Regelen der Verklaring des Ouden Testaments in het algemeen
en heeft twee Onderdeelen, t. w. i. Regelen en Grondf ellingen tot uitvinding van den waren zin der H. Schrift
door middel der Taalkunde. Hiertoe worden de volgende
middelen aangewezen en derzelven nuttigheid of nood
getoond., met bijgevoegde waarfchouwin--zaklijhed
gen tegen verkeerde of overdreven toepasfing. De Etymologie, § 87,88. Het Taalgebrui.k,§ 89 -93. De Zamenhang, § 94. De Parallelismus, S 95—zoo. Deeze wordt onder cheiden in den Woord-en Zaak phrallelismus. — Hierop
volgen de Semitifche Dialeen, d. i. de 4rabifche, Syri.
fche, Chaldeeuw/èhe, of liever Babylonifche en Samaritaan
waarbij men nog mag voegen de 4ethiopi/che, § ioz-fche,
-III . De Overzettingen, § 112, t 13. De Woordenboeken, 5 xi. De Schollen en Commentarien , § I 15. --- 2. Het
tweede Onderdeel van dit Hoofdfluk handelt van de Hulp
nodige kennis der zaken. De gewichtigfle zint-midelnto
— de Oudheden der Hebreeuwen , en eenige kennis van
het Oosten in het algemeen, bij voorb. , der zeden en ge
, § I 17— de oude Bardbefchrijving van Palaestina,--bruiken
en Benige andere 4ftatifche landen, § 118, 119 — de
theologifche en bijgeloovige gevoelens der Heidenfche Volken, welke in den Bijbel voorkomen, § I2o — het nodigfte der Geschiedenis van de met de Joden in verbintenis flaande Volken, benevens de oude Tijdrekening, § 'ai.
I-let
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Het Tweede Hoofdlluk, bevattende Grondfellingen en
Hulpmiddelen tot verklaring van bijzondere deelen des 0.
Testaments, heeft niet minder dan zes Onderdeelen , als
s. kan den kritif hen arbeid, welke voor de verklaring behoort vooraf te gaan, van § 123 tot 127. Hier wordt gehandeld van de Echtheid der Boeken en Leezingen, bij
welke gelegenheid EICUHORN en andere te Route Critici
door der_ Vertanler gegispt worden, bl. 13q, — van de
bronnen der fouten , welke in de Handfchriften en gedrukte Bijbels voorkomen, de voornaame hulpmiddelen
tot herílelling der waare Leezing, en van de, zo alge
als bijzondere Regelen, welke men daarbij moet in-ane
acht neemen, enz. Deeze zouden wij gaarne mededcelen , indien wij niet te zeer aan onze ruimte gebonden waren. -- 2. Fan de verklaring der Bijbel-gefchiedenis, van
S I2á tot 145. De Schrijver verdeelt dezelve in drie Tijd
ADAM tot Op ABRAHAM; van deezen tot op-vaken;
izosES , en van MosEs tot op het laatst der Maccabeën.
In het eerlle Tijdvak vindt hij deels fabelachtige (*)
verhaalen , deels historifche narichten. Bij dit Onderdeel is een 4anhangzel over de Tijdrekening in de
Boeken des 0. T. en bij hetzelve eene leezenswaardige
aantekening van den Vertaaler.
3. Fan de verklaring
--

der Leerjïellingen, Zedelesfen en Verordeningen in het 0. T.

In den gebeden Bijbel," zegt de Schrijver § 146.,
„ vindt men slechts ééne en dezelfde Geloofsleer , voor
zoo verre, namelijk , de wezentlijke waarheden betreft van den voorwerpelijk befchouwden algemeenen
„ Godsdienst. Doch de kennis, welke de menfchen,
in verfchillende tijden, van dezelve hadden, of de on„ derwerpelijke Godsdienst, was zeer onderfcheiden, en
„ de uitdrukking , of de voordelling der Godsdienst„ waarheden moest noodwendig zijn ingericht, naar de
„ eerst minder, en daarna meerder kennis, en naar de
„ grover zinlijkheid, of redelijker begrippen, in onder„ fchei(*) Uit het vervolg bl. 13*.. fchijnt men te moeten beflui f
ten, dat in het Hoogduitsch flaat mythen Zthnliche. Zonde
dit niet beter overgezet zijn naar fabelen gelijkende? De
Schrijver toch is verre van deeze verhaalen gelijk te Hellen
met de Heideniche fabelen. De Heer HERINGA erkent ook
in eene aantekening op bl. 48 , dat SEILER niet zo ver gaat
als andere Duitfche Geleerden, welker vermetelheid in dit
opzicht bij met reden afkeurt.
Tq
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„ fehcid?en tijdvakken , en bij verfchillende Volken."
} eover wordt, zo ten opzichte van het Ieerflellige,
ais van het Zeleku,adige gehandeld , van § 147-156.
Hier ontmoeten wij ook verfc leiden aantekeningen vali
den Hoogleeraar EILRINGA, meestal betrekkelijk tot de
godsdienstkennis en zedelijke grondbeginfelen der menfchen voor moms tijd; welke de Schrijver, zijns oor deels, i'omtijds te laag fehat, fomtijds te oppervlakkig
en onnaauwkeurig voortlelt. Eene korte aantekening op
eene dubbelzinnige uitdrukking raakende MOSES neemen
wij , met volle goedkeu] izi.ge, over: „ Wie MOES niet
„ houdt voor eenen Gezant van GOD, eenen Wetgever
„ uit GODS naam, en door GODS onmiddellijken invloed
bellierd, wederfpreekt de duideli;ke verklaringen van
„ CHRISTUS en de Apostelen:.. moet den fchranderften
en braaffien Man voor eengin Dwecper of Bedrieger
houden; voor dien is de geheele gefchiedenis der Israëlicten een fabel , enz." -- Dit Onderdeel wordt bcíloten met een ,A an111T1g!4 tot aanwijzing van Benige der
bruikbaar fie Schriften ; ter verklaring der geIchiedkurndige
Boeken des 0. T.' '- 4, Pan de verklaring der Dichter
.Beken en Planfis in het 0. T. In dit Onderdeel-lijke
wordt gehandeld, zo val' de Spreuken, Gezangen et!
]Liederen, welke door de :Doeken des 0. V. hier en daar
tverfuureid zijn, als over de, geheele Dichterlijke Werken,
welke daarin voorkomen , van S 157 -'183. - 5. kan de
verklariiig der Profeeten, ,van 5 184—ala. hier wilden
wij gaarne overneemen hetgeen onze Schrijver zegt over
pret groote onderfcheid tusfchen Israéls Profesten en de
Waarzeggers en Verdichters der Heiden{che Volken , S
zgo cnv. — over de ééne groote voorfpelling, die zich
door alle Profeeten heen uitfirekt , dat , naamelijk ,
„ oFfchoon alle natien.... tot veelgoderij, tot natuuren be2ldendicnst vervallen,... zelfs vele Israëlieten
„ zich aan dit bijgeloof overgeven zullen,. .. evenwel
„ alle deze aanbiddingen van valfche Godheden zullen
„ ophouden , en de kennis en vereering van den eengen
, waren God over de geheele aarde uitgebreid worden,"
Q 194, over het inzicht der Profccten zelven in de zaahen, welk zij voorí?^elden , § 195 env. — over de vraag:
of in de pïo'èetifche fchriften, of liever, in het al„ gemeen in de boeien des O. T. , iets voorkoine van
,., het ii;'?en en fier ren des genen, die liet opperhoofd z'aie
, hei ee Big Guls-rijk op ,arde zijn moest ,'> 2o6.
Maar
;
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Maar ons bericht is reeds zo verre uitgedijd, dat wij ons
noodzaaklijk moeten bekorten. -- 6. Van het laatste
Onderdeel deezes Hoofdíhiks zullen wij daarom alleen
zeggen, dat het handelt van de verklaring der fllpokryfe
:boeken des 0. T. van § 213 --2I8 .
Het Derde Hoofdítuk heeft tot opfchrift : GrondJtellingen ter verklaring des Nieuwen Testaments in het alge-ineen, en bevat vijf" Onderdeclen. i. Gefchiedkundige Inleiding tot de kennis van den oirfprong van nieuwe godsdienjhige en zedekundige begrippen, gevoelens en dwalingen
onder de,7
oden , van § 219-228. — 2. 11gemeene Inleiding
tot de aseest nodige kennis van de Kritiek des N. T. „ Twee
„ voorname vragen," zegt de Schrijver § 229, „ be„ hopren hier onderzocht te worden : i. welke zijn de
bronneg der verfchillende lezingen in het N. T. ? en
2. welke zijn de hulpmiddelen om de ware lezing we„ der te 1_heruiclien ? — Doch, dewijl men van deze kri„ tilchc onderwerpen geene volkomen naauwkeurige
kennis verkrijgen kan, zonder Bene kleine aanleiding
„ tot kennis van de verfchillende clasfen ... van handfchriften des N. T. te hebben verkregen, zoo moet
„ daarvan een begin worden gemaakt." — Over decze
hoofdfoorten , of onderfcheiden Recenfien, de A1tatirche
of Ooster/che, de ilfrikaanfthe of Alexandrynfebe, en de
Westesfche, wordt dus S.23o env. gehandeld, en § 235
over liet beriordeelen der verfchillende leezingen , en het
hernellen der echte. — 3. Regelen en Hu paniddelen , nit
de Taalkunde ontleend, tot uitvinding van den_ zin der boeken des N. T. Dit loopt van § 236--259. en is weder gefmaldeeld in drie Afdeelingen ; de eerjie , van den oor fprong en bijzondere gejleldheid der tale des N. T. , en de
kulpsniddelen tot verklaring deszelven, daaruit af te leiden,
5 236-239. waarbij gefproken wordt over de Jerufalemíche en Palaestynfche Landtaal ten tijde van Jefus, en
over de Joodsch- Griekfchc Religietaal, door fommigen
den Hellenistifchen tongval genoemd: de tweede, Ncn orrhing van den grammatisch- historifchen zin door middel der
Taalkunde, en de hulpmiddelen daartoe, 5 240-251. Hier
wordt , behalven de bijzonderheden , waarvan reeds in het
eerfte Hoofdfluk deezes Deels met betrekkinge tot de
boeken des 0. T. gefproken is, weder ftilgeflaan op de
Flebreeuwschaartige Griekfche fchrijfwijze , welke men
vindt bij de Schrijvers des N. T. , en gewaagd van den
arbeid der Kerkvaderen , waaromtrent evenwel SELLER ,
T4
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zo als de geáchte Vertaaler bl. 323 aanmerkt, niet zeer
naauwkeurig is : de derde Afdeeling )preekt van andere hulpmiddelen tot bepaling van het taalgebruik , ... den
Parallelismus, zamenhang, oogmerk des Schrijvers, overzettingen, en paraphrafen, § 262-259. — 4. Grondflellingen tot navorjching van den zin der fchriften van het N. T.
door middel van de kennis der behandelde zaken, § 260-276.
Hier oordeelde de geleerde Vertaaler zich verplicht den
Leezer te waarfchou`cven tegen den verkeerden indruk,
welken bij veelen zoude kunnen maaken hetgeen de Schrijver zegt aangaande de onvolmaaktheden in de kennis en
leer der Euaiigelisten en Apostelen , en aangaande de
maat, waarin, en de wijze, waarop Jusus en de Apostelen zich gefchikt hebben naar de begrippen van hunnen tijd. Men zie de aantekeningen op bl. 353, 366,
372, 374. Achter dit Onderdeel volgt nog een Aanhang
over de aanhaling der Voorfpellingen des 0. T. in het-lè
N. en derzelver vervulling, § 277--281. Het fehijnt bij
dat de grijze SELLER hier eenigzins fchroomt zijra-kans,
gevoelen te verklaaren. Na vier verfchillende manieren
van verklaaren (welker eerde alleen waarlijk vervulde
voorfpellingen onderítelt, de andere niet meer zijn dan
onderfcheiden foorten van accommodatien)te hebben opgeteld, vervolgt hij: „ Welke manier van uitleggen is nu
„ de waarfchijnlijkfte ? Welke opvatting van dit gewigtig
„ f}uk is meer overeenkomftigmet den perfoon onzes Ver
zijne gezindheden, zijne daden, zijn groot-„losfer,mt
„ werk , en de door de Godlijke Voorzienigheid voltooide
uitvoering van zijn werk? — Een ieder oordeele niet
te fpoedig en te beflisfend; maar met overweging van
,, alle omílandigheden , beflisfe naar zijn beste weten,
bewijze zijn gevoelen, en verachte anderen niet, die
ook denken kunnen ," bl. 380. Is de Grijsaart hier
beducht geweest voor de fpottende aanvallen der voor
nieuwe bij veelen in Duitschiand heer-flanderv
gevoelens? Of helt hij zelve tot die gevoelens-ichnde
over? [lit het geheele beloop van zijn Werk dunkt ons
het eerífe waarfchijnelijkst. -- 5. Dit Onderdeel handelt
in de verklaring der Zedeleer, in de boeken des N. T. ver
van § 232--292. -- Onze bepaalde ruimte gedoogt-vat,
niet, dat wij hiervan ict anders zeggen, dan dat liet geene hier voorkomt, zo in het algemeen, als „ aangaande
„ de znngenoemde inr. rali 'êhe Bijbelverklaring van éénen
„ .íe; 1)- u v? díte Phiiolhph :n onzes tijds ," I U 4NLTEL
;
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gelijk ook de Aantekening van den geachten Ver
onzes inziens, alle goedkeuring-taler,b.397nv
verdient, en met zeer veel vrucht kan gebruikt worden
door allen, welken de post van Leeraar in eenti Christelijke Gemeente is toevertrouwd.
Bij het Vierde Hoofdfluk zullen wij kort zijn. Eene
zeer beknopte Inleiding luidt dus : „ In alle boeken
„ des N. T. zijn leerstellingen (dogmen) en zedelesfèn.
„ Doch zij worden voorgedragen: i. in eene histori„ fche fchrijfwijze, en met Bene ware gefchiedenis verbonden; r. in apostolifche brieven; 3. in een pro„ fectisch boek." Hieruit ontftaan van zelve drie Onderdeelen. i. Pan de verklaring der gefcliiedkundige fchriften des N. T. van § 2 93-3 0 9. Dit loopt zo over de
fchrijf\vijze en verhaalen der Euangelisten in het algemeen (omtrent welker flipte waarheid de Schrijver
fomtijds vrij veel fchijnt toe te geeven, gelijk ook omtrent de wonderwerken des Zaligmaakers, hetgeen de
Vertaalar in zijne Aantekeningen, bl. 413, 413, 421 en
424, niet reden oordeelt te ver te gaan) als omtrent
ieder deezer Sehrijveren in het bijzonder. — 2. Van de
verklaring der dpostolifche Brieven, van § 310-316. Voor
dit Onderdeel heeft de Vertaaler Bene Inleiding geplaatst
nopens hetgeen , waarop men bij liet verklaaren deezcr
Brieven heeft te letten, als, wie de Schrijver zij; aan
wien elke Brief gefchreven zij ; de aanleiding tot liet
fchrijven ; het oogmerk van den Brief ; de inhoud en
zamenhang; de flijl en vorm; de tijd en plaats, waarop
een Brief gcfchreven is , enz. Vervolgens fpreekt de
Schrijver in orde over de Brieven van PAULUS, en geeft
een tamelijk aantal van Boeken op, welke, zo over die
Brieven in het gemeen , als over elken Brief in het bij
zijn. Met de Brieven der andere-zonder,gfchv
Apostelen wordt eveneens gehandeld. — 3. Van de ver
Openbaring van JOHANNES, van § 3 1 7-3 1 9•-klaringde
Doch hier moeten wij den Leezer tot het Werk zelvo
wijzen, en zeggen alleenlijk, dat de geachte Vertaaler
achter dit Onderdeel een Aanhangfel gevoegd heeft van
Boeken en Schriften , het geheele N. T. of uitgezoch.'P
zware plaatren behandelende, § 320. — Eindelijk wordt
dit Hoofdfluk, en het geheele Werk, befloten met een
Vierde Onderdeel, over de regenjirijdigheden, welke men
meent , dat in den Bijbel voorkomen, en de poo gingen der
Srii verens , om dezel,'e te vereffenen, van § 32l-327. —
T eklei
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Het clot van den Inhoud des Werks fpreekt nog wel , b1.
van een flanhangzel, over het gene de Reden te doen
heeft in de verklaring der H. S.: over moreele uitlegging en
snnoreele toepasftng van den Bijbel, uit EICIIHORN: maar cie
Vertaaler Beeft goedgevonden hetzelve achter te laaten ,
om redenen, gemeld in zijne Aantekening op bl. 401.
Ongetwijffeld heeft de Hoogleeraar HEIUNGA de*
Nederduitfehen Leezeren weezenliiken dienst gedaan ,
door niet alleen dit Werk te vertaalen, maar het ook te
verrijken met zijne verbeteringen , zo in de tamelijk
menigvuldige Aantekeningen , welke hij onder den tekst
heeft geplaatst, als door het vermeerderen van het getal
der Schrijveren, tot welken de Leezer wordt gewezen ,
en door verfcheidcn invoegfelen , welke van het oor1pronglijke Werk van sEILER overal door haakjens [ ]
onderícheiden worden. De lijst der aangehaalde Schrijverenf had ondertusfchen nog vrij veel kunnen vergroot
worden met de Werken van Franfche en Engelfche Geleerden. Doch deezen worden niet aangehaald (ten min.(ien de Recenfent heeft ze nergens opgemerkt) dan voor
zo verre hunne \Verken, of in het Latijn gefchreven,
of in het Latijn ,, Neder- of Hoogduitsch zijn overgezet.
Om welke reden dit gefehied zij , kunnen wij niet gisfen.
Op bl. 89 reg. 8 v. o. leezen wij: „het is eerre zeer
aanprijzenswaardige regel van voorzichtigheid, dat
„ men in omfehrijvingen .... al het overvloedige wegla•
„ te." In plaatze van overvloedig moest hier zekerlijk (laan
evertollgg : de mistlag , waarfchijnelijlc tantítaan door Benige overhaasting des Vertaalers in het fchrijven, is zo
blijkbaar , dat wij 'er niet van zouden gefproken hebben, indien wij denzelven niet menigrnaalen hadden aangetroffen in Vertaalinggn uit het Hoogduitsch, welker
minder bedrevené.very rdigers, misschien, zich zou
den verbeelden achter dit voorbeeld te kunnen fchuilen,
wanneer zij ons. overvloedig gebruiken als geheel van dezelfde betekenis wet het FIoogduitfche tsberfuszig.
24,
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.9e hope van eenen Evangeliedienaar de grondflag zijner
vrijmoedigheid in liet fpreken, of Leerrede over II Car.
II: 12. door ABRAHAM RUTGERS , ?Jlededienaar van
het Evangelie te Haarlem, gehouden bij de vervulling
van zijnen Yij%ntwintigjarigen Dienst elflaar, 28 Nov.
1804. Te Haarlem, bij J. L. Augustini, 18o5. L,
gr. 8vo. 63 bl.
e Eerw. RUTGERS is, zoo als hij In Bene voorafgaande aanfpraak aan de II-aarlemfche Gemeente
meldt, door ligchaamsongelleldheid belemmerd geweest,
om deze plechtige Gedachtenisrede zoo uit te {'preken,
als dezelve nu in het licht verfchijnt. Hij kon daarom
des te eerder tot de openlijke uitgave befluiten, om nu
wat meer ontwikkeld te laten lezen , 't geen hij zijne
Gemeente niet, dan bij bekorting, had mogen erinneren.
De welmeenende Prediker wilde zich toch niet alleen
kwijten van den betarnelijken plicht der erkentenis van
al het geide , dat hij onder en van zijne Gemeente, in
den tii.d van vijfentwintig jaren heeft genoten, en zul
overdenkingen voor ziine aandacht te brengen, die-ke
zijnen moed in den Heerti, bij zijne hervatte verbindtenis aan dezelve, konden lievigen ; maar had zich ook
ten doele gefield , om door de hope, die het Evangelie
aan deszelfs bedienaars geeft , de Gemeente op te wekken
en aan te vuuren tot zulk Bene gebruikmaking van dien
Evangeliedienst, en zulk een gedrag onder den zelven,
als dienen konde, om het den Leeraar en de Gemeente ta
doen welgaan. Hieraan zal men dan de groote langwijligheid van deze Leerrede moeten toefchrijven.
De woorden van Paulus: Dewijl wij dan zoodanige
hope hebben , zoo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in t
fp reken ; worden ten grondflage gelegd. De Leeraar befchrijft eerst de hope, die de Apostel, naar zijne gedachten, voor den geest had, en ontvouwt daarna het vervrijmoedigende , dat 'er in die hope .voor hem lag ; ver
volgends maakt hij dan hiervan gebruik, tot nadere ver
zich zelven aan de Gemeente, en beíluit-bindtesva,
eindelijk met oenige waarnemingen en opwekkingen voor
dezelve. Alles rust op het denkbeeld , welk de Eerw.
RUTGERS zich vormt van de hope, waarop de Apostel
hier zijne vrijmoedigheid in 't loeren grondde. Hij (felt
dat zeer ruim, zoodat het niet minder, dan alle incvol-
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gende bijzonderheden , in zich zal bevatten. „ De
Apostel befchouwde zich, i) bij de bediening van het Kvangelie, bezig in een werk, t welk , hoedanig ook de
uitflag ware, Gade in Christus welgevallig bleef, waar
hij echter 2) ook bij de Corinthiers niet vergeefs ge--in
arbeid had, waarin hij voorts g) rekening maakte op
,^.11e bekwaammakende genade van Hem, die hem geroe.
pen had , en, 't welk het voornaamfte was , bij befchouwde zich 4) als gefield in eene bediening, die, in
vergelijking van alle andere bedieningen , hare heerlijk
langs hoe meer, openbaren zoude." Wij-heid,o
voor ons twijfelen, of deze verklaring, op grond van
goede uitlegregels , wel fleck zal kunnen houden, terwijl de Apostel ons toefchijnt, niets anders te willen
beweeren, dan dat de hope , of wel de zekere verwachting van den algemeenen opgang én de beftendige voort
Christelijken Godsdienst, zijne vrijmoe -ciuzrngvadedigheid , in het beftrijden der Joodschgezinde Leeraars ,
vermeerderde en flerkte. ' Van deze hope had de Apostel, in het naastvoorgaande, gefproken, en is daarom
bier zijn eigen uitlegger. Wi' komen 'er gaarne voor uit,
dat wij die wijze van prediken nog verre weg de beste
uit de textwoorden zelven, en uit deze al- -keurn,di
leen , regtf{ reeks de flof' neemt , die men wil verhandelen. Maar men moet dan uit den text niet meer afleiden , dan 'er in ligt. Wij gelooven niet, dat Paulus bij de
bovengenoemde woorden dat alles gedacht heeft, 't geex
dc Eeres RUTGERS hem hier laat denken, omdat hij 'er
te voren van had gefproken. Die dit niet zoo naauw neanen, en behagen fcheppen in dusdanigen. preektrant,
welken de Haarlemfche Kerkleeraar volgt, zullen desniettemin deze Leerrede met genoegen, wij hopen ook,
tot ftichting lezen.
.

Redenvoering over het Christen Kerkgezang. In de.vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Ilaarlefn uitgefprooken
den zesden van Louwmaand i Soy, door PETRUS LOOSJES

ADZ., Leeraar dier Gemeente, bij de Invoering der Christlijke Gezangen en Liederen. Te Haarlem, bij F. Bohn
en A. Loosjes Pz. 1805. In gr. 8vo. 56 bl.

vereenigde Doopsgezinde Gemeente te IIaarlem
hebbende tot het invoeren van ChristelijDebeflooten
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he Gezangen en Liederen, van welker inrichting een ver

niet in ons tegenwoordig plan valt, wierdt het hou-flag
opzettelijke Leerrede, bij het eerfte open--denva
baar gebruikmaaken, welvoegelijk geoordeeld. De kun
P. LOOSJES nam die taak op zich. Van's Mans-digeErw.
berekendheid voor dezelve mag thans het Publiek oor
zal 'er gewis een gunflig oordeel aver ftrij--deln,
ken, en zijnen Vrienden, die hem tot de uitgave bewoogen, dank wijten. Gelijk de inhoud der Leerrede van
gezond oordeel en goeden fmaak, zoo draagen de bijgo-.
voegde Ophelderende Aantekeningen getuigenis van kunde
en beleezenheid, en verfpreiden aanmerkelijk licht over
't geen op den kanzel flegts met een woord kon vermei d.
worden. De Text (Kol. III: z6.) kortelijk opgehelderd,
wordt gevolgd van een beknopt Historisch Verslag wegens het Kerkgezang, zoo onder de Jooden, als in 't bij
onder de Christenen, fints de vroegíle tijden tot-zonder
heden toe. Van heeler harte zijn wij het met den Eer\ .
LOOSJES eens, daar hij, van de vroegste, doch nu ver
Liederen der eerfle Christenen gewaagende, tot-loren
zijne Gemeente zegt: „ Hoe billijk finert het ons , mijne
Toehoorders ! dat wij die eerfle oude Dichtfiukkett
„ moeten derven! Hoe zouden wij, daar in , den geest
„ der Apostelen, en der uitfleekendfte Leeraaren, on„ der de vroegfle Christenen, zien heerfchen! en dctt
toon hooren Ilaan van hooge Verrukking, van diepe
Eerbiedenis, en van vuurige Dankzegging!"
Op dit algemeen verflag volgt een meer bepaald berige
wegens de verzameling der thans ingevoerde Gezange.=s
en Liederen. Alwie het Gezangboek onder 't oog gehad
heeft, weet, dat, hoewel van verfcheiden van DAVIDS
Pfalmen aldaar, 't zij geheel, 't zij gedeeltelijk gebruik
gemaakt is ; verre de meesten, egter, zijn agterwege
gelaaren. De Eerw. LOOSJES verdeedigt dien maatrem],
naa den verdienden lof aan dat 7fraëlitisch Gezangboelt.
te hebben gegeeven , tegen het voetíloots zingen dearan vraagende aanmerkende: „ Kan men , met voeglijkheid, eene Christelijke Vergadering laaten zingen,
„ als of elk der deelneemeren in het Gezang, niet DA.
vin, op de bergen van ?uda omzwierf , vol angst
voor SAULS vervolgende woede ? — Kan eene christelijke Gemeente, tegen DOG en ACHITOPHEL, too„ nen van fmaad en veragting aanheffen? — Voet het
in eerie Christen Zamenkomst , de Edomiten, fl?oabi
" ten,,
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ten, Volken reeds lang van den Aardbodem verdhveeKan de Christelijke Gemeente deel
„ nen, te vloeken?
neemen in de Liederen , van DAVID , ASAPR , en anderen , die hun perfoonlijk betreffen ? Hoe fchoone en
afzonderlijke Charactertrekken dezelve ook veeler„ wegen bevatten; behooren zij tot die bijzondere Per„ foonen, kunnen niet, dan zeer gedwongen, op ie;, mand anders worden toegepast ; — kunnen niet,
dan niet de hoogste onvoeglijkheid, in eene Christen
;, Vergadering worden aangeheeven. -- Of zal eene
„ geheele Vergadering, meest beftaande uit Perfoonen,
„ die langen tijd gezond leefden, het Lied zingen , door
„ DAVID, naa eene dooddreigende ziekte, vervaardigd?
-- Kunnen Mannen , Vrouwen, Jongelingen , Jonge
dochters, dc toonen flaan, die JESSES Zoon, met-,
„ zo veel weemoeds en boetvaardigheids, uitboezem„ de, toen hij zich fchendig aan Over.jel en overlegden
Manjiag halt fchuldig gemaakt ?" Ten behoeve van
veele zwakke gemoederen, oordeelden wij het overfchrijven deezer alzins gepaste aanmerkingen hier niet ondienflig. In de Toepasfing vermaant de waardige Rede.
naar tot een loflijk en pligtmaatig gebruik van Ilet Kerk
als zijnde een gedeelte van den OpenbaarenEer--gezan,
dienst , waarin de geheele Vergadering , meer dan in
oenig ander, werkelijk deel neemt. — Gelijk deeze Leer.
rede den Eerw. LOOSJES , reeds van elders bij het letterlievend Publiek niet lof bekend , tot eere verftrekt,
mogen wij dezelve bij, allen , die van her verzamelen
van fuortgeliike GeIegenheids- Redevoeringen werk maaken, met volle ruimte aanprijzen,
--

Voorboden en telzenen der tweede toekoomst van den Mesjias
onzen Heer en Zaligmaker ,fejus Christus. Te Rotter
bij Cornet en van Baalen. In gr. 8vo. 76 bl. -dam,

D

e ongenoemde Schrijver, die te Rotterdam fchijntt' huis te hopren, Relt vast, dat 'er drieërlei toekomfien van 7efus Christus op deze benedenwereld zijn
moeten. De eesfe moest zijn, en heeft plaats gehad ,
toen Jefus mensch wierd ; de tweeare is nog aanfiaandc ,
en zal een geruimen tijd vóór den algcmecnen Oordeelsdag plaats hebben , en voorafgegaan worden door de
be-
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bekeering van Joden en Heidenen; de derde zal plaats
hebben bij de voleindiging der wereld. 'Er zijn, meent
hij, vele voorzeggingen, zoo wel van de tweede, als
van de eerfte toekomst van Jefus Christus, voorhanden.
De tweede toekomst van den Mesfias zal in alle navolgende plaatzen (1) voorfpeld zijn: 2 Sam. VII: i6. Pf.
II: 6-9. XXII: 24--32. LXVIII: 22-36. LXIX:
3 6 , 37. LXXII geheel. LXXXIX: 28— 30, 36-38.
CX geheel. CXXXII: io, zr, 13-18. Jef. II: 9-5.
IV geheel. IX: 5, 6. XI: io -i. XXV: 6.. XXXII:
(-5. XXXV geheel. XLIX geheel. LII: 6. LV
geheel. LIX: z6. LXI: 4. LXII: io --- 12. LXV
geheel. LXVI: 5. Jerem. XXIII: 5-8. XXX: 3 -1 i.
XXXIII: 14-16, 20-26. Ezech. XXXIV: 23, 24.
XXVII: 21-24. Dan. II: 44. VII: ?7. Hof. III: 4, 5.
Amos IX: ii. Mich. IV: i--8. Hagg. II: 8. Zack,
III: io. VI: 12. XIV geheel. Dn nu befchouwt
hij de gebeurtenisfen , die in de laatste tien jaren der
vorige , en in de eerfle jaren van deze pas begonneiz
Eeuw, zijn voorgevallen, op grond der aanduidingen
van Jefus, bij Matth. XXIV: 2 , . 4, 6, 7, 32, 33, als
voorboden van den grooten dag der bekeering van Toden en Heidenen , en der tweede toekomfte van Jefus
Christus. Oorlogen en geruchten van oorlogen in ai
lerlei werelddeelen , binnenlandfche beroerten , en oplanden van het eene volk tegen het andere , en van he:
eene koningrijk tegen het andere, hongersnooden, petalentien en aardbevingen , op verfcheidene plaatzen;
dit alles, en dat wel terzelver tijd, nioet ons doen denken aan de teekenen van de tweede toekomfte van JeftisChristus , door Hemzelven naauwkeurig opgegeven.
Een aantal nieuwstijdingen , uit eenige Schiedamfchc
Couranten overgenomen, ftrekken tot Bijlagen, om onszeer vele ginds en elders gebeurde zaken , waarin dc
Schrijver de volkomenfle overeenkomst vindt niet de
aanwijzing van jefus, te crinneren. Hier wordt van_
Benige oorlogsbedrijven in Indien, van oproerige 11cwegingen en opflanden in het Turhfche Keizerrijk, yea
onlusten tusfchen dc Amerikanen en den Dei van Tri
Afrika , van den hervatten oorlog tusfcherz-polin
Frankrijk en Grootbrittannien, met de gevolgen voor
geheel Europa , van hongersnooden in Kaflilien , te
Belgrado en elders , van de pest in Turkiien, en andere befmcttelijke ziekten te Mallaga, Livorno, Kadi
Cu
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en elders , en van aardfchuddingen in Italie , Spanje
en elders, melding gemaakt. Zelfs is het verhaal van
Bene te Maasíluis , Rotterdam , en elders in de Bataaf
Republiek , waargenomene flingering van eenige-fche
kerkkroonen niet achtergebleven. — Men kan dan nu,
onder al het nederdrukkende van den tegenwoordiger
tijd, het hoofd met vreugde , blijdfchap en verlangen opheffen, omdat de tijd nadert en nabijkomt, wanneer Joden en Heidenen zullen bekeerd worden , en
onze Heer Jefus Christus wederom op deze aarde zal
verfchijnen , om den heuchelijkflen en allerheerlijkften
kerkílaat daar te hellen. Al moest 'er nu vooraf oor
zijn ten einde toe, en al had men jaar op jaar pes--log
tilentien en hongersnooden , men kan en moet zich dit
alles gemakkelijk getroosten , omdat 'er zulke heilvolle
dagen op zullen volgen, al ware het ook dat wij ze
zelven niet zouden beleven.
Hoe ongaarne wij iemand de troostgronden, waarmede
hij zich in lijden meent te kunnen opbeuren , van wat
aart die ook zijn mogen, ontnemen , zoo kunnen wij
echter , in dit geval, daar de Godsdienst van Jefus
zoo vele andere, geheel voldoende en onbedriegelijke
troostgronden aan de hand geeft, niet nalaten den
Schrijver te raden , om zich op zijne ten eenemaal tvillekeurige uitlegging van Matth. XXIV niet zoo gerust
te verlaten. Hij bediene zich liever alvorens, zoo hij
'er tijd, lust en bekwaamheid toe heeft, van gefchikte
hulpmiddelen , die 'er, in onzen tijd , meer dan voorheen, ook voor den gemeenen leek zoo overvloedigvoorhanden zijn , om de Schriften des O. en N. Verbonds regt te leeren verftaan. Ook zal hij het, ver
wij , met wat meer geoefendheid in de alge -trouwen
vorige tijden, niet zoo-menWrldgí^hisvan
geheel vreemd vinden, dat 'er wel eens ter gelijker tijd,
in verfchillende landen, oorlogen, fchaarsheid, be;inettelijke ziekten en aardbevingen plaats hebben.
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IIERMANN1 nossexn Oratio &c. Redenvoering over den
vroegen en uitneemenden aanleg der Bataaven tot befchaazfde Zeden en fraaie Letterkunde; gehouden te Groningen, bij de plegtige aanvaarding van het :Hoogleer,
aarsambt in de .1lge7neene en Vaderland ('the Gefchiedenisfen , als ook in de Rorneinfche Oudheden, ot den i9 December 1804. Te Groningen, bij D. Spoormaker, 1805.
In gto. 71 bl.
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o eevige lettervrucht van den Vaderlandfchen grond
onze toejuigchende goedkeuring verdient , het is
deczc htwijdingsreden van den Hooggel;'J3osscuA,van
zijnen Eland te Harderwijk, dien hij den tijd van 9 jaaren met roem bekleed heeft , onlangs aan de Groninger
Hoogefchoole verplaatst, en tot eenen waardigen Opvolger gekoozen van den beroemden JAC. D£ RHOER ,
grijs geworden in de beoefening der \Veetenfchappen ,
en nu , door een vereerend Raadsbesluit , van de gewoone
werkzaamheden zijns beroeps tot de Rille rust des nuderdoins uitgenodigd. Gelijk wij zulks niet anders van
de ervaaren hand des Heeren BOSSCHA ons voorItelleii
honden , munt deeze zijne Redenvoering uit in bevalligen
en gekuischten fliji; in welfpreckendheid en duidelijk
zij op den leest der Ouden gefchoeid; en houdt.
-heids
lij de aandacht bezig, zo- door kracht , als aangenaame
verfcheidenheid van bewijzen , en keur van bijzieraadiën , die 's Mans beleezenheid en rechten fmaak getuigen.
Na eenc zeer gepaste Inleiding, aangaande de waar-.
de , die men , zonder tot .uiterllen te komen , op de
voorrechten ftellen mag van geboorte , in eenen aanzien-_
lijken of welvaarenden hand , gelijk in een niet oneermaard en befchaafd Vaderland, komt his ter zaake, enn
geeft met ongedwongen zedigheid zijn Onderwerp op ,:
minder door deszelfs nieutiuheid, dan wel door deszelfs
blijkbaare verwandfchap met de Waardigheid hem opgedraagen, ter behandeling uitgenodigd, en deels door de
belangrijkheid der hofre , deels door het miskennen van,
onzen Nationaalen roem bij Uitheemfchen ,- en ook bid
onbezonnen Landgenooten, in zijne keuze bepaald. —
Op gezag van het bekend getuigenis hij TACITLS grondt
de Hooggel. rosscHA zijne íchetze en lof van, de Zeden
der aloude Bataaven, „bij wier, goede Zeden me-et ver
n-,0w•
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Inogten dan elders ' goede Wetten," en d, fchoox
boersch en eenvoudig, echter al vroeg eenen aanleg tot
Befchaafdheid, of Menfclielijkheid, en gezellige Deugden, aan den dag lagen , ja deezen aanleg ï Beds behielden, ondanks de ongunst der luchtgefteltenis , en
van de ligging des lands , gelijk mede van harde eit
tampfpoedige lotgevallen , die aan hunne Nakomelingen
digt bejegenden. Nimmer, zelfs niet in den Spaanfchen
Oorlog , heide dit Volk, meer dan andere Europifche
Natien, tot wreedheid. De jongíle beroerten, d.àarentegen, voldingen, hoe noode die ondeugd hier te Lande
wortelt, ja dat wijten deezen afkeerig zijn om de gruwelen der Nabuuren te volgen. Voorts, indien de Redepaar toeftemt, dat welvaart, en de vermenging met
anderen Landaard, eene finet en verbastering der ooriprongelijke Volkszeden moest veroorzaaken, gispt hij
toch in het voorbijgaan (en zo wij vertrouwen te recht)
den laster der zulken, die waanén, dat iedere trek der
oude Bataaffche Vrijheidsmin, Nijverheid, goede Trouwe , Eerbaarheid en Vroomheid , geheel uitgewischt
zijn zoude ; meent hij het daarvoor te mogen houden,
dat wij ten deezen nog voor geene der E uropifche Natien behoeven onder te doen; en geeft hij ons de ítree-,
lende uitzichten , dat de zaaken des Lands , krachtig
vervallen. als die zijn , zich grootendeels hertellen en
weder opbeuren kunnen, zo maar de Vrede gelegenheid
geeve aan de Bataaven , om hunne werkzaamheden en
fandeldeugden onbelemmerd te àntwïkkeleil. Vervolgens, tegen den vernuftigen ít oirsSEAU en diens Medeilanders, het beginfel vasthoudende, dat zonder %Vee tenfchappen geene wezenlijke Befchaaving, geene waare
Volksdeugd , zijn kan, gaat onze Redenaar voort, ook
van den kant der Geleerdheid en fraaie Letteren, ons
Vaderland , kleen als_ hetzelve is bij de grootere. Rijken
en Staaten van Furopa, met deezen in vergelijking te
brengen; en béílist lij wederom, na eet ie bekwaam
tóetze, ten onzen voordele. De duisternis., over de
Gefchiedenis der Middeneeuwen verfpreid, en de droevige onweetendheid, die gedinirende dat tijdvak h"eerscht-e, maakt het onthogelijk, dat zich de ontwikkeling. van
het verfland der Bataaven tot in eene zo hooge oudheid
vermoeden , nog minder bewijzen laat, als waartoe on ze berichten omtrent hunne herkomst en zeden reiken,
mogen. Maar het deel., dat de Onzen gehad hebben
-
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in e IZzuistogten; de fpoedige oprichting van Rede„-ijk.
kanters hier te Lande; de Naam van den vermaarden
R. AGRICOLA, uit Groningen herkomilig, en benevens
anderen bekend ,onder de wederoprichters der Geleerd
vroegtijdige en menigvuldige aanleg van hoogere-heid;
en laagere Schoolen binnen den engen omtrek van onze
Gewesten; en vooral ook de Reizen der Nederlándfclie
jeugd naar Tralien, waai "de zon der verlichting aan den
horizon te fchijnen aanving : dit alles dient den Heer
$osscii„i bij uitnemendheid ten betooge, hoezeer men
gereed was zich hier te verblijden en te koesteren ir
dien opgaanden glans der Letterkunde en Weetenfchappen.

Met geenen minderen aandrang en kracht van velfpreekendheid vervolgt de Redenaar, in het doorloopen
en bepleiten van den Nationaalen roem , en de gefchiktheid der Bataaven , om uit te munten in het vak van
Taalgeleerdheid , van oordeelkundige beóefeliing der
Ouden, van andere fraaie en ook nuttige Weetenfchappen, van Godgeleerdheid vooral en Schriftverklaaring,
van mannelijke Wijsbegeerte en Rechtskennis.
Met genoegen en hartelijke toejuigching lazen wij de
hulde des dofs , door BOSSCHA toegezwaaid aan een aantal Mannen van erkende verdienften ; vonden wij d,Eere van ons Land gehandhaafd ddr de zekere waarnee^
ming , dat onze Letterhelden en V raagbaaken van Ge
veelera , den Uitheemíchen zijn voorgc--lerdhi,n
gaan , die nu te dwaazelijk vermetel op onzen Naa m.
en {laat van Befchaaving met kleenachting nederzien;
en die in het bijzonder vergecten fchijnen, hetgeen onze
Redenaar wel ter fnede opmerkt, dat nergens ter wereld
de Rechtbanken eerder dan in Nederland de dwaasheid
der ilexenprocesfen ingezien, en van het vervolgen we
gens Toverije zich gefpeend hebben. — Gaarne zouden
wij onzen Redenaar naauwkeuriger op het fpoor gevolgd
hebben in zijnen deftigen gang en bevallige wendingen
of Plot zijner Reden: maar onze Aankondiging van dit
voortreffelijk Stukje is verder uitgedijd , dan wij ons
voorílelden : wij verhoopen deszelfs vertaaling , ten
einde hetzelve in de Nederduití'che Boekverzamelingen
zijne plaats vinden moge naast de beroemde Vercieedigi/1g
a,'aaa de Eer der Heilandfche Natie
!ie van wijlen den L`erw3
€k (.'EL BERT S.
,
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Rusland befchouwd met betrekking tot I. Zijne 4ardrijkskundige en Natuurlijke Ligging, Gronden Lugtsgefleldheid — II. De Bevolking, verfchillende Standen zij
Bewoners , geäartheid der Natie — III. Zijne Hoofd -ner
-fadSt.Persbug—IVDRein.Ht
Krijgsweezen — VI. Zijne Finantien, Inkomflen, Uit
-garen,StsfchuldVI.DeNationduflr,
Fabrieken, Trafieken, Koophandel — VIII. Zijne Politieke Belangen. Met Plaaten en Vi gnetten. Te , aar
bij F. Bohn. In gr. 8vo. 467 bi.
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oewel Rusland, vóór dat Czaar PETER DL I aan
het beheer deezes wijduitgeftrekten Rijks kwam ,
zo onbekend of liever zo onvermaard niet geweest
Nebbe , als zonnnige Schrijvers willen, zal rnogthans
elk gaarne toeftemmen , dat het onder dien Vorst en
diens Opvolgeren, tot heden, meer bekend, meer verinward geworden is ; dat , bovenal naa de eerste helft der
jongstverflreekene Eeuwe , veele be.fchrijvingen van 't
zelve en reizen derwaards het licht gezien hebben, opgemaakt door de zodanigen, die dat Rijk. daadlijk bezogt, of, in een gemaklijken armftoel gezeten, der eerst
dat Rijk-gemldnbfchiwaremng,ov
in 't licht gegeeven, met hunne gedagten verrijkt heb
-ben.
Reizigers van den eerstgemelden (tempel verdienen gewis, over 't algemeen , verre den voorrang. Onder deezen tellen wij den Vervaardiger van dit Boek; immers is
hij , omflreeks dertig jaaren. geleden, met zijne Excellentie J. ti. VAN KINSBERGEN in het Rusfisch Rijk geweest,
heeft het laater bezogt en zich daar een geruimen tijd
onthouden. Aan gemelden Vlootvoogd draagt hij dit
Werk op; doch zonder Naamsvermelding. Gelegenheid
in overvloed geeft zulks tot gisfen. Groot zeker is het
getal niet der Perfoonen , die hier kunnen uitgedagt
worden om den Schrijver te vinden ; en wordt het
nog kleinder, als men den flijl des Werks en het geheele voorkomen nagaat. 't Zou egter eenigzins gewaagd
zijn, hier een Naam te noemen ; en zien wij daarom,
zonder ons des te bekommeren, het'iVerk zelve in.
Men vangt de Inleiding niet aan, zonder het zonderTinge te Qntwaaren in -ijl en voordragt. Het oesters tig
-
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!teven, of het Reeds blijven op eene en dezelfde plaats,
afgefehetst , en het reizend daar tegen overgefteld en
'er boven verheven hebbende , geeft hij van zichzelven, in zo verre dit Werk betreft, dit naricht: „ Van
de onderfcheide landen, welke de Schrijver in zijn woelig leeven bezogt , heeft Rusland hein het langfle opgehouden. Een, in verfcheide tijden , tienjaarig verblijf
in dat uitgeffrekt rijk , liet reizen in hetzelve van den
uiterften hoek van de .Krijn, nu Taurien genaamd, tot
aan de Hoofditad en tot Riga, (eene reis , die men , in
aanmerkinge des tijds daar toe noodig , niet van den af
Oland , bij Gene West-Indi/che reize mag vergelijken) de
gelegenheid om menigvuldige berichten in te winnen ,
om voor geld en goede woorden bouwf}offren te verga
voor erne befchrijving van dit Land, die men jai-dern
gedrukte werken tot heden toe niet vindt, zo veel mij
bekend is. Dit alles zamen genomen deedt mij hoopen,
dat het mijne Landgenooten voornoemd land in zijne
tegenwoordige geíleldheid te leeres kennen , niet onwelkom zou zijn."
Naa aangemerkt te hebben , dat de Boeken, die voor
vijfentwintig of meer jaaren over Rusland het licht zagen,
ongefchikt zijn om den Leezer dit zo zeer veranderde
Rijk te leeren kennen, — alsmede hoe men omzigtig
moet zijn in 't opslaan en leezen van Boeken over Rus
daar vrees de pen wederhield om waarheid te fchrij--land,
ven en gunstbejag dezelve bc{luurt -- „ Rusland,"
merkt hij op, „ is zedert de regeering van PETER I de
wijkplaats van vreemdelingen ,van fortuinzoekers, uit alle landen , doch meest uit Frankrijk en Duitschlend.
Moskou was, nog geen vijftig jaaren geleeden, een der
voornaamfle vulnisvaten van Parijs, zo als voor ruim
honderd jaaren de I1merikaan/che Colonien het waren voor
het fchuim van Londen. Vecle vreemden, die oppasfende waren , en die aan de poort des tempels van de Fortuin zagtjes aanklopten, zonder die met geweld te heb
willen overmeesteren , flaagden in hun oogmerk en-ben
hebben zich voor altoos in dit land gevestigd. Anderen
wederom hebben het met misnoegen en wrevel verlaaten: en eens buiten het rijk geraakt zijnde, hebben zij
de opgekropte gal , die zij 'er in vergaderd hadden ,
lucht gegeeven, in gedrukte boeken, waarin zij dit land
deeden daalen verre beneden zijne waardij."
De Schrijver bekent tot geen van deeze beide klasfen
tir
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te behooren: „ offchoon ," 't zijn 's máns eigene woorden , „ het fortuin , dat hij in Rusland maakte, niet
behoort tot de aanzienlijkflen, was zijnet erzucht daar
genoegzaam voldaan; en hij zou zich voor altoos in-in
hetzelve hebben kunnen vestigen , zo hij zich hadt
kunnen bevredigen met het denkbeeld van zich voor iminer te ontvaderlanden. Zo derhalven de Schrijver zich
eenige maaien in de noodwendigheid bevindt , om dit
Rijk van de zwarte zijde te doen voorkomen, men gelieve zijne woorden niet dank te wijten aan misnoegen,
aan te onvredenheid, aan bedilzucht; maar aan liefde
tot de waarheid."
Wat de gehoudene fchrijfwijze aanbelangt , merkt hij
op, „ dat , om een boek als het tegenwoordige niet
íinaak en oordeel te voltooijen, in acht behoort genomen te worden eens zekere fchaal van uitvperigheid,
waarop de belangrijkheid de graaden aantekent. Mein
behoort in ieder geval te raadpleegen met de deelneei ning , die men mag veronderflellen , dat het leesgierig
publiek voor eersen geleerden arbeid voedt, en met het
vermaak, het welk het raapen zal uit liet leezen. 'Er
is , (en mijns bedunkens is deeze vergelijking geheel nieuw 'er is een zekere vermaagfchap tusfchcn een
ketel vleesch-nat en een boek , en gelijk het eerfte fmaakloos wordt door 'er te veel water en te weinig zout bij
te doen, evenzo wordt een werk onleesbaar, zoo dra eene, ook anders goede gedagten ligt verdronken in cene
zee van woorden , waarin zij verdrongen wordt door een
11oet van kleinigheden: want het onfeilbaar geheim om
te verveelen , is alles te zeggen."
Voor verveeling bewaart hij zijne Leezers op Bene
kragtdaadige wijze, niet alleen door kortheid, maar ook
door zijnen ftijl, die voor eene ernffige befchrijving wat
veel in het grap tige valt , en eene zonderlingheid in dit
Boek uitmaakt. De op den titel gemelde hoofdzaaken
zijn de inhoud. Een en ander is, om de uitvoerigheid
eer naaken, in afdeelingen onderfcheiden. In liet eer
boek verklaart bij , eer hij voortgaat met de be--fte
fchrijving der Rivieren , „ nog een appeltje te fchillen
te hebben." Dit komt hier op neder , en dient ter
nadere inlichting van het reeds gezegde: „ Ik fchrijve
zo wel om anderen als om mij zelven te behaagen. Maar
hoe kan plea O'cr meerderheid behangen, zonder precies
ga`g'e begeerte te kweten ? Deere wil dit, geene wat an-
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,piers, -a-- Mijn verlangen is eens voor allen , dat mcn
dit Boek aanmerke als eene Ordinaris- tafel, rijk bezet
met fchotels, van welken men veele laat afdraagen, zon
te hebben aangeraakt; en dit Boek niet te ver--deri
oordeelen, fchoon het niet altoos valle in den fnmaak van
een ieder; en liever, dan te misbillijken de houding
van den Schrijver, voor een paar bladzijden zijn gezel
te verlapten. -- Ili wil mij beijveren zo kort en-fcliap
tevens zo belangrijk te zijn als doenlijk."
Veel zeer opnierkens- en weetenswaardigs, ten opzigte
van den tegenwoordigen ítaat deezes Rijk, hebben wij
aangetroffen. Wegens Rusland': Volkrijkheid is lang en
veel ve ;fchils geweest; volgens de laatfie telling zal 'bet
getal der Inwoonderen in 35 Gouvernementen ruim 4
millioenen menfchen bedraagen. Volgens het Gottingfehe
Magazijn werden in de Krim en de zes nog overig zijn
Gouvernementen nog -2,74í,65o zielen gevonden. —-de
Men mag dc Land- en Zeemagt, met haare ap- en dependentie, die bij het Rusfifche krijgsweezen zeer groot
is, zonder vergrooting Eiellen op 800,000 perfoonen. —
Tot dus verre heeft niemand durven beílaan, het getal
van den Adel te begrooten. — Indien het der zielen
der Muskovieters niet wel gaat, voorzeker liet zal niet
zijn uit mangel aan Zielverzorgers, wier getal is 68,000 ,
welke, daar zij meest gehuwd zijn , net hunne F amilien
gerekend mogen worden op 2oo,000 perfoonen.
De opgave der onderfcheidc Volken, uit welke de Onderdaanen van Rusland bedaan, voleindigd- hebbende,
verzoekt de Schrijver de Leezers om verfehooning, zo
hij aan hunne oorex} mïshaaglijk was door de vreemdheid
aller deezer klanten , net bijvoeging, „ zeker is de
fchuld niet aan mij : hield ik hen ten doop ?" Voorts,
„ indien ik dit artijkel nu liet berusten bij deeze een
weinig dorre optelling van Naamen, zoude ik mijne Leezers behandelen, als hij, die iemand , begeerig om een
inboedel te zien, de nommers van een Catalogusvoorlas.
Wat de vrijheid deezes talrijken Volks betreft, en bij
vraagt de Sehrijiver : „, Als-zondervaBft,
iemand geen meester is noch van zijn perfotrn noch van
zijn goed , is hij dan geen Slaaf? Zo hij uit zijn buis ,
of liever uit een huis, kan worden weggefleept, en op
een af'ítand van honderd en meer mijlen wordt nedergezet, met een gebod om daar te blijven, zonder dat
hij zich hierover moge beklaagen, is hij dan geen Slaaf?
Als
V4
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Als men den lloiiouden vader den zoon vin de zijde ,
der moeder haar zogeling van de borst durft wegruk
,volgens de inftellingen van het land, leeft men dan-ken
niet in een land van flaavernij? Als iemand zonderxegenfpraak moet gedoogen dat hij verkogt wordt als een
gans , en weggeíchonken wordt als een appel-? gebeukt
wordt als een ftokvisch? gedoogen, dat men gefleept
worde uit de wooninge, zonder dat men iets met zich
mag medevoeren , gebragt worde voor een ander , om
daar het bevel te ontvangen , om zijne familie , zijn
vader, moeder, vrouw, kinderen en vrienden voor altoos te verlaaten, om op een aftland van twee, driehonderd en meer uuren neêrgelineeten en genageld te worden , zoude deeze niet met recht mogen uitroepen:
„ Ben ik wel iets anders dan een Slaaf?" — Deeze
taal is het, die ik honderd maaien in de Rusfifche gezclfchappen voerde; maar dan kreeg ik van alle kanten
handen op 't hoofd door meufchen , die van verblindGemelde (laat is de toeftand van
heid ftapel zot zijn.
het meerderdeel der onderdaanen van Rusland, het geen
ik in mijne taal plagt te noemen Wit Negerland." -Brced weidt hij hierover uit, met te verflaangeeving,
dat, onder de goede regeering van den braaven ALEXANi n , het lot deezer menfchen zeer verzagt is. Te lang
voor ons , om 't zelfs eenigzins uit te trekken , is de befchrijving van het Rusfisch Volkscharac`ter.
Met genoegen zal men het tafereel van Petersburg, in
drie fchilderijen opgehangen , befichouwen, zich door den
Schrijver als zijn Cicerone laaten omleiden, en uit zijn
mond verfcheide fneedige aanmerkingen vernoemen, ten
opzigte van Plaatzen , Perfoonen en Inrichtingen van
ondcrfcheiden aart..
Over de ' Regeering is onze Schrijver , naar zijn anders beknopt bedek, breedvoerig: de flotfom komt hier
op neder: „ Wanneer men nu al het gezegde, betrekkelijk tot de macht des Rusfifchen Keizers , in algemcenen
overfat neemt , zal niemand niet reden hein van partij
mogen heíchuldigen, die de regeeringsvorm van-dighe
dit land voor despotiek, eigendunkelijk of willekeurig
verklaart. Het doet 'er niets aan of af, dat de Vorften ,
die Rusland beheerschten , te zagt van aart , te teder
van geweeten zijn geweest, om zich wreede geweldenarijen te veroorloven. ;Indien liet Muskorisch menschdom,
tot zijn ongeluk (dat cïe goede Piemel verhoede !) eens
-..

0I2-

RUSLAND BESCHOUWD,

309

onder de heerfchappij kwam van een, in goed neder
bekend met de uitgeflrektheid van zijn-daitsch,jrn
gezag , dan zon het blijken of deeze regeering despotiek is. Ja zelfs , om zich hier van te overtuigen, is
het niet eens noodig dat zulk een geval daargef eld zij.
Onderítel , liet valt den Beheerfcher , alleen raadpiecgende met zijne grillen, in, den Sultan, den Koning
van Zweeden of van Pruisfen te beoorlogen; hij behoeft
foldaaten; hij fchrijft Bene recruteering uit, neemt een
jonggetrouwden boer , woonagtig op de grenzen van
China, van zijn vader, vrouw, kinderen en bekenden ,
en laat hem op de oevers van de Zwarte- of Oost -zee vechten en zich doodvechten, of flaan voor eene zaak, waarin hij voor geen penning betrokken is. Waar dergelijke gebruiken i}and grijpen, kan men zeggen dat daar de
eigendons, de eer, het loeven in veiligheid zijn ? Mij
dunkt zo dit geen Despotismus genaamd moet worden ,
enen dit woord uit alle taalen kan uitveegen. Ik voor
mij boude de zulken , die 'er zo wat oni heen praaten
en deezen haat van zaaken zoeken te bewimpelen , of
voor laffe vlijers, of voor domooren ,of voor menfchen,
fleekeblind van vooringenomenheid. In alle landen ,
waar liet gezag des Souverains aan geene andere banden
ligt, dan aan die van zijne braafheid, is de regeering,
wen niag zeggen wat men wil, eigendunkelijk."
Tot liet verhaal der Rusfifche Ridder-Ordes gekomen
zijnde, en gezegd hebbende dat de Koningen en Vorften
zich van dit huismiddel bedienen, ten einde de gunftelingcn of verdicnstvolle mannen te betaalen met Linten ea
^i'isjevasjes , herroept hij dit woord, en vervolgt : „ Ja ,
zo zijn zij voor ons, burgers der Bataaffihe Republiek:
maar het is niet in die Republiek, dat zij gedraagen worden. Wisjewasjes nog eens in liet afgetrokkene; maar,
mijne Herren de Philofophen, de dingen beftaan niet in
het afgetrokkene; of het een stukje lint, parkament— of
een nationaal extract uit de Bank van Engeland is , dat
den bezitter aanzien en voordeel aanbrenge, is om het
even : liet komt 'er maar op aan , of men 'er aanzien en
voordeel uit trekt."
De Finantien behandelende , is hij omzigtig , en over.
den hoophandel met den aankleeve van dien fpreekende,
leest het Werk onderricl^tcnd. Kort is hij over de Poli
belangen deczes Rijks , doch te lang voor ons ,-tiek
om , daar onze ruimte ten einde loopt, 'er iets uit te
V5
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ontleenen , en hebben wij genoeg bijgebragt om den lees
lust tot dit Werk uit te lokken.
Alleen nog een woord van de Vignetten, zo uitdrukAij k op den Titel vermeld, die den Leezer , het Boekdeel openende, terftond in 't oog vallen, en, fchoon
houtfneeden, in hunne foort behaagen. Men weet van
eenige terífond, wat men 'er van te maaken nebbe en
waartoe zij dienen , doch wordt duidelijker van alles
onderricht in een Toegift pour la bonne bouche, waarin
de Schrijver op eene grappige wijze de uitlegging geeft
van de Vignetten, die alleen tot dit Boek behooren, vrugten van de eigen vinding des Schrijvers , gelijk mede
twee uitflaande fraaije koperen Plaaten, de•eene de lPintervermaaken der St. Petersburgers, de andere hunne Zow;ervermaaken afbeeldende.
De Hersten - Schedelleer van F. J. GALL getoetst aan de Na.
tourkunde en Wijsbegeerte, door J. E. DOORNXK , Med. DetIor•,
te 4mterdam. dtni. bij W. Holtrop. In gr. 8ve. 308 bi.

e reeds door verfcheidene in onze taal uitgegeevene.Wericjens () bekende .Leere van den Teener Hoogleera-r
FRANS JOSEPH GALL maakt het onderwerp van dezen wijs
natuurkundigen arbeid uit; een arbeid, die, ZOO-gerin
volledig als naauwkeurig , de gronden , waarop GALL zijn
Stelfel - vestigt, ontwikkelt , dat men zulks te vergeefs hij
Benig ander Schrijver, welke, tot lieden toe, over dit veel
geruchtmaakend Steltel gefchreeven heeft, in dien graad van
duidelijkheid, orde en vaste betoogwijze zoeken zal.
De Schrijver doet ons ,terfond in de Inleiding, den wasren
aart des gefchils en den juisten grond der dwaalingen kennen,
waarin zij , die geen behoedzaam• onderfcheid tusfchen de
beide befranddeelen van den mensch, ziel en lichaam, in liet
oog houden, vervallen, en leert ons den mensch als een zedelijk en zinnelijk wezen kennen, opdat wij die, in aart zoo
zeer onderfcheidene, kennis niet uit één zelfde bron zouden
willen putten.
„ Zoodra (zegt de Schrijver) dus van den mensch, als zedelijk wezen, gefproken wordt, houden alle zoodanige vergelijkingen op, welke geoorloofd zijn, hem als zinnelijk wezen
befchouwende." Alle vergelijkingen met de dieren houden dus
op, zoodra 'er van den mensch als zedelijk wezen gefproken
wordt; en geene pooging, cum den mensch in zijn zinnelijk
be(*) Men zie onze Be&ordeelingen derzelnen in de, Vail.Letteroef.

' oor i8o4. bl. 326, 380 en 53Z.
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bellaan te loeren kennen, kan of moet zich verder uitltrekken,
dan de natuurkundige wetten en grondffellingen veroorloven ;
alle poogingen , om den mensch in zijn zedelijk beftaan naar te
vorfchen, ttrekken zich flechts zoo verre uit, als wijsgeerige
befpiegelingen, aangaande den aart zijner Pratlifche Reden,
gedooggin.
Deze grenslijn in de betrachting van den mensch niet naauwkeurig onderfcheidende, kan het niet anders zijn, of men ver
voor den mensch, als zinne--valtingroedw ,
lijk en zedelijk wezen tevens , natuurkundige gronden in de
bewerktuiging ven zijn lichaam, en in 't bijzonder in die van
zijne hersfenen, te willen opfpeuren; waardoor men natuuren zedekunde ondereen verwart, door beide uit ééne bron te
fcheppen.
Dit nu is ook het geval in de flelling, waarvan GALL
de grondlegger is. Hij wil insgelijks het kenmerk van den
zedelijk goeden en kwaaden mensch niet alleen aantoonen,
maar daarvan den natuurkundigen grond (het werktuig) in de
famenflelling der herstenen aanwijzen; daarin verder gaande
dan de vroegere Wijsgeeren , welke alleen de verfandelijke
vermogens in ht hersfengeilel hebben trachten naar te fpeuren.
Sommigen , echter , verdedigen hem ten .dien opzichte in
zoo verre, dat hij, door natuurkundige gronden (werktuigen)
voor den zedelijken aanleg van den mensch aan te neemen,
geenszins het eigenmagtige van 's menfchen zedelijke vrijheid
heeft aangetast of vernietigd; maar de Heer DOoRniK kan,
met veel recht, deze verdediging niet als gangbaar erken
wel op grond van deze dilemma: De mensch is in-ne,
zijné zedelijke handelingen eigenmagtig en onafhanglijk van
alle natuur - mechanismus, of hij handelt als zedelijk wezen,
even als zinnelijk organisch wezen, volgens onveranderlijke
wetten der natuur, die zich in de bewerktuiging van zijn lichaam openbaar tnaaken; een derde is hier onmogelijk; en
is het Iaatfle waar, dan zeeker vervalt alle zedelijke vrijheid.
De éénige weg dus, om GAUL'S Helling te verdedigen, is deze,
dat men aanneeme, dat hij, door een' natuurkundigen grond
(werktuigen , im de famenflelling onzer hersfenen aanwezig) van
's menfchen zedelijke handelingen te hebben willen aangeeven,
hier eigentlijk het oog gehad hebbe op den zinnelijken mensch,
in zoo verre hij , als zoodanig , vatbaar is voor geroedsaandoe;iimgeut en neigingen, die hem nuttig of fchadelijk kunnen
maakgin voor de maatfchappij, door den aandrang derzelven
te volgen. Intusfchen (dit alles zijn de woorden des Schrijvers) fpreekt zelfs deze veronderíielling hem niet vrij, zoodra hij beweert , dat de natuur hiervoor werktuigen in de
li menllelling zijner herstenen heeft aangelegd; hierdoor wordt
rille zedelijkheid vernietigd, en het hangt van een louter toeval af, dat in mij de aanleg tot rnedelijde?radheid meer ontwik.
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keld is , dan het werktuig der gierigheid, enz. Op deze
wijze zoude men de Erfzonde ontleedkundig kunnen bewijzen.
Zie daar eindelijk liet groot verfchil tot een' ílaat van mogelijke beflisfing gebragt, zedelijkheid en zinnelijkheid tegen
over elkander als oorzaaken en bronnen onzer gedachten en
neigingen wederzijds aangeweezen. Zekerlijk behoort men,
om de vrijheid en verantwoordelijkheid van den mensch te redden , de zedelijkheid geheel van de zinnelijkheid af te fcheiden , en geheel alleen , zonder de geringfte vreemde oorzaak ,
tot de bron onzer gedachten en daaden en tot de beweegoorzaak
van onzen wil aan te neemen; maar daarmede vervalt ook liet
Stelfel van GALL ten eenemaal in deszelfs geheelen osnva, g.
Dat het ook in deszelfs bijzonderheden den toets der redeneering, op de vrijheid van den mensch gegrond, niet kan doorítaan, tracht de Schrijver van deze uitvoerig behandelde wederlegging vervolgens te bewijzen.
Ten einde daarin te beter te flaagen , en des te vertaanbaarer voor alle Leezers te worden, laat de Schrijver Benige natuur- en ontleedkundige aanwijzingen over de voornaam1 e
beenderen van den fchedel , de herstenen en het ruggemerg
voorafgaan , derzelver benaaming en ligging naauwkeurig
befchrijvende; waarna hij het eigentlijk gebruik der hersfenen
overweegt, en zich dus in een zeer moeilijk en duister onderzoek begeeft. Inderdaad, men heeft bij ondervinding,
dat de zoogenoemde groote herstenen geene deelen des men.
fchelijken lichaams zijn, welke tot deszelfs dierlijke huishouding onmisbaar bevonden worden; het leven blijft aanhouden
.00k na verlies van een gedeelte derzelven, en 'er zijn zelfs
voorbeelden van kinderen, die geheel van dezelve verflooken ter wereld gekomen tin in het leven gebleven zijn. Zij
fchijnen derhalven tot een ander oogmerk te moeten dienen.
Dit oogmerk ontdekt men in het verfchil der bewerktuigde
wezens , welke een hersfengeflel bezitten , bij die, welke
hetzelve ontbeet`en. De eerften, naamlijk, hebben zelfbewustzijn van- hun aanwezen, de anderen niet — het gevolg
dus van het aanzijn der hersfenen is zelfbewustzijn. De Schrijver houdt het intusfehen voor meer dan waarfchijnlijk, dat
,liet alle deelen der hersfenen hiertoe even veel bijbrengen,
maar dat van de vereenigde werkzaamheid van alle derzelver
deelen zelfbewustzijn de flotfom zij'; en dat het onmogelijk
met zeekerheid te bewijzen valle, welk deel voor deze, en
welk voor Bene andere werkzaamheid der hersfenen gefchikt
zij; fchoon het voorts meer dan waarfchijnlijk blijve, dat
ieder deel der hersfenen eene bijzondere werkzaamheid uit
Inzonderheid vestigt de Schrijver zijne opmerking op-oefn.
de graauwe en mergachtige zelf(landigheid, en waagt het onder de aandagt der Natuur -onderzoekeren te brengen, of het
niet waarfchijnlijk zij , dat daarin het mechanismus van ons
desi-
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Wenken gelegen .z. ij ; grondende zijne meening, onder anderen , daarop , dat de evenredige hoeveelheid derzelve het
meest bij den mensch voorhanden zij , en dat dezelve ver
naar mate de leeftijd tot een' rijperen en hoogeren-mindert,
ouderdom gevorderd zij ; als ook op het gevoel van afmatting en de doffe pijn, in het middenfle en dieplie gedeelte
der hersferen , welke men na eene langduurige infpanning
van den geest, voornaamlijk bij afgetrokkene befpiegelingen,
gevoelt. Bij deze bedenking voegt hij zijne aanmerkingen,
zoo over de j'iangsu'ijze kronkelingen der herstenen , welker hoedanigheid, doch niet haar getal, door hem voor de oorzaak van
eene meerdere of mindere ontwikkeling der geestvermogens
gehouden wordt , als over het gevoelen van SOMMERRING ,
betreffende het gebruik der holligheden van de herstenen , als

fenforium commune, of gemeene zetel van alle gewaarwordfngen; met wiens meening hij zich fchijnt te vereenigen; immers dezelve niet regtfreeks wederlegt. Voorts redeneert de
Schrijver zeer klaar over het trapsgewijze aan - en afneeme e
van de werkzaamheid der herstenen, en befluit, dat de afgezonderde deelen der hersfenen zoo veele werktuigen uitmaa ken voor de verfchillende verrigtingen van het denkvermogen;
waarin ook de grond fchijnt gelegen, dat niet de beledigingen
van één deel der hersfenen het verlies van alle overige verrigtingen van het denkvermogen, maar Hechts van de eene of andere derzeiven, ten gevolge hebben; zoo dat de hersfenen niet
als één werktuig , maar als de verbinding van verfcheidene
werktuigen moeten aangezien worden ; fchoon het niet moge
zij, om, bij de ontleediug van een of ander deel der-lijk
hersfenen , deszelfs bepaalde en eigene flrekking te kunnen
ontdekken ; waarom ook de Theorie van GALL, die voor elke
zielswerking (tot in de minfle bijzonderheden toe) eene bepaalde plaats aanwijst, volgens des Schrijvers meening, nimmer eenige ílellige vordering zal kunnen maaken , maar eene
gisfing, op andere gisfingen gegrond, blijven zal.
Zeer aanmerkelijk en leezenswaardig is voorts het aan
zitplaats der ziel, waarmede de Schrijver zijne-dlangfeovr
befchouwing der Hersfenen befluit, en waarin hij de dwaaling,
der oude en laatere Wijsgeeren in het bepaalen wat eigenslijk,
de ziel zij , als de grond hunner tegenftrijdige redeneeringen
over derzelver zitplaats , aanwijst , en het begrip van het,
woord ziel aldus tweevoudig omfchrijft :
i) De ziel is of het intelligibel fubf iaat van al het geen als
,nenigvuldigheid in ons gemoed wordt waargenomen , en tot eenheid van een zuiver bewustzijn wordt opgevat, of
2) De ziel is de dynamifche of virtuale grond van den zinne-.
lijk - ver/landigen werkkring van werkzaamheid, welke door de
hersinen wordt ten uitvoer gebragt.
Als intelligibel fubiraat is dezelve een voorwerp voor de
Bo-

S14

J.

i. DOORNIK

Bovennatuurkunde, en Iigt geheel buiten het gebied der Ná•
tuurkunde.
Als dynamifche of virtudle grond is zij in zoo verre een
voorwerp voor de Natuurkundé, als de hersfenen en derzelver
verrigtingen de factoren van dezelve zijn.
Het verwaarloozen van dit onderfcheid is oorzaak geweest
van de dwaalingen en tegenfcrijdigheden , welke de beiintwoording der vraag over de zitplaats der ziel zoo menigvuldig opgeleverd heeft. Immers, vraagt men naar de platfelijke of
itoflijke tegenwoordigheid van het intelligibel fubftrar^t; dan
fluit deze vraag zelve tegentirijdigheid in, wijl een reknwozen
juist daarin van de flof onderfcheiden is, dat hetzelve buiten
den omvang onzer zinnelijke gewaarwording ligt, en de begrip•

pen van beiden elkander vernietigen.
Vraagt men naar de dynamifche of virtuale tegenwoordigbeid der ziel , dan vraagt men naar de plaatfelijke tegenwoordigheid des tijds! dewijl alle waarneeming van ons zelven ,door
de waarneeming van onze zinnelijk - veruiandigehandelingengeboren , in de opeenvolging des tijds alleen kan plaats hebben ; en
van deze handelingen is de ziel de virtuale grond; als záodanig heeft zij met de ra:irete niets gemeen, en hierom karn haar
dus, in dit opzicht, geene plaatfelijke tegenwoordigheid worden toegekend. — De vraag, waar of welke is de zitplaats
der ziel, blijft dus altijd ongerijmd , daar iaen door dezelve
niets min- of meerder vraagt dan de oplosing van twee te•
genflrijdige begrippen , die men wil vereenigd hebben.
Het kunnen dus alleen de fioflijke werkenigen . waardoor de
ziet haar aanwezen opebaart, zijn ; met welke de Natuurkenner
zich kan bezig houden ; en daar het door de ondervinding
waar bevonden wordt, dat de fchedel, in deszelfs ontwikkeling , de gedaante volgt, welke de hersferen in dcrzeiver oppervlakkigen omvang aanneemen , berust de Hersfen-fehedelleei van
CALL voor zoo verre op aanneemlijke en genoegzaainbewezene
natuurkundige gronden: edoch GALL blijft niet, gelijk alle voori.
ge Natuurkundigen bij het algeammeene, maar wil deze algemeenheid in bijzonderheden beweezen hebben ; en daarin wordt hij
door den wijsgeerigen Schrijver van dit Werk zoo gegrond als
duidelijk wederfproken.
De Schrijver geeft, ten einde deze zijne wederlegging te
gevoegelijker te kunnen doen , alle de plaatfan op , waar CMLL
de werktuigen der verfchillende verrigtingen der herstenen
meent aan te treffen , en befluit zijn , voor de wijsgeerige
zinnelijke en zedelijke befchouwing van den mensch, zoo nuttig
als weldoorwrocht Werk met ontleed- natuurkundige aanmerkingen over alle deze door GALL afzonderlijk aangewezene
werktuigen; uit welke aanmerkingen de onzeekerheid en dikwijls tegen/Irijdigheid van GALL'S gevolgtrekkingen en redeneeringen blijkt; doch welke , hoe zeer dit gedeelte van 's inns
Wcrl
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belangriikIle
,
met
betrekking tot de waarde van
Werk het
GALL'S Theorie, vervat, echter te omflagtig voor ons befiek
zijn, om 'er Benige proeven uit op te geeven, daar des Schrijvers redeneer- en betoogtrant derwijze aaneenhangt, dat men,
zonder deszelfs klaarheid te kort te doen ,niet wel de eene of
andere afgezonderde plaats uit deze aanmerkingen ligten, en,
buiten derzelver verband met al het voorgaande, opgeeven'kan.
Genoeg zij het, hier aan te flippen, dat de Schrijver overal
in de Theorie van GALL dit algemeen gebrek ontdekt , dat zijne
redeneeringen en gevolgtrekkingen doorgaans verder gaan, dart
de waarneeming en de analogie toelasten; terwijl hij ook in
Let onderfcheiden zijner onderwerpen geheel onrcg'e1maxtig is,
en in een zelfde werktuig nog veele andere vermoedt. — De.
ze ontleed - natuurkundige aanmerkingen worden door even
zoo grondige wijsgeerig- zielkundige gevolgd, welke echter ,
uit derzelver aart, alleen gerigt zijn tegen de beide Afcleelirr.
gen, welke de neiging= en geestvermogens bevatten. Bij deze
nu komt voornaamlijk in aanmerking , dat GALL en zijne
Leerlingen het onderfcheid rusfohen het zinnelijk en serielijk
oogpunt, uit welk men de neigingen van den mensch in eenen
wijsgeerigen zin moet befchouweixi , niet genoegzaaw onder
hebben.
-fehidn
Echter, ondanks de welberedeneerde aanmerkingen, waarsnede de Schrijver doorgaans de te zeer in bijzonderheden nixweidende gedeelten der Hersfen- fchedelieer -wederlegt, hebben
wij hier en daar eenige fchemeringen, en zelfs meer duidelijke trekken, meerren op te merken , waaruit wij in twijlrel
Ronden, of de Heer>roGRNIx niet fomtijds voordeeliger, dan
hij elders zelf betuigt, over de Leer van GALL denke..Immers
op fommige plaatren fpreekt hij zelf in den geest van GALL;
op andere weder fehijnt bij zelf het zedelijke in den mersch
niet van het zinnelijke af te zonderen; hetwelk hij echter,
door de geheele Inkiding been, in de zedelijke befehenawing
van den mensch aaribeveek. Hij fpreekt overeenkot ig met
GALL, waar hij demildheidaan een bloedrijk of fanguineustesnperamnena toefchrijft, voor zoo verre hij daardoor toegeeft, dat
'er tot zedelijke eigenfchappen natuurlijke redenen kunnen medewerken, bladz. 268 ; en boe zeer hij tot grondflap van dit
geheele Werk legge , dat zedelijkheid overal zorgvuiiig van
werktuiglijkheid moet afgezonderd worden , fpreekt hij echter
bladz. 223 van zinnelijk- zedelijke gronden. Voorts, van de
vervaandieid (preekende, komt hij al vrij na overeen roetcasa.,
en zegt bladz. a5: „ Die aan deze gemo dskrankte ziek
„ zijn, kunnen mogelijk de waarneeming kan GALL bevestigen, dewijl hier de geheele werkzaamheid van den geest
zich met beelden, niet met wezenlijkheden, bezig houdt,
„ en de hersfenen zich daardoor als naar een middenpunt ver.
Lenigen , waardoor dan eeue uitpuiling geboeu wordt ter
plaat,,
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„ plaatfe, waar GALL den zetel der verwaandheid aanwijst."
(Waarom echter de hersfenen zich naar een middenpunt zou den vereenigen,wanneer de geest zich met beelden en niet met
wezenlijkheden bezig houdt , is ons duister ; ten zij 'er ook elders eene plaats voor wezenlijke denkbeelden in dezelve aangetroffen wierd!) Gelijk hij dan ook, bladz. 250 enz., zelf ver.
klaart, niet zoo zeer het Syílema van GALL in dit Werk te
hebben willen wederleggen, als wel zijne Theorie van onzuiverheden, die derzelver aanneeming kunnen verhinderen , bevrijden ; immers wij leezen aldaar: „ Het fchijnt mij der„ halven toe, dat wij, met GALL, kunnen aanneemen, dat
aan de vorming van den fchedel tekenen gevonden worden ,
,, die ons tot eene meerdere of mindere ontwikkeling van het
„ denkvermogen doen befluiten , en dat wij als eene natuur„ kundige grondpeiling kunnen aanneemen: dat zich de meer„ Jere en mindere ontwikkeling van het denkvermogen, en deszelfs ver fchillende vei fc,hijnJelen , door verfchillende theekern
„ aan den Schedel, algemeen zichtbaar doet worden. — Hier„ door ontneemen wij niets aan de eer , welke GALL alsr
,o grondlegger dezer waarneemingen toekomt; en wij bevrijden tevens zijne Theorie van die onzuiverheden, welke
„ dezelve , door het onaanneemelijke, zouden verhinderen
de oplettendheid van zoodanige fcherpzirnnige mannen na
„ zich te trekken , welke gewoon zijn eenen flerk beproe„ eenden geest in alle hunne werkzaamheden te laaten door„ flraalen."
Wij befluiten, deze aankondiging van het Werk des Heeren
DOORNIK niet de betuiging, dat wij in hetzelve, ter weder
te ver getrokkene uitweidingen der-leginvafou
Gallfche Schedelleer, zulk eene bondige redeneerwijze heb
aangetroffen , dat wij dit Boek eiken Denker , als ten-ben
hoogi:en voldoende ter rectificatie van GALL'S gevoelen aan
plaatfelijke aahwijzingen der werktuigen tot on--gande
derJcheidene verrigtingen der kers/enen, kunnen aanprijzen.
De geest en flrekking, der Criti rche Wijsbegeerte in een kort
overzicht voorgefleld door J. R. DEIMAN, M. D. Imflerdain,
bij W. Holtrop, i 8o5. In gr. 8vo. 45 bl.

Gedachten bij het grafvan IMMANUEL KANT door Mr. J. KINKER.
Amflerdam, bij W. Holtrop, I8o5. In gr. 8vo. 33 bl.
Bide deze Stukken hebben het zelfde onderwerp na genoeg
ter floffe, maar verfchillen even zeer in doel als in`voordragt ; want daar de Heer DEIMAN als Redenaar voortreedt
in gebonden flijl, verheft zich de Heer KINKER als Dichter
tot die hoogte, van waar men hem eenmaal God en vrijheid
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heid hoorde bezingen, gelijk de Leeuwrik, onttrokken aan het
oog ; in hooger luchtgewest het feest viert der weder ontboeide groeizaamheid; en daar de Redenaar zich voorllelt de
eenheid te doen zien vanden geest, die in de Critifche wijsbegeerte heerscht, blijkbaar om deze wijsbegeerte aan te prijzen, heeft de . Dichter geen ander doel, dan te doen gevoelen , hoe zeer KANT zich zelven vereeuwigd hebbe door
den geest zijner wijsbegeerte. Beiden hebben hunne taak
waardiglijk vervuld: de bereiking van beider doel is afhapkelijk van de vatbaarheid en het oordeel hunner Lezers. 73oven veler vatbaarheid zal nog fleeds de Redevoering looien ,
fchoon zij ons voorkomt niet klaarder te hebben kunnen
Worden gefield , en alzoo deswegens boven allen verwijt
niet flechts verheven , maar alzins lofwaardig te zijn ; liet
Dichtstuk zal de Dichter zelf voorzeker wel alleen gefchikt
houden voor hun, die alreeds genoegzaam met deze wijsbegeerte bekend zijn , en dezen zal hij ongetwijfeld verrukkers
door de duidelijke verzinnelijking van des IKoningsberges•s gedachten, of nog liever door de keurlijkf{e uitbreiding van
die zinnelijke fchets , welke dat feheppend genie zelf een.
maal gaf van liet gebied der menfchelijke kennis. Plet oor
echter van hun, die deze wijsbegeerte nog niet geheel-del
hebben kunnen aannemen , zal noch door dezen zamengetrokken kern derzelve in het eerfte , noch door haren fchoonen
bl.oeml:rans in het laatfile Pluk , beter overreed of meer bekoord woeden , dan door zoo vele uitvoerige en op aller
wijze opgehelderde voorstellingen , als 'er van verfchei--leij
dene en ook van deze zelfde handen gedaan zijn in het, blijkens deze twee frikken zelve, te vroeg gefloten 117aáazijn
der Critifche wijsbegeerte. Dat oordeel zal zich , bij voorbeeld, niet ligt kunnen vereenigen met de verzekering, dat
„ híet land
het rijk der waarheid ook dat der vrijheid is.
„ onzer kennis is door onze eigene verftandswetten bepaald.
„ Hier heerscht de zedelijke mensch als wetgever der natuur:
maar ook hier ontdekken wij de eerfle firalen van die oor„ fpronglijke vrijheid, welke in ons gemoed voorhanden is."
(bl. 25.) Dus zegt wel de Redenaar: maar, vraagt dat oordeel, hoe geldt hier vrijheid, daar de mensch gebonden is
aan de former zijner zinnelijke gewaarwording en aan de wetten van bevatting zijnes verftands: ja, hoe geldt hier waarheid'
zelve, daar de zinnen voor het verfland en liet verf}and voor
de reden in zinnelijke zaken niets anders is, dan het gekleurde of hoekig gefepén glas voor het oog, het geen alle denk
wezenlijkheid, den eenigen grond van waarheid, doet-beldvan
vervallen. Waar toch is mijne vrije magt over den form vn
het zegellak, waarmede ik mijnen brief fluit, wanneer mij
het cachet in de handen wordt gegeven, waarmede ik hetze] ye drukken moet? Slechts zoo veel weet ik ,dat de form eenig
LETT. 1805. NO. É.
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lijk afhangt an het cachet: maar over dien form gebied ik
dan eerst als wetgever van het zegel, wanneer het aan mij
slaat, dien form naar welgevallen te bepalen. Maar omtrent
mijne gewaarwordelijkheid door de zinnen, en mijne begrip.
pen door het verfland, boeijen mij formen van tijd en ruimte,
categoriën van oorzakelijkheid en zoo voorts , die zelfs onwegdenkbaàr zijn. Voor ons zij dan ook al , wat buiten ons aan
onderworpen aan de wetten onzer bevatting,-fchouwelijks,
gelijk het vloeibaar Iak aan het zegel , 't welk het drukt;
wij zelve zijn toch aan de wetten onzer aanfchouwinge geboeid,
zonder dezen te kunnen overtreden gelijk die onzer zedelijkheid, en alzoo, zou dat oordeel zeggen, behoort de waar
rijk der vrijheid niet. Dat zelfde oordeel zal in-heidto
het Dichtftuk de verzekering van eene natuur vol orde en
Schoonheid buiten ons moeilijk kunnen overeenbrengen met
het denkbeeld van eene natuur, als het veelvormig fchepui
van ons eigen verfland.
Zoo heeft natuur, door 't hoogst rermogea
En door een Godheid als be(Iraald,
Zich ook den Chaos eens onttogen
En in haar wording zich bepaald.
Slechts één in haar verfcheidenheden,
Geheel in haar verfpreide leden ,
Vol orde — ook als zij doelloos dwaalt,
Pol(choon , ook als zij monflers baarde;
Zelfs dan bezielend, als (z') op de aarde
Als een verdelgend wezen daalt.
Aldus terug te komen op bl. 26 bevreemdt toch geweldig,
Va op bl. ig gelezen te hebben :
Natuur, gewijzigd naar ons weten,
't Veelvormig fchepzel van 't verfland,
Ontfangt van ons haar ijzren keten —
Van ons — ' t gefchakelde verband.
In de eerfte bronnen der gedachten
Vond gij dien nooddwang harer krachtels
En 't glas, waardoor de Rede ziet;
Gij hebt dat tooverglas der zinnen,
Die glanzende Iris, diep tot binnen
Haar wederkaatzend' aart befpiedt.
Zij kaatst en vangt haar eigen ftralen
Terugg' en op, door de eindloosheid,.
Doet ruimte en tijd den rang bepalen
Van al, wat ze o>D zich henen fpreidt.
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In die bepaling zien wij de orden,

Die 't fchijnbeeld van een lot deed worden,
Dat alles fchakelt in zijn' kring.
Zij vormde 't AI , gelijk wij, 't kennen,
Om langs dat eindbos (poor te rennen,
Dat zijn begaan uit ons ontfing.
Mogt het Critifche Magazijn, herhalen wij dus, nog niet gs
l4oten zijn! Daar mogt zulk een onvoldaan oordeel bevrediging zoeken in eene nadere ontwikkeling van het eene en
Bene klare overeenbrenging van het andere. De inzigten des
zelfdenkers, wiens naam dankbare vereeuwiging waardig is,
zijn toch ook niet eensklaps gekomen tot zulke omvatting,
als in beide Hukken geprezen wordt, gelijk dit onder anderen blijkt uit het flukjen van dien Wijsgeer zelven, over het
fchoone en verhevene, het welk wij hierna laten volgen.
IPaaruemingen over het gevoel van het fchoone en verhevene doorM. IMMANUEL KANT. Uit het Hoogduitsclt vertaald. Te Groningen en te Avnfleldasn, bij W. Wouters en J. F. Nieman.
In 8vo. 1o4 bladz.
edriegen wij ons niet geheel , dan moet dit klein , be
B
knopt en keurig gefchrift eenen ieder, die nog vreemd ie
m(t de eigene fchritten van den Koningsbergfchen Wijsgeer ,
met het hartelijkst verlangen vervullen, om nader met dezelven bekend te worden , en eenen ieder tevens, wien 's mans
wijsbegeerte nog onbekend en onbemind is, uitlokken om
tiit 's Wijsgeers eigene werken den waren gang van zijnen geest
en deszelfs opklimming tot die hoogte te vernemen en te vol
waarop hij voor zijne bewonderaars in het eeuwige licht-gen,
der waarheid, voor zijne tegenprekers in den, bedriegelijken
regenboog der dampen van een ontfteld brein , fchijnt te flaan.
Deze waarnemingen fchreef KANT reeds in 1771, en in dezel
, volgens het oordeel des Vertalers , de kiemen te ont--venzij
dekken van zijne , in lateren tijd uitgegevene, kritiek van derf
(maak en kritiek der oordeels,k.-acht. Men vindt in dezelven,
naar ons oordeel, echter, nog zoo weinig grondtrekken van
zijne kritiek der zuivere en vooral der werkdadige reden, dat
men liefst de ontwikkeling en den gang van 's Wiisgeers ei.
gene gedachten zal verlangen naar te gaan, om te kunnen be•
grijpen, hoe zijn geest zich eenmaal hebbe losgerukt van de
leer der wfjsgeerige noodzakelijkheid , gelijk haar PRIESTLEY
noemde , om zich te Rellen op de ongenaakbare fleilte der
zedelijke vrijheid; want hoezeer hij toen reeds schreef: „ ware
,, deugd kan hechts op grondllellingea worden geënt , die,
.., hoe algemeener dezeiven zijn , dec. te verhevene; en edelen`
t, WmX2
;
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worden;" en : „deze grondhellingen zijn geene fpeculative
regelen, maar het bewustzijn van een gevoel, dat in den
,, boezem van ieder mensch leeft, en zich veel verder uitllrekt
„ dan tot de bijzondere gronden van het medelijden en van
„ de bevalligheid," bi. 22; waarin men de kiemen zijner
latere wijsbegeerte gaarne zou willen erkennen, hoe ongefchikt
nu ook zijne toenmalige uitdrukkingen van gevoel en neiging
voorkomen , nadat hij de zuivere reden niet hare volmaaktd
pligtbetrachting van alle zinnelijkheid en lust heeft afgefcheiden; — men zal zich waarlijk op den ouden bodem der nood
terug gebragt bevinden , wanneer men op zijne-zakelijhd
waarnemingen der temperamenten let, en van den zwaarsnoedigen leest: „ hij is ftandvastig; om die reden houdt hij zijne
„ gewaarwordingen onder grondtellingen ;" van den bloed-'
zijn zedelijk gevoel is fehoon, maar zonder grond=
rijken:
„ hellingen , en hangt altijd onmiddellijk af van de tegenwoordige indrukken, die de voorwerpen op hem maken ;" van
tien galachtigen: „ hij handelt veel meer naar gronditellin„ gen, dan de bloedrijke , die enkel door toevallige indruk..
ken getroffen wordt: maar dezen zijn geene grondilellingen
„ der deugd, maar der eer, en hij heeft geen gevoel voor de
„ fchoonheid of de waarde der daden, maar wel voor het
„ oordeel der wereld;" terwijl de koelbloedige niet eens in
aanmerking mag komen , wijl 'er niets van het verhevene en
fchoone, in eenen merkbaren graad, gewoon is in deze gemoedseigenfchap in te komen, bi. 2 9, 3 2 35, 37•
Tot een uitlokkend flaal van 's Wijsgeers fchrijfwijze moge
het volgende Eirekken. „ In de menschlijke natuur doen zich
nimmer roemrijke eigenfchappen voor, zonder dat tevens afwijkingen van dezelve , door oneindige fchakeringen, tot de
uin rfle onvolkomenheid zouden kunnen overgaan. De eigen
fchriklijk verhevene, wanneer zij geheel onna--fchapvnet
tuurlijk wordt , is aventuurlijk. (*) Onnatuurlijke dingen,
in zoo ver het verhevene daarin is bedoeld, offchoon het 'er
weinig of geheel niet in wordt aangetroffen , zijn fratfen.
Wie het wonderbaarlijke bemint en gelooft , is een fantast:
de neiging tot fratfen maakt den grillenvanger. Anderdeels
ontaardt het gevoel van het fchoone daardoor , wanneer het
edele daarbij geheel ontbreekt , en men noemt het laf. Een
man met deze eigenfchap, als hij jong is, heet een lafbek; is
bij van middenbaren ouderdom , zoo is hij een gek. Vermits
voor den ouderdom het verhevene het meest noodzaaklijk is z
zoo is een oude gek het verachtlijkfe fehepfel in de natuur,
even als een jonge . grillenvanger het walglijkfle en onverdraaglijkfle is. Scherts en levendigheid ítemmen met het ge.
voel
„

(*) „ In zoo ver het verhevene of fchoone de bekende middeturiaaL

ovufcbrijdt, is wen, gewoon foei elvc .romanesk te ngemen."
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voel van het fchoone in. Evenwel kan 'er nog taamlijk veel
verfland mede doorfiralen , en in zoo ver kunnen zij meer
of min met het verhevene verwand zijn. Hij, in wiens vrolijkheid deze vermenging onmerkbaar is , beuzelt (fafelt).
Die behendig beuzelt , is dwaas. Men befpeurt ligt, dat ook
veríiandige Iieden fomtijds beuzelen , en dat 'er niet weinig
geest toe noodig is , het verfland voor eenen korten tijd
van zijnen post af te roepen , zonder dat daarbij iets ver
wordt. Hij , wiens reden[en] of daden noch verlustigen-zuimd
.loch roeren , is langwijlig. De langwijlige, in zoo ver hij
zich echter met beide bezig houdt, is laf; de laffe, zoo hij
opgeblazen is, is eeií Not. (*)
Ik zal deze wonderlijke verdeeling der menschlijke zwakheden door voorbeelden iets duidelijker maken, want wien
xoGART}'S graveer-ijzer ontbreekt, moet, wat de teekening
aan uitdrukking mist, door befchrijving vergoeden. Stoutmoedige onderneming van gevaren , voor onze eigen, voor
vaderlandfche en voor onzer vrienden regten, is verheven. De
Kruistogten, de oude ridderfchappen, waren aventuurlijk; de
tweef%rijden, een ellendig overfchot der lantften, uit een ver
begrip van eer, zijn fratfen. Eene zwaarmoedige ver -kerd
gedruis der wereld, uit een regtmatig ver -wijderngvaht
edel. De afgetrokkene Godsdienstoefening der oude-driet,s
kluizenaren was aventuurlijk. Kloosters en dergelijke graven ,
om levende heiligen op te fluiten, zijn fratfen. Het bedwingen zijner hartstogten , door ggonditellingen , is verheven.
Kastijdingen , geloften en meer andere monnikkendeugden ,
zijn grillen. Heilige gebeenten, heilig hout en al zulke vodden
meer, de heilige floelgang van den grooten Lama van Thibet
niet uitgezonderd, zijn grillen. Onder de werken van geest
en fijn gevoel vallen de helden-gedichten van VIRGILIUS en
.ULOPSTOK in het edele, van HOMERUS en MILTON in het aven
tuurlijke. De herfcheppingen van OVIDIUS zijn grillen de
tooverfprookjes der Franfche geestigheid zijn de ellendigpe
grillen, die immer uitgekraamd zijn geworden. Anacreontifche gedichten zijn gemeenlijk zeer nabij aan het laffe."
In vier AfdeeIingen zijn deze waarnemingen over het verhevene
en fchoorse verdeeld. I. Over de onder fcheidene voorwerpen des
-

,

ge-

(*) „Men befpeurt rasch dat dit eerwaardig gezelschap zich in twee
klasfen verdeelt, in die der grillenvangers, en in die der gekken. Een
geleerde grillenvanger wordt, op eerie befcheidene wijze, een pedant
genoemd. Wanneer hij de trotfche gebaarden van wijsheid aanneemt,
even als de grootfprekers der oude en nieuwe tijden, dan past hem
de kap met bellen. De klasfe der gekken wordt meer in de groote
wereld aangetroffen. Zij is misfchien nog beter dan de eerste. Wij
in hen veel verfchuldigd en hebben ook veel aan hen te belagchen.
In deze caricatuur maken zij evenwel elkander een zuur gezipt, en
de een (toot, met zijn ledigen kop, tegen dien van zijnen broeder."
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gevae s van het vcrh evene eti •fckoone.. II. O'er de eigenfcliap.
pen vein liet verhevene en fchoone aan den mcnsch, in het alge
II. Over het .onderfeheid van het verhevene en fchoone -m,en.
in de onderlinge betrekkingen tusfchen beide geldachten. IV. Over
de karakters der volken , in .zoo. ver dezelven op het verfehillend gevoel van het verhevene en fchoone berusten. — Door
de . vertaling van dit Werkje is voldaan aan een reeds voorlang geuit verlangen van den Heer P. VAN HEMERT , in zijn
Magazijn voor de Critifehe T'Vi^sgeerte, D. I. St. i. b), 69. en
I}rekt dezelve voorzeker den Vertaler tot eer,
Reizen door Rusland, Duitsehland, Zwitzerland, Frankrijk en
Engeland ; door N RARAMSIN . Uit het Hoogduitsch vertaald.
Ijle Deel. Met Plaaten, Te Leijden, bij P, H. Trap. In
gr. 8vo. 266 bl,
;

.

voortreflijk` weiland, een voortre/lijk boschjen, een voor.
E entreflijk
ineisjen - kortom all" het voortreflijke verblijdt

(lezen Reiziger, waar en onder welke gedaante hij het ook vin.
den, mag; en. he zijn vooral de voortreflijke blijken van zijn
warm gevoel voor het ware en goede, voor het waarlijk fchon e en edele, hetwelk ons een zoo uitnemend gënoegen gaf bij
de lezing van dit Werk, waardoo r . wij ook eenigzins bekend
worden mqV den trap vin 'veredelifrg en befehaving In Rusland, em dat vooral.b elalugrijk is door veie bijzonderheden, be.
:

treffende een aantal grote vernuften en mannen van Benen gevestigden roem, welken deze Reiziger overal vlijtig bezocht;
als zijnde zijne voorname bedoeling, overal wijsheid op te
zamelen, ten einde daarna mede als Schrijver te arbeiden, in
.het bijzonder voor zijne eigene Natie. Het zal voorzeker
reeds genoeg zijn om den Lezer uit te lokken, als wij de namen van KANT, RAMLER, NICOLAI, MORITS , HERDER, PLATNER , %EISZE , WIELAND en LAVATER opnoemen, met welke

allen, blijkens dit eerfie Deel, de Schrijver kennis maakte,
en van welke hij ons belangrijke gefprekken en bijzohderheden mededeelt.
Het reisverhaal Is gefchreven in Brieven aan eenen Vriend,
waarvan de eerfle nog in zijn Vaderland, in Mei, kort na
zijne afreizei en de laatfie, in dit Deel , in Aug. 1789 te
Zurich getekend is; en geheel het Werk zal in drie Delen
aflopen; deze •brieven zijn niet gefchreven in ílille muren op
Is mans boekvertrek, maar nu hier dan daar, onder den weg,
en tiilcwils met potlood , op afgefcheurde nukken papier ;
waarom hij ook voor de ongelijkheid van ftijl vergeving

vraagt, die de Lezer hem zeer gereedlijk geven zal, daar al,
goo cie uitboezemingen wan zijn vol hart des te Warmer en
zuiverer voor ons bewaard bleven.
Het
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Het fluart ons, dat wij de vertaling '(van eene Duitfche ver.
taling) bij een Werk , dat anders zoo aangenaam leest, niet
kunnen prijzen; meer dan. eens konden wij den zin van he
oorfprongiijke niet raden; b. v.; want fouten van minder
belang willen wij niet opgeven) bl. #± 4 lezen wij, dat bij del,
Schrijver het denkbeeld opkwam van naar Italic :te reizen, o1
daar het een en ander te befchouwen, en tot geen ander oogmerk
dan om over de klaar %eid der endermaanfehe dingen te zuchten;
en in een brief uit Berlijn , b1. 99. MORITS is met CaMPE;
eer? beroemden Dns.tfchen_ Leeraar, in twist. Deze heeft opent*
lijk in de nieuwspapieren daarvan reden gegeven , spaton, hij
de verbintenis met hem geb'•oken heeft, en ze boekere nikt
meer in druk geeft. „ Ik wilde hem i, . denvelfdén tos ant.
woorden," wide MORITS, „ en had reeds tipte valeelt vol .g
fchreeven : maar ik bedacht mij, wierp het gefchreven op het
vuur , en lag het publiek mijne verdediging geheel kieb11dig
voor." — Gij zijt een zonderling menscli, dacht ik, onmooglijk kunt gij in vrede leven.. Bij is .zeker df eenige beroemde.
Schrijver in Duitse/land niet , welke niet ;ens een., openlijke
krijg net een anderen geleerden gevoerd heeft.c en het .publiek
leest deze fi;rijcifchriften met genoegen. — Adieu, ileett•Profesfo ! -. Wij verftaan onze taal niet, indien dit laet£to geen
onzin bevatte.
Dan het is ons eene aangenamer taak, den Lezer he; qen ea
ander mede te delen ter flaving van ons gunftig gevoelen. i1t
fpreekt van zelve, dat onze Reiziger de meesterftukken der
fchilderkunst te Dresden niet over het hoofd zag; drie huren
bragt hij in de Gallerij aldaar door, maar wel drie maanteen had
hij daar willen vertoeven. Van het hoogstmerkwaardige geeft hij
echter kort bericht, en bij deze aantekeningen, vonden wij aan
den voet der bladzijden, nopens de voornaam te meesters, neet
groot genoegen, eene en andere opheldering.
In Berlijn bezocht hij den Schouwburg; men gaf juist :
4lenfchenhaat en Berouw van VON ROTZESUE; dit flak beviel
hem bij uitnemendheid, en hij geeft zijnen Vriend den geest
en het beloop van hetzelve; hij erkent, dat het niet boven
alle berisping is, maar bij zoo veel fchoons en treffends, zegt
hij, vergeet de aanfchouwer de kritiek.; voorts zegt hij zijti
gevoelen over de uitvoering, en vervolgt dan aldus: „ ik
geloof dat de Duitfchers zulke Toneelfpeelers niet zouden,hcbhen, wanneer zij geen LESSING, GOTHE, SCHILLER en andere
Drainatifche Schrijvers gehad hadden, welke in hunne Toneeltukken den Mensch zoo levendig voorftellen, als hij is,
terwijl zij alle de fijne verdiepingen zijner natuur nabootzei
zonder alle overvloedige verfraijingen , zonder Fransch blanketzeI , welk eenen mensch van natuurlijken fmaak onverdraaglijk is.
Wanneer ik SHAKE5PEAR en de beste Toneeldichters der Duit
fe'hers lees, dan kan ik mij altijd geheel levendig verbeelden,
;

;

;
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boe de Toneelfpeler zich moet voorfiellen: lees ik echter eex

Fransch Treurfpel, zoo vind ik maar zelden, hoe de Toneel
goed, of zoo fpeelen kan, dat het mij treft. — Toen-fpelr
ik den Schouwburg verlaten had, droogde ik op de flraat nog
den laatiten traan uit mijne oogen. Gelooft gij wel , mijn
Vriend! dat ik den gehelen avond mij onder de gelukkigste
menfchen rekende. Men beweere nu nog, dat de fehoone
kuníten geen invloed op ons geluk hebben, Neen ! ik zal
heeds hare werkingen zegenen , zoo lang een, hart in deze borst
klopt, en zoo lang dat hart gevoel heeft."
Gij ziet, mijn Vriend!" dus eindigt de negenëntwintigfle
Brief, „ dat ik mannen heb leeren kennen, welken mijne geiteele achting verdienen: verfiandige,•befehaafde, geleerde,
beroemde mannen — maar vreemd aan mijn hart. Wie onder
ken behoeft mij in het geringtte. ieder van hun heeft zijne
,bezigheid 'en betrekkingen, en geen bekommert zich om den
armen vreemdeling. Geen zal het morgen gewaar worden ,
wanneer ook de • tegenwoordige nacht. op hare zwarte vieugeJen mij uit de waereld draagt. Niet de kleiníle zucht zonden
zij over mij laten , maar fpoedig -- fpoedig zoudt Gij de
ontbinding van uwen Vriend vernemen."
Tweemaal kwam hij te vergeefs bij wIELAND; „heden ging
ik weder bij hem," zegt hij, „ en wel des morgens om agt
u ure, en nu trof ik hem aan, „ De wensch om u te zien
•„ heeft mij naar Weimar gevoerd," was mijne inleiding.-„ Dat is der moeite niet waardig," antwoordde hij koel
en met eene terughouding, die ik van WIELAND niet verwacht
had. Toen vroeg. hij hoe ik te Moskow zoo goed het Duiticlt
had leeren fpreken? Ik verhaalde hein, dat ik gelegenheid genoeg had om met Duitfchers om te gaan, en wel met lieden,
die hunne taal volkomen verflonden. Ik noemde toen LENS,
en nu kwam het gefprek op dezen ongelukkigen man, wel
WIELAND zeer goed bekend was. Wij bleeven intusfchen-ke
ulaan, waaruit ik natuurlijk befuiten moest dat WIELAND ver
mij niet lang op te houden. „ Waarfchijnlijk kom ik-kos
„ u ongelegen ," zeide ik. -- „ Ja!" antwoordde hij: „ en
daar te boven werken wij gewoonlijk 's morgens." —
Vergun mij dan op een ander tijd te komen; bepaal flegts
„ een uur. ik verzeker u nogmaals ^, dat ik alleen naar
„ Weimar gekomen ben om u te zien. ,
„ WIEL . Maar wat wilt gij van mij ?"
„ Ik. Uwe Schriften hebben in mij den wensch doen onttiaan, om derzelver Schrijver perfoonlijk te leeren kennen.
Ik verzoek voorts niets van u, als het verlof om u te zien."
„ WIEL. Gij maakt mij verlegen. Moet ik oprecht met u
fpreken ? "
„ Ik. Gij zult mij verpligten."

„ WIEL,. Ik ben geen vriend van nieuwe kennisfen te maken ,
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ken, en ten miníien niet met lieden, welke mij geheel onbekend zijn. Ik ken u niet."
„ Ik. Dat item ik toe: maar wat vreest gij van mij ?" ..^.
„ WIEL . Het is tl:ands in Duitschiand de mode geworden
te reizen, en dan de reizen te befchrijven. Zodanige reisbefchrijvers, wier getal niet gering is,.gaari van flad tot flad,
en zoeken met beroemde lieden alleeu te fpreeken, om dat,
wat zij van hen hooren, te laten drukken. Wat dan onder vies
oogen gefproken is , wordt voor het publiek uitgebazuind ,

en daardoor hebben reeds veesen geleden. Ik ben mijzelvets

niet geheel zeker; zomtijds ben ik te openhartig."
„ Ik. Herinnert gij u niet, dat ik geen Duitfcher ben,
en voor het Duitfche publiek onmooglijk fchrijven kan ?"
„ WIEL. Welke nuttigheid echter is 't , dat wij bekend
worden? Gefteld, wij wierden voor elkander belangrijk, moe
wij niet fpoedig wedei fcheiden? Want gij zult waarfchijn--ten
lijk hier niet blijven ?"
„ ik. Ik zou mij meerdere dagen hier in Weimar ophouden, om het genoegen te hebben u nader te leeren kennen,
en bij onze fcheiding zou ik mij verheugen, u, als vader in
den fchoot van uw huisgezin , en als vriend onder vrienden
gezien te hebben."
„ WIEL. Geheel niet. Ook zal ik 'er eene gewetenszaak
van maken, wanneer gij alleen om mij hier blijft. Misfchiett
zoudt gij in andere Duitfche Steden, bij voorbeeld in Gotha,

meer genoegen en onderhouding vinden."

„ Ik. Gij zijt een Dichter, en ik bemin de Dichtkunst:
hoe aangenaam zou het mij zijn, wanneer gij mij wildet toettaan, flegts een uur, over deze, het leven veraangenamende
kunst met u te fpreken."
WIEL . Ik weet naauwlijks, wat ik u zal, antwoordenr
misfehien kunt gij mijn Meester in de Dichtkunst zijn."
Ik. ô! Te veel eer ! -- Ik moet dan voor altijd van w
affcheid nemen?"
„ \VIEL . (Mij lachend aanziende.) Ik ben wel geen phy.
fionomist: maar uw gelaat blaast mij een zekervertrouwen in.
Uwe oprechtheid bevalt mij , en nooit zag ik eenen Rus,
welke u geleek. Ik heb eenen Sch. gekend, een fcherpzinnig
man , die met den geest dezes Grijsaards (wijzende op het
pourtrait van VOLTAIRE) zeer vertrouwd was, en over 't algemeen volgen uwe landslieden de Franfehen na, maar gij" —4
„ Ik. Ik dank u."
„ WIEL. Wanneer gij met mij eenige uuren verkiest
door te brengen , kom dan heden nadenmiddag om half drie
cure weder."
„ Ik. Ik vrees —"
WIEL . Wat?"
„

„

„

Ik. Dat mijn bezoek; u lastig Zal vallcU,"

S2
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„ Wit. Ik verzeker P, dat het mij aangenaai is ,n verb
zoek u te gelooven, dat gij niet de eenige oprechte mensch

op de waereld zijt."
Ik. Vaarwel."
WIEL. Om half drie verwagt ik u."
„ Ik. Ik zal komen. Vaarwel."
Zoo liep dit bezoek in het eind toch nog gunftig af, en
des namiddags was het onderhoud vriendlijk , hartlijk en
belangrijk ; dan wij kunnen alles niet affchrijven. Dit ééne
nog: gedurende zijn verblijf te Zurich, ging KARAMSIN iederen
dag bij LAVATER, at bij hem, en ging des avonds met hem
wandelen; van dezen merkwaardigen man meldt hij dus vrij
veel aanmerklijks, waaromtrent wij toch den Lezer naar het
Werk zelve verzenden moeten ; maar het volgende hadden
wij al aarsfonds bij de lezing ook voor ons publiek gefchikt.
Hij bezogt, onder anderen, met LAVATER , op zekeren dag,
een waardigen Dorpspredikant, die met twee beminnelijke
Zusters huis hield; van welk bezoek hij veel verhaalt, onder anderen ook dit:
„ Na het eeten begaven wij ons tot het fpel — maar niet
tot het krartfpel, mijn Vriend! — wij plaattien ons rondom
Bene tafel, en ieder nam een blad papier, waarop hij eene
vraag fchreef, die hem inviel. Toen wierden die papieren
door elkander gefchud, en ieder moest nu die vraag beántwoorden, welke hij kreeg, en eene nieuwe opgeven. Op
deze wijze duurde he fpel voort, tot dat het blad vol was,
en toen wierd alles voorgelezen. Eenige antwoorden waren
weigepast, en die van LAVATER onderfcheidden zich van de
overigen als de maan van de ftarren, De antwoorden der bevallige Zusters fchitterden door eenvoudigheid en zedigheid
uit. Ik zal u tot een voorbeeld eenige vragen en antwoorden mededeelen. Vraag: „ Wie is de wanre weldoener ?" -Au.twoord: „ Hij, die in den tegenwoor digen nood helpt."
Dit antwoord bevat bi; alle eenvoudigheid eene treffende waar
Geef een ander dat, wat hij thands juist behoeft: on--}Deld.
derhoud hem niet met fchoone woorden , die van honger
sterft, maar geef hem een tluk broods. Wat helpt hem een
stuk goods, die in gevaar is om te verdrinken? Trek hein uit
bet water. --- De vraag: „ Is het leven van een zeker
,, .mensch tot de voltooiing eener zekere zaak volftreki no,, dig?" wierdt op de volgende wijze beantwoord: „ Het
,, is nodig , wanneer hij in het leven blijft: het is onnodig ,
s, wanneer hij tterft;" en op de vraag: „ Wat is het best
, op de plaats , waar wij ons bevinden ?" volgde het ant.
woord: „ De nienfchen." -- Daarop wierden verfcheidene
woorden zonder zamenhang opgegeven, en elk moest daaruit
-

iet zamenhang^nds maken , 't geen dat; wel eens gelach
verwekte:

Ik
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dat
wij
deze
foort van tijdverdrijf van de
„ ik wenschte
Duitfchers overnamen : het verfland wordt daardoor geöef.
fend , en voor de vriendfchaplijke gezelfchappen kan niets
aangenamer en onderhoudender zijn." -- Dusverre onze
Schrijver, dien wij ook bij ons vele Lezers wenfchen.

De Familie van Halden. Door AUGUST LAFONTAINE. Met
Plaaten. 11 Deden. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr,
8vo. Te zamen 734 bl.
ene Roman , die misfchien in een en ander opzicht voor
E
fommige Stukken van dezen uitmuntenden Schrijver moet
onder doen, waarin ons althands eene en

andere grote on.
waarfchijnlijkheid hinderde , (die men gemaklijk had kun
verhelpen ;) maar die evenwel zeer zeker niet alleen-ne
eene plaats verdient bij zijne overige Gefehriften, maar ook
iedere zoo danige vlek door vele in het oog lopende fchoonheden overvloedig vergoedt. Men kan de gefchiedenis niet
lezen zonder de levendigile belangneming; iedere bladzijde
roert ons , en alles heeft de kenliikfle trekking om het ge
voor het ware en goede in te fcherpen en te bevestigen.-voel
I let is vooral ook het kontrast , hier zoo natuurlijk en ongezocht, dat ons in deze gefchiedenis bevalt: wij zien hier
zeer llerke en zeer zwakke , zeer edele en zeer (echte
menfehen , en eindlijk krijgt de ondeugd haar natuurlijk
loon. Een paar trekken zullen genoegzaam wezen om onzen
Lezer den geest van deze Roman te doen voelen: met het
karakteriftieke van dezen Schrijver is hij voorzeker reeds genoeg bekend. Ziet hier de ondervinding van eenen ondeugenden: „ Als ik dat alles zoo naga , -- liet is toch wonder.
, lijk met deze helden der deugd en met ons. Wat moe„ ten wij al niet bij de hairen vatten, wat al fireken, wat
„ al rollen fpelen , om tot ons doel te komen ! Maar zij
„ ziin bedaard en altijd dezelfde , zoo dat wij dikwijls
„ niets tegen hen kunnen uitvoeren. Het is waar, wij ge„ nieten het leven, en zij niet; maar onze zorgen, het ge„ f}cdig opletten op alles, de eeuwige ingefpannenheid van
„ onzen geest; en dan, het geen men toch niet iuchenen
kan , een foort van onrust, ik weet zelfs niet, knagingen van het geweten, welke ons bij (lot hervermaak
„ weder vergallen."
En dit was daarentegen het gevoel van eenen deugdzamen: „ Lieve vrouw Zuster, gij hebt -- gehaat; en wat
„ hadt gij daar voor ? Niets dan verdriet. Ziet gij, wij
„ zijn gelukkig, om dat wij niemand h^àten. Ook gij zult
„ met onzen lieven Heers hulp nog gelukkig worden, maar
„ de middelen daartoe zijn liefde, goedheid en vergeving."
-

„
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A. LAFONTAINE, DE FAMILIE VAN BALDEN.

De Lezer voelt, hoe eene gefchiedenis , met zulk eerie bedoeling door eenen LAFONTAINE uitgewerkt, op verfland en
hart moet werken; en wij verzekeren hem , dat hij dezelve met genoegen zal lezen en herlezen. Wij willen hem
daarom ook nu vooraf niets mededelen van het verhaal,
maar in 't bijzonder den waardigen ouden Majoor VAN
HALDEN aanbevelen aan zijne vriendfchap: de volgende trek
moge doen voelen , hoezeer de man dezelve verdient: „ Ottde" (zeide de Majoor, toen de gefehiedenis zich eindlijk zoo gelukkig ontwikkelde) „ van daag voor het laatst
„ tegen den Hemel gemord , en van ons leven niet meer
„ Ik zeg u, al verging hemel en aarde ronddm mij, ik wil
„ flaan als een man, en mij niet verroeren, ten zij 'er voor
„ of naast mij een onfchuldige mogt liggen, dien ik daar
behouden kon. En met dat Duël , was toch ook-„dor
„ een domme onberadene ftreek , zoo als ik nu ook in.
„ zie. Want hebben zij ons kwaad gedaan ? Zij wilden het
„ flechts doen. Dezen hier verkochten zij nan Hongarye, en
„ dien daar jaagden zij nnaa Polen. Toen mogen zij ge„ dacht hebben, wonder wat fchranders uitgericht te heb„ ben; maar onze Lieve Heer brengt deze twee juist bij„ één , en de één redt des anderen leven. EMILIA zenden
„ zij nan de Mark, en dit geeft gelegenheid dat Juffrouw
JULIA onze goede LOUISE uit de klauwen van dien Duivel,
„ van NAREL , verlost. Ja, ik wenschte dat SELENBERG en
„ KAREL thans binnen traden. Ik zou zeggen : welkom!
„ gijlièden hadt het ten kwade met mij gedacht; maar gij.
„ lieden hebt het goed niet mij gemaakt."
Een en andermaal lazen wij , onder anderen, Predikant,
in plaats van Prefident ; zoodanige zinllorende onnaauwkeu•
righeden moest de Corrector niet over liet hoofd zien.
Levensgefchiedenisfen voor jonge lieden. IIIde Deel. Ook onder den titel: Het Leven van JAMES coolt, door C. ROGGE.
Te Leieden, bij D. du Mortier en Zoon. In i2mo. 199 bi.

e Lezer voelt, dat de Heer
inderdaad gene betere
D
keuze kon doen; en deze Levensbefchrijving, in denzelfden .uitmuntenden
ROGGE

Tinaak als zijne vorigen bearbeid , is
voor onze Kinderen een uitnemend Gefchenk. Het Wereldkaartje, voor dit Werkje geplaatst, ij even wel uitgevallen
als hetzelve onontbeerlijk is.
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LETTER-OEFENINGEN.
Verhanr'elingen , raakende den Natuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst, uitgegeeven door TEVLER'S Godgeleerd Genootschap. XXIfte Deel. Te Haarlem, bij J.
Enfchedé eu Zoonen en J. van Walré, 1805. In gr.
4to. 462 bl.

I

n deezen bundel ontmoeten wij een Drietal Antwoorden op 's Genootfchaps Prijsvraage , voor 18o4 uitgefchreeven, van deezen belangrijken inhoud: Taman welken aart waren de Zoenoferhanden onder het Oude Verbond? Heeft de Dood van Christus daarmede eene genoeg
om niet de daad in het licht vara-zameovrnlig,
een Zoenojj'er befchouwd te worden? Zo ja, hoe verre flrekt
zich deeze o±'ereenflemming uit? — De eerfte , en met
meerderheid van ftemmen met den Gouden Eereprijs. bekroonde Verhandeling , is die van den Eerw. RINSE
KOOPMANS , Leeraar der Yereenigde Doopsgezinde Gemeente
te Amflerdam : aan dezelve wordt in de Voorreden ,
naamens het Genootfchap , geene onder fcheidende verdieníte, behalven die van uitvoerigheid, toegekend: zij mag
evenwel, onzes oordeels , op meerdere en betere roem
draagerr. De tweede in rang ítaat het werk van eenen
onbekenden Schrijver , dat, door zijne bondigheid erf.
wijsgeerige netheid , te zeer den arbeid van oorMANS op zijde ftreeft, om, naar ons inzien, geene boven
aanfpraak te hebben op eenen Zilveren ,Eere--gemn
penning, nu voor het eerst zedert 's Genootfchaps aanvang, van 1778-1804, aan de mislukte poogingen vary
waardige Mededingers niet uitgereikt. De laatfte plaats.
eindelijk, bekleedt het opílel van den Eerw, GERBRANI>
BRUINING , Remonflrantsch Gereformeerd Predikant ta
Nieuwkoop , en werkend Lid van het Utrechtsrh Genoot
Om betere gele -fchapvnKoleWtfchapn.
te geeven tot een Christelijk onderzoek omtrent-genhid
de gedaane Vraage , verfchijnen beide deeze Antwoorden ,
LETT. ISos. No. 2.Y
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in gevoelens van dat des Heeren KOOPMANS eenigzins ver.
fchillende, doch in de hoofdzaak met hein eens, onder
de Werken van TEYLER in druk: en geen onzijdig Konstrichter zal, vertrouwen wij, omtrent dezelven des GeIootfchaps koelen lof te hoog geltemd achten , „ dat
zij in 't geheel , of NB. voor een goed gedeelte , leezenswaardig zijn." Eerder moet deeze fchraalheid in prijzen, en bovenal in vereeren zo ongewoon , en afíleekende bij de edelmoedigheid en bekende onzijdigheid der
aanzienilijkile Fundatie in ons Vaderland, verwondering
en bevreemding baaren. Zij zoude het echter meer
doen, en geheel de zaak een raadfelachtiger voorkomen
hebben indien niet aan het Publiek een wenk gegeeven
ware, dat Directeuren en Leden of Beoordeelaars, na
den Gouden Eereprijs aan den Eerw. KOOPMANS te hebben toegeweezen, verre uiteenliepen omtrent de waar
mededingende Antwoorden te Itellen-de,imnop
had. (*) Of bij Heeren.Direéteuren een ontijdige Kerk,
dan wel de Gouden Muntfpreuk des Genootfchaps-ijvér,
,

;

(WAARS GODSDIENSTKENNIS BLOEIT DOOR VRIJHEID)

het zwaarst gewoogen hebbe, ondernemen wij niet te
befisfen , of ook te onderzoeken. Genoeg, de Voorreden toont ons , 'er kwam eene te loorgeftelde hoop
bij, van geene Verhandeling zelfs te mogen drukken ,
die het bekend en overoud gevoelen begunftigde, omtrent
de Leer van CHRISTUS lijden en ílerven als een voldoenend
offer aan GODS frafvorderende Gerechtigheid. -- Maar
laat ons , uit befcheidenheid en gevestigde hoogachting
voor TEYLER's beroemden Naam in het Gemeenebest der
Letteren , de geheugenis van den dag der Be& rdeeling
niet verder ophaalen, dàn noodig was om het vooroor
tegen te gaan , dat -bij iemand tegen de misloandé-del
verdienflen van kundige Schrijvers ontftaan konde uit
's Genootfchaps Voorreden. Wij eindigen met den har-lelijken wensch

Teileri e fastis exeldat ilia dies:

en gorden ons nu aan tot de taak, die voor ons ligt.
De Eerw. KOOPMANS , zijn onderwerp ten vollen meester,
(*) Men herinnere zich, eene annonce, in de Konstt en Letterbode geplaatst, kort na 's Genootfchaps uitfpraak, van 13 April
t$o4;,w2arop wij hier het oog hebben.
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ter, heeft hetzelve op 'ereeden leest gefelloeid, hij zijne uitvoerigheid evenwel in eerie juiste orde en met klaar
leid van voordragt behandeld , en door menigerlei
blijk van zijne beleezenheid en rijkdom van gepaste
aanhaalingen deezen met recht bekroonden arbeid ver
-zierd.
Hij vangt aan, in eerie Inleiding, met de belangrijk.
held der hole op te merken, dc inrichting der drieledige
Prijsvraag goed te keuren , en zich ten leiddraad haarer
beantwoording voor te ftelien; terwijl hij voorts , afkeerig om niet ontijdige geleerdheid te praalen , een getal
nabuuri e en zelfs aangelegen onderwerpen uitmonflert,
en zijne taak naauwkeurig omfchrijft. Hij bepaalt zich
dus, om , in het Iíle Deel van zijn werk , naar del5 aard
der ZoenoPers , bijzonder van de Wett fiche, onderzoek
te doen, en vereischt, tot meerdere onzijdigheid in dee.
ze toette, „ dat men zich, als ware men van de Chris„ telijke Bedeeling gansch onkundig , in den toeflanel
der jooden verplaatze, gelijk zij oudtijds leefden onder de Wet en Profeeten." De naam dier Offers in
den Bijbel ; de gelegenheden, waarbij dezelve geo fferd
wierden; (Ieplegtigheden, die daarbij plaats hadden, (voor
zo ver men elegize, als ter zaake dienende , moet kennen)
en dc uitu erking door die Offers te vege gebragt , -clijk mede het doel van derzelver initclling, — zijn dunde
aangelegen Rukken , die hem aanvangehjk in een Vtal
floofddeelen onledig houden. In een zo ruim beflek vond
eigenaardig de aangelegen verordening en befchrijving
der verrichtingen op den rooter Verzoendag (waarvan
aame plaatze. Gaarne
LEV. XVI nieldinge is) beicw
zouden wij den Schrijver van nader bij volgen; dan de
gunílige onderftclling omtrent eenige ervaarenis onzer
Leczcrcn ia het Moiaisch Wetboek, dat in aller handen
is, — eerie ondcritelling , waarop wij ons zeker meer
verlaaten mogen , dan KOOPMANS doen konde , — doet
ons deeze zijne breedvoerige navorfchingen in een zeex
kort begrip te zanmcntrekken.
Bchalven menigte andere Offerhanden, in Moses Wet
door JEHOVAH bevolen , vinden wij gewaagd van Zonden Schuld- offers, thans moeielijk te onderfelleiden, dart
hierin overeenkomende , dat zij met kleen verfchil van
ple tigheid gelchiedden, en beiden als Offers ter Verzoening, of Zoenoffers, in de Vraag zijn aangeduid. Vermits in de ongcn van dien hoogverheven coD die teven,
I_._
Yy
„
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Israëls Koning was, alles, wat tot zijnen Dienst gewijd
werd, zo perfoonen, als zaaken, zekere onvolkomenheid
of onreinheid had, gefchiedde de heiliging van Priesters,
Huis of Paleis Gods, vaten, enz. door gezegde Offerbanden. Daar voorts het Volk , dat met JEHOVAH iit
verbond was, van zijnen kant , volgens de Wet, erf
rein van zondefmet, en Gode- waardig zijn moest, werd
almede verzoening, dat is wegneeming, bedekking, of
zuivering van fculd, om gelijke rede, vereischt door
Offers, na de herftelling van ligchaamskwaalen, zwakheden en gebreken, vooral na het pleegen en ontwaaren
eener ligtere en onopzettelijke misdaad, waarvoor de Wet
dit middel tot vergeeving gehengde. Het heerfchende
denkbeeld , dat ziekten en ligchaamsongemakken , als
blindheid, melaatsheid enz. , uit zedelijk kwaad ontílonden, of ítraffen waren der Voorzienigheid, lag ver
grond tot de gelijkvormigheid van opge--moedlijkn
meld gebod der Zoenoffers. — Niet alle en zwaardere
wanbedrijven , evenwel , mogten dus geboet worden ;
deezen doodjfrafte de Wet, „ gebiedende de uitrooijing
„ des fchuldigen uit den volke." Alleen zonden van
afdwaaling en onkunde , of die met geenen moedwil ge
als de zodanigen omfchreeven waren, von--plegd,n
den de gunflige uitzondering, dar. zij, met afwending
van het oordeel der ftrafbedreigende Wet, langs deezen
weg verzoend konden worden. Zo ten aanzien van bijzon
Leden der Maatfchappije, als ten behoeve van geheel-der
het Volk, mogten en moesten de Zoenofferhanden bij opgenoemde overtreedingen gefchieden : en, of men ten deezen nalaatig ware, wierd 'er bovendien de plegtigheid
ingefteld van den jaarlipkfchen Verzoendag, voor alle ver
onverzoend gelileevene Volksongerechtigheden (*).-dern
De
(*) Hoewel de geëerde Schrijver ten deezen niets beflist, helt
hij nogthans over tot de gedachte, dat onder de woorden alle

Volksongerechtigheden, die op den Bok ten Verzoendage gelegd
zijn, ook de mindere zedelijke fchuld, die tot geene dagden
uitliep, maar toch in het harte wortelde, de overtreeding van
de Officia imperfecta, bedoeld, en alzo verzoend wierd. Wat
ons aangaat, wij oordeelen, dat zijn Eerw. hier kwaalijk beítaanbaar is met andere plaatzen zijner Verhandelinge , alwaar
hij leert, dat de Wettifche Inftellingen alléën dienden ter weg
Burgerlijke fraf, en dat dezelve geene eigenlij -nemigVa
vergiffenis aanbrengen konden van fchuld , uit zedelijk-ke
kwaad gebooren ; Zie onder anderen H. VII, bl. 73.
.

VAN TEXLER'S GODGELEERD GENOOTSCHAP.

333
De plegtigheden wijders, het Zoenoffer vergezellende ,
waren niet minder ípreekende ingericht , om hoogen eerb
bied voor den JEHOVAH , als God en Koning Israëls ,
aan te kweeken , : en zedelijke deugd , althans gezellige
pligten, met nadruk den Volke in te boezemen : uitneemend wierd de Majefteit der Wet gehandhaafd, waar
geen hoe kleene fchending derzelve onopgemerkt bleef,
en, naar gelang het vermogen of de rang der fchuldigen
grooter was en uitíleekender, eene zwaardere boete, een
kostelijker. Offer geëischt wierd. Altoos moest hetzelve
in zijne foort voortreffelijk, volkomen, en zo wel als
de of erdoende Priester, die de gaave aan GOD opdroeg,
en als Middellaar tusfchentrad , zonder eenig gebrek ,
zijn. De flaatige toewijding aan den heiligen Koning,
aan JEHOVAH , ging vooraf, door de gaave , of het
dier ,_ voor zijne deur , of bij den grooten Altaar te
plaatzen, die Rond aan den ingang van het Huis zijner
Heerlijkheid. De oplegging der handen op het offerbeest
en belijdenis der fchuld volgde. Na de (achting van het
Offer, be/prengde de Priester de hoornen of de wanden
des reukaltaars met bloed , en verbrandde hij het vet,
als het uitneemendfle van het geofferd dier, wiens romp
ten fpijze verbleeven wierd voor hun, die tot het Heiligdom betrekking hadden; ten zij in geval van zwaardere
misfagen, en boetedoeningen voor de Priesters, of voor
het Volk, op den Verzoendag; dan, naamelijk, werd
ook het overfchot des Offers buiten de flad, of het leger, op eene reine plaatze verbrand, en waren zij tot
'den avond onrein, die aan deeze verrichting deel hadden. Het zinnebeeldige in deezen plegtigen Eerdienst
gaat de Eerw. KOOPMANS (luk voor Pluk na, ten einde
den indruk uit te vorfchen, dien het op bedachtzaamen
achterliet ; en hoofdzaakelijk komt zijn besluit hier op
neder: dat het dier als 't ware den last der beleeden fchuld
wegdroeg, en deeze als gelaaden wierd op het ofer bij de
oplegging der handen; dat dc befprenging des bleeds het
onreine en vuil der zonde vertoonde ; terwijl het gewit
derzelve tevens daarin doorítraalde , dat eene ziele (die
geacht wierd in het bloed haare wooning te hebben)
overgegeeven wierd ten dood, tot een zoenmiddel en bevrijding voor den overtreeder , wien de ftrengheid der
Wet met zulk eene flraf bedreigd had. Voorts, daar het
Offer geheel aan JEHOVAH geofferd en vernietigd moest
worden , of tusfchen Hem en zijnen Hofftoet gedeeld
Ywerd,
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werd, boezemde zulks ontzag voor den Oppervorst in,
wiens eens verbeurde gunst en beleedigde MajeiFeit niet
dan door zwaare fchenkaadien te herwinnen was ; terwijl zich tevens in dit alles , dat tot boetvaardigheid
en voorzichtigen levenswandel aandreef, het troostrijk
denkbeeld mengde , dat men, Iangs den voorfchreeven
weg, bij genen zo heiligen oOD , verzoening en bevrijding van Jiraf erlangen mogt want in deezen zin van
bedekking, - uien-visfching, of uwegneeming, heeft men die
fellriftuurlijke bewoordingen te verftaan , naar de ver
geleerden JOHN TAYLOR (*) , wien-klaringvde
nóoPMANS prijst en aanhaalt.
1 Ioezeer nit de l'etgeever en niosns Boeken een diep
ftilzwijgen bewaarera omtrent de waare rede of doel deezer plegtige Offerhanden, kon evenwel een verflandig
Israëliet, uit de Volksgefchiedenis, en bepeinzing van
den wettifchen Eerdienst, tot het beffuit komen, dat
liet oogmerk der Mofaifche Bedeeling gelegen was „in de
„bevordering van kennis en eerbiediging des éénen waa„ ren GODS, met vernietiging der Afgoderije; voorts in
„ de opleiding der Is.raëlitcn tot het aankleeven en volgen
„ van deugdzaame grondbeginíèlen, met verlaatinge der
„ woestheid , onreinheid en zedeloosheid ; en in de voor; , bereiding van hun vei flared en hart voor de omhelzing
„ en bcleeving van voorfchriften , geheel van zedelijken
aart, en atgefchciden van omflagtige Plegtigheden."
Uit dit oogpunt cle zaak niet den Schrijver befehouwende, krijgen de Zoenoffers, tot in kdeene bijzonderheden, het aanzien van welberaatnde fi?aatkzmdige en Godsdienjlige verordeningen , tot beide deeze einden zo
naauw
-

(*) Alotntne , waar wij deezen zo zeer bekenden Naam in
dit Deel des Genootfchaps ontmoet hebben, leezen wij denzelven verkeerdelijk TAYLER gedrukt; en kunnen Beenzins twijfelen , of de fchuld dier averechtfche fpelling komt op rekening eerier- oanaauwkeurige nazict.ing der proeven, waarvoor
wij gene verfchooning veeeten : trouwens, 'Cr is ook een
aantal drukfouten, buiten deeze, in den bundel, die voor ons
ligt, voorhanden; ja Beene plaats bijkans, waarin aanhaalingen
uit Griekfehe of Latijnfche Boeken voorkomen, is vrij van
miszettingen en grovere of iinftoorende gebreken: ook zullen
wij niet afkunnen, in ons verflag, averechtfcbe aanhaalingen
van Bijbeii_exte„ aan te wijzen en te verbeteren. Het jammert
ons, dat wij ors verpligt vinden, deeze aanmerking te mea1;eu op een Werk, da z nagenoeg 'ei ereval jaar ter perste was.
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mauw vereenigd, en met zo verheven wijsheid gericht,
dat zij bij uitstek konden fliekken „ ter handhaaving
„ van den eerbied voor con, den heiligen Opperkoning, en voor zijne onfchendbaare Wet, gelijk mede
tot bevordering van orde en algemeen nut," vermits
zij liet. flrenge der Godsregeering, met behoudenis van
al het ontzag voor JEHOVAH, hielpen leenigen ; en eindelijk ook, als f?elli?e Geboden, niet minder dienden tot
affchrik van zedelijî kwaad , en ter aankweeking van
ootmoed , gehoorzaamheid , berouw en deugd, onder
een zinnelijk Volk, onrijp voor Geestelijken Eerdienst.
Niet weinig klein. ontleent dit gevoelen van. der Profeeten Zeere; en bewijst de Eerw. KoorMANS, door getal
van fchoone en welbekende plaatzen, hoezeer een mo
.

SEE, DAVID, SALOMO, JESAÏAS, MICHA, HOST+A (ge•

lijk mede SIRACH , PHIL0) en anderen , zo wel als
SXNECA en de meestverlichte Heidenfche Wijsgeeren ,
verre af waren , om, met een dom gemeen, op bloed en
offierhanden den meesten prijs te ftellen. Zij beweer
daarentegen openlijk , „ dat zuivere Godsvrucht-den
„ en Maatfchappelijke Deugd de hoofdzaak zijn, waar„ op niet alleen vergeeving. , maar tevens uitwendige
„ zegen beloofd werd." (*)
Hiermede had KOOPMANS mogen volftaan omtrent het
eerste lid der Vraage; edoch hij wilde liefst de te en^verpingen affnijden , die tegen zijne gevoelens bij den
Christenleezer ontflaan konden. Dus beroept hij zich
tot een nader betoog der ftellinge, „ dat coa niet, door
„ Offers tot fchuldvergiffenis bewogen wordt," op den
inhoud van Ps. XV en CIII. 1ES. IV: 7. (lees LV: 7.)
EZECH. XXXIII: ii enz. IuICHA VII: i8, en iep DAI11ëLS boetvaardig gebed, H. IX: 4 enz.: ook haalt hij
daarenboven de voorbeelden aan van IvlosEs, AaRON,
;

-

PINEAS, en vooral van Koning IIISKIA, aan wien, bui-

ten Offerhande, naar getuigenis der H. S., om hunnen
oprechten Godsdienstijver vergeeving werd toegeftaan.
Dit alles toch maakt het O. V. doorheen onverklaarbaar, ten zij men voor waarheid aanneeme, dat GOD,
zonder tusfchenkomst van plegtige en wettifche verordeningen, aan zijne gunstgenooten de felzuld heeft kun
-ne
willen kwijtfchelden (t).
(*) Deel I. Hoofdd. I-^V. (t) H. vI.
Y4
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Het valt hierom geenzins te vermoeden, dat de Zoen.
offers een cequivalent te achten zijn, ter bevrediging, gelijk men meent, van GODS wraakvorderende Rechtvaardigheid. Zeer uitvoerig , nogthans , en naauwkeurig
wederfpreekt KOOPMANS dien waan; en is hij misfchien in
dit belangrijk gefchil tuk niet van alle wijdloopigheid of
herhaaling vrij te pleiten, zo dient hem zeker die hoogfte aangelegenheid der ftoffe bij ons tot verfchoomng.
De wettifche Inílellingen toch gaven aanleiding tot evengemeld gevoelen; en een dom en zinnelijk Volk, zich
hechtende aan uiterlijk en Eerdienst , nog minder het
ftaatkundig en zedelijk doel onderfcheidende der plegtige
geboden, verviel er ligtelijk toe, om de Zoenoferhanden
voor het eenige en voornaamere middel aan te zien ter
verzoening met den rechtvaardigen GOD. Mosrs, evenwel, ep de Profesten leeraarden met zo veele woorden, „ dat de HEERS barmhartig, langmoedig, gena.
;, dig , en groot van goedertierenheid is." Deeze hunne gevoelens laaten zich niet huwen niet de Wet , ten
zij men wel onderfcheide, wat JEHOVAH, als Israëls heilige Koning, vorderde en dreigde,. van het geen ten zelven tijde het zedelijk doel was der Zoenoffers, die zonder eene Gode - Bevallige gemoedsgefteltenis overtollig,
en onvermogende waren om zijne gramfchap te flillen,
zijn rechtvaardig misnoegen over het zedelijk kwaad
weg te neemen, en Bene vatbaarheid voor genade bij den
overtreeder te wege te brengen. In den eerften of flaatkundigen zin fchetst MOSES den ijver van JEHOVAH „ in
„ het ftraffen tot in het derde en vierde gefagt" (Ex.
XXXIV: 7) ; in den anderen „ laat de Allerhoogíte,
raakende het bezoeken der misdrijven, bij EZECHIEL
„ aankundigen (H. XVIII: 2o) dat Zoon , of Vader,
„ des anderen fchuld niet draagen zullen." Trouwens
uit het geen wij reeds gemeld hebben van de gelegenheelen, waarbij Zoenofferhandèn gefchieden moesten, valt
mede niet op te maaken, dat zij verder beílemd waren
dan tot wegneeming van wettifche onreinheid ,en tot uitwisfching van eenige, niet alle, Burgerlijke ftraf, „waarvan zij uitwendige vrijfpraak , maar geene eigenlijke
„ vergzffcnis van Jiraf, op 't zedelijke der overtredingen
„ pasfende , aanbragten." Ook was 'er niets in de bee.ide jjlegt^gizeden bij die Offerhanden, dat van eene wezci liike overdragt der fchuld op het Oferdier, of alzo, van
desz,elts draagen en lijden der ftrafe in plaatze van den
Qf-
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Offeraar , getuigen koude. Onder het Koninglijk beftuur
van jEnovAH wierden de Kinderen bezocht wegens de
,nisdaaden der Vaderen; hiervan zijn voorbeelden in de
H. S. voorhanden ; maar zulks waren geene eigenlijk
gezegde Jlreèn , geene vergelding wegens liet zedelijk
kwaad , gepleegd van de Ouders ; maar veeleer leeden
zij, en wierden g eiugtigd, door de natuurlijke gevolgen
van aanhoudende ongerechtigheden. Bezoekingen immers, en Tugtigingen, of Burgerlijke fra_ffen, in tijde
onheil beílaande , verfchillen zeer veel van de wroe--lijk
gingen des Geweetens , die onaffcheidelijk zijn van de
ondeugd , en die de firafe uitmaaken , die op het zedehike des misdrijfs past. „ Wanneer wij dus van GODS
„ firafvorderende Rechtvaardigheid fpreeken , dan be„ fchouwen wij den Allerhoogften niet uit het oogpunt
„ van Opperkoning van Israël, maar als den Vergelder
van zedelijk goed en kwaad; en door het woord flra e
„ moet dan ook verftaan worden dat lijden, liet welk
„ om zedelijk kwaad wordt toegebragt , en Reeds het
bezef van tlrafwaardigheid veronderftelt. -- In dee„ zen zin , derhalven, is het her de vraag, of GOD
„ voor zich die Offers behoefde, ten einde, behoudens
zijne zedelijke Rechtheid, te kunnen vergeeven." Intusfchen , de Wet gewaagt niet van eenig eigenlijk ftraf
lijden des Offerdiers onder het gewigt van GODS ongeuoegen ; en haare Plegtigheden , ten zij men daarin
meer zoeke, dan het gezond, verfland ontwaaren mag,
getuigen niets anders dan eene zinnebeeldige overdragt
van fchuld, een zinnebeeldig geeven van de ziel des
Offers, voor de ziel des Offeraars; en , met één woord,
de O fferdienst vermogt geene wezenlijke verzoening uit
te werken bij GOD , die op het harte ziet , maar wel
de bevrediging met JEHOVAH, Israëls Koning; denkbeelden, die men geenzins verwarren moet. Evenzeer verbiedt de rede, om den regel „ zonder ofer geene vergee-'
„ ving" anders dan flaatkundig aan te merken, en ver
zij alle denkbeeld der veronderftelde voldoening.-werpt
De onfchuldige kan in plaatze van den fchuldigen eerre
Burgerlijke Itraf ondergaan, maar geene Zedelijke, die
alleen door boetvaardigheid kan weggenomen worden;
en even onmogelijk is de voldoening door onfchuldige
Offers van den kant der Goddelijke Rechtvaardigheid:
want Haare fraf, indien Zij daartoe komen moet, be-•
soort alleen de wanre fchuldigen te treffen. Dc HEERi
g:^Y5
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gehengde wel, tot leeniguig van de ftrengheid der Mt.
laifche Wet, dat Israël haar tijdelijk en bedreigd oor
bij kleenere en meest onbedachte misdrijven -del,,
door Offerhanden afwenden mogte, wanneer ook de Ofraar zedelijk Hecht bleeve; dan de Profesten drongen
hierom juist op bekeerin altoos aan, als het waare verzoenmiddel met GOD. Deeze noodzaakelijkheid der boe
betering des levens, om genade te verwerven,-te,n
toont de Schrijver verder aan , door.. de bedrieglijkheid
en het vermetele op te merken der fchoolfche leere , „ als.
of de Allerjoogffe nooit zoude moeten ftraffen , zo»
draa het mogelijk ware int eenig g eva l, zonder te liraf„ fen, te .vergeeven : ook wraakt hij niet minder het
xienfchelijke , dat doorftraalt in onze voorftelling van
den Oneindigen , als iaen Legt : ,; -G)DS Goedheid is
even oneindig en gezind tot Vergeeven , als zijne
,, Rechtvaardigheid tot Ifraífen, en daarom heeft cons
„ Wijsheid het middel ter voldoening- uitgevonden."
Want, mag men zich in dlervoegen eenigziins JEHOVAH,
den Wetgeever, en Iníleller van den M©faifchen Offerdienst , vertegenwoordigen; bij GOD evenwel, het Hoog
Wezen, ftrijden zijne Rechtvaardigheid en Goedheid-f}e
niet, doen zich deeze Deugden minder als oneindig, dan
wel volmaakt voor, en vereenigen zij zich in den drie
Heiligen tot één harmonisch geheel; zo dat Hij fteeds-mal
uitfchijne „ als een zuiver licht, zonder eenige duis„ ternis."

(i

JOAN. I: 3) (*)

Na zulk een lang verwijl ter beftrijding van gevoelens,
die zich in wanbegrippen aangaande GOD , en op de ver
gronden van derf JEFiovAH, met den Schepper;-waring
onderzoekt de Eerw. KOOPMANS (t) , of ook de wettifche Zoenoferhanden vooraffchaduwend geweest zijn, en
alzo Profeetifche zinnabeelden waren, van een alles af
Zoenoffer van den Mesfias. Maar beweezeil is-doen
het, dat men, in den fiaatkundigen zin, bij die. verordeningen aan zulk Benen typus niet noodig heeft te denken: en in den zedelijken zin wierd getoond, dat geezterlei Zoenoffer van waarde is, om, in plaat ze des fcliuldigen , te voldoen aan GODS beleedigde Rechtvaardig
Daar evenwel erkend wordt, dat deeze Offerhan --heid.
den , onder de Wet, voorkomen als een zoenmiddel,
snag

(*) H. VII.

(t) H. VIII.
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mag men vraagen, of zij, volgens een Godgeleerd be-

grip , in dien zin ook het Zoenoffer van den Mesfias
hebben afgefchaduwd , dat is niet toevallig en zinnebeeldig, maar volgens CODS bef}el verordend waren tot
Profeetifche voorbeelden (typen) van dat Offer (den dn.
titypus). Hoe aanneemelijk zich deeze meening bij iemand voordoe, van de mogelijkheid tot de daadelijkheid
valt geen befluit ; en voorftanders dier eere zelve ftaan
toe, dat men zich, die geheimzinnige beduidingen opspoorende, tegen de vers iding van een valsch vernuft
en levendige verbeelding te hoeden heeft. KooPMAN
houdt zich alsnog in den toeftand van tenen veriandigen Jood, nadenkende over de Weten Profesten; dus
vindt hij,, geenen grond, om het zinnebeeldige der Mo„ fai"fehe inilellingen op zich zelve voorafflraduwend te
achten." Die toefpeeling op de toekomst heeft, naar
zijnen dunk, iets overtolligs, daar andere onmiddelijke
redenen voor dat zinnebeeldige der Offerhanden zich laa=
ten aanwijzen , en haare bloote overeenkomst of gelijk
-heidmt
CHRISTUS Dood geen bepaald oogmerk van voorrffhadluwing influit. Overeenkomst van beelden , ten
grond gelegd voor Typologie, doet deeze uitloopen tot de
buitenfpoorigfle onderftellmgen. Zo ,, wordt de Arke
„ NOACHs eene Vooraffchaduwing van C11 USTUs Kerk,"
cnz. enz. Voorítanders van dit gevoelen, metnaame de
Eerw. VAN VLOTEN , beweeren in het breede , „ dat de
„ ongenoegzaamheid der Zoenoffers ter voldoening aan
GODS Rechtvaardigheid haare kracht ontleenen moest
„ van C-én door dezelve voorafgefchaduwd en meer volmaakt Offer;" beweerende tevens, „ dat daarop de
geloovige Jood het oog vestigde, en daarin zijn troost
vond." Intusfchen, 'er is in het O. V. geen enkele
wenk , die van de Offerhanden derwaarts heenen wijst; en
moeielijk laat zich bovendien gisfen , hoe een geloovig
Israëliet in de Mofaifche Zoenoffers het tegenbeeld ontwaaren mogt, die Priester -en Offer in één penbon zijn
zoude. -- Maar laaten wij deeze fpitsvindigheden in
het (lof der Schoolen, om met KOOPMANS voort te gaan_
tot aangelegener zaak-en in zijn Ilde Deel.
,

(Het vervilg hierna.)
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Dagboek, gemeenzame Brieven en eenzame Overdenkingen,
Van L. c. gefchreeven door wijlen jPufrouw C. A. VAN
LIER, aan Cabo de Goede Hoop; en, op haarverzoek, bij
haar leven gedaan, uitgegeeven door j I. KICHERER,
.Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onde r
de Heidenen in 4frika. Te Utrecht, bij W: van Ijzer..
worst. In gr. 8vo. 300 bi.
uffrouw

VAN LIER ,

in Nederland opgevoed, en nier

Broeder, wijlen Do.
naar Cabo
-jdehaaren
Goede Hoop vertrokken, had aldaar de gewoonte,
VAN LIER,

om, van tijd tot tijd, in een Dagboek aanteekeningen
te maaken van haare ontmoetingen, gemoedsbeftaan en
werkzaamheden. Eenigen van dezelven, gelijk ook van
haare gemeenzaame Brieven en eenzaame Overdenkingen,
vond zij goed, bijzonder in twee boekdeeltjens op te
fchrijven , oordeelende , daar zij zelve, uit het leezen
van dergelijke fchriften , veel zegen voor haar hart ondervonden, en, onder dit haar fchrijven , zelve heilz ame opwekkingen van haar gemoed ontvangen had ,
dat ook deze aanteekeningen voor anderen eenig nut zouden kunnen hebben, wanneer zij door den druk gemeen gemaakt en van ieder geleezen konden worden. Zij
had ook, ter uitvoering daarvan, naar gefchikte gele
uitgezien ; doch , die niet gevonden hebbende -genh,id
heeft zij, kort voor haar overlijden , het den Zendeling'
KICHERER doen ter hand (fellen, met bijvoeging van 't
geen zij, met haare zwakke hand, nog gefchreven had:
„ Het is mijne ernftige begeerte , dat deze twee Boek jens , na mijn dood , zullen mogen worden gedrukt, na
alvorens door eenen deskundigen te zijn gecorrigeerd,
onder den Titel: Dagboek, Brieven en eenzame Overdenkin en van Mejuffrouw L. C." Wat recht nu haar
Vriend KICHERER had, om ook op den titel den naam
der Schrijffter te noemen , wordt niet gemeld. Hoe het
daarmede zij, men leert haar uit dit gefchrift kennen ,
als eene getrouwe aankleefíler van de karaél erizerende
leerftukken van het Hervormd Kerkgenootfchap, waarmede zij geheel ingenomen moet geweest zijn , dewijl
zij zich gewend ha, daarover dagelijks, met gemoede lijken ernst en inkeering tot zich zelve, na te denken,
en 'er alzoo troost voor haar hart uit af te leiden, en
'er zich geheel door te- laaten be?tuuren.
Die

DAGBOEK,

3^

Die Poortgelijk godsdienflig gevoel hebben, dat ibnrs
naar het dweepachtige wel zoo wat overhelt, en dart
ook met haare manier van denken over 't gebruik der
H. Schrift, en niet de leerftellingen, die zij voor de
voornaame grondleer des Bijbels meende te moeten
houden , intlemmen , kunnen dit boek met ílichting leezen. Met wat meer opgeklaarde begrippen , en voor
gebruik der Gewijde Schriften, zou haare weI--zichtger
meenende pooging tot uitgebreider en weezenlijker nut
hebben kunnen verftrekken.
Redevoeringen aan befchaafde nnenfchen , over de heiligJfe
belangen van den geest en" het hart, in onze dagen, ter
opwekking en bevoordering van eene zedenlijk-godsdienfige neiging. Door F EHRENBERG, Euangeliseh-Gereformeerd Leeraar te Plettenberg in het Graaffchap
Mark. Ijle Deel. Te 4rnllerdam , bij C. Timmer.
In gr. 8vo. 240 bl.
.

H

et is eene bedroevende waarneming, dat Godsdienst
en Zedelijkheid fleeds ligtzinniger worden behandeld; dat het grondbeginfel, om de hoop op een beter
leven als een Godsdienftigen droom, het bovennatuurlijke als een herfenfchim van onnoozele dweeperijen, plicht
en geloof als enkele belangen van Staatkunde , als menfchelijke uitvindingen, die wel over 't geheel, weldadig
zijn, maar boven welken de zelfdenker zich echter gemaklijk verheft, het geweten als een fchrikbeeld der verbeelding , te befchouwen; dat dit verderfelijk grondbeginfel zich Reeds openlijker en algemeener aankondigt;
dat men verachting van 't geen eens voor heilig gehouden
wierd, fleeds meer , als een bewijs van verlichting er
voortreffelijkheid van geest , bewondert ; dat ook bij
hun, die aan deze denkwijs hunne toeftemming niet geven, het geweld eener verfijnde zinlijkheid , over het
gevoel van verhevener waarde, zegepraalt. De-aclitingwaardige Schrijver van deze Godsdienílige Redevoeringen (dezelfde, zoo wij meenen , die anders onder
den naam van G. K. CLAUDIUS bekend is) vertrouwt,
dat een iegelijk, die nog, in deze dingen, de waarborgen eener groote beílemming van den mensch, de fleunfels der openlijke welvaart en der huisfelijke vergenoegdheid eerbiedigt, zich geroepen en gewettigd moet voelen,
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Jen , om zich tegen dit kwaad te verzetten. Hij zelF
doet daartoe, in dit Boek, eerie lofwaardige poging. 't
?Kwam hem voor, dat de openlijke voordracht van Godsdienftige leering, zoo weldadig zij, doelmatig inge
en verftandig aangewend, ook voor den befchaaf--richt
den, ter bevordering van Godsdi:enftige zedelijkheid en
cene edele zucht voor het algemeen belang, zijn moest,
daartoe echter gewoonlijk minder gefchikt is , omdat
het tot hiertoe nog altijd volstrekt noodzakelijk blijft,
het openbaar onderricht voornamelijk nuttig te malen
voor onmondigen, wier kennis Reeds verbeterd en ver
moet worden; 't geen de befchaafden niet zoo-merd
zeer noodig hebben, die af keerig zijn, om zich overal
te laten vóórdenken, maar zich des te liever tot nieuwe
en treffende befchouwingen laten wegíleepen. Dit deed
hem besluiten , om oenige Redevoeringen , regtfireeks
tot zulke befchaafde lieden gericht, ter ontwikkeling
van de voornaamfte aangelegenheden voor 't ment helijk
verfland en hart, te vervaardigen. Men ziet reeds, uit
de bcfchrijving van den trap van hefchaafdheid, die hij
in de Voorrede toont te vooronderftellen, en nog meer,
uit de geheele wijze van uitvoering van zijn gemaakt
ontwerp, dat liet getal van hun, die men voor dit Godsdienftig onderricht moet berekend achten , niet zeer
groot zijn kan. Zij dienen met de nieuwe Wijs-begeerte
ook wel bekend , en in dezelve ruin of meer ingewijd te
zijn, om 'er het regte voordeel uit te trekken.
De behandelde ftoffen zijn de volgende: (i) De geest
der tijden. (a) De raagt van den geest des tijds. (3) De
geest van onzen tegenwoordigen tijd. (4) Wie is een
befchaafd mensch `? (g) Het godlijke in den meuusch.
(6) De Godsdienst, in derzelver betrekking tot dein
mensch. (7) Over het Egoismus. (8) De waarheidslust. (9) Wat is waarheid? (io) Over onfchuid, natuurlijke en zedelijke goedheid. (nr) Over de valsch1heid. (i2) De vrolijkheid in de plichtsvervulling. —
Gaarne deelden wij, uit deze of geile Redevoering, iets ,
tot eene proeve van de wijze van behandeling en uitdruk
mede. Maar alle voorf}ellingen van den Schrijver-king,
zijn zoo naauw aaneengefchakeld, dat wij, zonder dezelven , of te verminken , of van derzelver gepastheid te berooven,'er niets van kunnen afnemen. -- De Vertaling heeft
al te veel van het oorfpronkelijk taaleigen overtrehouden.
Ob-

T. MUNNIKS, OBS1 Rv4TaoNES vnnr ..
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Obfervationes vari.n, eiu re publiee ad disceptandum pro.
ponit JACOBUS MUNNIKS . Gronings; apud IV. KamerIing , i $od. In 4t0. 78 pp.

adden wij onlangs liet genoegen, met lof te kunnen
fpreken van eenige Academifche Verhandelingen ,
op de Groningíche I-Iogefchool verdedigd (*) , niet minder aangenaam is het ons, thans wederom in de geleQenheid te zijn, onze Lezers met eene lezenswaardige 'Verhandeling van dien aart bekend te maken. — De Zoon
van den met roem bekenden Ontleedkundige w. MIJNNIKS , Hoogleeraar op gemelde Academie , [die zich
reeds eenigen naam verworven heeft door de Disfertatie
de ,stropa Belladonna , door hem als Student verdecligd (j-)] geduurende zijne ftudiejaren gelegenheid
gehad hebbende, om belangrijke proeven en waarnemingen te zien en zelf werkftellig te maken, heeft
wijdingsverhandeling,
vijf derzelven verkozen tot het onderwerp dezer Inwelken hij door Theoretifche
aanmerkingen als anderzins heeft getracht op te helderen.
De eerfle derzelven zal íirekken tot eene volkomene
beflisfing van de vrage , of het hart zenuwen heeft, ja
dan neen? Dit gefchilftuk, 't welk reeds vroegere Ontleedkundigen heeft bezi g gehouden , is in onze dagen
bijzonder ter fpraak gekomen, door de, ook hier genoemde , Disfertatie van Dr . BEHRENDs, die, op het
voetfpoor van zijnen Leermeester SÓMMERRING , beweerd heeft , dat 'er in het vlezige gedeelte van het hart
volftrekt niet het miníte takje van eene zenuw te vinden
is, en dat dc zenuwtakken, die met de grote vaten af
klimmen , alleen de kroonslagaderen verzellen, zonder
verder in het fpieragtige gedeelte van het hart in te treden ; het welk bij niet alleen heeft trachten te Haven,
door onderfcheide Phyfiologifche en Pathologifche argninenten , en uit de analogie van andere delen des li,
chaains, maar bijzonder door de verzekering, die lier
alles fcheen af te doen, dat, hoezeer het enkele malen
gebeure,dathetfchijnt als of zich eenige zenuwtakjes, die
zich
(*) Algem. Vaderl. Letteroef hier boven, 11. f5.
(t) Alg. rad. Let! vost r8c3. b1. 51.3.
.
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zich van de kroonflagadertjes verwijderen , in het hart
zelve verfpreiden, men evenwel, bij fret naauwkeurigst
ontleedkundig onderzoek, zal bevinden, dat zulks in het
wezenlijke geen plaats heeft. — Deze verondcrifeIling ,
van welke men wederom de beflisfing van een ander gefchilfluk heeft willen afleiden, of namelijk de irritabiliteit en fenfibiliteit afgezonderde grondkrachten zijn, dan
of de eerste alleen een voortbrengfel der twede is?. heeft
natuurlijk aanleiding gegeven tot verfchillende nadere
.Schriften , door de meesten van welken nogthans het
gevoelen van BEHRENDS is tegengefproken , gelijk ze
ook de aandacht van onzen Schrijver tot zich getrokken
heeft, die, na dat hij hier de denkbeelden en ondervin
vroegere en latere Schrijvers wegens de ze--dingeva
nuwen van het hart heeft aangevoerd, (onder welke eer$en wij R. LOWER de Corde misten) ons de verzekering
geeft , dat hij benevens meerdere , juist in het tegen.
overgeflelde van BEHRENDS, ten duidelijkften,, en zelfs
met het blote oog, gezien hebben, dat 'er wel degelijk
in de zelfffandigheid van het hart zenuwen gevonden
worden , die hoofdzakelijk van de tusfchenribbige ze
paar afkomftig zijn, het geen door de-nuwehtagíl
daarbij gevoegde en van den Schrijver zelven fraai geteekende Platen nader opgehelderd wordt; waarop dan Benige zeer juiste en gegronde aanmerkingen volgen, zoo
wel ter bevestiging van deze ondervinding , als ook ter
verklaring, waarom het hart evenwel, in vergelijking van
des zelfs grootte, minder van zenuwen voorzien is, dan
andere gedeelten van het menfchelijk ligchaam; het welk
eindelijk befloten wordt met Bene opgave van de Galvanifche proeven, die de Schrijver, in tegenwoordigheid van zijnen Vader, in het werk gefield heeft op het
hart van eenen Mond, dien men levend geopend heeft,
zoo wel dadelijk na dat de borst geopend was, als vijftig minuten daarna , wanneer de overige delen reeds
het overblijffel van leven verloren hadden, welke intusfchen bevestigden , dat de zelfhandigheid van het hart
tillezins zenuwen heeft. — Deze zoo beflisfende onder
zal waarfchijnlijk de aandacht zoo wel d:.r bui--vindg
ten- als binnenlandfche Ontleedkundigen tot zich trekken. Gaarne hadden wij intusfchen gezien , dat de
Schrijver meer het oog gevestigd had op zommige Schriften, die daaromtrent nader bekend gemaakt zijn; onder
welken vooral behoort de fraaije Disfertatie van A. T.
ZE-
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Zr<RENNER an cor Hervis careat? Erfurt 1794, waarin a1le de bewijsgronden, door BEHRENDS aangevoerd, zeer

oordeelkundig en uitvoerig wederlegd worden; voorts

anat. Phyfiol. de Nervis c. H. aiiquibzus; dc berigten van eenige Duitfche Geleerden nit
C. S. ANDERSCH Tr.

Italien over deze quxstie , en omtrent de Galvanifche
proeven,. die op het hart genomen zijn; en eindelijk op
hetgeen Dr. BEHRENDS uit verfchillende §yen van het
Werk van SCARPA nader heeft aangevoerd, tot verdcdiging van zijn gevoelen ; waardoor deze anderzins belang
voorzeker eene meerdere volledigheid-rijkeopfng
zou bekomen hebben.
Het onderwerp der twede waarneming heeft niet al-leen betrekking tot het ontleedkundige , maar ook tot
het praétifehe gedeelte der Geneeskunde. Althans die
gene , welke het gewigt kent van de behoorlijke onder
aan het ziekbed, van de karakteriilieke, con--ichedng,
fenfiielle en antagoiiistifche toevallen , en ook de waar
voor de Seiniologia op-derfympatichvjnel
prijs weet te Rellen, zal tevens overtuigd zijn , dat het
zelfs voor den wezenlijken Prat}icus van het uiteríte belang is , zoo veel mogelijk den zamenloop en liet verband
der verfchilleude delen, en bijzonder van de tusfchenribbige zenuw, wel te kennen; met welk laatfte onze
Schrijver zich hier ook bezig houdt. — Na alzoo vooraf
de verfchillende meningen der beroemdite Ontleedkundigen, over den oorfprong van deze zoo belangrijke ze
opgegeven en voor een gedeelte we--nuw,akerig
derlegd te hebben, bewijst hij op eene allerduidelijkfte
wijze , (hetwelk wederom door twee Afbeeldingen ne
verklaard w9rdt) dat deze zenuw haren voornanmetr.-der
oorfprong heeft van het derde, zesde en uit drie takjes va*
het vijfde paar zenuwen; hetwelk hij nader tracht te bevestigen door eenige verfchijnfelen, die in zommigc ge
alleen uit medegevoel ontf#aan , en waaruit hij-valen
dan eindelijk ook wil verklaren, waarom 'er menigmaiicn
verfchijnfelen plaats hebben, die in fchijn tegen elkander ftrijdende zijn ; omtrent welke bijvoegfelen wij intusfchen wederom niet kunnen ontveinzen, dat de Schrilver wel eenigzins had mogen terugzien op de Schriften
Van REGA, KHAN, WHYTT en TISSOT (ober dieNerven) ,
11ICHEL , op de Verhandelingen in het Bataafsch Genootfchap , over de kenteekenen uit de oogen , en meer
Schriften van dien aart, in welke alle deze otndlan--der
7)
di). TT. I8o5. 1Q0. 8.
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digheden, fchoon minder ontleedkundig, echter , wat
het pracfifche betreft , vrij uitvoerig onderzocht en ontwikkeld zijn geworden.
Het derde fink bevat eene voor he grootíte gedeelte
gefchiedkundige befchnijving van het geen de Schrijver
bij een gedeeltelijk ontleedkundig onderzoek van eene
Scopioen- fchildp'ad gevonden heeft, omtrent welker innerlijke zamenítelling, zoo als hier te recht wordt aaii.
gemerkt, de gevoelens der Schrijveren zeer verfchilleude geweest zijn; bij welke gelegenheid ook met weinig
woorden nader bevestigd wordt, ";hetgeen onder anderen CUVIER [in zijne fraaije Lesfen over de anatomia cosnparativa (*)] en BLtJMENBACH (j over het grote nut van
de vergelijkende ontleedkunde voor den ontleedkundigen
en natuuronderzoeker .gezegd hebben, waarvan ook de
pogingen van een CAMPER, WINSLOW, DAUtENTON
LACEPEDE , BLUMENBACH cii meer andere grote maniien tot getuigen firekken. Dit f ukje voor het overige
uit deszelfs aart voor geen uittrekfel gefchikt zijnde,
kunnen wij 'er alleen van zeggen ; na aangemerkt te
hebben, dat de Schrijver hier omtrent de zenuwen van
het hart even het zelfde gevonden heeft , als hij in zijne
eerfile waarneming omtrent den mensch . heeft opgegeven ; dat men hetzelve , het evengemelde fraaije Werk
van BLUMENBACH zelf gelezen hebbende, evenwel niet
zonder voldoening zal uit de hand leggen.
De vierde waarneming , in welke eigenlijk gefproken
wordt van de vcrfchillende wijzen van doorboring dat
pisblaas , van welken de Schrijver aan die van FLEURANT
(door den endeldarm) , onder zekere bepalingen, de voorkeur geeft, behelst eene ftofte, die zedert Benige jaren
dikwerf te berde gebragt is , en waaromtent het grootle gedeelte der heelkundigen het ook thans bijna eens
is. Niettemin is het hier gezegde nog altoos lezerswaardig, uit hoofde dat hier, in de eeríle plaats, betoogd, en zelfs door eene waarneming bevestigd wordt,
dat de veronderftelling , dat de wijze van FLïJJRAerT
mindere aanprijzing verdient , om dat 'er eene doorzijpe,

ï

(*) Door numéRIL uitgegeven en door Pr. FiserfER in het
Iloogduitsch vertaald.
(t) Bijzonder in zijn onlangs uitgegeven fraai Werk, over
de vergelijkende Ontleedkunde , van welk de Heer niur r,ias
col, roet recht het guniligst getuigenis geeft.
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pering van de pis , door de uittrckkiug der Canul na de
operatie, kan plaats hebben, niet van dat gewigt is, welk
Wien 'er aan geheet heelt; terwijl dc Schrijver voorts
in de twede plaats, eenige zeer juiste aanmerkingen heeft
laten volgen, omtrent dc nadelige gevolgen van het ver
gevallen, der manuale hulp over het geheel,-zuim,nde
door liet nutteloos gebruik van zoogenoemde pisdrijvencic middelen ; én ooj; omtrent het verzuim van den blaasfleck in 't bijzonder , door de vruchtelooze en fours vol
onmogelijke aanivending van den Catheter , 't-firekt
weiij , gelijk te recht wordt aangemerkt, behálven den
tijd, die 'er trede°verfgild wordt, in zekere gevallen op
zich zelve gevahrlijl.e gevolgen kan hebben;, welk laatfle
tvij zelfs geloven, dat niet onder de zeldzaáiíihdden behoort. -- Wegens liet eigenlijk gefchil , de verichillende wijzen dier korstbewerking betreffende, liet geen
hier grondig ontwikkeld wordt , hebben wij ons reeds
bij eerie andere gelegenheid niet weinig woorden ver
-klard(*).
In de laatfie'afdeling wordt cone allezins opmerkenswaardige waarneming medegedeeld , warbij de Schrijver cok wederom eenige ophéldérende aanmerkingen gevoegd heeft. Het hoofdzakelijke dier gebeurtenis is
dat 'er, in den aanvang van eden zomer 18o4, door ecit
aantal aanzienlijke Artzen te Groningen ,waaronder ook de
Vader van onzen Schrijver, een grasfeerend plaatfelijk gebrek onder de zogende vrouwen wa irgenomen is ,'t welk
voor;nanieiijk beftond in eene zeer pijnelijke ontítekingen
zwcri,ng van de tepels der bortien, die ook ven hardnekkig bleef , niettegenífaande 'er verfchilie ide in- en
uitwendige middelen (tot aderlatingen toe !) gebezigd
wierden, uitgenomen dat men oenige verligting befpeurde, wanneer 'er onder de zalven eenige rode of witte
praccipitaat gemengd wtiwierd. Op die wijze was men in
het onzekere omtrent den aart en de oorzaak van dit
door zijne algemeenheid inderdaad vreemd verfchijnièl.
In dc maand Julij ontdekte men wel bij eene anderzins
gezonde zogende vrouw, van een onbefprokcn gedrag,
wezenlijke venerifcrie zweren op de oppë1 lakte de
borst , die zich echter eerst geopenbaard hadden van
den tijd af dat zij het kind van een ander gezoogd had.
(Ho''
O JIb em. P^rdcrl. Lette, ee8 : voor I Soo. hi. 148.
Ze
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(Floe lang dit laatíle plaats gehad heeft, wordt niet ge ^
meld.) De Geneesheer vond toen ook -bij dit kind , dat
het rondom den mond, de kin en de onderfte delen , bezet
was met puisten, na pokken gelijkende. (Of dit" kind
ook tranende oogen gehad heeft? het welk door zommige Schrijvers als een der vaste kenmerken van eene venerifche befmetting der zuigelingen wordt opgegeven.)
Intusfchen hoegenaamd geen grond zijnde om de moeder
van dit kind verdacht te houden, (waarom niet ook den
vader ?) bleef het wezenlijke der. zake , althans omtrent
de algemeenheid van dit gebrek, nog altoos in het duister; tot dat men eindelijk ontdekte, dat eene vrouw,
die de borflen der vrouwen uitzoog, en algemeen daartoe
gebruikt wierd, plaatfelijke zweren in den mond had,
en alzoo deze befnietting aangebragt en zoodanig voort
geen zich nader bevestigde door de on--geplanthd;
dervinding, dat de vrouwen, welke door geteelde vrouw
waren uitgezogen , geheelenal bevrijd zijn gebleven,
wanneer de zuigtier haar mond vooraf met brandewijn
had uitgefpoeld, het geen zij echter in de meeste gevallen , en waarlijk zeer ten onrechte, eerst na het zuigen
verricht heeft; na welke ontdekking dan ook het gebrek,
zoo wel door het gebruik van verfchillende bereidingen
van de kwik, als door het falpeterzuur,, fchielijk en gemakkelijk genezen wierd. Het getal der lijderesfen , die
zich tot nog toe met zoógenoemde huismiddelen beholpen hadden , en , doordien de wezenlijke aart der zakt
nu ruchtbaar geworden was, thans hare toevlucht tot
de Geneeskundigen namen , van tijd tot tijd vermeerderende, ontdekte men, dat, behalven de plaatfelijke aan
tepels , deze vrouwen , zoo wel als een-doenigr,
groot aantal kinderen, ook een foort van uitílag hadden,
die echter in verfcheidene opzichten aanmerkelijk ver
gewone verfchijnfelen van dien-fchildevan rzs
aart , waarover de Schrijver-ook zeer uitvoerig is, en
waaruit ook (tusfchen beide gezegd) ten duidelijkilen:
blijkt; met hoe veel recht Dr . TILESIUS, die zelf niet
liet Werk van WILLAN niet te vreden is, zich beklaage
over de duistere en wankelende begrippen, die 'er nog
altoos heerfchen omtrent de veelvuldige langduurige
huidziekten. Zoude het derhalven niet dienftig geweest
zijn, het bijzondere van dien uitslag door eene afteekening op te helderen?
Ons beftek intusfehen niet toelatende, olds verder in
te
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te laten in eerre opgave van het geen de Schrijver, zoo
wel ten aanzien van dien uitflag, als ook over de wijze
van befnetting, van de geneeswijze , enz. laat volgen ,
zullen wij hier alleen aanmerken, dat deze gebeurtenis
den Genees= en Heelkundigen tot eerie waarfchuwing
d gevallen altoos het
kan ftrekken , om in dergelijke
naauwkeur^igfte onderzoek te oen ; gelijk het ook een
wenk mag wezen voor die Artzen , welke de befinettelijke ziekten over het geheel in een' al te naauwen kring
willen fluiten. Ongetwijfeld zou men dit gebrek ook
aan Bene Epidemifche oorzaak, aan eene bedorven lucht ,
,pan fchadelijk voedfel, aan belette uitwafeming en meer
dergelijke algemene oorzaken hebben toegefchreven, zoo
men niet gelukkig ontdekt hadde, dat dezelve eenvoudig
door Bene befnnetting veroorzaakt was. Hoe veelmalen
blijft zulks echter in het duister , waardoor men zich
afflooft om den oorfprong van eenige zoodanige algemene ziekte te ontdekken , en dus van de eene onwaar
andere vervalt.
-fchijnlked
De Thefes, agter deze Verhandeling geplaatst , zijn
aan te zien als een kort uittrekfel van het voorname gezegde in dezelve ; weshalven het ons ook eenigzins bevreemdde, dat de Heer MUNNIKS aldaar ook geene melding hoegenaamd gemaakt heeft van de gelukkige gevolgen van het gebruik des falpeterzuurs, het geen zoo
wel in het geval omtrent de algemene verfpreiding van
de venerifche befinetting, als ook, volgens de opgave in
de laatfle afdeling, bij eenen bijzonderen lijder, dia
reeds buitenlands een aantal kwikmiddelen vruchteloos
had gebruikt, en zich in zeer erge omftandiheden bevond, van zeer veel nut geweest is, en'twelk dus ook
hier wel eene korte opteekening verdiend had.
En dit is de inhoud van eene Verhandeling, bij wel
aankondiging wij , om de vele belangrijke zaken,-ker
meer dan gewoon uitvoerig zijn geweest, en van welke
wij met grond kunnen zeggen, dat , niettegenflaande de
hier en daar door ons gemaakte aanmerkingen, dezelve
de duidelijkfte blijken draagt van veel kunde en geen minderen roemwaardigen ijver, en ook allezins de gegrondfie hoop oplevert , dat de waardige Vader in dezen
waardigen Zoon een' getrouwen medehelper en, bekwamen opvolger zal vinden.
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A.

SCHULTING

ANTONII SCIIULTINGII Nota ad Digesta. &c. Vol. T.
Dat is: i1anteekeningen van A. SCHULTING op de Pan-

dec?en. Uitgegeven en met eigene 2anteekeningen ,ver
N. SMALLENBURG, Hoogleeraar in de'
-snerdo
Rechten te Leijoden. Te Leijden, bij A. en J. Houkoop, í8o4. In gr. 8vo. beo H.

D

e naam van ANTON. SCHULTING, weleer Hoogleeraar in de Rechten aan 's Lands Hogefchoolen te
Harderwijk en te Leijden , is te recht alomme beroemd;
zijne verdieníten omtrent de Romeinfche Rechtsgeleerd
zijne fcherpzinnigheid en geleerdheid in het uit -heid.,
duistere, liet herflellen van door verloop van-legnva
tijden en onkunde der affchrijvers bedorvene , en het
toelichten van door anderen verkeerd uitgelegde Wetten , uit de Romeinfclhe en Griekfche Schrijvers , wier
naauwkcurige kennis hij, gelijk alle waarlijk grote uitleg
Wetgeving , van de Rechtsgeleerd -gersdRominfch
oordeelde, deden hein altijd onder-heidonafcljk
de grootlte mannen in dit vak van letteren kennen , doen
Them ook nog dagelijks ten vraagbaak ftrekken voor allen, die dit vak op de behoorlijke wijze beoefenen.
Wij zijn het met den uitmuntender en geleerden SMALLENBURG niet eens, in zijn oordeel over de voortref=
liikheid van het Romeinsch Recht boven alle andere
Wetgevingen van vroegere en latere tijden; vooral niet,
wanneer men hetzelve niet in het bijzonder als Rorneinlche Wetgeving, maar als algemeene gronden van
Rechtsgeleerdheid, ook voor onze tijden , ook voor alle
tegenwoordige Volken van Europa, befchouwt; doch
wij ílellen hetzelve op den hoogflen prijs, als eerie ver
gedachten der grootste mannen van het-zamelingvd
oude Rome , over onderfcheidene deden der algemeene
Rechtsgeleerdheid; en wij moeten in der daad aan de
waarheid der klagten, die wij dagelijks van de voorftanders der Romeinfche Wetgeving , en ook hier weder van
den geleerden SMALLENBURG, horen, twijfelen, ten zij
enen of dit ons oordeel voor verachting van het Romein
Recht wil doen doorgaan, of den onberedeneerder-fche
tegenzin van onkundige nieuwelingen in de beoefening
der Rechtsgeleerdheid als een' maatttaf van de hoogachting voor die wetenfchap bef'chouwen wil.
Wij weten niet , of de Hoogleeraar, na deze betui-
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ging , die hij oordeelt dat alleen uit onkunde kan voort
prijs op onzen lof zal willen (tellen -komen,iïg
maar dit verklaren wij openhartig , dat wij in langen
tijd geen Boek gretiger in handen genomen en naauwkeuriger vergeleken hebben , dan het aangekondigde,
dat niet alleen voor de tegenwoordige behoefte van deze weteníchap volkomen berekend is, niet alleen aan
de werkzaamheid, geleerdheid en fmaak van den Uit
eer ffrekt , maar ook volkomen-gevrtodf
in ftaat is, den roem te handhaven, waarop de oor
Schrijver dezer Aanteekeningen met ande--fprongclijke
ren ons Vaderland zoo billijk aanfpraak gegeven heb-

ben.
De oorfpron clijke aanleg van dit Werk is onzen
Landgcnooten uit eene proeve over de titels de regulis
juris et de ver porum fignificarione , in het jaar 1799 uitgegeven ,

bekend.

De geleerde SCHULTING had bij zijn Corpus ` uris de
refultaten zijner overdenkingen en nafporingen aangeteekend. Deze Aanteekeningen , door hem bij Testament
am den geleerden r,UC1EIZ gemaakt, en vervolgens door
de Bezorgers der Leijdfche Hogefchool uit de náiatenfchap van

dezen gekocht

,

maken

den

grond

van

dit

Werk uit.
De uitgave daarvan alleen zou op zich zelve reeds
hare verdiende gehad hebben, vooral daar de geleerde
Uitgever niet alleen de twee onderfcheidene Exemplaren ,
waarbij sCIIULTING deze Aanteekeningen gevoegd had,
vergeleken, maar ook de door hem aangehaalde Schrijvers zorgvuldig na geilagen en daardoor veele misttellingen verbeterd heeft; doch de Aanteekeningen van den
Uitgever zelven maken dit Werk volftrekt onmisbaar
voor ieder , die oenigen prijs fielt op de ware beoefening der Romeinfche Rechtsgeleerdheid.
Reeds lang beklaagde men zich , niets te hebben ,
waardoor men, bij de behandeling van deze en gene
plaats, in flaat wierd geheld, te weten, wat anderen
daaromtrent reeds gedaan hadden. C. F. HOMMEL wilde
dit gebrek wel wegnemen , door de uitgave van zijn
Corpus uris cum notis variorum; doch, daar deze fpoedig dit Werk aan oenigen zijner Leerlingen afhiond, is
hetzelve , hoe uitmuntend in den aanleg, in der daad
het elendigst voortbrengfel van overhaasting en Duitfche veelfchrijverij geworden.
Z ..
Do
,
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De Aanteekeningen van SCHULTING vergoeden - dit
gebrek reeds eenigzins ; doch de vlijt van den Uitgever
in het aanwijzen van oudere , door SCHULTING over
het hoofd geziene , en latere, vervolgens uitgekomene
Schrijvers, is in der daad zoodanig , dat zij alleen genoeg zou zijn, om ons zijnen fmaak en naauwkeurigheid
in het beoefenen van het Romeiiisch Recht te doen bewonderen.
4Vi ; Nebben het Boek, dat natuurlijk geene achtereenvolgende lezing toelaat , (waarom wij onzen Lezeren
ook geen uittrekfel geven) op onderfcheidene plaatfen
nagellagen , met onze Aanteekeningen vergeleken, en altijd meer voldaan weder nedergelegd; daar de geleerdeUitgever niet alleen altijd de beste Schrijvers aanwijst,
maar niet zelden , door zijne eigene bijvoegléls, aan
fommige plaatfen een licht bijzet, dat men elders vruchteloos zou zoeken.
Wij kunnen en moeten derhalve dit Werk, door de
bijdragen van den geleerden VAN DER KEESSEL, LUZAC ,
WIJTTENBACH en TIJDEMAN nog meer volmaakt, en
zich door zuiverheid van taal en keurigheid van Latijn
uitdrukking niet minder dan door grondige ge--tèhe
leerdheid aanbevelende , aan allen aanprijzen, en eindigen dit verflag met den hartelijken wensch , dat het den
geleerden Uitgever nimmer aan lust en tijd ontbreken
moge • om dit uitmuntend Work, gelijk het begonnen
is , voort te zetten.
Vertrouwde BHefwisfeling van LODEWIJK DEN XVI net
zijne Broeders , en mèt verfcheide andere vermaarde Perfoonen , geduurende de laatJiejaaret zijner Regeeringe
en tot aan zijnen Dood. Met Aanmerkingen, door
HELENA MARIA WILLIAMS. Te Dordrecht , hij A.
B1usff en Zoon. In gr. 8vo. 57o bl.
onderling kwam het ons voor, bij den aanvange eens
Werks , 't welk een zo belangrijk aanzien hadt,
niets van den oorfprong deezer Verzamelinge, uit Benig
Voorberigt , te verneemen. Een bijgevoegd berigt aan
't einde van 't eerífe Stukje gaf ons te leezen : „ Dit
Stuk zal dra door drie andere, van gelijke grootte als
dit, gevolgd worden , en hiermede dc geheele Briefwis feling, en andere vertrouwlijke , tot nog toe onuirgegee.

Z
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€veeven Stukken, van LODEWIJK DEN XVI volledig zijn.
I3ij het laatfte Stuk zal liet noodig V orbcrigt gevoegd
worden."
Dat noodig Voorberigt, hier agtergebleeven, vergezelde het oorfpronglijke. Een en ander onzer Mede
in Engeland lieten 'er zich over uit.-boekrdlan
Deez geloofde , fchoon met eenige huivering, aan de
Echtheid der Brieven; geene lochende dezelve voluit.
Wij fielden de berigtgeeving deezes Werks uit, tot
(lat het laatfle Stak met de beloofde Voorreden zou
verfeheenen zijn. Dan wij moeten bekennen , dat de
Voorreden, fchoon breed genoeg, niet bevat die bewijzen , welke men voor de Echtheid van Brieven, met
regt, vordert. Stoute verzekeringen doen hier niets af.
Mejuffrouw WILLIAMS , de in 't lichtbrengfter, en
die deeze Brieven met eenige Aanmerkingen vergezeld
heeft, is , door veele haarer vertaalde Schriften , onzen Landgenooten genoegzaam bekend, en door veelen
hooger geffeld, dan bij de Engelfchen, die haare Revolutionaire denkbeelden niet kunnen dulden. Schoon zij
eenigzins bekomen is van de heftigheid , die voorheen
haare pen gloeijende woorden deedt fchrijven , heeft zij
niet weinig van de oude geestdrift behouden, dan weet
dien veelal in te binden ; en heeft zij , fchoon eene
voorflandffier der Revolutie over 't algemeen, de voeg,
lijkheid zeer in acht genomen. Zij geeft alzins blijken,
niet den voortgang der Franfche Omwentelinge door en
door bekend te zijn. Door dien loop te vergelijken niet
cie dagtekeningen dier bijzondere Brieven, tragt zij aan te
toonen , hoe verre 's honings hart met zijne openbaare
daaden overeenflemde; hoe verre LODEWIJK DE XVI ter
goeder trouwe handelde, in de door hem gedaane toezeggingen en beloften. Uit dit onderzoek wordt liet
hoogst twijfelagtig, of de Koning van Frankrijk ooit ,
in goeden ernst , beíloot , om de Conftitutie des Jaars
j791 tot (land te brengen; ten minnen is het openbaar ,
dat , indien hi' immer tot de nieuwe orde van zaaken
neigde , zulks korten tijd duurde, en hij tot de voorige
denkbeelden welhaast wederkeerde.
Heeft haare fchrijfwijze in de Aantekeningen, ten opzigte van den geweezen Koning ,zo veel gemaatigdheids,
zij laat dezelve geheel vaaren, en fchrijft in eenen anderen toon , zo dikwijls de naam van M. BERTRAND DE
MOI.EVIL E voorkomt.
ZL
Wel-
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welhaast werd deeze opgewekt en aangefpoord om tegen haar de pen op te vatten , in een Stukje, getiteld:
d Refutation of the Libel on the Memory of the late King
of .France, published by HELEN MARY WILLIAMS, under the Title of Political & Confidential Correspondence of
LOUIS XVI. Translated from the original Manufcript by
R. C. DALLAS, Esq.
In deeze Wederlegging beweert hij, dat van de LXX
Brieven flegts zeven uit 's Konings pen vloeiden, of, als
door hem gefchreeven , waren verzonden ; te weeten vijf
aan den Heer DE VERGENNES , en reeds door de Coihventie uitgegeeven, naar het oorfpronglijke gedrukt; de
zesde was gericht aan den Baron DE BRE rEUIL , en de ze
aan .den Koning van Pruisfen. De eert e Brieven maa--vend
ken in deVerzameling den I, II, XII, XIII en XIV uit:
onder de bijgevoegde Brieven worden die aan den Baron
DE, BRETEUIL en aan den Koning van Pruisfen gevonden.
Deeze twee laatfle Brieven gist DE MOLEVILLE, dat
door den Baron aan Ilejuiir. WILLIAMS zijn ter hand
geíteld. De Brief aan den Koning van Pruisfen, bl. 440
voorkomende, is juist de Brief, waarop zij voornaamlijk fteunt, om de onopregtheid van LODEWIJK te beweeren. MOLEVILLE tragt de kragt daarvan te ontzenuwen, door te beweeren, dat die Brief, in het Werk 3
Dec. 1791 gedagtekend, van een vroeger tijd en in 1790
gefchreeven was. - Wij kunnen dit niet uitmaaken.
Wel kunnen wij den Tegenfchrijver toellemmen
dat alle Brieven , van 's Konings eigen hand gefchrceven , kort waren , op klein papier niet boven de drie
bladzijden beloopende ; dat de Stijl Van LODEWIJK DEN
XVI eenvoudig en klaar was, doch vol van onnaauwkeurigheden. Aan deezen toetsfteen geftreckcn, zouden
verfcheide Brieven wegvallen , of aangemerkt moeten
worden als uitbreidingen van 's Konings denkbeelden ;
't welk geenzins beantwoordt aan de uitgave eener Briefwisfeling.
Hoewel zulks zeker die Briefwisfeling van dat Gefchiedkundig gezag beroove , 't welk men 'er anders
aan zou mogen toekennen , is het de bekentenis des
Tegenfchrijvers zelven, „ dat deeze Brieven, fchoon
„ voor 't meerder gedeelte verzonnen, de begrippen en
„ weezenlijke gevoelens des Konings behelzen." — In
zo verre hebben zij dan eenige waarde; doch hij lange
na.
-
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_na niet die, welke aan onverdagte, oorfpronglij e Stuk
toekomt.
-ken
M:sfchien wordt dit ftuk nog nader toegelicht; en
zullen wij, dit het geval zijnde, niet nalaaten , onzen
Leezeren dat licht niede te deden.
Reizen in de Binnenlanden van het zuidlijk gedeelte van Africa, in 1797, 179,1, enz. enz. Door Joizrl BARROW, geweezen
S'eci'etaris van den Graaf van MACAP.TNEY , enz. Uit bet
Engelscla. Iade Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr.
wo. e5o bi.
orteu tijd hadt BARROW uitgerust van de Reizen, in het
Iop weg
voorgaande Deel befchreeven, of hij begaf zich weder
na het Land der Bosclsjesmans; de fchets deezer Rei z_ maakt het IV Hooflíl., het eerste in dit Deel, uit. Wij
loeren hier dat elendig volk en deszelfs toeftand kennen , tien
oorfprong en de deerlijke gevolgen van de vijandlijkheden
tusfchen hun en de Volkplantelingen; en wordt zulks afge^risfe'd door de befchrijving van de befchaafde Inwoonderen
der Sneeuuwhhe,rgen. Onder de zeldzaame Dieren, hier aangetroTe.n en befcl:reeven, fteekt de Gnoo uit, door de Hollanders niet den naam van iPild Beest bellempeld. Roofvogels
en Si ongen , in menigte ontmoet. Een zijner medereizende
Hotteinotten leerde hein de bijzondere uitwerking kennen ,
die de oiij van tabak heeft op eene Slang. Hij verhaalt
het in deezer voege: „ Een deezer dieren, zijnde twee
voeten lang , en hebbende eene blaanwagtige kleur , had
zich verfcheide naalen gewenteld om het lijf van een Hagedis. Terwijl ik bezig was om dit dier in vrijheid te (lellen,
bragt een der Ilottentotten, met de punt van zijn slok, uit
een kort eind van zijn houten tabakspijp, eenige dikke zwarte ftof, welke hij olij van tabak noemde, aan dei mond van
de Slang , toen zij , gelijk deeze fchepzels gemeenlijk doen
als zij woedend zijn, Naare tong uitftak: het gevolg daarvan
was gelijk aan een eleétrique fchok : niet eene oogenbliklijke
ftuipagtigc beweegmg ontrolde zij zich van haar prooi, en
verroerde zich niet meer; derzelver (pieren waren zoodanig
bijeengetrokken , en liet geheele dier zoo verhard geworden,
aisof 'iet in de zon gedroogd was."
De ontmoeting en behandeling der Boschjesmans wordt te
breed voor onze overneeming befchreeven, fchoon dezelve
zulks dubbel verdiende. Wij fchrijven alleen af, wat hij van
dcrzelver herkomst denkt. „ Uit alle de oude gedenkftukken ,
die ons van de Egyptenaars en Ethiopiers zijn overgebleeven,
b!ijkr liet, dat de eigenlijke Hottentotten en Bo-schjeomans
liet
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het volk zijn geweest, dat men wilde befchrijveii. In her ^1gemeen hebben zij, in hunne natuurlijke geíleldheid , zeer
veel gelijkenis naar de dwergen en fpelonkbewooners , twee
geslachten, die in de nabuurfchap van de Nyl geleefd heb
karakter, dat DIODORUS SICULUS opgeeft van zoni--ben.Ht
mige Ethiopifche Naden, komt naauwkeurig overeen met dat
der Boschjesmans. Hij zegt van hun , dat zij woest waren in
alle hunne manieren en gewoonten ; dat zij eene fchelle,
wanluidende en nauwlijks menschlijke item hadden; dat hunne taal verward was , en dat zij geene kleederen droegen.
De Ethiopifche foldaaten, wanneer zij tegen den vijand moesten aanrukken , of zich zelven verdeedigen , Raken hunne
vergiftige pijlen in een band rondom hunne hoofden, welke
daarvan uitstaken als firaalen van eene foort van zon. Dr_
Boschjesmans doen juist hetzelfde, en plaatzen dezelve op die
wijs met het dubbele oogmerk om fchielijk tot fchieten gereed te weezen, en om fchrik bij hunne vijanden te verwek
Geen twee Volken kunnen meer van elkander ver -ken.
dan de Boschjesmans en de Kaffers, zijnde tusfchen-fchilen
dezelven niet de mintle overeenkomst, toch in hun natuurlijk
noch in hun zedelijk iarakter."
Met verwondering zag BARROW eenige teekeningen in de
bergen achter den Sneeuwberg, door de Boschjesmans vervaardigd, waaronder eene afbeelding was van den Eenhoorn; een
beest, over welks beflaan zo zeer getwist wordt. Die teekening, egter, was zeer onvolkomen; doch. onze Reiziger zegt
verder: „ DeEenhoorsz, zoo als men dien in Europa vertoont,
is ontegenfpreeklijk een werk van de verbeelding; dan daaruit volgt geenzins, dat 'er geen Viervoetig Dier met één hoorn,
die uit het midden van deszelfs voorhoofd groeit, zou in
weezen zijn. De bewijzen, die men voor deszelfs beflaan
kan bijbrengen, zijn in de daad veel flerker dan de tegenwerpingen, welke 'er op gemaakt worden." — Hij voert
dezelve aan; men leeze ze in het Werk; wij teekenen alleen
'er nog uit op : „ De Boschjesmans hebben geene kenais
van de twijfelingen , die 'er over het beftaan van een Dier niet
één hoorn plaatshebben: ook begrijpen zij niet , dat een beest
met maar één hoorn iets ,zonderlings zou weezen : ondertusfchen houden de bewoonders der Volkplanting het voor zeker,
dat 'er zulk een Dier buiten de grenzen beítaat." -- De gebrekkige kennis der Europeaanen aan het binnenfle van Zuid
Africa voert hij aan als eene reden van onze onbekendheid
met veele voorwerpen der Natuurlijke Historie, aldaar te vintien. De Holandfche Kolonel GORDON hadt, op zijne reizen
In dat gedeelte, verfcheide gelegenheden gehad om de teekeringen van den Eenhoorn te zien, door de Boschjesmans gemaakt ; eene omfiandigheid , op welke hij veel ffaat maakte
om het beftaan van zulk een Dier te bewijzen. -- Vreemd,
in-
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in tusfchen, blijft het, dat geen van beiden, zo veel wij Weeten , hetzelve heeft kunnen te zien krijgen.
De fchets eener Reize van Graaf Reijnet langs de Zeekust
tot aan de Kaap maakt het V Hoofdíl. uit. Moeilijkheden ,
gepaard met het uiterst gebrek aan water , overkomen den
Reiziger en diens Tochtgenooten. Naar gewoonte vermeldt
hij lands- en lugtsgefleltenis , dier- en plantbefchrijvingen.
Bijzonder opmerkelijk is de vermelding van de bosfchen, gepaard met eene naamlijst van de houtfoorten , vierënveertig in
getal , die het meest dientuig fchijnen ten algemeenen gebruike.
De Kaymans- of Crocodillen- Rivier, de Mosfelbaai , de Pletten
de landflrec't Zwellendam enz. krijgen hun aandeel-Dergsbai,
in de befchrijving._ Hier ontmoeten wij eene uitweiding over
de Moravifche Zendelingen of Hernhutters, die reeds verfcheide jaarera in de Volkplanting hadden doorgebragt , met oog.
merk om de Hot;entotten in het Christendom te onderwijzen;
die, fchoon zij weinig aanmoedigings bij de Hollandfche Regeering gevonden hadden, egter het getal hunner Leerlingen,
zedert oenigen tijd, zodanig vermeerderd vonden, dat zij na
Europa hadden moeten fchrijven, om meer Onderwijzers van
het Euangelie derwaards te noodigen. Het berigt wegens decze Zendelingen en hunne verrigtingen' heeft ons zeer behaagd,
en wij mogen onze Leezers uitnoodigen om 't zelve, te leezen. Zij hadden eene maatfchappij van meer dan zeshq»derd
Hottentotten -bijeengebragt , en dit getal vermeerderde nog da
doch niet meer dan vijftig waren 'er nog tot belijders-gelijks;
van het Christlijk geloof door den Doop aangenomen. „ Deeze Vaders fcheenen ," fchrijft BARROW, „ met die hooggaande drift niet bezield te zijn , welke doorgaans bij andere Zendelingen plaats heeft, om de lijst van hun, die zij tot het
Christendom bekeerd hadden , te vergrooten ; maar feheenen
meer werks te maaken , om hen, die 'er toe geneigd varen,
tot het leeren van handwerken aan te zetten ; als zijnde huil
voornaam oogmerk, om, naar het denkbeeld van den menschlievenden en fchranderen Graaf RUMFORD, eerst den mensch
gelukkig te maaken , om hem naderhand deugdzaam te doen
worden ; het welk zeker een gezonder zedekunde is , dan eene
tegengellelde behandeling." — Het genoegen , 't welk wij
uit dit berigt fmaakten, werd eenigzins verbitterd door de za
Boerenvolk om de drie Leeraars te ver -menzwrigvaht
dan gelukkig werd de toeleg tijdig ontdekt door-morden;
een ll attent at, uit den dienst dier moordenaaren weggeloopen.
Het VI Hoofdt, fchetst de Reis in het Land der Namaa
Met grond wordt hier het Reisverhaal van VAILLANT-nuas.
doorgeItreeken, gelijk meermaalen in dit Werk. Het berigt
wegens de Natnraagnas , wier getal door de Hollanders aan
verminderd is, heeft ons zeer bevallen , zo ook heD-merklij
berigt van de Saldanha -baai , alsmede van de Baai van St.Helenla,
eta

en het .Boi'keveldl. Nti en dan onthaalt ons de Reiziger op
reisontmoetingen. Wij fchrijven 'er eene af, op de grenzen
van liet Land -der Nansaaquas: Hij kwam aan het Huis van een
Hollandfchen Boer. ,,. Het beeld, dat zich, bij onze komst
aan de deur vertoonde, fcheen een menschlijk weezen te zijn,
tilt een verfchillend land van 't geen, Waaruit wij gekomen
waren. Het was een lang oud man, met een fchraal bleek
aangezigt en een zwarten baard, die zich tot zijne- oogen uitílrekte, en zich daar verwarde met het hair van zijn voorlionfd, het welk zijn aangezigt zodanig bedekte, alsof hij gemaskerd was. Nimmer kon een romanfchrijver een beter af
een bewooner van een zwarten toren,-beldingva
of van een betoverd kasteel, dan door de geflalte van deezen
man te befchrijven. Niet gewoon zijnde vi;eemdelingen tc
ontvangen, fcheen hij in 't eerst over onze komst niet wel
te vrëden. In den hoek an de fchoorfteen van deeze hut zat
eene Bottentotfche vrouw, welke ten minalen, honderd jaarera
fcheen oud te weezeil ; . h inrè`-vaale kleur way :.nog vermeerderd door het roet, zoo dat-zij genoegzaam even zwart was
als haar langgebaarde meester ; vervolgens.` kwam 'er nog
eene flavin te voórfchijn, die er niet beter uitzag dan de twee
anderen. Terwijl de takkebosfchen aan den haard kraakten,
zagen wij een vierde gedeelte van een fchaap op de kolen 'te
braden liggen, en terflond daarna werd de maaltijd,. gereed
gezet, bij gebrek van een tafel_,. op het dekzel'van een kist;
welke gedekt ,werd door een fink van het zelfde goed als de
flavin voor een .rok droeg., en het feheen dat het ook voort
heen daartoe gediend. bad-t. — Uit het gefprek, dat wij met
hem hielden, vernamen wij, dat de oude Heer federt Benige
janren in deeze afgelegene plaats ,verwijderd van alle menschlijke zamenleeving , gewoond hadt, zonder vrouw of kind,
of eenig ander menschlijk fchepzel , uitgezonderd de oude
Ilottentotfche vrouw en de flavin, die zijn Benigst gezelfchap
waren, benevens eenige Hottentotten, die -in flroohutten daar
woonden. Dan, met al dit voorkomen van armoe--omftreks
de en elenden, bezat deeze man niet alleen een onnoemelijk
aantal van fchaapen en runderen, maar had ook groote fommen gelds op intrest uitflaan. Hij was in de daad, 't geen
men gewoon is een Gierigaart te noemen. — Het is eene zon
zaak, dat een' Broeder en Zuster van deezen man,-derling
beiden oud en ongehuwd , afzonderlijk van elkander , in
Benen anderen oord van dit gebergte leefden, en, even gelijk hij , geene andere verkeering hadden , dan niet Rottentotten ; maar , dat nog zonderlinger was , dat zij voor db
rijkíle lieden van de Kamp gehouden wierden."
Op deezen tocht troffen zij een Volk aan, Dasnaras gehee-.
ten, een bij uitflek arm Volk, in een allerfchraalfren oord,
hun beftaan trekkende van het koper - erts, daar overvloedig,
;
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't geen zij wisten te bewerken, en 'er koperen ringen en kraalen van te maaken. — Desgelijks vonden zij liet land ten
oosten van het Roggeveld bewoond door verfchillende hor
Boschjesmans. Een deezer, Koranas geheeten, wordt-denva
befchreeven.
Het Zwa:-teland, niet verre van de Kaap , befchrijft BARROW
als een uitgeflrekt vlak land, dat zeer vrugtbaar is in koorn , gras
en vrugten , en daarbij wel bewaterd , ook het meest bevolkto
gedeelte der Volkolantinge. I lij voegt 'er nevens: „ Met
een behoorelijken arbeid en behandeling van den bouw van
het land, door het aanleggen van beplantingen, het maaken
van befchuttingen voor wind en weer, warmte en westing,
kon dit gedeelte der Volkplanting, hetwelk tusfchen een groote rij van gebergten in ligt, genoegzaam alles opleveren, wat
tot leevensonderhoud voor de bezetting aan de Kaap en de Schepen, die 'er aanlanden, zou noodig weezen." Hij fpreekt
hierover breeder: en is het hoogstweuschlijk, dat wij, Bezitters van dien Uithoek blijvende , voordeel mogen doen met
deeze en andere wenken , in deeze zeer gewigtige Reizen
voorkomende.
De bijgevoegde Kaart , gemaakt naar de waarneemingen ,
geduurende deeze Reizen gedaan, verdient met onderfcheiding
vermeld te worden, en is geen cieraad alleen des Werks ,
maar fielt ons in flaat , om, als 't ware, int den opletten
BARROW mede te reizen , en een klaarder begrip te vor--den
men van dien zo belangrijken Uithoek, dan aten tot nog toe
heeft kunnen doen. — Met genoegen zagen wij een welbe.
werkt Register op dit Werk. Wij hoopen, dat deeze weder
streer in zwang mogen komen.
-

Bijdragen tot de kunst om gelukkig te leeven, door rtt. H PPLN.
Naar het Iloogduitsch. In den Hage, 'Lij J. Immerzeel Jun.
In g:•. avo.
valt het ons, oenigen Titel te verzinnen, of ons
B ezwaarlijk
te herinneren, die meer dan cfe bovenflaande den leeslast
tiiitlokt, en tevens de gunflige verwachtingen niet te loorflelr.
Allen , zo veelen wij leeven, moeten wij door eene ons ingefchapen Natuurdrift wenfchen , en ons benaarfl;igen , om glukl:ig te leeven: allen behooren wij de poogingen van tenen
Wijsgeer , die tot deeze Komt het zijne bijdraagt, hoog te
wasrdeeren ; ja , naar gelang liet ons , den eersen meer, den
anderen min, gebeuren moge dat doel te treffen, hebben wij
zijne lesfèn te toetzen , op te volgen , en ons ten nutte aar: te
leggen. Onkunde, vooroordeel en Bijgeloof leerden wel, in
vroegere Eeuwen, dat men, uit averechtfche Godsdientti
heid, zichzelven in dit leven moest folteren , kwellen , en
ruenigerlcie hardheid aandoen ; ook beguuligden zij liet denkber:.'„
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beeld, alsof deeze wereld niet anders dan een traanerdal te
achtera ware: doch nadat eerre betere Wijsbegeerte , en vorde.
rende Natuurkennis, de Goedheid des Scheppers omtrent den
Mensch voldongen heeft, verdwijnen zulke wangevoelens; is
men begonnen, zelfs bij den wedeffpoed, zich te verheugen
in den Alzegenaar; en heeft men de waarheid ingezien van
Paulus woorden, r Tim. IV: 8.
Genoeg hebben wij voor onzen Leezer gezegd, om hem den
arbeid des Schrijvers, die ter beoordeeling voor ons ligt, niet
achteloos te doen vcrfinaaden; het is onze taak, hem daarmede nader bekend te maaken, waardoor, gelijk wij ons vleien,
deszelfs Bijdraagen bij hem in waarde rijzen zullen. De zedigheid van den Heer KOPPEN verkoos dit weinigbeloovend
woord, omdat hij het ondoenlijk keurt, een Jystesnatiscá geheel, eene Theorie van Gelukzaligheid te fchrijven, „ bij wel„ kers Plot mogelijk de uitvoerbaarheid het eenige uitgelaatene
gedeelte zijn zou," uit hoofde van het zeer verfchillend
leven der menfchen, dat zich niet dan tot algemeene gezichtpunten laat brengen. Van dit zijn Boek getuigt hij verders in
het Voorberigt, „ dat hetzelve in opgeruimde onbenevelde
„ oogenblikken gefchreeven wierd, en hij niets vuuriger ver.
„ langt dan den vrede en het geluk zijner Leezers , wien hij
hetzelve met hartelijke toegenegenheid aanbiedt." — En
waarlijk , fchoon wij in Werken van dusdanigen wijsgeerigen llempel gaarne iets meer van den gedrongen redeneertrant
(clofe reaM;ing) der Engelfchen aantreffen , wij vinden dit
gemis op liet bevalligfre van den Duitfchen Schrijver vergoed
door Benen levendigen en vuurigen flijl, door eenen rijkdom
van welgekoozen beelden, waarin hij zijne gedachten inkleedt,
door eerre grondige mensch- en wereld-kennis, en door gepaste toefpeelingen op de aloude Gefchiedenis , vooral op die
der Weetenfchappen en Konften, die zijn opviel verzieren, (Al
's Mans beleezenheid voldingen. Evenzeer onder de Werken
van Smaak, als onder die van Wijsbegeerte, verdienen des,
onzes inziens, deeze Bijdraagen, daar zij tevens een weldoorwrocht geheel behelzen, gerangfchikt te worden; en wij mogen niet voorbij, den Vertaaler dank te weeten , dat hij de
fehoonheden van liet oorfprongeiijke gevoeld, en met eenen
}osfen zwier in onze moederfpraak heeft weeten over te brengen. Op weinige plaatzen, inzonderheid waar de Hr. KOPPEN
met eenen warmen ijver de beoefening der Konflen bepleit,
of zich in de diepten der Wijsbegeerte en Menschkunde inlaat, zal de ongewijde welligt, bil dc eerfle leezing, duisterheden ontmoeten , of ons begtuifligend oordeel wraaken ;
dan toch (zo deeze klagre al eenigen grond heeft) een arbeid
als deeze is koraalijk berekend voor liet ontbijt en ire theerafel, maar overwaardig in ervaaren handen te vallen, en een
gezet nadenken bezig te houden. Gaarlie wenschten wij eene
proe.
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proeve hier bij te voegen , tot flaaving van onzen Iof wegens den fchilderenden en krachtigen hij! des Schrijvers; den
in eersen bloemrijken en welaangelegden hof valt het mo oie
lijk, zijne keuze op een enkel Jchoon gewas te bepaalen, en
welligt zal het beter zijn, onze Leezers derwaarts heenen te
verzenden , om zich met volle graagte aan den tooi van zulk
eerre keurige lettervrucht te vergasten. -- Intusfchen , daar
menigerleie bekoorlijkheid van eenen wegfleependen , en dik
nagenoeg Dichterlijken , fchrijftrant haare belemmering-werf
aanbrengt om het betoog in deeze Wijsgeerige Bijdraagen altoos op het ipoor te volgen , doet het ons leed, dat Schrijver,
of Vertaaler,, geene korte opgaave van den geheelen Inhoud
aan liet hoofd of den voet des Werks geplaatst hebben. Te
zeer is het thans in onbruik , bij flukken van eenen langeren
adem , zodanig een uittreltfel van verhandelde zaaken te voegen ,
dan dat wij ons wegens dat gemis niet beklaagen zouden omtrent
dit Boekdeel van KOPPEN , waar zelfs de opfchriften, boven
de Afdeelingen geheld , onzes achtens , te algemeen , en niet
toereikende zijn om den Leezer voor te lichten, of tot eeneiz
leiddraad te dienen voor des Schrijvers betoog. Hierom dan ,
en om te beter verftag te doen van deezen nuttigen arbeid ,
gelust het ons , een Kortbegrip der Bijdraagen onzen Leezeren ter eigene bedordeeling aan te bieden, tevens de opfchrif-ten boven de bijzondere Afdeelingen door onderfcheiden letterdruk aan te duiden , en , ten einde de dorheid eener ineen
vermijd wonde, zullen wij Bene en andere-geztopavc
kleeue aanhaaling daar bij voegen van 's Schrijvers woorden,
die in het voorbijgaan tot een (taal dienen mogen wegens zijne
gepreezen voordragt.
Zeer eenvoudig was, volgens KOPPEN, in zijne I;2Ieiding,
de aloude levenswijs der menfchen , voldaan met de vervulling van weinige natuurbehoeften; dan geheel verfchillende ig
het beeld der hedendaagfche gekunflelde Maatfchappijen, bij
welke gewoel , weelde en wellusten heerfchen, en ook de onder
Huge betrekkingen uitgebreid en vermenigvuldigd zijn: de eeroen}
hadden geene Wijsbegeerte des Levens noodig; die de laatflen,
bezwaarlijk ontbeeren mogen. Daar zijn 'er wel , die in alle
rangen en Elanden buiten nadenken leeven , hun eigen loop ery
beroep of zekeren maathaf volgen, van gewoonte, hebbelijkheid en neigingen ontleend; doch niet te beter is 'er die me•
nipte aan, wanneer zij eenmaal , als uit eenen droom ontwakende, hunne begoogcheling inzien. — Allen behooren dc&
„ te zorgen voor eenen goeden geleigeest, aan wiens hand
zij weinige distelen, maar veele bloemen des levens vinden
en plukken kunnen." Deeze, derhalven, is de LYijshegeerte
,des Levens. Zij is van alle befpiegelende kennis onderfcheiden,
nadien zij het praé?icaale ten voorwerp heeft. Zij verfchilt
van dc Zedeleer, vermits deeze wel de Deugd aanprijst, die
Aa ons
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ons gelukwaardig maakt , zij daarentegen het geluk bedoelt,
dat wij hier op aarde erlangen kunnen; deeze wederom de pligten befpiegelt van een redelijk wezen, zij veelmeer met de
ondervinding raadpleegt om wijsheid te leeren. Beiden naogen zij zusterlijk vereenigd, zijn , om de beíiemming van den
-Mensch te, voltooien ; maar onze Schrijver vervolgt zijnen
weg, „ om de grondflellingen op te geeven, waardoor de
Menseh gelukkig en met zijn noodlot" (waarom niet liever
lot gezegd ?) ,, te vreden leeft." De toets van onze vermogens om daartoe te komen, hetgeen wel de wensch van allen,
maar het voorrecht van weinigen is , houdt hens alzo het eerfie
bezig. Naar gelang zich het gelaat der dingen rondom ons,
of de Hemel zich helder of bewolkt opdoet, genieten wij den
wisfelenden en vlugtigen indruk van zinnelijk genoegen en
fmarte. Overdreeven is de leer der Stoicijnen, deeze gevoelighead wraakende. Zij doet alle Wijsbegeerte ophouden; en
die herneemt eerst harre rechten, wanneer het aan dulden ea
verdraagen komt. Eenen hoogeren rang, dan bloote zinnelijkheid, bekleeden nogthans de Konflen„ eene bron van uit
vermaak, wanneer zij met fmaak en als eene uitfpan.-fleknd
ring beoefend worden. Dus weidt de Hr. KOPPEN breedvoe.
rig en met een levendig gevoel uit over de Muzijk, Schilder
Dichtkunde, het Tooneel, en de FMelfpreekendheid. Dus-ksnt,
klimt hij vervolgens op, en fchetst het genoegen, 't welk uit
delheetenfchoppen voortJpruit. Behalven het nut voor deMaatfchappije, levert de bei'chaaving des verflands , en verrijking
van den geest met kundigheden, aan haare beminnaars een
fireelend gevoel van waarheid ,en doet hun , in liet navorfchen ,
menigte van distelen en doornen , of hindernisfen , op den
weg vergeeten , gering achten. Als een handwerk of beroep
aangemerkt, íchenkt evenwel de beoefening der Weetenfchap.
pen dusdanig genoegen niet: dan gewoonte verzacht wederom
liet lastige, althans bij hun, die zich zekeren tak der, Weetenfchappen tot een flokpaar•dje maaken, gelijk het «JJ1PEN niet
onaardig uitdrukt, cf als hij wederom zegt, die eene lieve
aan hunnen gewoonen arbeid toevoegen. Iiij-lingsbezhd
licht zulks toe door gevallige invlechting van voorbeelden uit
ouden en laateren tijd.
Intusfchen wij blijven in dit alles aan teloorflellingen onderhevig , en moeten vooral de bron des genoegens in ons
binnenfle zoeken. Veel hangt 'er dus af van Temperament en
Driften , die men , als een voortbrengfel der Natuure, wet
niet geheel naar zijne hand zetten, maar toch tot zijn geluk
leiden , beteugelen , leenigen of verfterken mag. Doorgaans
(reeft de Mensch naar hetgeen buiten zijn bereik ligt , of
dwaasheid mengt zich onder zijne begeerten; en ziet hier de
ader ontdekt, waaruit Eerzucht en ook I,jdellzeid welt, — hartstogten, zeer naante vermaagfchapt. Men h:bbe zijne drift te
be-
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bepaalen tot het nuttige, en binnen de grenzen van bereikbaar
geluk en vreugde: en de Ijdelheid, waarvan zich niemand geheel losmaakt, gebiedt de Schrijver ons te maatigen , op den
achtergrond als 't ware te plaatzen , en zoek te brengen in
1?^'stlzet /crie genoegens , de vruchten van goeden Smaak en Kon
Voorts vermag de Opvoeding zeer veel ten deezen to -ften.
ons geluk , of onheil, — om geheel een leven wel te fiemmen,.
of ook te vergallen. Maar hriendfchap en Liefde zijn de_
hoofdzaak, die de Aarde voor ons tot eenen Hemel, of Hel,
doen worden. Zedelijkheid nu, of het Vorffand, hechten niet
allédn dien vasten fchakel te zamen, die Vrienden en Gelief-.
den onderling vereenigt; fchoon zonder deeze vereischten geene wea.e genegenheid zich wortelen kan: eerie=wederzijdfche
ítemmi.ig , die levendigst gevoeld wordt in de kracht der
Jeugd, of wederom het iof1iratt der Liefde , moet medewcrken; en zo ont11 at 'er eerie duurzaame deelnee.ming , diep
vertrouwen , oprechte hartelijkheid, en warme tederheid. Limen , het gevolg onzer zinnelijkheid en aandoenlijkheid ,
houden daarna den Schrijver onledig; en leert hij ons, onder,
haare kwellingen niet te verflaan, maar door te werken om in.
betere gemoedsgeftalte te komen : ons gevalt zijne les : „ wan,; neer men met fpooken op leven en dood worflelt, verdwij„ nen zij weldra; maar kruipt men in een hoek, dan krijgen
,; zij eene reusachtige lengte."
Van wanbelang verders zijn de vitwendige orjThndigheden.
Dus acht hij den Rijkdom een wezenlijk voorrecht, de zorg
voor Benen onbekrompen haat een noodwendig vereisch, oni
aardsch geluk te genieten. Hebzucht , daarentegen , is des.
zelfs vijand; ja zelfs overtollige fchatten barren bij veelgin,
die zich aan lanterfanten overgeeven, of op hun aanzien verhovaardigen, geene waare vreugde. Van Benen hoogen berg
laat zich veel velds overzien; dan toch de voorwerpen worden klein en onbeduidend op dien te verren afftand; en de
Codfpraak te Delphi keurde AGLAUS, eeryen erfgezeten Landutan te Pfophis, gelukkiger dan cxmsus. De Eenzansnheid eii
Ce.zeilir!icid, mits beiden niet te zeer begeerd, en, naar ge.
Lang onze neiging valt, niet wijsheid gezocht en aangelegd,
begun,ti.gen , op haare beurt, het vermaak des levens. Zij
fchenkt eene stille kalmte , die meer luidruchtig genoegen : cri
bovenal (laagt de Mau, die Infpanning en Uitfpanning, met
verílandig beraad en ten bekwaamen tijde, wisfelt. Ambt en bezig!ieid, eindelijk, of beter het flaafachtige van den arbeid, en
die mangel van nieux-vighcid, die ophoudt den lust aan te wakkeren, geeven veelen, maar toch te onrechte, eenen voor.
van klagten aan de hand, die zich onderling wederf'preee
ken. Bij afgevraagde keuze, naamelijk, weigert een ieder,
(volgens uoRATIUS Scr•mn. L. I S. i) het pak van zijnen naas
te vatten , en vindt het te- zwaar. Zucht tot ledig-tenop
held
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heid is hier de wezenlijke drijfveer viii den evanfmaak: en
hoe hard het vonnis fchijne, „ gij zult eeten in het zweet
„ van uw aangezicht," eene betere befchouwing en waardeering der zaake leeraart evenwel, dat „ rust na den arbeid,"
de beste,, de aangenaamlle , die men genieten kan, gezegden
vloek verzacht; ook getuigt de Wijsbegeerte des Levens, dat
niemand den Landman ongelukkig keurt, die, na volbragte
taak , bezweet bij zijne fpeelende Kinderen nederzit onder
eenen breeden lindeboom, en daarna hun deeze weltevreden
woorden toefpreekt: „ Kinderen , het was heden een heete

,, dag!"

Na deeze voorbereidende befpiegeling van de bronnen des
geluks, en het doorgaans averechtfche van der menfchen, keuze en aanleg otn die te vinden, overweegt de Heer Kc PPEty , en toetst hij kortelijk, eenige Griek/the Steltels omtrent
oe .Wijsbegeerte des Levens. Hij bevindt, dat de Ouden ten
deezen zeer verfchilden , of gansch onbepaald zich uiteden.
De Hoop is het eenigíte goed, dat in de Doos van Pan„ dors overbleef:" en zeker menigeen is 'er, die, jaagende
naar geluk , niets dan ijdelheid aantreft, en in bloote ver
voortleeft. Niets te veel, luidde het Opfchrift bo--wachting
ven den Tempel te Delphi: dan waar begint, waar eindigt
de grenslijn van dat te veel? SOCRATES, de gelukkige Man,
die Heeds de dingen recht en op hunnen wezenlijken prijs
waardeerde, bewandelde een effen pad aan de hand van zij
Geleigeest, met wien hij íleeds,-neGius,ofwjgrn
ook in kleenigheden, te ragde ging. ZENO en de Stoicijnen
leeren ons dulden en verdraagen, maar verbieden eenige acht
te haan op zinnelijke genoegens, door hun, als laag, en den
Wijzen onwaardig, verworpen. EPlcukus, daarentegen, ex
zijne gevoelens, altoos meest welkom bij de wereld, ver
dat vermaak tot ons voornaame en groote doel. —-hefn
Beiden deezen verlangen zeker te veel; en hooren wij daarna ARISTIPPUS van Cyrene, hij fchrijft eene koelzinnige berekening voor, vergezeld gaande met Bene beanglIe zorg oni
liet vermaak niet uit te putten, of ons aan eenig ding te
hechten, uit vreeze voor verlies, dat den mensch bedroeven
mogte. Zijne leer acht de Schrijver goed voor den man ,
die flaat op den rand van het graf, ongefchikt voor de jeugad
en de werkzaamheden of genoegens in de kracht des levens
vallende. -- Uit de vereeniging, vermenging en bekwaame
toepasfing van deeze drie wiisgeerige Stelfels op verfchillende omflandigheden en betrekkingen der menfchen is, naar
zijn oordeel, zeer veel goeds te haaien.
Maar „ zalig hij , (is zijn befluit) dien een goede Gelei» geest, even als SOCRATES , ter zijde flant , die hem goed,, keurend toewenkt, of dreigend terughoudt." Dit geleidt
4ien Schrijver tot algen` ern danmerkinggen en Gevolgtrekkin-
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gen uit het verhandelde. flier ontwikkelt hij verder zijne
gedachten over den aard van het leven der menfchen , en zijn
wiisgeerig ftelfel. De Ferbeeldingskracht, haaren vermogen.
den invloed op onzen geest en harte oefenende, fpeelt op
Aarde eene verwonderlijke rol; wie echter gelukkig zijn zal,
heelt haar te regelen en te maatigen in haar bedrijf, zo dat
tiet Stille evenwigt der ziele, die tevredenheid met onzen toe1land dnage, „ die zelfs voor elke geringe vrolijke aandoe„ ning eerre plaats bereidt, en geene vreugde op het veld des
„ geluks laat verdorren." IIet eenvoudige landleven, buiten
liet gewoel der Heden, en afgezonderd van de wereld, fchijnt
hiervoor best berekend : in eenen kleeneren kring , echter,
treffen de te,genheden , tiet naame verlies aan huisfelijk ge
liet flerklie: de Man, die in het gedrang en de ver.-noeg,
frooijing der wereld leeft , gevoelt daarentegen min hevig
hij de voorwerpen zijner belangneeming ver
g
dier flag, nadien
de, en gefladige teloorielling te lijden had; doch-menigvuld
moeie!ijker is liet deezen, om doorgaans aan zijne begeerten paal
en perk te zetten, en liet eiland van ruste envergenoegen, op
zijnen doortogt door het aardf^he, aan te treffen. Zekere
Dichtkr€fade, derhalven, zeker ongemeen en fcheppend vermogen van den Geest, moet bovendien liet leven en de eenvoudigfle genietingen ons vernangenaamen, de gedaante der dingen rondom ons verzieren, gezach over onze verbeeldingskracht oefenen , en die den rechten toon geeven , om den
llensch, in welken Rand hij geplaatst zij, de fireelendfle aa n.
doeningen te verfchaffen. Zelfs de lesfen der Wijsgeeren
worden eerst mogelijk te betrachten door deezen Dichterlijken
geest. „ SOCRATES bezat denzelven , en kreeg daardoor zij
ne hemclfche rust; de Stoicijn vordert denzelven, wiens-„
dulden en ontbeerex Hechts mogelijk wordt door geestdrift,
en door de verbeeldingskracht tot de denkbeeldige wereld
y„ te verheffen EPICURus begeert denzelven, wiens zinnelijir
„ genot zich alleen daardoor veredelen, en op den duur den
„ mensch genoegen kan verfchaffen. Zelfs ARISTIPPUS moet
„ denzelven verlangen , wanneer hij niet in een eeuwig evenwigt met zichzelven wil verflijven , en zijn geheele leven
in een kinderachtig ggichelfpel wil herfcheppen."
01) zulken weg van denkbeeldig geluk en fchoonheid ontmoeten wij weinige hindernisfen in de ons omringende Nazuur; dan ééne voornaame teloorflelling in de Zedelijkheid des
Naasten , in de Men/c.'ienwereld. Deeze& gebiedt den Dichterlijken geest genadig, af te zien van de gouden bergen, van
de hooge volmaaktheid en edelaardige genoegens, die hij zich
fchetile. Dit bedrog voert hem terug van zijne genomen
vlucht , leert hem „ eenvoudigheid, waarheid en natuur be„ minnen ," den wezQnlijken aard der dingeg i»denken, en
itelgc
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fleurt alzo zijnen geest, niet tot een langdraadig en uitgerekt, maar ineengedrongen en kragtig profa, dat de Schrijver
niet onvernuftig wil hebben afgewisfeld met die denkbeeldige en Dichterlijke voorftellen. Wie zulks vermag, „en zich
door zijne Dichtkunde niet met de wereld in onmin brengt,
of befpottelijk maakt., evenwel uit ,zijn profit tot haar te„ rug kan keeren, die, acht hij , zou een virtuos in de Wijs,, begeerte des Levens genoemd hogen worden." -- Wij
gaan de gevolgtrekkingen voorbij , die de Heer KAPPEN ver
uit zijne leer beknoptelijk afleidt, en waarvan wij,-volgens
om de kortheid van ons uittrekfel , voorbij kunnen te ge waagen.
Ten laattien was hem overig te handelen over den invloed
der zedelijke overtuigingen op de weer duistere of naeer heldere
befc'aouwing van het leven. Immers Deugd en aardsch Geluk,

hoe naauw verbonden , gaan niet altoos hand aan hand: zij
haten zich in onze denkbeelden onderfcheiden ; en vooral
leert de ervaarenis , dat de boozen wel door eigene dwaasheid
en onrechten hat7del ziel! in den poel des onheils Horten , maar
ook, dat. het geluk op deeze wereld niet zelden bij de braavets
gemist wordt. „ Leeven wij dan ," gaat hij voort te vraagen ,
in eene wereld , waarin de firaf oogenblikkelijk de en„ deugd volgt, maar de deugd onbeloond blijft? Moet de
„ mensch zich meer voor het misdrijf hoeden, dan de deugd
„ b cfe;le ? Zou dit niet eene onrechtvaardigheid fchijuen
;, in het beftier der wereld ?" Het beantwoorden van deeze
vraagen bragt verfehillende ítelfels van Zedekunde ter baane.
Dus wendt de Schrijver nogmaals het oog naar de wijsgeerige Schoolen der Grieken; keurt eersen SOCRATES, die de tegenlieden door kracht van geest overwon , met rede gelukkiger in den kerker, dan zijne mootdenlars ; en toont hij vervolgens aan, hoe de Stoicijnen, met verloogchening te gebieden, dikwerf het menfchengeluk ontbeeren noesten, en de
navolgers daarentegen van ErtcuRUS , op zinnelijkheid te
groot een prijs ítellende, zich noode tot verheven daaden verheffén mogen volgens aangenomen beginfelen. KANT waagde
het eerst, naar het oordeel van KOPPEN, „ om het zedelijk
„ goede en het geluk voor altijd van elkander te fcheiden,
„ en beide deeze voorwerpen van menfchelijk genoegen in
„ geheel verfchillende kringen te plaatzen. Zijn flelfel, waar„ in pligt alleen den mensch bepaalt, en de wensch naar ge„ luk deszelfs wil, is alzo wiskunfliger, waarachtiger, en in
„ zichzelve ronder afloopende, minder voor tegenwerpingen
,, vatbaar, dan dat der Ouden." Edoch geenzins berekend is
deeze leere voor de zinnelijkheid der menfchen, die alzo,
ook waar geen ftriid is, moet achterliaan, en van geene waarde is bij het Pyesttiséh Vernuft, dat met een kategorifchen insPC..
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of a:in:es (*) z ni „'ere zedelijkheid eischt. Gaa eenen flap ver
doet zich-der,ncvpijaAsetnMoik
aan n op, naar cie farekking der Kantiaanfche leere; de zui
verheid , die zij vordert, is niet bereikbaar; en de wereld
vertoont zich als een Sifyphus , of de Danaiden , worflelende tegen den invloed der zinnen , waarvan zij zich niet Ivan
losmaaken. Gods befiaan, en de overtuiging der Oufterfeliil:heid, dat meer is, zijn in deezen onzen ilrijd, volgens
eene noodfc,'zraag , of vreemdfoortig , en verwijderd
van zuivere zedelijkheid, en niets anders dan geöorlofde hulpmiddelen. De Schrijver daarentegen , de wiskunfiige waar
KANT erkennende, wil echter den gunai--heidrlvan
gen invloed van zinnelijke genoegens , wanneer zij teil goede
medewerken , niet hebben uitgeflooten , maar dat gevoel en bewustzijn van pligt zich bij ons zullen vereenigen , en het ver
onze dagden regelen : bovenal wil hij den Godsdienst,-ftand
en de leer van een toekomflig leven, niet een fteun, maar dé
grondzuil en boei Heen gerekend hebben van waare zedelijk
leiden ons tot die reinheid des-heid.Wantzbgfcl
harten , waarvan de Schrift gewaagt ; die ten doel had, geene
schoolgeleerde Wijzen, maar edele Menfchen te vormen: deeze beginfelen vervrolijken ons in iederen toefland hier bene
erkentenis van Gods liefde, en het uitzicht op-den,or
die volheid des levens zonder maate, dat naamloos geluk en
eeuwige zaligheid , waarop onze hoope fleart.
Dus hebben wij onze Leezers ingeleid tot de kennis van
een Werk, waarvan het ons ondoenlijk was, geheel den inhoud, kracht van betoog, en rijkdom aan fchoonheden , in
kleen bef'cek van woorden te vatten. Echter hield ons deeze
Schrijver, gelijk een welkom Vriend, langer op., dan wij ons
voorllelden. Wij eindigen met den wensch , dat zijn arbeid
bij voelen vermaak en leering flichte , en alzo medewerke
„ ohm die nevelen en duisternislen weg te vangen , die alsnog
„ den gezichteinder van dit leven zo dipt omringen.”
(*) Welk Nederlandsch oor wordt niet geërgerd door zulke basterdaal der Schoole ? Of is onze moederfpraak zo arm, dat het ons aan

moorden ontbreeke?

tl elan r jke Voorbeelden van ilfenfclaelijke Langléevenheid. Behez ede Berigten wegens Men/dien die Honderd en meer
Y<irs,res geleefd hebben ; veele Bijzonderheeden, zeldzaarne
Gerailen , taraé er/chetjen en nuttige Les/en voor de nog
Lee vonden. Uit echte en geloofoczardige Beriáten. In den
Ilrzage, bij J. C. Leeuwellijn. In gr. avo. 176 bl.
onze oude Vriend de Recenfent , loffelijker gèW anneer
dacihtenis , onder de slog leenenden zich bevond, en dit
A
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veel beloovend, doch weinig bevattend Werkje in deszelt^d
handen, gelijk in de onze, gekomen ware, wij houden ons
overtuigd, hij zoude het onder de Prullaria, onder den voor
goed voor de Commenij-winkels &c. gerangfehikt heb -rad
Maar wij Letteroefenaars worden geacht , iets min--ben.
der fcherp , om niet te zeggen befcheidener, te vallen ; eene
Deugd, waarop wij ons geenzins beroemen zullen , hoezeer
wij die wenfchen mogen tot een zieraad van den hoogen Ouderdom, dien wij als Vaderlandfche Schrijvers bereikt hebben. Somwijlen zelfs vreezen wij niet geheel vrij te zijn
van de gemelijkheid der Jaaren, die zo ligt aan onzen arbeid hecht. Dus ergert ons, misfchien te veel, een omtlagtige, breede en veelbeloovende Titel, waarin ons toeziend
oog eene dwaasheid opmerkt; en zulks doet ons op nieuws

eene bevestiging vreezen van deeze leer eener herhaalde
ondervinding, „ dat zwierige Uithangborden gewoonlijk bewijzen zijn van eenen Hecht gefloffeerden Winkel." Even•
zeer, en zo mogelijk fterker, bedroeft het ons, zo vaak onze vooringenomenheid met de voortbrengfels van eigen grond,
in Rede van eenen goeden oogst aan te treffen, op een fober gerechte, of wrange vrucht, onthaald wordt. Vergast
op de fchoone en keurige Bijdragen tot de kunst om gelukkig
;e lee yen, van den Heer KOPPEN, vonden wij althans ons
gehemelte kwaalijk gefchikt om fmaak te vinden in deeze
Belangrijke Voorbeelden van Menfchelijke Langleevenheid, ons
helaas! van eene Paderlandfche, doch onbekende hand, ter
proeve voorgezet.
Gaarne betuigen wij onze achting voor allen , wien de
Natuur vergunde, zich geruimen tijd met de kroone der
Grijsheid te mogen zieren, en deeze gunst des Hemels, die
onder alle luchtfireek aan weinigen gebeuren mag, te genieten , als de beste vergelding van Deugd en Maatigheid.
Maar dit belet ons niet , het Werkje, dat zulke gevoelens
voorítaat, op kleenen prijs te Hellen, zo het geenen anderen lof
verdiene. — Om den bepaalden leeftijd op te geeven van een
•aantal Menfchen , die den hoogen ouderdom van honderd en
meer jasren bereikten, heeft zijne moeielijkheid , nadien het
geheugen der Ouden zich doorgaans verwart, en echte bewijs
zen van hunnen Geboortedag veelmaalen ontbreeken. Yeele
Bijzonderheden, zeldzaame Gevallen, Caraterfehetfen enz., hun
aangaande, te verzamelen , vereischt bovendien vooral een
£chiftend en wijsgeerig oordeel nopens de getuigenisfen, waarop men afgaat. -- In beide deeze opzichten nu faalt onze
Schrijver, en beantwoordt hij geenzins aan de gezegde bil.
lijke verwachtingen. Veilig , en zonder eenigen aanfloot,
tiet is waar, mogen Proveniers, Inwoonders van Gasthuizen
en Hofjes, íiokoude Kooplieden , en Renteniers, den tijd
dopden , praatitof inzamelen , of wel- zichzelven in eeneer.
zo e-
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zoeten middagfluimer inwiegen , met zijn Stukje te leezen
of door te grollen. Dan , zo hij waarlijk voor de nog lee.
syenden , en, voegen wij 'er meesmuilende bij, niet voor de
dooden, fchreef; zo hij , daar het jaartal der uitgaave (1804)
op den titel mist , ltilzwijgend de onf$erfelijkheid van zijnen
arbeid (dus onbepaald voor de nog leenenden beflemd) zich be.
boven durfde, — dan vreezen wij, dat hij en buiten den
waard rekent, en zelfs bij het huidig gepachte op onze aanprijzng geen recht heeft.
Wilden wij ons geheugen met eene lijst vullen van 220
Naamen, wier levens door den man in 176 bladzijden gevat
wierden, wij zouden anders oordeelen; nu toetze men de
belangrijkheid der meesten aan deeze opgaave, en vergenoege
zich met ons , een nog korter bericht te ontmoeten in deczen enkelen dichtregel van den vernuftigen GELLERT, die van
zijnen Grijzaard zong:
Hij leefde, nttm een Wijf, en fietf

Voorts, terwijl onze Onbekende, uit echte en geloofwaardige Berigten, of breeder, volgens het Voorberigt, uit Latijefche, Hoogduitfche, Fran/the, Engelfche en Nederduitfche
Schrijvers, overvloed van bouwftoffe zamenraapte, verwonde-

ren wij ons over de fchaarsheid zijner Aanhaalingen, en dat
hij nog, bij zulken voorraad, zich tot Fanailiei verleveringen
gewend heeft, en mogelijk wel de Couranten niet onaangeroerd liet. Daarom, zo wij hier of ginds op deezen hoop
een lezenswaardiger verhaal aantroffen, het is onze zwaargeeoovigheid, die liet gezach van een naamloos Schrijver wantrouwt, en vooral onze vreeze van loutere fprookjes te zullen
overneemen, die ons wederhouden, een enkel f%aaltje uit te
zoeken. Onze Leezers, hoopen wij, getroosten zich dit gemis, en gelieven zich, naar onzen raad, niet te vergaapen
aan het Uithangbord, maar elk voor zich toe te zien, wat zij
koopen, en tot welk een oogmerk!
Den lijdende en ftervende Heiland 'efts Christus, voargefield in
eee Sanienfpraak tusfc?ien een Discipel en een Vreemdeling
binnen ;}erufzlenz. Door G. C. MANS. Te Imflerdain, bij
J. Ruijfendaal en Comp. ISo5. In gr. 8vo. 43 bl.

D e Heer

die, in zijne rijmende Voorrede, zichzel
in den rang plaatst van andren Dichtkunsthel--venit
den , is wel zo nederig van te verzoeken, dat men hem
MAYS,

heidi ouwe

voor eenera zuigeling
Fan hun, wien men met recht mag fel:randre Dichters noemen.
Aas

Dan,
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Dan , gelijk een zogc;8de Dichter wel een wonder der Natuur
mag heten, zo is ook de zuigeling een eiiendig misgeboorte.
Immers wij ontvangen hier een bij uitlek belachlijk en er•
barmlijk fluk, in ieder opzicht (des Schrijvers goede mening
inisfchien uitgezonderd) verre beneden de kritiek. Eene Sa
kreupel rijen, tusfchen eeuen Tlreemdeling en-menfprak,i
den Discipel Joannes , gehouden van Jefus gevangenneming af
tot zijnen dood toe, — gehouden telkens op de plaats zelve, waar dat alles met Jefus voorviel, 't welk de Schrijver
hier den Discipel aan den Vreemdeling, onder de bedrijven, `ver
en verbeterd op zijne wijze, dit fpreekt van zelve)-merd
doet verhalen; terwijl die Discipel den Vreemdeling dwingt
om hem te blijven verzellen, en zijne redenen aan te horen,
op dc volgende treffende wijze:

-- Let eens wel, Mijnheer! door zulk een zaak als meezen
Zal ligt uw Logement ook vol met menfcken u'eezen,
't Is al in rep en roer, in huis en op de flrraat;
Om dat elk weeten wil, hoe het met Yefus gaat,
Mijnheer, offchoon 't uw al gelusten
Om wat na bed te gaan, gij zoudt niet konnen rusten,
Trant gantsch ,jeruzalem is woelig op de been ,
Vlagt dan en ziet het eind, zo daad/Ijk gaan zij heen.

1/eronder/leid,

En het fraaifle van dit fraaie fiuk is nog, dat daarin opzet lijk finaal' en kunst verwaarloosd is, gelijk de Voorrede ons
meldt, opdat het NB. aan de H. Schrift zou gelijkvormig zijn;
immers hij zegt, dat hij in dit werk fielt

ten toon,
Schoon niet naar (maak en kunst, het lijden van Gods Zoon.
En is 't gering van ffijl, den Leezer diend te weeten,
Dat ik 't heb na de maat van 't Bijbelwoord genreeten,
Dat Godgewijde boek is een eenvoudig woord
1Faarin geen hooffche zwier van termen werd gehoord.
Arm manneke! — waarlijk hier mogen wij hem wel toevoegen, 't geen hij den Discipel in den mond legt:
Behoudens uw fatfoen, dat vat gij niet, Mijnheer!
Maar wij honden ons te lang op met dit ellendig vod ; alleen
moet onze Lezer het affcheid van den Vreemdeling nog horen:

Ik blijf u dankbaar, vriend, voor al uw onderregt,
En ik geloof al 't geen dat gij mij hebt gezegt,
Wilt mij nu, vriend, tot in mijn Logement geleiden,
.&o bid nog eens , eer dat wij van elkander fcheiden ,

't Is
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't Is t =-ij'ilag en 't word tijd, 'k moet morgen heenen gaan
k Zou asaders WC tc,z tot dat ,3e/os op zou /laan:
Nis w.i jn ^yij „'eêr in huis, kom , laat ik as verk>vikken ,
Zegt ,haar wat gij begeerd, zo zal ik 't u , befc,'2ikken ,
hier van mijn Castelein; gelust uw fpijs of drank.
wij vertro twen , dat ieder Lezer nu wel ons oordeel bil
M aar misfcllien befchouwen wij geheel dit opftel niet-lijkt
in het rechte licht: het kan wel eerre jatyre zijn. Wij vernamen toch, eenigen tijd geleden, iets_ van zekere Geestelijke
Operette, of hoe moeten wij zulk een ding noemen in eene
aanzieJijke Vaderlandfche Gemeente met zang en fpel uitgevoerd, waarin ook perfonen bij het kruis zingend - fprekende werden ingevoerd, enz. En waarlijk , als men zodanige
monnikenfiukjes uit de ijzeren middeneeuwen wil opwarmen
en naarvolgen, dan behoren 'er Ook rijmelarijen bij in den
geest en fmaak van dien ouden tijd. Plet flukje, dat thans
voor ons ligt, is zo onbegrijplijk zot, dat vandaar bij ons het
vermoeden oprijst, o#' welligt foórtgelijk een wenk met hetzelve wierd bedoeld.

Dichterlijke Befchouwing van den Tóeftand mijns IZaderlands
voor, bij en na de Aanvaarding van liet Raadpe„fionarisambt, door zijne Excellentie den Heer RUTGER JAN SCHIMa-ELPEVNINcs, in den jaare 18o5. In gr. 4to. 8 bl
,

`^I

ii haasten ons met de aankondiging van dit Gedicht, is
*• het niet om deszelfs waarde, dan ter zaake van een Onderwerp, waarin voorzeker, met ons, al wat Vaderlandschge7ind is, oprechtelijk deelneemt. Niet zonder ziddering zien
vrij terug op den treurigen toefland van het Gemeenébest ,
dat, ingewikkeld en geflingerd door de grootere lotgevallen
van Europa , geteisterd door binnenlandfche verdeeldheid 9
uitgeput in zijne geldmiddelen, belemmerd Of gefnuikt in zijne welvaart, en op nieuw beloopen door den Oorlog ter zee ,
den oever te naderen fcheen van zijn wis verderf en ondergang. Wien fpaare ons de verdere herinnering aan de jong >tvoorlecden en nog duurende rampen, die het Schip van onzen
veegen Staat dermaate fchokten, en ten- gaapenden afgrond
heenenvoerden, dat 'er geene uitkomst of redding -te voorzien vas, ten zij dc ervaaren hand van eenen vertrouwden en
moedigen Stuurman nog tijdig aan het roer geplaatst wierde,
in zulk Genen zwaaren nood verblijdt zich Nederland te recht
wegens de verheffing van den waardigen en verdienflelijken
JAN SCHInMErPENNINCK, en bij diens aanvaarding van
het Raadpenfionarisambt fchiet, ondanks de duisternis der tij.
den , een nieuwe ílranl van hoge in het bekommerd harte.

RUT GEU

op-
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Opgevoed buiten de fliklucht der Hoven , laat zich van Deezen, wiens hart met eenen vasten fmaak van Zeden doortrokken , en wiens verftand met Benen fchat van Kennisfe verrijkt
wierd, veel goeds voorfpellen. Beiefend in de Pleitzaal van
Teêrlands grootfile Handelftad , beurt onze Koopvaardije , met
wier belangen hij grondig bekend wierd, het kwijnend hoofd
naar boven , en boogt op zijn beduur en zorgen. Zedert jaa.
ren ondervond het Gemeenebest reeds zijne onwrikbaare trouw,
Vaderlandfche gezindheid en uitilekende dienílen, wanneer hij
of te huis in de Hooge Vergaderzaal fchitterde, of te Parijs
en Londen den adel zijner deugd ten toon fpreidde, ja, door
zijnen bevredigenden geest en flaatkundige bekwaamheden,
op de Onderhandelingen te Amiens Benen ílerken invloed oefende. Maar zo wij nog twijfelen konden, of de verheffing
van deezen Grooten Man voor den Lande eene weldaad te
worden flaat, is dit al verder, en onder den Goddelijken zegen, in onze oogen , een vertroostend en inoedgeevend uitzicht, dat de Raadpenfionaris, ten aanhooren des Volks, iii,
zijne welfpreekende en treffende Reden , „ zich beroemde op
„ de Vriendfchap van den Grooten NAPOLE iN, bij hem ver„ worven door nimmer een hairbreed van Waarheid of Recht
af te wijken , en door de Bateaffche trouw en rondheid,
in iedere daad , onder deszeks oog, en verre van deezen ,
„ door hem verricht , — in ieder woord , dat hij immer tot
„ denzelven fprak, of fchreef, — in iedere gedachte , welke
„ diens doorziend oog in zijne ziele las, onbewimpeld bloot
„ te leggen."
Ziet daar de Gelegenheid en den Man, wien de onbekende
Dichter ondernomen heeft te bezingen en te willen vereeren.
Onze pen wederhield zich niet, uit de volheid des harten ,
eenigzins die gevoelens aan den dag te leggen van hoogachting en vertrouwen, die wij hebben opgevat voor dit nieuwe
Zieraad van Nederland, door eigen verdiende tot Bene hoog
opgeklommen, waarbij het mogelijk is, dat hij den roem-heid
van Benen OLDENBBRNEVELD en DE WIT zal kunnen verdonkeren,
door meer uitflekende weldaaden den Vaderlande te bewijzen,
en zonder ooit in den ondank te deelen, die hun bejegende.
Maar is 'er, vraagt ons menig Leezer, aan den eisch der
aangeflaagen taak beantwoord van den Dichter? Helaas ! naar
ons oordeel , is reeds zijn vonnis opgemaakt aan het hoofd
van, onze jongfle Recenfie van BILDERDIJK's Mengelingen , (bl.
271) waarop wij terugwijzen. Hij behoort onder de heden
verfchrikkelijk bulderende Poëeten , die gebrek aan-dagfche,
fmaak voor het fchoone of verhevene, en armoede in vinding,
door valsch vernuft en brommende woorden trachten te vergoeden. Hij fchildert ons in zijnen aanhef „ eenen Nacht
„ van zorg en ramp, wiens vreezelijke orcaan, al ftormend,
,, eeuwig te duren dreigt, — terwijl zijn donder huU ,"
enz.
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e z. Hij gewaagt, waarlijk voor ons onveríiaanbaar genoeg,
an eene „ Dondrende Echo — die hem in de ooren knalt." —
Eu verlangt Gij nog een ulaal, Leezer, wij voldoen aan uwe
nieuwsgierigheid met dit Couplet , in onze oogen a la met_
veille hoogvliegend, verward, en bijster daalend tevens.
„ Maar welk gewoel zweeft daarginds voor mijn' fcheemrend'
oogen
„'t Is als een vlammend zwaard ,dat zwaaiend door de lucht,
„ Met dood en flagting dreigt ! Ziet, hoe de Tweedragt vlugt?
„Daar valt haar helfche Roet verijdeld in zijn poogen 1
Wie was dan die geduchte Held,
„ Die ons in éénen flag herfielt?
„ De Zoon van Jupiter, daar Juno op mogt roemen;
„ Wiens Heldenmoed ontfproot uit goddelijk geflacht,
„ Die dit gewigtig werk zoo roemrijk heeft volbracht? —
„ Weg met dien Godendrom ! — gij moogtHemBroeder noemen."
En Gij, Broeder! wij gebieden u wel te vaaren, twijfelen.
tte of wij uwe vermetelheid , of de fchorre toonen van
^uwe Lier, liet meest hebben te wraaken. d! Waag u dan niet
andermaal op den Nederlandfchen Pindus; of laat ten minffen
na, uwen Held, den Grooten SCHnOMELPENNINCK , te bezin
een Onderwerp, beter berekend voor eenen BILDERDIJK-gen:
of FLITH, voor Dichters van den eerhen ratfg, dan (gelijk Gij
zelve niet afkonde te gevoelen) „ voor het vermogen vats
uwe zwakke kun3t "

De Kruistriomf, een Paaschgefchenk voor de yeugd. Te 41i 'i
Herdam, bij J. A. Swalm. 18o5. In 8vo. 64. bl.
Korte Liederen voor Kinderen, over onderwerpen uit de
17► Euangelie-gefchiedenis,vooral uit de Lijdensgefchiedenia
en op de Christlijke Feesten; doorgaans flichtelijk, en hier
en daar een goed en bruikbaar denkbeeld; over 't geheel
echter niets dichterlijks. Maar dat de Lezer zelve oordele 1
Ziet hier Bene proeve.
JESUS WORDT VAN JOiiNNES GEDOWT.

OaNNEs doopte Codes Zoon;

n 't waterbad was als een troon,
Waarop de Heiland praalde :
Toen hij het dooptel had ont3'adn,
En uit het bad was uitgegaan,
Ten hemel zag, toean daalde
Cods geest, gelijk een duif op Hem„
.tn tevoras (prak een hemeljem :
„ see
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„ Deeze is mijn welbehagen ;
„ Deeze is wijn Zoon, dien Ik bemin."
Hier ligt een eeuwig zegel in:
De roest des tijds naoog' knagen
Aan eer van Benig mensch ontvadn;
Maar 't woord van God zal niet vergaan;
Het woord van God is heilig:
Mijn 3efus is Gods Zoon, i ja;
'k Pestrouw op 11em, hoe 't mij ook ga;
Bij Sefais ben ik veilig.
,De gefioolen Kersten, Tooneelfpel voor jonge lieden, door nt. VAN
HEIJNINGEN noscx. Longum iter est per pra'cepta ! breve
et eflicax per exempla. SEN. s Te Groningen, bij W. Zuidema. In 8vo. 90 bl.
en Stukje zo als het voor Kinderen wezen moet, waardoor
E
gene hartstocht te vroeg wordt opgewekt, gene ondeugd
wordt uitgelokt,, niets dat eerwaardig is eenigzins befpotlijk

wordt voorgefleld; bij welks vertoning, derhalven, iedere
zodanige vrees vérvalt, die den verílandigen Vader doorgaans
terughouden moet, om zijne nog jonge Kinderen aanfchou.
vers te maken van een anderzins ook voortreflijk Toneel(iuk;
— zo wel en recht voor Kinderen bewerkt daarenboven , dat
wij met verlangen De tiende Penning of de kleine Geuzen binnen
.d,nflerdana, 't geen ons de Schrijver belooft, te gemoet zien;
waarbij hij ons ook zijne aanmerkingen zal mededelen, hoe
het Toneel voor Kinderen behoort te worden Ingericht, opdat
het ook voor hun een al1erheilzaamst middel tot zedelijk onderwijs worde; van welke aanmerkingen wij iets voortreflijks
verwachten.
Intusfchen kunnen wij Bene en andere aanmerking niet terughouden. Niet alleen zouden wij, gelijk de Schrijver dit
zelve vermoedt, de inkleding van de ontdekking des Diefítals, voor Kinderen van twaalf of veertien jaren, te kinderachtig houden, maar moeten het hooglijk afkeuren, dr.t cex
Vader , ook met de beste zedelijke bedoeling, in de opvoeding, van het vooroordeel en bijgeloof partij trekt, en wel
vooral wanneer de Kinderen daarmede niet befinet zijn, of men
't bij hun reeds heeft uitgeroeid. „ ik kende den aard van onzen Frans," doet weinig af; juist om zodanigen aard zouden
wij het nog minder geraden achten. Onmidlijke Godlijke tusfchenkomst, of tusfchenkomst van hogere Geesten , zouden
wij nimmer te hulp roepen, en is voIflrekt niet nodig oni het
Kind ontzach in te boezemen voor de a.lomtegenwoordi e
Godheid. De opheldering vergoedt het zeker wederom eenizins; maar het p:. i.. e.. p Doortje! van den ouden Knecht,
die voor den Geest van den Kersfeboom speelde , na zulk
ce,.
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handeling,
en
zulk een indrukwekkend 'gebed
eene ernftige
van den Vader, veroorzaakte bij onze Kinderen (toen wij bijt
hun de werking van dit Stukje eens beproeven wilden) zulk
een onmanierlijk gelach , dat wij vrezen dat de goede indruk
van het geheel daardoor niet weinig werd verzwakt, en wi}
alle moeite hadden om hunne aandacht voor zodanige herinneringen en vermaningen te boeijen , als wij hun , na de lezing, hadden toegedacht. Eindlijk nog begint het Stuk ons
te vroeg: niemand der jeugdige aanfchouwers moest den Dief
in het eerst kennen of kunnen uitvorfchen ; vooral moest niet
blijken , dat de Vader of iemand de Kinderen beluisterd had,
of iets had gezien ; maar de dader moest uitkomen, niet maar
door de voetfl appen, maar dpor meerdere even eenvoudige en
onmerkbare kleinigheden ; meerdere, zeggen wij , opdat men
niet in liet denkbeeld kwam , dat men de openbaarmakende
Godheid zou kunnen ontgaan, door het vermijden van foort
eene onbedachtzaamheid. Ons dunkt zo zou de voor -gelijk
herinnering aan den fill/en groten Getuige, ook dan wan--treflijk
neer wij gene getuigen hebben, reeds voor de Jeugd zo nodig,
flerker nog roeren en werken.
De betuiging van den Heer VAN HEIJNINGEN Boscta, dat befcheidene aanmerkingen hem welkom zouden zijn, namen wij,
gelijk de Lezer ziet , voor geen bloot compliment, zo als
men zegt; en waarlijk hij heeft een' te goeden aanleg, en dit
Stukje zelfs is in meer dan één opzicht te voortreflijk, dan
tat hij zo iets als eene captatio beneyolentiae zou willen gebruiken.
,eammlung auferlefener Gefchichten and Erza.hlungen , zutn
Nuzzen and Vergnugen derer welche die Deutfche Sprache
erlernen wollen. Dat is: Verzameling van uitgezogte GefchiedenisJèn en Verhaalen, tot Nut en Vermaak van hun,
welke de Hoogduitfche Taal willen loeren. Zutphen, bij
H. C. A. Thieme. In 8vo. 17a bi.
e Verzamelaar van dit Werkje, in aanmerking neemende,
D
dat, bij de toeneemende zucht tot het leeren van de
Iloogduitfche Taaie hier te lande,

het nogtans aan een Boek
mangelde, welk der Jeugd met nut in handen kon gegeeven
worden, gaf deeze proeve van Gefchiedenisfen en Verhaalen
in het licht , waarin de opklimming van ligtere tot zwaardere
naau.vkeurig is in agt genomen; zijnde aan den voet van elk
voorbeeld de Infinitivus der onregelmaatige Werkwoorden, aldaar voorkomende, geplaatst, om opgezogt te kunnen worden
in het Woordenboekje agter het Werk. Eene kleine proeve van
Gedichten dient om den meer gevorderden Leerling zijne krag
ten aan dezelve te doen beproeven. Zeer gelukkig is de Veramelaar geflaagd in de keuze van voorbeelden, die, hoewel
niet
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niet allen nieuw, om hunnen meestal belangrijken inhoud zich aanprijzen. Van het honderdënachttiental willen wij het negenën.
tachtigste : De edelmoedige Smid getiteld, vertaald overneemen:
Zekere Heer VAN CREMI ging eens , omtrent middernacht, voorbij de werkplaats van eenen armen Smid, en
hoorde zijne hamerlagen. Nieuwsgierig om te weeten , wat
hem zoo laat aan den arbeid hieldt, en of hij niet met zijn gewoon dagwerk den kost konde winnen , tradt hij na binnen ,
en vraagde den Smid na de reden zijnes fpaden arbeids. „ Ik
„ werk niet voor mij zelven," was het antwoord, „ maar
„ voor een mijner buuren, die het ongeluk heeft gehad dat
zijn huis is afgebrand. Ik fiaa twee uuren vroeger op, en
„ gaa twee uuren laater na bed, om dien ongelukkigen een
„ klein bewijs mijner goedwilligheid te geeven. Indien ik
„ eenig vermogen bezat, zoude ik het met hem deelen; maar
„ ik bezit niets meer dan dit Aambeeld, en kan het niet
verkoopen , dewijl ik daarmede mijn kost moet verdie„ nen. Daar ik eiken dag flegts vier uuren langer dan naar ge.
„ woonte werk, bedraagt dit weekelijks de waarde van twee
„ daghuuren, van het gewin van welke ik kan afítand doen.
„ Aan werk ontbreekt het, Goddank! thans niet; en wan„ neer men handen heeft, moet men die gebruiken, om zijn
evenmensch te helpen."
De Heer VAN CREMI wilde hem niet langer van zijn werk
houden, wenschte hem een goeden nacht, en vertrok.
's Anderen daags nam hij eene fomme van zeshonderd Livres, en ging daarmede na den Smid, wiens weldaadigheid
hij wilde beloonen, om daarvoor zijn ijzer uit de eerfle hand
te kunnen koopen , grootere (lukken werks te onderneemen ,
en nog iets voor den ouden dag op te leggen.
Maar hoe verwonderde hij zich, toen de Smid hem te
gemoet voerde: „ Neem uw geld terug , Mijnheer! ik
„ heb het niet noodig , omdat ik het niet verdiend heb. Ik
„ ben in faal, om het ijzer, welk ik noodig heb, te betas„ len ; en wanneer ik meer moet hebben , zal de Koopman het
„ mij gaarne geeven. Van mijnen kant ware het eene groot e
„ ondankbaarheid, indien ik van de winst, welke hij van zijne
„ waare moet hebben ,hem wilde berooven, daar hij geene zwaa„ righeid maakte, mij honderd Daalders te borgen, op eenera
tijd, toen ik niet meer dan den rok bezat, dien ik aan mijn
„ lijf had. Een beter gebruik kunt gij van het geld naaken,
door het den armen man, wiens huis verbrand is , zonder in,, trest te leenen. Op deeze wijze zal hij zijn verlies wederom
„ kunnen herdellen , en ik zal alsdan tot mijn genoegen kun,, nen flaapen." Toen de Heer VAN CREMI zag, dat de Smid,
onaangezien zijn dringend verzoek, bij zijne weigering vol ]aardde, volgde hij den raad, welken dezelve hem hadt gegeeven, en hadt het genoegen, het geluk eenes menfchen nog
grooter te manken , dan het bij het eerfle voorueemen van zijn
edel hart zon geweest zijn.
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LETTER- OEFENINGEN.
Verhandelingen , raakende den Natuurlid ken en Geopenbaarden Godsdienst, uitgogeeren door TEYLER'S Godgeleerd Genootfchap. XXJIe Deel,
(Tweede Berigte)
naderen dus met den. Eerw.
het
J ijeigenlijk
doel der Vraage, die de vergelijking der
K0tlPMANS (*)

Zoenofferihande van CHRISTUS met die des 0. V. tent
voorwerp had : en vangt hij nu aan , de Schriften des
N. V. te raadpieegen , en te onderzoeken , of daarin
ook de leer der vooraffchadu%ving van CHRISTUS Zoen=
offer gevonden woede , en of 'er genoegzaame rede eit
overeenkomst zij tusfchen JESUS Dood en de Wettifche
Offerhanden , om denzelven als zodanig eèn offer te befchouwen. — Drie voornaame plaatzen in de Euangelien (JOAN. It 2). MATT. XX: 28 , en de woorden vain
Jesus bij de in[lelling des H. Avondmaàls) trekken eerst
des Schrijvers aandacht. In dezelve is hij van oordeel
dat geene blijkbaare zinfpeèling op de Zoenofferhandert
voorkomt , en vervolgt hij: „ Wanneer men deeze ge,, zegden als twijf élachtig neemt, en als zodanig «uitzondert, dan is 'er in de Euangelien geene uitdruk„ king voorhanden , waarin de dood van den Mesfias
als Zoenoffer voorkomt. Op geloof in Hem , op ver, , betering en reinheid van harte , zeide JESUS , in Gors
„ naam , vergifFenis toe. Hierop verlieten zich dolt
; zijne heilzoekende Aanhahgers , en wij vinden door
„ niemand de vraag geopperd , welke het offer zijti
„ zonde , 't welk bij GOD , den HEERE , verzoening
„ zon aanbrengen. Hoe is dit te verklaaren , indien
„ het begrip , wegens de noodzaal elijkheid der Zoen„ offers ter vergeeving , zo algemeen geheerscht hebbe, als neen gemeenlijk veronderftelt? Nergens is 'er

(') Deel II. H. I.
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daarenboven in de gefprekken van ji us , of in cie
aánmerkingen der Luangelisten , iets te vinden, 't
welk het gevoelen nopens de vooraffchadulwing begun„ fligt (*)." Dit geldt insgelijks omtrent de ApostoIifche "prediking na den Pinxterdag, door LUCAS in de
Handelingen verhaald; waaruit de ongegrondheid van,
gezegde lïolksbegrip ten flerkften blijkt , alsmede dat
de veronderllelde voorafschaduwing ten eenenmaal overtol
geweest zij voor de Jooden ; daar liet voorts onge--lig
rijmd fchijnen moet, te zeggen , dat die voorbeduidende zin der Offerhanden , ten dieníte der Christenen ,
van de Godheid bedoeld ware bij dc Iní'elling der Wet.
De zaak, nogtlhans, zoude een ander voorkoeien criangen, wanneer de Gezanten des Heeren, „ naa de Uit„ forting van den H. Geest, dell dood van ciiRlsrus
„ niet alleen als Zoenoffer, maar ook als vooraffcha.
„ duwend (lees voorafgefehaduwd) Zoenoffer hadden
„ voorgedraagen in hunne Schriften." Dit verpligt ons,
dezelve ter hand te neemen : want is liet eer }le , de
bloote vergelijking, bewijsbaar , dan moeten wij tuSfCllen CHRISTUS dood en die offers eenige overeenkomst
nanneemen; maar wordt ook het laatfee ons geleerd , of
zijn lijden en f erven als voorafgefchaduwd voorgeíleid,
dan was die overeenkomst genoegzaam, om ons dien dood
als een daadelijk Zoeno fer te doen befchouwen (t).
Uit EFES. V: 2. 2 COR. V: 2I. I PET. II: 24. 111:
Ica. HEB. X: 14. maakt KOOPMANS op , dat en PAU LUS, CU PETRUS, en de Schrijver aan de Hebreen, den
Dood Van CHRISTUS als een Zoenoffer voorflelden, eR
alzo tusíchen deezen en de Mofaifche Zoenoffers eenire
o,'ereenkomst opmerkten. Edoch voor het vooraffcha u,vende, of trpifche, vindt hij in hunne taal en bewoordingen geen gezag; eveneens fpraken zij van ADAM, als
een tegenbeeld van CHRISTUS ; van den Tabernakel, in
den zin van wooninge GODS, zekere gelijkheid hebbende met den Hemel; van de Feestdagen enz. , als eene
fcha.
(S) Zie TEYLER'S Gorig. Gen. Deel XII, bi. 336 en 337 der
Verhandelinge van den Eerw. DE VOS , aangehaald door KoorDIANS.

(t) Eenige twijfel zonde 'er nogthans in dat geval bij den
Recenfent overblijven , uit hoofde van het zeer groot en
onoplosbaar verfchil, 't geen 'er, in deeze laat/le onderflelling, zich opdoen zonde tusfchen de Apostolifche Brieven
en hunne, zo wel als CHIU$TUS Prediking.
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fthaduw zijnde der toekomende dingen, zonder dat hier.
uit tot eene Profeetifche verordening, of afbeelding van
hetgeen volgen zonde, te denken is.
Ook voldingt de Schrijver verders, dat Ps. XL: 6—p,
aangehaald HEB. X, niets van deezen aard behelze, te
meer zo deeze Pfaim, volgens de beste Uitleggers, onder de Mesfiaan/èhe niet te tellen zij. --• Maar derge.
lijk een redenbeleid had ten doel om de Hebreeuwfche
Christenen te beter af te brengen van den Mofaifchen
Offerdienst , en aan te zetten tot het doen van GODS
wil, tot Godsvrucht en Deugd. JEsus immers , de
Verkondiger der Euangelieleere , mogt zeer te rechte,
ook buiten aanmerking van het vooraffchaduwende, het
einde der Met genoemd worden, voor zo verre door
Hem de vereerders van den Mofaifchen Godsdienst daartoe opgeleid wierden , waartoe de Wet eenen voor
Hiermede deeze zaak voor-beridn:algh.—
afgedaan houdende , keert de Eerw. KOOPMANS terug
tot de vraage , „ hoe het met de veronderft'elde overeenkomst gelegen zij , en waarvoor men haa.ren grondy ; flag, te weeten de Toefpeelingen , op de Zoenoffers
,., onder de Wet, te houden hebbe ? Het antwoord.
(vervolgt hij) kan tweezins wezen: of, dat deeze
„ overeenkomst moet geagt worden , als alleen rus,; Lende op willekeurige toefpeelingen der H. Schrijvegd , wijl dezelven met heerren , door hun gebezi
,; fchende begrippen ftrookten, -- of, dat het blijkbaar zij , dat GOD den dood zijns Hoogstgeliefden
wilde befchouwd hebben uit het oogpunt van een
Zoenoffer." Op reeds gelegde gronden, en in navolging van den Eerw. DE vos, in diens aangehaalde
Verhandeling, wordt het eerfl:e begrip, bekend onder
den naam van, de leer der fchikking, door. KOOPMANS
verworpen; en bepleit hij met ernst en nadruk de andere en aloude meening, die de Apostolifche leere ten
deezen aan eene trapswijze verlichting door den H.
Geest, of aan die Goddelijke leiding toefchrijft der Opperfte Wijsheid , die, ter bereiking van gewigtige en
haarer waardige doeleinden, wilde, dat CHRISTUS dood
net 'er daad in het licht gef1eld wierde van een Zoenofer.
In het voorbijgaan , evenwel , roert ItOOPMANS eene
derde onderftelling aan , die , in de plaats , uit the
Theol. Repofitory,, Vol. I. p. i, overgenomen, ge,
opperd is, en onzes inziens tusfchen beiden ligt; daar
Zij
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zij het bezigen der leenfpreuk omtrent cnPi us Dood
als Zoenoffer (eene leenfpreuk , niet zeldzaam in de.
Apostolifche Brieven) tot den indruk terugbrengt, wel.
ken deeze belangrijke gebeurtenis gemaakt had, en fleeds
maakte , op het hart der H. Schrijveren. Dit gevoelen dunkt ons dat meerdere aanmerking verdient , dan
de kundige Schrijver daaraan befteedde , vermits men
in het twisten veelal te ras tot uiterfien overhelt, en dat
'er zeker , omtrent het Goddelijke der 4poatolifche voordreigt van CHRISTUS Dood als Zoenoffer, geene bijzon
.Openbaaring , geen Hemelfiche last , (gelijk die in-der
.liet geval van CORNELIUS, Hand. X.) valt aan te wijzen
in de Gewijde Boeken (*). Wat hiervan zij , huiverig
om de hand en tusfchenkomst van GOD , buiten dringende rede , of blijkbaar gezag, in te roepen, laatera
wij de zaak liefst onbeflist, en flemmen gaarne en vol
woorden toe, uit VAN VLOTEN door KOOP -mondige
overgenomen ; dat deeze Apostolifche voorilel--asANS
ling uitneemend diende , „ om de ergernis , uit het kruis
„ van CHRISTUS gebooren , weg te neemen," en oni
zijn lijden en dood , „ als het alleraandoenlijkfte eft
„ meest in 't oog loopende, onder zijne ervaaringen ,
„ enkel om het heil der Menschheid, door Hem on„ dervonden," te doen uitkomen.
Alzo den grond gelegd hebbende, en het zelfde fpoor
als in zijn Iíle Deel volgende, zet de Eerw. KOOPMANS,.
derwaarts terugwijzende , de Vergelijking voort van
CHRISTUS Zoenoffer met die onder de Wet (t). Dat
van den Mesfias was uitneemender dan deezen , ent
„ diende (zo Gij de gelegenheden aanziet). ter Recht„ vaardigmg, of vergeevmg , voor alle zonden , ook
„ voor zulke overtreedingen, waarvoor, onder de Wet,
„ geene Offerhande gelden mogt; " niet alleen ter wegnee(•i Wanneer men , zonder dusdanigen bewijsbaaren last,
met den Eerw. KOOPMANS beweert, dat de Apostelen nogthans,
in hunne Brieven , op gezag en geleide van den H. Geest, den_
Dood van CHRISTUS als Zoenoffer hebben voorgeteld ; blijven 'er, onzes inziens, eenige der zwaarigheden overig, van
hem te recht geopperd tegen de leer der vooraffchaduwing: en,
mogen wij vraagen, waar begint, waar eindigt die onderjelde
Ingeeving? behooren daartoe almede de overeenkomst tusfchen ADAM en CHRISTUS en zoortgelijke andere leenfpreuken?
(t) H. II.
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seeming van Burgerlijke onreinheid en verzuimenisfen
uit onktinde , maar zelfs van moedwillige fchuld en zedelijk kwaad. RoM. IV: 25. 1 COR. XV: 3. JES.

LIII: 5. — Ten opzichte der Plegtigheden, en van de
Of ërs zelven, was CHRISTUS wederom bij uitneemendheid en zedelijk vlekkeloos. 2 COR. V: 21. HEB. IX: 14.
En maakt zijn 1/erven met naame aan het kruis ten deel
zen het punt van vergelijking uit; nadien Hij dus, in
zinfpeeling op den Bok van den Verzoendag; onze zonden aan het hout gedraagen heeft in zijn ligchaam. I PET.
TI: 24. COL. II: 14. ROM. VI: 6. GAL. II: 2o. V:
24. HEB. V. (IX) 26, 28, ook XIII: io ; ii. al-

waar de vergelijking breeder wordt voorgedraagen en
uitgehaald.
De uitwerking van JESUS Offerhande was desgelijks
ílerker. Alle Staatkundige en Burgerlijke bedoelingen
hielden daarbij op. Zijn bloed is vergooien tot reiniging des geweetens van dode werken oen den leevenden
God te dienen. HEB. IX: 13, 14. Zijn dood was niet
voor enkele pee oonen, voor één Yolk alleen, of een offer
dat jaarlijks herhaald moest worden ; maar voor alle
zonden van Heidenen en Jooden , en voor altoos. GAL.
II1: I2 (I0.) 2 COR. V: 13. ROM. III: 25. HEB.
IX: 15. X: 14. — „ Welk alles ," befluit KOOPMANS,
„ in het naauwf'e verband Raat niet het doelwit des Al„ lerhoogilen in de voorflelling van CHRISTUS Dood
als Zoenoffer;" eene andere voornaame zaak, waar
hij de Vergelijking vervolgt.
-omtren
Onder de nieuwe 13edeeling, dit herinnert de Eerw.
Schrijver wederom (*), hield de betrekking op, waar
GOD onder het 0. V. tot Israël, als Koning, Rond,-in
en ruimde zij haare plaatze voor een volmaakter Godsrijk, waartoe en Mosns en de Profesten alleen den weg
baanden , en waarbij het Opperwezen zich als de Heer
en Vader des menschdoms kennen leert, om allen, naar
Bene wet , die der zeden is , voortaan te richten. „ Aan
de Offerhanden kwam nu een einde, en vergiffenis
„ wierd 'er gepredikt zonder offerdieren." Maar ge
waren ingefteld tot het ze--lijkdeWtfchZo'rs
delijk doel , om den eerbied voor den heiligen GOD te
verflerken , en ootmoed in -te boezemen , zo gaf ook het
geloovig zien op CHRISTUS, als Zoenoffer, naar denkbeeld
(*) H. III.
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beeld van, ,jood of Heiden ,, dat aanzien aap -het un..
bod van genade en fchuldvergiffénis , dat bun ten zel*
ven einde heenen leidde. Daarom , in ftede• der aloude
rondbelijdenis , en oplegging der handen.' op. _het offer,
•ierd nu een-boetvaardig zien _op CHRIST JS.en diens kruisdood gevorderd , om daaruit zedelijk nut te haalen.
,z COR. V: 18. ROM. VIII: 3. GAL. I: 4.:n n. IX:
14. X. a6 enz. En zij, de geloovigen, mogten dus,
wegens de vergiffenis hunner voorige fcbuld , uit de befpiegeling van 's Heeren lijden, en vrije opoffering. van
zichzelven , geenen minderen troost, maar wel uitnee mender vrede des gemoeds,4lerker affchrik van de zon
krachtiger aandrang tot deugd, fcheppen, of aan -e,n
dan immer de Mofaifchc Inftellingeithun, geevelt-kwen,
konden, vooral opzichtelijk hunne zedelif e• behoeften,
en omtrent de hoop des ceuwigen levens. Welk alles door
kracht van redenen , en overvloed . van fchriftuurlijke
bewijzen, door KOOPMTANs uitfickend wordt aangetoond.
-- Doch, ten einde zijn betoog rondfiaa , brengt zijn
Eerw. nog ter toetze, of ook het Zoenoffer van CHRiSfius, CODE gevallig als dat was, en een middel terRechtvaardiging der wereld., de belvveegoorzaak geweest zij der
aanbieding ran vergiffenis en of die _Oferhande als een
aequiralent - ter voldoening aan Gons Rechtvaardigheid te
befchauwen zij.: Daar het tegendeel van een en, ander om
algemeen-trendMofaichZetnd,ih
over dit onderwerp, reeds in het Iíte Deel was aangedrongen , bekort de Schrijver nu zijnen arbeid in de twee
laatftè Huofddeélen , door rich „ te 1iepaalen tot de voornaamfte. Apostolifche getuigenisfen , die tee; : ftaaving
.deezer onderffellingen worden bijgebragt." Hierop nu
komt zijne redenkaveling neder (*). Voorzeker,, daar de
Mofaifehe offers, als de zodanigen, en op zichzelveen,
CODE niet behaagden, daarentegen dat van CHRISTUS
Hem een welriekende reuk, (ErEs. V: i) des Heeren dood
Zijn wil of last , ( JOAN., X.) en liet kruis de uitneemend(Ie proef van gehoorzaamheid aan GODF (HUP. II.) was,,
in JESUS, het voorbeeld aller deugden, bij dit lijden.,
ten ílerkffen uitkomende; -- valt 'er van de eerfle, tot
deezel laatflé volheerlijker , en oneigenlijk zo gezegde
Offerlrande, geen befluit op te, maaken. De vraage dus-,
„ werd -. con door dit offer bewogen om vergeeving en
,, zaligheid aan te bieden? dient met Benige onderfchei,, eng
(* ) II. IV.
-

,
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y, ding beantwoord." Te recht is het van den Heer
TAYLOR (*) aangemerkt , „ dat hetzelve niet voorkomt in de H. S. , als oorzaak, of beweegreden, wel-ke GOD zou barmhartig gemaakt hebben. Zij leert
, doorgaande, dat GODS liefde alleen het eerfle beweeg,, middel, en de oorfpronkelijke bron was, van het ge;, heele werk der verlosfing door CHRISTUS ." Al.
leen „ de zedelijke waardij, voor zo verre het ofi
fer van CHRISTUS daarom GODE wélbehaagelijk was 4
—

;, fchijnt tot eene

drangreden gediend te - hebben

oat

daarmede geddehte aanbieding te verbinden." --+
„ Door het bloed van CHRISTUS (dit is de ílotfom van
;, des Schrijvers gevoelen) óntflaat GOD van fchuld, de:.
wijl het bloed van CHRISTUS het krachtigst middel
is ter bevrijding van de befmetting en magt der zon;, de. Het is de grondflag der verlosfing , dewijl he
,, een middel ter Heiligmaakingé is.' Voorts bezigt
de Schrijver het voorbeeld van A1RA1IAM, gezegend,
om zijne Gehoorzaamheid , in zijne nakomelingfchap;
tot een punt van vergelijking; en leed doet het ons, onzen Leezeren 's Mans lofreden niet te kunnen mededec.
len „ over het ontwerp der Verlosfing, waarboven zich
„ geen redelijker en voortreffelijker , of GODS vvaardi„ ger, bij ons laat denken."
Maar dezelfde gronden, waarom in het algemeen dé
Zoenoffers geen equivalent zijn konden ter voldoening
aan GODS Rechtvaardigheid, gelden ook hier (t); en koieren 'er dus alleen die plaatzen der H. S. in overwee ging , die , in het N. V. , dat verworpen gevoelen
^Fehijnen te beguuftigen. Onder deezen Raat Rom. 1II:
s5, 26 in den eerften rang. Doch zo men al blijft on s
derftellen , dat Rechtvaardigheid en Verdraagzaamheid
Gods aldaar tegen elkander overftaan , en dais de zon,
daaren gerechtvaardigd zijn door het geloove in CHRIS
dood, als eene Jtrafe wegens het zedelijk kwaad;-Tus
dan vloeit nog geenzins uit 's Apostels woorden liet leerítuk der eigenlijke voldoening : en zoude voorzeker het
zachtere gevoelen van H. DE GROOT aanneemelifker zijn,.
die wil „ dat GOD hier voorgetteld wordt , als ítra€„ fende niet in de betrekking van beleedigde partij ,
maar als Beftuurder en Handhaaver zijner wetten,
„ als Bewaarder van de rechte orde en van vergelding."
(*) .veere der Verzoening, bl. Ito. (t) H. V.
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TrQuwçns het voorgaande v. 24 toont middagl:Iaat,
dat de, Iiechtvaardigmaakiiig, volgens PAULUS, (zo hier,
als elders) uit GODS Genade gefchied- zij : en daarmede
laat zich , ook naar 't oordeel van VAN' VLO.TEN., (door
KooP.MANS aangehaald in eene noot) .het,det kb.eeld .geen,.
zins huwen .van. eene;ítrafvorderende, èn _door een reigenlijk lijden der onfchuld, in plaatze van de Ichuldige
wereld, bevredigde, Gerechtigheid. JiPdeljkde voorden Rechtvaardigheid Gods , , hier in verband flaande 'niet
Zijne Verdraagzaamheid, dat.. is. verdraagzaame LRngmoedigheid omtrent ftraffchuldige zondaaren, mogen niet in
Benen ftrikten of rechterlijken zin verftaan worden,
Kundige Schriftverklaarders hechten daaraan de zachteTe meening van ,; Gods. Goedertierenheid..in :het, vi fpree
„ ken der fchuldigen op Euangelifche voorwaarden..'' Ook
grondt zich deeze verklaaring , waardoor alle duisternis uit. deeze plaats vain PAULUS, verdwijnt , op,
het taaleigen zelve., volgens SCILEUSNËR's'en BES,SELINK's Woordenboeken, .Nog-toont de Eerw. KOOPais in he voorbijgaan,; dhtt de uitdrukkingen bij JES.
1. III. (lees LIII) uittieemend.. flrooken niet zijne reeds
(H. IV): aangeweezen denkwijze over CHRi.STVS dood
,en .dat de plaats 2 con, V : 18 (lees ' a i:): uit den za-.
inenhang, V. iq en 20, ten, overvloede licht ontvangt,
1oezeer zij: anders „ naar. de(n) klank der woorden ,
eend eigenlijke toerekening van zonden aan CHRISTUS.
„ fchijne. aan te duiden," — „ Buiten de nu aange•
„ voerde plaatzen (vervolgt. zijn Eerw.) :weet,ik geene
andere, waarin zoo fchijnbaar liet,nu; betlredeu leer,, begrip begunftigd wordt, .en waàtin tevèns het denk„ beeld van Zoeno/fer begrepen is. Het denkbeeld van
,; wraakkflraffe, door eigenlijke verzoening wechgenomen, .is, zo veel ik zien kan:, niet.
-lijk,
, en ,'zo geene tegenftrijdlgbeid, dan althans Bene ver-.
.borgenheid, waartegen de ;Rede als 't ;wane .o,proerig
„ blijft." Deeze ftelling ,verdeedigt KOOPM NS vervolgens tegen den wijsgeerigen A. HTJLSHOPF, die,
gelijk bekend is, met al de fcherpzinnigheid van zijn
vernuft, en eene welligt orergedreevene gemoedelijkheid,
bet tegendeel beweerde , in zijne Philofophifehe Gef rek-.
ken otter de Voldoening. Befcheidenheid en gemaatigd-.
}Beid heerfchen door geheel deeze Verhandeling heen
Qmtr nit allen, van Wien onze Schrijver verfchilt; hier
:

-

:
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mengt zich in den {lrijd, waarin hij onzes oordeels met
ruimte het veld behoudt , eene achting voor den Overleedenen , die deeze twisten , indien zij anders gerekt
fchiinen mogten , den Leezer belangrijk maaken en ver
Ons be[lek verpligt ons, dat wij deeze-ziange.m
Recenfie , die kwaalijk maat hield, ten einde brengen,
en dit alleen zeggen, dat KOOPMANS voorts met volle'
duideli kheid toont , hoe waarlijk de Verdiensten van
den Middelaar ritiin zo veel verheerlijkt en in verh`evett
licht gefteld worden van hun, die het denkbééld' van
een plaatsbekleedend ftraflijden door CHRISTLS verwerpen , als van -die geenen ,, die dit zo gezegd rechtzinniger gevoelen voortlaan : vervolgens dringt hij aan, dat,
Ichoon alle Leere 'misbruikt kan worden ,', het geloof
nogthans in den Verlosfer,, om der enen/then wille, áls
Zoenoffer' bij GOD, zijnen goedertieren en genadigén Vader , voorgetleld , bij uitfcek aánleidelijk is , om ootmoed, boetvaardigheid en zedelijkheid aan te kwèekèn;*
en zulks was déeze:Leere , niet, alleen bij Heidenén ët
Yeoden , wien zij eerst gepredikt wierd , en tot welken
zij', in den fchriftuurlijken zin, bórfprongelijk te huis
behoort, maar is zij het ook voor de Geloovigen in laatere dagen , 'die bij bevinding weeten, hoezeer de viering des Avondmaajs berekend is voor de zedelijke bet
boeften van zinnelijke en gemoedelijke Christenen.' .
Wij ontveinzen het genoegen niet , waarmede wij deeze
en zoortgelijke breedere redenkavelingen van den Eerw.
Schrijver , over de meest belangrijke voortellen van onzen Christelijken Godsdienst, geleezen hebben; fchoon
wij het tevens als Konstrichters aan beter oordeel ver- •
blijven moeten, of KOOPMANS niet hier en elders den
wijdloopiger ftijl der Leerreden , meer dan vercischt
wierde, in zijne Verhandeling heeft doen invloeien.
Zeer geviel het ons , aan het einde van dit en van het
voorige Deel van deezen uitgewerkten arbeid, een kort
Befluit of Hoofdfom. geplaatst te vinden van des Schrijvers
betoogde onderwerpen ; en dat hij zijn fchoon Geheel
welvoegelijk'ten einde bragt, met eene korte , doch gepas
„ uitneemend verband , waarin de-teopgavnh
voortelling van CHRISTUS Dood, als Zoenofj er, met
de doorgaande Zeere (laat der Schriftuure , en al den
,, Geest des Ruanaeliums :" eene teekening, die, bene
andere, in °dit zijn Werk ingelascht , den ernst,-vens
oprechtheid en lo#felijken ijver getuigt voor den Naam
van JEsus , dien zijn Eerw. verkondigt.
jn^
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en opgehelderd door J. H. VAN DER
PALM. Ijle Deel. Te i1mfle;dam, bij J. Allan, í8o5.
In gr. 8vo. 469 bl. beha/ven het Voorberigt van
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et groot vergenoegen ontvingen en lazen wij dit
eerfte Deel eens Werks, dat ons Vaderland tot
veríirekt, en waarmede wij de liefhebbers van eene
regtfchapene Bijbeluitlegging hartelijk gelukwenfehen.
De Hoogleeraar VAN DEK PALM vat daarmede zijne,
voor ettelijke jaren, begonnen taak weder op. Zijne
voormalige betrekking, bij 't aanzienelijk huisgezin vaal
den Heere VAN DE PERRE te Middelburg , had hem
gereede aanleiding gegeven, om de voornaamf'te Poëtifche Boeken van het Oude Verbond., ten behoeve der
huisfelijke Godsdienstoefeningen , Letter- Gefchieden Oudheidkundig te behandelen. Daaraan hebben
wij reeds, in í79i, zijne voortreffelijke Vertaling en Opheldering van eenige Liederen van David te danken gehad,
waarop wij het toen reeds beloofde vervolg, tot hiertoe, te vergeefs te getoet gezien hebben. Nu vindt
de Heer VAN DER PALM te rade, om liever een ander
Poëtisch voortbrengfel der aloude Hebreeuwen, en wel
den onvergelijkelijken Dichter JESAïAS , op foortgelijke
wijze bearbeid, te laten volgen. 'Wij willen den Schril.
ver, die geheel meester van 't zijne is, deze vrijheid
niet betwisten , maar blijven intusfchen ook op zijne
overige voorlang bearbeide Liederen van David rekenen
Het geheele Werk , dat de man van kennis en th aak
ons nu levert, zal in drie Deden , nagenoeg van dezelfdé uitgebreidheid als het tegenwoordige, voltooid zijn.
Alles is voor ruim twaalf jaren reeds afgewerkt, zoodat
daaraan, de befchaving der Vertaling 4echts uitgezonderd , alleen de laatfl e hand voor de drukpers ontbreekt.
Dit eerlle Deel bevat de twintig eerfee I loofddeclen van
den j'ropiie t. De uiterlijke vorm is zoo ingericht, dat
na de vertaling van ieder afzonderlijk ftuk , of Godfpraak, de verklaring oniniddelijk volgt. Bij deze verklaring wordt de vertaling nog eens in gedeelten her
haald , naar gelang dezelve, in de ophelderende aanmerkingen , bij elkander worden genomen , zoodat men de
vertaling altijd tweemaal te lezen krijgt. Dit heeft her
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Werk wel wat duurder gemaakt; maar de Hoogleeraar
heeft gemeend, deze kleine opoffering , tot gemak vats
zijne Lezers, wel te mogen vorderen. Voor goede„
geenszins dagelijkfche waar betaalt men gaarne iets meer;
maar voor een Huisboek, over een enkeld Bijbelboek,
zo als de Schrijver dit Werk wil aangemerkt hebben,
is de prijs evenwel wat hoog. Desniettemin durven
wij vertrouwen, dat het nog wel kopers zal vinden.
Eet is niet alleen gefchikt tot eene gereede handleiding
voor Huisvaders en Huismoeders , die de kennis der Bij.
belfchriften voor zich en de hunnen van belang rekenen,
maar ook ten nutte van hun, die de beoefening der
gewijde Uitlegkunde tot hunne voorname bezigheid geiteld zien. Ten hunnen gevalle belooft de Schrijver,
nog eenen kleinen bundel van afzonderlijke aanmerkingen, na den afloop des Werks, te zullen laten volgen.
Ten aanzien der Vertaling, die, in aanleg en uitvoering, inderdaad nieuw is , en die wij wel willen gelooven, dat den Heere VAN DER PALM geenszins de geringe moeite en tijd gekost heeft, wordt, in het Voorberigt, eenig verflag gedaan van de grondregels, die daarbij. zijn in acht genomen, waaromtrent wij het, grootendeels, met hem volmaakt eens zijn., terwijl wij hele
ook den lof niet kunnen weigeren , van daaraan, over
't geheel, meesterlijk te hebben beantwoord.
In de verklarende Aanmerkingen is vlijtig gebruik gemaakt van den arbeid der voornaamfle Uitleggeren van
JESAÏAS, als VITRINGA, MICHACLIS , LOWTH, KOPPE A
DOEDERLEIN, HENSLER en anderen. In de zes laatfte
jaren heeft de werkzaame post, eerst van Agent der Nationale Opvoeding , daarna als Lid van den Raad vaas
.Binnenlandfehe Zaken, den Heere VAN DER PALM niet
veel tijd overgelaten, om 't geen , in dien tijd en kort
te voren , zoo over ,ƒ ESAïAS , als andere Profetifche
Boeken van het O. Verbond, in 't midden gebragt is, in
overweging te nemen. 't Geen daarvan tot zijne kennis
gekomen is, en met zijne wijze van verklaren en aangenomene grondflellingen niet wel ítrookte, is of met ítil.
zwijgen voorbijgegaan, of Ilechts met een enkeld woord,
als gewaagd en ongegrond, verworpen. Over 't gevoe.
len van EICHHORN en anderen, dat reeds voor meer dan
twintig jaren, uit diens vertaalde Inleiding in het Oude
Testament, aan onze Landgenoten bekend geweest is,
omtrent een groot gedeelte van dit Bijbelboek, dat men
wil ,
,
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wil, niet van JESAïAS , maar van lateren tijd te zijii,
had de Profesfor, nu hij 't toch geopperd heeft, wel iets
meer mogen zeggen , tot gerustllelling van zulke Huis
Huismoeders, die dat zoo niet kunnen beóor--vadersn
deelen. De achtiiigwaardige Schrijver zal ons deze aan
te eer ten goede houden, terwijl wij 'er-merkingds
de verzekering bijvoegen, dat wij bij geenen Schrijver
over JESAïAs zoo vele gegronde en gewigtige aanmerkingen bijeengevonden hebben, die dit fchoone Boek zeer
veel licht bijzetten, en deszelfs onvergelijkelijke Waartie zoo treffelijk aan den dag leggen. Velen zijn derf
Schrijver alleen eigen. .Eenvoudigheid , duidelijkheid
-en kortheid is overal in acht genomen. Alles wordt
voorafgegaan door eene korte Inleiding van llechts XIl
bladzijden , waarin eerst gehandeld wordt over de Profeten en derzelver Schriften in 't gemeen, daarna over
lESA AS in 't bijzonder, zijn perfoon, de gefteldheid van
den Joodfchen [hat in zijnen leeftijd, den inhoud, .het
i,araéler en de verdeeling des Boeks. Men ziet daarin
reeds, dat onze Schrijver zich geheelenal houdt aan
het oude rechtgeloovige denkbeeld omtrent de Voorzeg
waarover men weet, dat velen, in de laatst -gine,
jaren, andere begrippen te berde gebragt-verlopn
1ie.bbean. Dit Boek behelst, zijns oordeels , niet alleen
voorzeggingen van de lotgevallen van den Joodfchen Staat,
die tot de laatfee Eeuwen der Kerk doorloopen , en van
den ondergang der naburige Rijken en Volken , die in
het lot, der Joodfche Kerk gemengd waren; maar ook de
nadrukkelijkfte en duidelijkfte voorzeggingen aangaande
den Mesfias, het werk der Verl@sfing, de verkondiging
en uitbreiding van hetEuangelium, door Hem gepredikt
en geopenbaard. Zoodanige voorzeggingen vindt hij,
in dit Deel, H. II: 2 -4. VIII, IX, XI, XII. Over
H. VII: 14 worden de verfchillende gevoelens, voor en
tegen , duidelijk en befcheiden voorgedragen, zonder
be(lisfing.
Tot eene proeve van de wijze van vertalen en verklaren der Godfpraken van JESMAS, door den Heer VAN
DER PALM, kiezen wij, om de kortheid, Bene der aan
voor Mesfiaansch gehoudene voorzeggingen,-gehald
H. II: 2, 3, 4. Zie hier eerst de Vertaling:
„ Eens zal 't gefchién, in later dagen ,
Dan zal de berg des huizes van Jehova,
Gevestigd op der bergen top,
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, \'er boven alle hoogten zich verhefFen.
„ Daar ffroomen alle volken heen,
In flatigen optogt de magtibíle natien:
„ Komt ,zeggen zij ,komt, gaan wij naarJehova'sberg,
„ Naar 't huis van Jakobs God,
„ Dat hij aan ons zijn wegen leere,
En wij in zijne paden wand'len.
„ Dan zal de wet uit Sion zich verfpreiden wijd en zijd,
En uit Jeruzalem Jehova's woord;
„ Daar zal Hij zelf, van zijnen Regter-floel,
„ Der volken twisten flechten;
„ Dan fineedt men de zwaarden tot kouters,
De fpiesfen tot fikkels;
„ Geen volk heft tegen volk het zwaard meer op,
„ En de oorlogs -kunst wordt niet geleerd."
De Verklaring van vs.• 2, ; komt hoofdzakelijk hier op
neder : „ De tijd, waarin de vervulling dezer Godfpraak
t'huis hoort, is, naar de gewoone vertaling , het laat
dagen. Dit zegt, naar den aart der Hebreeuw--fledr
fche taal, niets meer, dan in latere dagen , en is eene
geer onbeftemde tijdsbepaling. De tijd der vervulling
van de belofte, in dezen tekst, is derhalven door den
Profeet in 't onzekere gelaten , en wij zullen denzelvcii
,alleen uit den inhoud nader kunnen beltemmen. -- De
belofte is deze : dat de berg van Gods huis, Sion namelijk, die nu flechts onder de laagf'ce bergen mogt gerekend worden, eens hooger zou worden, dan alle de hoog
aarde , en tot dat einde gevestigd op den top der-lendr
hoog/le bergen. Sion zou de vermaardíte berg van den
aardbodem worden, de• verzamelplaats van alle volken.
Alle Hidenen, alle volkeren uit alle wereldoorden, zou
om-dentozlvmga/cheftronzvlij,
hun deelgenootfchap aan den dienst van Jakobs God te
belijden. Als ingelijfd in Israël, zouden zij malkander
opwekken, om naar den berg van Jehova's huis zamen
op te gaan , en onderwezen te worden in zijnen dienst,
zoo wel als om Hem openlijk en plegtig hulde te bie
zou de wet, dat is de geopenbaarde dienst-den.Zo
van God , en het woord van ,`fehova uit Sion en erufaleln
uitgaan ; het zou zich niet langer bepalen binnen de
grenzen , die het tot nu toe beperkten , maar zich wijd
en zijd verfpreiden. In liet vierde vs. is eene fchoone
afbeelding van de vreedzame gelteldheid dier geluk
tijden , die in deze belofte worden aangekondigd.-^igc
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Jehova zelf zal de regter en de fcheidsman der gefehilletn
zijn, hoe kan men dan langer oorlog voeren ? Alle vol.
ken der wereld zijn nu door banden van den Godsdienst
an ééri verbonden; zij zijn maar één groot volk geworen, zij hebben maar éénen Koning, Jehova, en erken
maar één zetel van zijn Rijk , Jeruzalem. Hunne-ne
gefchillen zijn dus broedergefchillen , waarvoor zij het
arnas des burgerkrijgs niet aangorden : neen! Jehova
un aller Koning beflist ze, gelijk het hem toekwam, de
gefchillen der flammen Israëls te beflisfen. Hij is de
regter, aan zijn vonnis onderwerpt men zich , en dus
wordt alle, oorlogstuig overtollig , alle krijgskunften
noodeloos. Men verfmeedt derhalve de zwaarden en
maakt. 'er fpaden of ploegkouters van; men verihieedt de
fpiesfen en. maakt ze tot fikkels en fiioeimesfen. De
vreedzame landbouw, die tegen geen oorlog beftand is,
noch in tijden van vijandelijkheid geoefend kan worden
vervangt nu het akelig wapengekrijsch; geen zwaard
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wordt opgeheven, geen oorlogskunst geleerd. Ziet daar
den tijds, dat Jehova's dienst algemeen zou worden, ook als een gouden eeuw van geluk en vrede voorgefteld!
In dat merkwaardig tijdperk, welk tusfchen de weder
uit de Babijlonifche ballingfchap, en-keringdJb
de vervolgingen van Antiochus verloopen is, kan merk
de aanvankelijke vervulling van deze Voorzegging plaat.
zen. In de dagen van het Nieuwe Testament , en de
aanmerkelijke verfpreiding van het Euangelium uit Sion
en Jeruzalem over geheel den aardbodem , vinden wij
een tweede tijdperk der vervulling ; maar echter ook
nog in een. flaauwen zin, en zonder eenige bijzondere
nationale betrekking op het zaad van Israël. In geene
der verloopen eeuwen van het Christendom kan men
dien gouden tijd des vredes en des geluks wedervinden,
die hier zoo uitdrukkelijk wordt toegezegd. 'Er is dan,
naar den inhoud dezer Godfprake , nog een tijd te
wachten, waarin Jehova op Sion zijnen rijkszetel zal
vestigen, zijn fchepter zal zwaaijen over alle volken á
van die alle gediend en gehuldigd zal worden, en waar
onder dit opperbeltuur van Jehova, eendragt, vre--in,
de en geluk ongefloord zullen bl.oeijen over den gan#'chen aardbodem. En dezen gelukkigen tijd, beide voor
Israël en het Heidendom , verwachten wij aan het einde
van de tegenwoordige huishouding der genade." Zulke
Theologifc.he kunsttermen als huishouding der genade,
hoe—..
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hoedanigen men ginds en elders meer Raiitreft, hadden
in een Werk van dezen vorm wel mogen achterwege
blijven.

De drie Boeken van Salomo. Door W. E. DE PERPONCHER.
Te Utrecht, bij J. van Schoonhoven. Troor. re4easiit
van den ilutheur gedrukt. In gr. 8vo.
e kundige en arbeidzaams DE PERPONCHER zegt,
in het Voorberigt, dat het voornaam oogmerk
van dezen zijnen arbeid, aan de drie Boeken, die men
gewoonlijk aan SALOMO toefehrijft , befteed , geweest
is, den tekst dérzelven zoo eenvoudig, duidelijk en klaar
uit te drukken, dat dezelve, op de eerfte lezing, kon
de worden verftaan , zonder veel uitleg te behoeven.
Waar echter deze, zijnes erachtens, volftrekt werd vereischt, heeft hij getracht, die in zeer korte aanteekeningen te vervatten. Bij den Prediker zijn dezelve wat
menigvuldiger en uitvoeriger, dan bij de twee andere
Boeken ; doch over 't geheel zoo fpaarzaam , dat het
beheele boekjen niet meer dan honderd-drieêndertig blad
vult. Daartoe behoort ook nog eene korte in--zijdea
'eiding tot de vertaling van het Hoogelied, over den 'inhoud en geest van dit Boek. Waarom ontbreekt dergelijke voor de twee anderen? Omtrent het Hoogelied ver'_
eenigt zich DE PERPONCHER met de beste hedendaagfche Uitlegers, die hetzelve houden voor eene verzaheling van verfcheidene , doch te zamen hoorende en
ëénen gang houdende zangftukjens, waarin de echte huwelijksliefde, naar den flijl en de wijze der Oosterlingen, wordt bezongen.
Aan eene nieuwe Vertaling van deze oude Hebreeuwfche Gedenkflukken had de verdienffelijke Schrijver,
hoe veel ook anderen voorgearbeid hebben , zich niet
moeten wagen. Taalkenners behoeven dezelve , bij de
Spreuken , met die van den Hoogleeraar MUNTINGHE
Hechts te vergelijken, om ze verreweg beneden deze
te vinden.
Ondertusfchen kan dit Werkjen voor hun , die de
grootere Werken van MICHAëLIS, VAN HAMELSVELD ,
MUNTINGHE en anderen zich niet kunnen aaufchaffen s
ware nuttigheid hebben.
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Brieven gewis/eld tusfchen Curatoren van 's Lands Univerw
fateit te Franeker en Profes/br E TINGA , van daar berepen naar Gionrrtgën. Te Groningen, bij J. Ooinkens, 18o5. In gr. 8v0. 28 bl.
.

e hoofdinhoud van deze briefwisfeling is deze; Da
Hoogleeraar TINGA was van Franeker naar Groningen beroepen. De Curatoren der Friefche Univerfiteit
e hem , bij die gelegenheid , een vriendelijken
vchren
b rief , waarin zij , 4 Aug. 1804, verklaarden , dat de
aanneming der beroeping door hun zou befchouwd worden , als een wezenlijk verlies voor de Friefche Hoo g.efchool, en dat het afflaan hen daarentegen ten hoogten
zou vérblijden , en zou opgemerkt worden , als het
vleiendst bewijs van des Hoogleeraars verknochtheid
aan de belangen en den luister der Univerfiteit. Hierop , na verloop van ruim veertien dagen , geen antwoord ontvangende, lieten zij , den 22fien van die zelf
maand , door een tweeden brief, door hunnen Secre--de
taris alleen q. q. geteekend , hun verlangen te kennen
Leven, dat de Heer TINGA zijn befluit toch , zoodra
mogelijk, mogt melden, terwijl het belang der Acade;iiie, de groote vacantie naar het einde loopende, vorderde, dat het Profesforaat, bij onverhoopte vacature, ten fpoedigften vervuld wierd. Zeven dagen later
maakte de Profesfor zijn befluit aan de Curatoren bekend, door een beleefden brief, waarin hij tevens meldde
voornemens te zijn, om , zoo lang het hem zou gegund.
wezen te Franeker te zijn, in zijnen post en betrekking
voort te varen, en vooral geduurende dien tijd te ver
af te doen, het geen tot'het nieuw beginnend-volgen
Academiejaar gefpaard was. Nu fchrijven hem Heeren
Curatoren, 8 Sept., op een geheel anderen toon; zij
zeggen verwonderd geweest te zijn over de bovengemelde indicatien van des Hoogleeraars brief , terwijl zij
deszelfs acceptatie van het beroep te Groningen , in
den loop der groote vacantie, en dus na den afloop van
diet annus Academicus, befchotiwden., als een einde van
deszelfs relatien niet de Univerfiteit te Franeker, zoodat het ongefchikt, , en zelfs prxjudiciabel voor de be•
gangen der laatfle Univerfiteit zou wezen, indien zijn
Hooggel. nog den tijd van eenige weeken continueerde,
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riet het geven van lesfeb, waarvan voor de jeugd geen
heil v'as te wachten, maar alleen liet voordeel op hemzeiacn zon redunderen, door continuatie van het tractement , dat , naar hunne gedachten , niet kon worden gecon^inueerd, zoodra de post vaceert, en daarvan
legale kennis is gegeven. Zij bedanken hem dus zeer
vriendelijk voor dc gedaane oW rte , om na de groote
vaca.ntie zijne leslen te vervolgen, zich vleiende , dat
hij zich vervolgènds, in alle betrekkingen , zal gedragen als een priraatperroon, - .rietas relatien net (Ie fleadenaie
te Franeker eheel zijn opge ozsden. Zij voegen 'er bij, dat
deze aan,íèhrijving in dier voege g cfchiedt, met overleg,
voorkennis en approbatie van het Departementaal BeIIuur, aan 't welk des Tloo lecraars voornemen , om in
veryrrrolg nog te Frane7er te doceren', ook opmerkelijk eu
vreemd was voorgekomen. De Profesfor bleef hun hier
niet lang antwoord fchltldig. IIij fchrijft hun, twee-op
dagen daarna , in rond Fr esc11, in zijn voorigen brief
alleen kennis gegeven te hebben van zin bolluit, maar
daarmede ,zijn post, als Iioogiceraar aan de Academie
te Franeker , geenzius neergelegd te hebben , 't geen
naderhand eerst moest volgen, en beroept zich op liet
oud en ftandvastig gebruik; volgends welk Profesforen , cene beroeping naar elders aangenomen , en daar
aan Curatoren kennis gegeven hebbende, hunnen-van
post bleven waarnemen , tot dat zij denzelven eindelijk
plechtig nederlegden, met cene aanfpraak bij liet Collegie van Gedeputeerde Staten. Niet kunnende vermoe
den , dat 'er in zijn geval van zon afgeweken worden ,
had hij gemeend , zoo lang liet traement liep, hij zich
te Franeker bevond, en zijn post nog niet in forma had
neergelegd, niet í1i1 te mogen zitten, en daarom beíloten , zijne lesfen, zoo lang mogelijk , te vervolgen.
©ndcrtusfcl^cn hadden Curatoren ook Rcátor en Senatus generalis gelast, om den Profesfor TINGA, destijds
Rector zinde , als een pr•iaet perfoon te befchou ven,
wiens betrekkingen tot de 1lcademie van Franeker waren opgehouden , waarvan hem , door een brief van den
Exre^Ior , die , in gevolge van dien last , het Rectoraat
waarnam tot nadere dispofitie, werd kennis gegeven.
Hoe vreemd de gedaane flap door Curatoren moge fchijnon, zij hebben denzelven getracht goed te maken, in een
naderen brief aan den Hoogleeraar TINLA , geteekcnd
24 Sept. Zij beroepen zich, ter hunner verdediging,
LE'ÏT. 18o5. NO. 9.
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op het ongunílig oordeel, 't welk zij wisten, dat bij
het Departementaal Beftuur over des Hoogleeraars voornemen , om nog eenige weken na de groote vacantie zijne lesfen te vervolgen, werd geveld, op de neiging,
die 'er toen reeds bij dat Beftuur fcheen te zijn , out
alle ambtenaren, in cas van vacature , tot den dag der
vacature toe , en niet langer , te betalen , het welk nu
was geconfirmeerd, door een expres befluit van den 17
Sept. 1. 1. ten opzichte van vacerende Profesfgraten, en
op het .verfchil, dat zij meenden plaats te hebben tusfchen de geii.11egeerde gevallen van de Profesforen voor.DA en BRUGMANS en dat van den Profesfor TINGA ,
terwijl deze NB. op eene onbepaalde wijs had te kennen gegeven , dat hij het beroep te Groningen had aangenomen; 't geen bij hun wier d aangemerkt als nederlegging van liet Profesforaat te Franeker. In het onderichrift zeggen zij nog, door gemelde Pefolutie van
het Departementaal Beíltiur,, zoodanig aan banden gelegd te zijn, dat zij, bij geene mogelijkheid, de continuatie van eenige lesfen, althans onder het genot van
Benig honorarium, zouden kunnen toeftaan, zonder vi
lipendie van de hooge orders. Nu i"clhrijft Profesfor
TINGA, om niet door ítilzwijgen te fchijnen zich zelven in 't ongelijk te ítellen, nog uit Leeuwarden 3o Oct.
een brief aan den Heer Curator CONRADI, onder wiens.
oog hij de verdediging van zijn gehouden gedrag goedvond bepaaldelijk te brengen , omdat deze, benevens
den Heer SIDERIUS, afwezig was geweest, toen de voor
hein onaangenaame letteren van 8 Sept. hem in handen
kwamen. Hier beklaagt zich de Hoogleeraar, niet ílechts
in 't algemeen, over de ontzetting van zijne betrekking
op de Academie, door Curatoren alleen op dien grond
gedaan , omdat hij hun had kennis gegeven van de aanneming der beroeping te Groningen; maar ook nog daarenboven over derzelver vreemde. handelwijze , om hein
van zijn post aan de Academie reeds 29 Aug. vervallen te
rekenen, offchoon men denzelven eerst 8 Sept. had doet
ophouden, en dat wel, zoo als men voorgaf, op expres
bell uit van het Departementaal Beftuur, het welk echter niet voor 17 Sept. is genomen , en waaraan dus Bene
terugwerkende kracht is gegeven. -- In h.et Voorberigt wordt de Lezer nog opmerkzaam gemaakt op zeker gezegde, in Bene Misfive aan het Departementaal BeItuur, bij welke de Heer CAMPER zijn post, .i s Cura,
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tor der Academie, daarna heeft nedergelegd: „ Geene
veertien dagen waren 'er verloopen, (na het openvallen
der vacature in de Godgeleerdheid, door liet verroepen
van den Hoogleeraar TINGA) of een der leden van Ui.
vergadering urgeerde reeds op het befpoedigen der nominatie, enz. En daar was echter geene vergadering van
Curatoren geweest! 7a ! de afwezigheid van twee leden had
zulks onmo°elijk gemaakt."
Wij ont%ouden ons van aanmerkingen , over deze
briefwisfeling, die elk onpartijdig Lezer , uit den opgegeven inhoud, wel bij zich zelven zal maken.
of Levensgefchiedenis van eenen Zeljlevlekker,
waarin bijzonderlijk het nadeel wordt aangewezen, ontfpruitende uit het Jlilzwijgen van Ouders en Opvoeders
jegens de feugd ten aanzien der Teeldrift en hetgeen
daarop betrekking heeft. Uit het Hoogduitsch. Te Amfierdaan, bij W. van Vliet. In gr. 8vo. e8o bl.

JANSERIL,

l wederom een Gefchrift tegen een kwaad, hetwelk
door gene Gefchriften zal worden uitgeroeid. Gelijk wij voorheen reeds opmerkten, dat wij van de meerdere opmerkzaamheid der Ouderen en Schoolopzieners
hier voornamentlijk, zo niet alleen, hulp verwachten,
fo voelden wij dit ook nu ; ook dit Gefchrift zal de
reeds befinette jeugd niet beteren. Daar liet als eene ware
gefchiedenis voorkomt, vervallen onze aanmerkingen,
die wij maken konden, hoe het verhaal doelmatiger en
neer krachtig voor de jongheid kon worden ingericht.
Zeker is de gefchiedenis treurig genoeg ; twee zijner
speelgenoten, en daaronder zijn lief beminnelijk meisje,
door dit affchuwlijk kwaad de vroege flachtoffers van
Benen akeligen dood, en hij zelve naauwlijks gered, en
levenslang voor vele vreugden des levens bedorven; een
verzwakt en ongelukkig echtgenoot, en het hart met onvoldane begeerten en wroeging en naberouw vervuld! —
En ware hij maar vroeg genoeg gewaarfchuwd! De onverfchonelijke onachtzaamheid, domme verblinding en
belachlijke fchaamte zijner opvoeders , tegen zo vele
wenken , waarnemingen en ftellige aanwijzing , waren
de bronnen van het ongeluk. Voor Ouders en Opvoeders kan daarom dit Boek, dat wel gefchreven is, en
tenen goeden overzetter vond, nuttig zijt. Waarom
toch
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toch waarfchuwt men zijne Kinderen voor alle •andere
ondeugden ; en alleen voor deze zo h,00gstgevaarl ke
niet, waarmede, helaas ! zich zo velen bezoedelen ? -Wij herhalen dus onze reeds vroeger gegevene opwek
wel met te meerderen aandrang , naar mate-king(*),e
wij dagelijks al meer van het noodzakelijke derzelve
overtuigd worden. Liefderijk achtgever op zijn Kind
zal het tijdlip aanwijzen, wanneer men duidlijk en onbewimpeld fpreken moet; — vroeg onderricht in de na
geeft al vroeg aanleiding, en voorkomt-tiurgefchdns
zeer veel kwaads; — en als het hart vervuld is met de
gedachte aan den Alomtegenwoordigen, zal de trouwe
waarfchuwing van den tederen Vader, of de lieve Moeder, voorzeker niet zonder werking blijven. Gefchriften over deze ondeugd zouden wij der jeugd niet in handen geven , althands niet onvoorbereid; en men zorge•
vooral , dat men nimmer het antwoord ontwijke op
eenigerhande vraag nopens dit kwaad; dikwils had een
onbewimpeld antwoord op de vraag van den aankomen
Jongen, dien toch altijd bij den eeroen flap het gs--den
weten klopt , het kwaad nog kunnen verhoeden.
(*) Zie onze Letteroef. 18o4. b]. 368 en 542.
Verhandeling over de hardamandelen, derzelver nut, voor
menigvuldig gebruik , inzonderheid tot-trefijkhdn
Bene uitnemend gezonde en goedkoope KoffI ;, als mede
tot 0/if, Brood, Brandewijn, Orfade, T/anille, Desfert, Poeder voor het Yee, e. z. v. Door J. L. CHRIST.
Uit het Hoogduitsch. Opgedragen aan de Maat fchappij
van Landbouw te I1mf door P. G. WITSEN GEIJSBEEK.
Te Arnjleldam, bij J. G. Rohlof.. In gr. 8vo. 48 bl.

D

e Indifche Producten, door verfchillende oorzaken,
en bijzonder door den aanhoudenden Oorlog, zoo
aanmerkelijk in prijs geftegen , en voor het algemeen
minder verkrijgbaar geworden zijnde, is men inzonderheid in Duitschland bedacht geweest , om de fchaarsheid,
en liet gemis derzelven, zoo wel omtrent het huishou-.
delijk als geneeskundig gebruik, door andere minkostbare gewasfen, en die ook binnenlands kunnen voortgeteeld worden , te vergoeden. -.— De algemeen gelief:
^ooSde en thans zoo dure 1iofj natuurlijk ook in aanmer-
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snerking gekomen zijnde, heeft men zich toegelegd, om
fiurogatien voor dezelve uit te denken en aan te kweken. Daaromtrent zoude men echter in den eerhen opIlag te recht kunnen vragen, of wij menfchen niet zeer
inconfequent handelen ; terwijl , toen de Koflïj, door
baren matigen prijs, algemeen-verkrijgbaar was, men
van alle zijden het nadelige en gevaarlijke voor de gezondheid, van dien warmen drank, uitíchreeuwde , en
een groot getal kwalen daarvan wilde afleiden; en dat
neen thans , daar zich de gelegenheid opdoet, dat men
dezelve, wegens haren zoo geweldig verhoogden prijs,
snoet laten varen, wederom even ijverig is, om middelen aan de hand te `even, waardoor men zich op eene
goedkopere wijze van warme dranken zou kunnen
voorzien ! Dan, behalven het thufirs non tolkt ufuin,
dient hier ook in aanmerking genomen te worden, dat
de nadere ontwikkelde denkbeelden , omtrent de uitwerkingen van warmte en koude op ons ligchaam, ons geleerd hebben , dat het niet overdreven gebruik van matig - warme dranken op verre na dat nadeel voor de gezondheid niet te wege brengt , 't welk men daaraan
heeft willen toefchrijven; en dat de kwade gevolgen, die
enen op het misbruik der Koffij heeft zien ontflaan , veel
eerder door die plant zelve , uit hoofde van hare beitanddelen , kunnen veroorzaakt worden ; welke echter op
verre na niet zoo menigvuldig zijn, als men volgens
HAHNEnrAN zoude moeten veronderltellen, die onlangs
de Koffij als een der ergfle langzaam werkende vergiften
(in den algemenen zin) afgefchilderd heeft; terwijl toch,
de goede oprechte Koffij ook hare goede zijde heeft. In dier
voege ziin dan de evengemelde pogingen, omtrent het
thans bijna onmisbaar geworden gebruik der warme dranken, niet alleen als een middel van bezuiniging, maar
ook geneeskundig befchouwd, van een wezenlijk belang
voor de Maatfchappij ; waaromtrent men echter dient
in het oog te houden , dat die gewasfen, welke als fur: o;atien der Koffij zullen dienen , behalven dat ze den
Tinaak eenigzins behoren te voldoen , ook door derzelver
hocdanigheden niet fchadelijk kunnen worden; en dat
bet dus geenszins onverfchillig is, welke middelen daar
worden voor eflagen. — De Aardamandel nu, van-toe
welke in vroeger tijd SCHTi7CHZER, LAMARK , VILLARS,
-

IESFONTAINE uitvoerige befchrijvingen geleverd heb
onder de veelvuldige furrooatien der Koffij,-ben,fchijt
die
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die aangeprezen en in gebruik geraakt zijn , volgens
de nadere onderzoekingen omtrent dezelve door JucH,
BUCKING en PREUSCHEN , zoo wel door derzelver
fmaak als beflanddelen, best aan het oogmerk te zullen voldoen, het welk dan ook de Schrijver van dit
Werkje op eene beknopte en echter duidelijke wijze
tracht te betogen ; ten welken einde hij , na vooraf eene
botanifche befchrijving van dezelve gegeven en die
met twee Plaatjes opgehelderd te hebben, al het noodwendige omtrent de planting, en verder al het gene deze
vrucht en derzelver bereiding ten drank betreft, verhandelt ; wdarop hij nog eenige bijzondere aanmerkingen laat volgen omtrent het eeconomisch nut ,
welk die Amandelen, behalven als furrogaat der Koffij,
konden hebben , het geen door twee verfchillende
getuigfchriften , die het gezegde bevestigen, befloten
wordt; van welk alles wij het nogtans overtollig achten eenig uittrekfel te geven, dewijl wij met grond verondertlellen , dat dit boekje, waarvan de vertaling in
goede handen gevallen is , algemeen zal gelezen worden. Een enkele misfag kunnen wij nogtans niet onaangemerkt voorbijgaan, die wij, het origineel niet bij
de hand hebbende, onkundig zijn, of aan den Schrijver, of wel alleen aan den Vertaler, zij toe te fchrijven;
en deze is, dat, volgens het op bladz. 20 en 21 opgegeven chemisch onderzoek, de bettanddelen van ioo
delen, io6 delen uitmaken (*); terwijl deze opgave bovendien ook niet ftrookt met het gene de gestelde Hoogl.
JueH aangemerkt heeft (t). Zoude hier ook eenige.
ver.
(*) De opgave aldaar is aldus: — zoo delen bevatten
Water
0,30
Stijffelmeel
os i i
Olij
0,05
Extra& , 0,07
Harst
0,53
(t) Deszelfs opgave is:
Water
O,30
Stijffelmeel
0,1
Olij
0,05
Zuikeragtig extraa 0,07
. .
De- rest
0,47 fcheen eene lijmige vezelige
ftoffe te wezen , gevende geroost o,06 a 0,07 een
volkomen harst; waarom die Schrijver ook vermaant„
die vrucht niet te clerk te roosten:
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gerwarring plaats gehad hebben, met die 0,47 beflanddelen vezelige ífof e en de o,o6 delen harst, die door het
roosten daar uit getrokken worden?
De Zaai - amandelen zijn bij den Uitgever van dit
Werkje te bekomen, tegen 24 fiuivers het ioo , enz.

De Aarde, of Befchrijving van de Natuur en Zeden der
Landen en Volkeren. Naar het Hoogduitsch van T. c.
M. REINECKE. Ii?e Deel. Te AmJierddm , bij C.
Timmer. In gr. 8 vo. 340 bl.
en Voorberigt is beftemd, om den aart', aanleg en
uitvoering te doen kennen van een Werk, welks
Eerfle Deel voor ons ligt, en door zeer veele kan ge
worden. Wij fchrijven het woordlijk af. „ Dat,-volgd
„ wat Natuur en Zeden, in ieder gedeelte der Aarde,
weetenswaardigs aanbieden ,wat daarbij niet alleen de
„ zaak van het geheugen is, om, ten onderhoud, in
eene geregelde orde te verhaalen — is het oogmerk
„ van dit Boek. Hieruit blijkt, wat de Leezer daarin
„ al of niet te zoeken hebbe." — Wij hoopen, dat
dit anderen klaarder blijken moge, dan het ons
voorkomt : doch misfehien dat het vervolg zulks opheldere. Wij vaarera daarom met overfchriJ ven voort.
„ Hetzelve bevat meer dan afgebrokene Afmaalingen
„ van bijzondere voorwerpen, zonder, noch een Leer„ boek der Natuurkundige Geögraphie, noch van de
Land- en Volkskunde te zijn. — Het hoofdvoorwerp
„ is overal de Mensch, en wel in zijne naaste huislijke
betrekkingen en bezigheden', het Volk in zijn geheel,
en de talrijk{ie clasfen van hetzelven , meerder dan
de hoogere en befchaafde Standen , die zich in de
befchaafde Landen overll meer of minder gelijk zijn,
„ en nog meer het Land dan de Steden. Onder de natuurlijke voortbrengzelen der Landen , zal dus alleen
„ hoofdzaaklijk van die gefproken worden, met dewel,,, ken de Mensch zich bezig houdt , die voor zijne huis, houding, zijne handwerken, van gewigt zijn. Voi„ komene opgaven van andere natuurlijke voortbreng„ zelen behoorden hier niet. Even zo min zal 'er van
Politiek . Statistiek en 1 oposraphie gefproken worden. Ook bij de natuurlijke flefchrijving der Landen
,, zijn
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,, zijn alle die dingen weggelaaten, die liet oog op eens
goede Kaart, volkomener en. beter, dan eenige Be„ fcorijving leert, b. v. ligging, geDalte, grenfèn en
dergelijken. -- Aanliaalingen zal men in een Werk,
„ dat alleen dient, om geleezen te worden , maa niet tot
„ de fludie der Weetenfchap beflemd is , toch niet ver„ wachten. Wie met de Litteratuur van dit vak oenig„ zins bekend is , kent daarenboven de bronnen."
Meer fcheemering, dan licht, is voor ons, nit deeze.
breedere ontvouwing, opgegaan. Het Werk zelve leezende, vonden wij nu eens, in de behandelde onderwerpen , meer opheldering van des Schrijvers bepaald doel;
dan weder troffen wij zaakcn en bcf'chrijvingcu aan, die
'er min mede fchcenen te frooken , en liepen over de uit
voor- en onderwerpen. Wij zouden dit-gemonflrd
niet zeer veele voorbeelden kunnen flaaven; en zal zulks,
bij de nadere ontleeding des 4'Terks , den Leezer in 't
oog vallen. Ook vinden wij ilanhaalingen, tot flaaving,
van het bijgebragte , in menigte, terwijl elders op een
enkel men zegt wordt afgegaan , en Beenzins de grootfile
keurigheid doorftraalt in het opgeeven der gronden ,
waarop veele vermelde bijzonderheden rusten. De flijl
is zeer ongelijk. Het 1k7cdéi -d^^itseh, of 't geen daarvoor
wordt opgedischt , heeft een Darken Hoogduitfchcn geur.
Gemaaktheid, 't geen men veelligt voor geestigheid wil
doen doorgaan , voert foins de pen. Wij behoeven, ten
bewijze , alleen den aanvang af te fchrijven. „Wij
„ woonen op Benen Kloot, met den welken wij, zon„ der 'er iets van te befpetiren, jaarlijks eene Rcifc van
„ niet minder dan 65 Millioenen [welke ?]: doom liet
„ Heelal of Waereldgehouw, afleggen. Dit 'is. aanmerkelijk genoeg, inzonderheid indien men bedenkt , dat
„ men deeze Reife zonder eenig ongemak, en gerust op
„ zijn floe! zittende ,. aflegt. Doch daar bij draait het
„ schip, op 't welk wij gerust door de lucht des hemais vaaren, jaarlijks 365 maalgin rondsous zichzel-„ ven, en dit verlengt onzen weg nog op eene aanmerkelijke wijze. Wij vaaren niet,_ wij díansfen; het is
„ cene fchoone wenteling, om een fchoon lichtend Mid„ denpunt , het welk als. een heerlijk lichtende kroon
„ in het midden van onze danszaal hangt ,". enz. enz.
Zo luidt de aanhef van de befchrijving der Tszee, die
de lice Afdeeling deezes Werks uitmaakt. Wij treffen
daar aan , Poolets der farde. 4anbelang van het berei,

—
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reiken der Poolen. — Begin van de Poolwateren. — Ts. -•
LT^ording van Ti. — Verfcheidenheid van Ys, en de Tsbergen. - Past/laand 9's. -- Luchtjlreek. -- Moeilijkheid
van de Paart in de Yszee. — Invloed op de Gezondheid. —
i dartJhiijflinkheid van de Noordpool te bereiken. -- luid
dien einde. — Het Poolland. Wij-d,/en;ivorjlagt
hebben deeze opgave gedaan van de Afdeelingen in dec-

zen aanvang des tV'erks, die telkens met onderícheidin-

gen en bijzondere opfchriften voorgedraagen worden :
erne íchrijfwijze , wel voorkomende het doorloopend
voortzetten eens \Verlas zonder Afdeelingen , waarover
wij nu en dan klaagden ; doch dit loopt in een ander
door ons gewraakt uiterfte — het filipperen. Dan de
Schrijver is zichzelven hierin gelijk , uitgenomen dat
wel eens dc Bene filippering in de andere loupe.
De Ilde Afdeeling befchrijlt de Onbewoonde Tilanden
van de 2 s:-ee , als Spitsbergen , - Nova Zenzble, en klein
als het Ian eJiagen Eiland; dit is zeker een ichrijf--der,
of drukfeil voor jura Ilhijen Eiland.
Veel grooter is de IIIde Afdeelin;, Noorwegen getiteld. Naa den omtrek des geheels, vindt men deGebergten befchreeven , zo van den cerften als van den tweeden
Rang , en afzonderlijke merkwaardige Bergen , IIolen,
Rotsbreuken ~ Wateren , niet de bijzonderheden , die
daartoe gebragt kunnen worden — Lucht11reek. Naa dit
alles komt de Schrijver tot dc Bewoonderen , in zeer veele
Afdeclingen voor 't oog gebragt. Bijzonder wordt 'er
gehandeld over liet gebruik der Bosfchen , alsmede van
den Bergbouw -- de Veeteelt — de Jagt — de Vogelvangst — de Visfchcrij. Naa al het welk de Standen
des Vollas volgen. — Over de Tinlappen laat de Schrijver zich in 't breede uit, niets, om zo te fpreeken, over.
Maande , wat tot cene Voll.sbefchrijving behoort ; tot
kleinigheden afdaalendc, die van zeer weinig belangs
zijn; als, bij voorbeeld , van de Ziekten der Lappen ha;tdelende, en dcrzelver geneezing, meldt hij onder audcre even min belangrijke bijzonderheden : „ wa n neer
„ een Lap, die zeer veel aan de oogen lijdt, bebcurt
„ dat zich een vlies op de oogen vast zet en liet gezicht
verduisterd, dan heeft hij een geheel eigen middel om :
„ zich daarvan te bevrijden. Lij zetten naameulijl. een
„ leevendige Luis in het oog, die door derzelver be„ wee-ing het vel losmaakt
Vrij breed is de Schrijver over de Fabelleer en Gods
Cc 5dien.
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dienilige gebruiken der oude Finnen; alles uitwijzende,
dat de oude Godenleer der Finnen door het Christendom
wel verdrongen is, en langzaam vergeeten wordt; doch,
een groot gedeelte van hun bijgeloof kleeft hun nogg aan :
alleen bedrijven zij hunne Tooverijen , uit vrees voor
firaf, zeldzaamer en zeer in de f'ilte. Ilet goede volk
gelooft de nieuwe Leer, die de Zendelingen hun aangebragt hebben , wel op liet woord; maar te dier oorzaake aan zijn Saiwo en Toovertrommel niet minder. Zeer
veele van hunne droomerijen hebben zij niet het Christendom zamengelinolten, en zijn daardoor des te onuitroeibaarder geworden.
De IVde Afdeelïng is aan de Eilanden Ferroë gewijd,
of aan die Groep van zeventien groote bewoonde en
zevenëndertig kleindere onbewoonde Potzen-eilanden,
die, verre van allen Land, eenzaam in den Noordlijkén
Oceaan als nedergeworpen zijn. Dit laatfle gedeelte is
het mintie niet deezes Eeroen Deels; fchoon 'er ettelijke bijzonderheden in voorkomen, die, even als veele
in de voorgaande Afdeelingen, wel zeer, om aangenomen te worden, voldingende Aanhaalingen uit geloof
Schrijvers zouden verdienen. Wij konden ,-wardige
onder liet leezen dcezes Werks, niet nalaaten, bij wij
te denken om een oud Boekenmaaker in ons Vader--len
land, SIMON DE VRIES.
Het Plot des Voorberigts vermeldt, dat het volgende Deel
Tsland, „'t geen, wegens eenige nog niet gebruikte bron„ nen, niet naar behooren in dit Deel geplaatst korde
, worden," alsmede Noord -America zal behelzen. Met
hoe veel refits hebben wij, in den aanvang van het vermelden deezes Boekdeels , gefchreeven , dat het van zeer veele
kan gevolgd w orden! FIet Hoogduitfche Werk is ons onbekend. Wij twijfelen , of het eene Vertaaling , dan
eerre Navolging zij. Het gewaagen van „ nog niet ge.,; bruikte bronnen," Ysland betreffencie, doet ons ecne
Navolging vermoeden. Dan wij zullen misfchien dien
twijfel bij een volgend Deel kunnen oplosfen.
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Aangetekende Bijzonderheden mijner Reis van Lijjtand naar

italic, door A. VON KOTZEBUE . Met een Carieatuurplaatje.
Uit het Hoogduitsch. ijle Gedeelte. Te .49nffeldam , bij
H. van Kesteren , 105. In 8vo. 190 bl.

Schrijver , dezelfde fchrijfwijze ; onderhoudend
D ezelfde
en naïf, doch daardoor ook wel eens wat oppervlakkig en

ontijdig aartig; over 't geheel, echter, onderrigtend en belang
inboezemend —voedzel dus beide voor verfland en hart. En
ziet daar, Lezers! altvat wij thans ter herinnering nodig achteden, na onze beoordeling van 's Mans verkorte Reis van
Berlijn naar Parijs (*) en derzelver volledige Uitgave, onder den Titel van Herinneringen uit Parijs (t), van welker
eerl}e de nu aangekondigde een pendant mag heten, beter
dan een vervolg, gelijk het Voorberigt wil; met deze alzins
gunftige onderfcheiding , dat, volgens gezegde Voorberigt,
hier niets verkort of weggelaten is. — Doch verzellen wij
nu, op eene even gemaklijke als onkostbare wijze, den Heer
VON KOTZEBUE op zijne Reize naar Italia.
Na iets ter Inleidinge , over 's menfchen aangeborene neiging tot verandering , zedert eene halve Eeuw in Europa geweldig toegenomen, van de Wetgeving af tot de Straatliedjes
toe, waarbij wij het vermaak genieten van uit de tegenwoordige Eeuwigheid van eenig Stelfel in de aanbrekende Eeuwigheid van een ander over te fpringen, past hij zulks toe
op het reizen. „ Onze Voorvaders ," zegt hij , „ zaten fill,
en lazen in den Bijbel het gebed: „ Dat uwe vlugt niet ge„ fchiede in den winter." Ook in den zomer, als geen bezigheid hen daartoe noodzaakte , bleven zij liever te huis ; maar
moesten zij nu en dan eene reis van twintig mijlen doen, dan
namen zij affcheid van de gantfche familie, weenden eene
quantiteit traanen, maakten ook wel hun testament. Thans,
lieve Hemel ! thans weet men het naauwlijks een paar dagen
van te voren als men naar Parijs of Londen wil reizen; men
fpringt even zo zorgloos in de reiskoets , als men voormaals
in den draagfioel flapte om zich tot een middagflaapje naar
de kerk te laten dragen." — Hij voor zich reist om ervasingen op te doen. „ Ervaring," zegt hij, „ is eerie munt,
die door de gantfche waereld geldt, en wier flempel nooit
afflijt. Hoe menige regel van levenswijsheid, die ons S iLOBio's helaas! te weinig gelezen fchriften bewaard hebben, is
heden nog zo treffend als voor een paar duizend jasren !"
-- Regt zoo, Heer ROTZEBUE !

-

De IIde Brief behelst eene warme loffpraak op den Rns/f-
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C) Zie onze Letteroer. voor 1804. No. XIIT.
....^,..~~ voorNo. 111 en 1V.
(±)

404

A, VON KOTZEBt1E

fch aa Keizer ALEXANDER, die ih 18o4 zijne Duitfcle Provin€ien doortrok goeddoende, en geen liefde, maar meer daft
die, hartstocht agterliet. a— De 11Ide, 25 Aug. 1804 gedag
teekend, is Bene vreeslijk-fchone beschrijving van een Onweder boven het Meir Peipous. -- De 1Vde brengt ons te Dor.
peat, wear de Studenten met helmen, ja ook niet fabels, gelijk Milit=airen naar het Kollegie gaan, en de Reétor een
hoed met vederen draagt: „ wanneer zij," voegt KOTZEBUE
'er niet onaartig nevens, „ om den Helm van MINERVA h :aren
Uil maar niet vergeten , kan men hun dit vermaak tvel gunren." Overigens worden de Lijf- en Elistlander Studenten
om tb.efchaafd- en wellevendheid boven alle anderen geroemd.
De Vde Brief leert ons liga kennen ,als eene door bloeijenden Handel welvarende Stad, die het zeldzaam fchouwfpel
oplevert van eerie vereeniging van den handelgeest met kunstgevoel, befchaafde levenswijze, en neiging tot de edelfie wel
waarvan hier trekken worden opgehaald , die ,-daighe;
wanneer zij in DuitschlRnd gebeurden , volgens de eigene bekentenis- van KOTZEBUE, in vijftig nieuwspapieren en maand-.
werken zouden uitgebazuind worden. ---- Eene welgelukte
Luchtreize van den zedigen, doch koenen ROBERTSON geeft
aanleiding tot deze uitweiding, die onze jeugdige Lezeresfeii
inzonderheid fmaken zal. „ L twijfel geen oogenblik dat
zien de be:liering des luchtbols eerlang vinden zal; ja, ik
ben verzekerd dat men dezelve reeds zou gevonden hebben,
bijaldien .Hechts, gelijk vermoedelijk bij de eerde zeebouwers,
de groote leermeester Nood zijne item verheven had. Zolang
de luchtreizen enkel ondernomen worden om nieuwsgierige
kijkers eene vertoning te verfcha%n, zolang zal het wel bij
het opflijgen en nederdalen , naar willekeur der winden , blij
maar laat eens Bene foort van nood, inzonderheid hon--ven;
gersnood en minnenood, een flout en werktuigkundig vernuft
aangrijpen, en sfags zullen wij de luchtbollen zo talrijk als
de zwaluwen zien rondzweven. Dit denkbeeld is het dat mij
iedere luchtreis dubbel belangrijk maakt. Ik verbeeld mij , hoe
fpoedig misfchien ! een beminnend jongeling, geheel in fliite, zonder deze menigte volks om zich te vergaderen, uit
zijn' eenzaanien tuin bij nacht zal opflijgen , om Bene honderd mijlen verre wonende geliefde met een' goeden wind te
bezoeken ; of hoe een tedere huisvader, die in eerie beleger.
de find vrouw en kinderen honger lijden ziet, zich éénsflags
koen in de lucht verheft , boven de hoofden der vijanden
trotferend heenzweeft, op den bodem zijner vrienden zijne
gondel met brood , in plaats van ballast , bevragt, en na wei
zeepraal wederkeert. Wil ik iagchen, dan ver -ldgureni
ik mij een' fluiker met kostbaare kanten beladen , die-beld
een' dikken toerenden tol- infpelktor, in den eigenlijkflen zin des
wuo;ds, zand in de oogen flrooit; of een' moedigen FAU-
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ffi^.Qs , die midden in den tuin van een nonnenklooster, tot
g:ooteu fchrik der oude abtdisfè , nederdaalt. Ila ! welic
een nieuw , onafzienbaar veld voor de romanfchrijvers ! hoe
zuLen de ridders en geesten uit elkander ftuiven, wanneer
de luchtreizigers verfchijnen! " — GARNERIN, de beroemde
z!aijverige Mededinger van I,OBERTSON, was bij de flraks gemelde Luchtreis tegenwoordig: „ deze kleine man," zegt
KOTZEBUE , „ heeft overal den naam van hebzuchtig achter
weten de vogels, die hij in dc lucht-ge?atn,misfch
bezocht , een lied daarvan te zingen."

Brief VI , tusfchen Riga en Berlijn gefchreven, levert niet
veel belangrijks op; zoo ook de Vilde, uit Neurenberg,
waar de Fr-araf!zen vele fporen agterlieten, dat zij daar buis
gehouden hebben! De VIIIl e, uit flugsburg, vangt aan met

eerie grappige klagte van en troostrede aan de Poedergoden ,
alias Paruikmalters , die, voorheen feats Stervelingen bedienen
enkel Goden frifeeren. Immers de H. Maagd -de,ni,aur
liet Kind JESUS enz. prijken in de .4ugsburgfc;ae Kerken met
welgepoederde Allongeparuiken. Een rijke bron voor KOTZEru 's Iátyriek vernuft. jammer dat het Ongeloof in hem geen
even ernfiigen beftrijder vinde , als het Bijgeloof een ongenadigen heipotter! Dan toch konde hij opbouwen, daar hij nu
fiegts afbreekt. En is een vroom en welmenend Bijgeloof
niet nog nader aan het ware Christendom, dan een driest, met
alles fpottend Ongeloof? — Doch laat ons voortgaan. —
Te Augsburg is een zware Reen met een daaraan vastgemaalkten ring te zien. Wie denzelven niet één vinger kan oplig.
teil, verkrijgt de eere van zijn naam aan den wand te mogen
fchrijven. Ook de naam eerier Jonkvrouwe flond daar te lezen. „ Wie eenfinaal," voegt de luimige KOTZEBUE 'er nevens , „ deze Heldin trouwt, zal toch wel met eenige huivering daartoe befluiten; want de Hemel heeft haar de kracht
verleend om de heerfchappij te betwisten." — Eenige zoogenoemde Mirakelen worden voorts grappig befchreven.
De Xde en Xlde Brief zijn uit Tijrol gefchreven, de na
welk Land hem die van ZwitferlanJ-turfchonedva
niets fchijnen toe te geven. De weg tusfchen Feuesfen en
Reitti , b. v. , noemt hij een esprit de let nature, als waar de
natuur hare fcliooni}e en verhevenfte voorwerpen uit de gehele waereld zamengelezen en in een eng beftek uitgeflort
heeft; zoodat hem, die gevoel heeft, de tranen meer dan
Eé ns onwillekeurig in het oog dringen. KOTZEBUE fpreekt
voorts met warmte van de Tija•olers, die veel houden van interesfante herinneringen, en overal , uit vrome erkentenis aan
een' of anderen Heilig, aan den rijdweg op de f}eile bergen.,
afbeeldingen op kleine houten borden, omtrent een voet in
's vierkant, met grove kleuren befchilderd, hebben opgerigto
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ten gedenkteeken van doorgetiane gevaren. Zij worden voorti
gekenmerkt als hartstochtlijke liefhebbers van de Jagt.
Infpruck, Brief XII, door den groenen Injiroom befpoeld,
is eene morsfige Stad, die weinig merkwaardigs oplevert. In
de oorden van daar tot Portici wordt de fchone land!ireelt
hier en daar door de oneindige menigte ontbladerde bomen
misvormd, die aldaar ingezameld worden om het vee 's winters voeder te verfchaffen, dat met graagte de bladeren van
den Es, Olm en Eik nuttigt.
In het Mufeum te Portici zag KOTZEBUE vele merkwaardigheden uit de voor agttien Eeuwen door den Mefuvius bedolvene Steden Pompeji en Herkulanum ; het belangrijkfte,echter,
waren een zestienhonderd Manufcripten, die men in Ber•kuhrnuna in twee vertrekken van een huis vond; zij gelijken verkoolde, ten dele ook verfleende houten knuppels, zwart en
kastanjebruin; en deze, naar de wijze der Ouden opgerolde,
brokkelige Manufcripten worden thans, dooreen hier befchreven werktuig, met onbegrijplijke moeite ontrold en voorts
Ontcijferd : tot heden heeft de fleer HAITER , een EngPlschman,
die aan het hoofd van deze verbazende onderneming is , vijf
Schrijvers ontdekt , FILODEMUS , EPIKURUS, FEDRUS, DEb7ETRIUS FALEREUS, en KELATOUS; en vleide hij zich, op dien
tijd, een POLYBIUS onderhanden te hebben. Een LIVIUS, Z0o
't fcheen, was zoo brokkelig, dat het ontrollen onmogelijk
was. Deze Manufcripten zullen gedrukt worden.
Pompeji is het belangrijk onderwerp van den breden XIVden
Brief. Eene grote rijke Stad, die agttien Eeuwen lang diep
bedolven lag , toen , het doodkleed van astb van zich werpende, als uit het graf verrees , en voor de eerfte maal weder
van de zon befchenen wierd, is voorzeker éénig in de waereld; overwaardig dus, om met den gevoelvoller Schrijver
te betreden. Gezegend, zeggen wij hein gaarne na, zij de
nagedachtenis des Wijngaardeniers, die, in de vorige Eeuw,
met den eersten floot des fchoffels in de aarde, het toeken ter
opfl;anding van eene Stad gaf! — Sidderend gaat men door
de onbewaakte poort van het zelfde Pompeji, 't welk SEnEcA en TACITUS eens de beroemde KampaniJche Stad noemden.
Kopers en verkopers wemelden voor deze poort, in deze
thans ledige traten. Thans zijn de gebouwen zonder daken ;
maar nog zijn in de firaten de fporen der raderen zigtbaar, die
hier vóór agttienhonderd jaren rolden. Blijven wij een oogenblik, met EOTZEBUE, voor dezen winkel ílaan, alwaar men
warme dranken verkogt. Wij mogten den bewoner bij zijn'
naam roepen; hij fchijnt flegts om eene kleine verrichting
zich voor een' korten tijd verwijderd te hebben, misfehien
om de vaten weder te vullen , die in dezen kelder lagen. De
marmeren tafel draagt immers nog de kringen der drinkfchalen,
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Icn , die de drinkers , zoo even vertrokken, hier nedergezet hebben. — De wijze, waarop men eene gantfche kamer
zeer flerk verwarmde, heeft inzonderheid's Reizigers aandacht
getrokken : „ 'er wierd , namelijk , langs den gewoonen wand
een tweede, op eenigen affland van den eerften, opgehaald.
Daartoe nam men groote vierkante tigchelfleenen, die aan de
binnenzijde, gelijk onze dakpannen , een' ƒlompen haalt of
punt hadden, zodat zij als 't ware den eerflen wand daar.
mede van zich afhielden: 'er bleef dus boven eene holle ruim
rondom, van boven tot beneden; en in deze ruimte wier -te
pijpen geleid, welke de warmte aanbragten; daarotu-den
was de gantfche kamer genoegzaam een kagehel."
í „ No
'lenige feston van bloemen en wijnranken, nog menige aartige
fchiiderij vertoont zich op den wand. Voormaals was he
den cicerone gei orlofd, dit fchilderwerk, in tegenwoordigheld des reizigers, met frisch water te befpuiten, om deszelfs
ouden glans voor eenige oogenblikken weder ten voorfchijn
te roepen ; thans is dit fcherp verboden, hetgeen zeker niet
te misprijzen is, daar het dikwijls naauaken de wanden veel.
ligt eindelijk doorweken aflegt. — In een groot handhuis
digt bij de poort ziet alen nog tegenwoordig, in een fchonenz
verwu1fden kelder, eene menigte cforen (groote wijnkruiken),
die rog zo tegen den wand ikan als de kelderknecht ze ver
toen hij den laatl}en wijn voor zijn' heer haalde. Had--liet,
den de inwoners van Pompeii hunne wijnkruiken met Roppen
gefloten, dan zou men vermoedelijk nog wijn daarin gevonden hebben; doch daar zij, gelijk de tegenwoordige Italiaarara, Slechts olij daarop goten , heeft natuurlijk de indringen
wijn uitgedrongen , en den Koning van het-deashtroni
genoegen beroofd om agttienhonderdjarigen wijn te drinken.
In plaats van dezen vond men in dezen kelder meer dan twintig menschlijke geraamten , eens vlugtelingen, die zich hier
*manden te zullen redder , en voorzeker een tienmaalen gruwzas7ner dood vonden dan zij, die in de open lucht omkwamen. -Ach ! wanneer men zo door de ledige ftraaten en huizen
wandelt, irogt men alle oogenblikken vragen: waar zijn toch
alle de inwoners gebleven, die fechts even uitgegaan fchijsien te zijn, daar zij hier alles Slaan en liggen lieten? -- Hun
noodrot was verfchrikliik. Geen vuuraroom omringde hunne
woningen: dan hadden zij redding in eerie fiielle vlugt gevonden; geen aardbeving verffond hen: dan waren zij finel gefil:oord; zij hadden den dood geleden , maar niet gevoeld.
Een asohregen begroef hen allengs levend; men leze het tafereel vaan PLINIUS a „ Eene duisternis viel, niet als die van
eene meanlooze nacht, maar als de duisternis van eene ge„ ƒloan kamer, waarin liet licht éénstlags uitgedaan wordt.
Vrouwen gilden , kinderen Schreiden, mannen jammerden.
Flier riepen de kinderen angstvol grime ouderen, daar.zoch—
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„ ten de ouders hunne kinderen, vrouwen Naare mannen ; men
„ herkende elkander aan liet gefchrei. Dezen beklaagden hun
„ eigen noodlot, geenen bejammerden het lot van de hunnen,
Veelen wenschten om den dood, uit vrees voor den dood;
veelen riepen de goden aan om hulp, anderen wanhoopten
„ aan het beftean der goden , en hielden deze nacht voor de
„ laatfte eeuwige nacht der waereld. Werklijke gevaaren
„ wierden door den fcllrik vergroot. De aarde beefde bellen„ dig voort , en half uitzinnige menfchen vlogen door de
„ firaaten, door voorfpellingen hunne eigen etende en die van
,, anderen vermeerderende." -- Op de flraat voor een buis
vond men zeven geraamten ; het eerfie droeg eene lantaarn;
alle de overigen hadden nog iets , dat zij redden wilden , tusfchen hunne ontvleeschte vingers. Bénsflags bedekte hen het
van den hemel afflortende graf. Voor het firaks befchreven
Landhuis Rond een manlijk geraamte, met een' fleutel in de
band , en daar zijn vinger nog een' van deze ringen droeg,
welken flegts Roiaeinjf he Ridders mogten dragen, vermoedde
men dat hij de eigendar geweest was, die om te vlugten de
tuindeur geopend had , toen het graf hein ve; flood. — Dit een
en ander doet den Schrijver zijn èerffe gevoelen herroepen,
en overhellen om te befluiten, dat de aschwo,k niet als een
regen maar als eene digte misfa op ééns nederviel; eene
maslb, die zoo digt was , dat zij naauwlijks bij liet aanraken
der voorwerpen terug week, en ze als 't ware afdrukte , even
nis wanneer men een' gipshoop over een f'tandbeeld giet. -Stwts het kleinffe gedeelte der Stad is opgedolven; meer
Ilan twee derden liggen nog onder de rich; flets eerre enkele
hoofdfIraat en een gedeelte van eene enge zijftraat zijn gangbaar: thans wordt 'er weinig meer gegraven. Met verhevene
aandoening zagen en betraden wij met KOTZCBOE Pompeji ; met
tranen , door de ijzing der verganglijkhe;d afgeperst , verlaten
wij liet weder.
Herkufamim, waarvan de XVde Brief met een kort woord
melding maakt, levert thans , ter beloning van de moeite
des nederdalens in de diepe kelde;s , niets meer op : want alles bijna is thans weder toegeworpen , omdat men niet de
vele uitgegraven h'ra verlegen was; en de heerlijke opgedolven kunstwerken bevinden zich nu gezamentlijk in liet Koningliik Muieum.
- De XVI, XVII en XVIIide Brieven, ee—e6 Nov. IEc4,
zijn ongemeen merikwaardig, dear de Schrijver ooggetuige
was van het verfchriklijk, doch niet min heerlijk fchouwfpel
eener Uitbarftinge van den'YEfiuviits. Toen hij bi Torre del
Greco kwant, ontmoetten hem wagens, in overhaasting met
huisraad bepakt , verfcheiden -ook met wijnvaten, de hoofdrijkdom van deze arme lieden; ook haalde hij eene menigte
vrouwen en kinderen-in, die in den nacht uit hunne bedreig;
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de woningen gevlugt waren , en nu als 't ware fchroomvallig een bezoek aldaar wilden afleggen; want het gevaar was
nog niet voorbij. „De kleine kinderen droegen hoenders onder de armen , hunne lievelingen , aan welken zij , toen de
nood aankwam , dadelijk gedacht hadden. Eene zeer oude
vrouw keerde, op haar dokje leunende, zeer langzaam terug,
en wierd aan de eene zijde van een jong meisje geleid. Op
laar kommervol gezigt stond gefchreven : Moet ik dan in
iniinze hooge jaaren nog zwerven ? zal ik dan niet fterven,
waar i!: geboren ben? -- Aan het einde van het Steedie, bij de villa van den Kardinaal Aartsbisfchop van Napels,
deed men mij uittappen, en tusfciten de hooge muuren der
wijnbergen opklimmen. De nieuwsgierigheid had veesen
gelijk mij , hier heen gedreven ; veele rijdtuigen Honden
reeds hier. Nooit heb ik een' weg niet grooter ongeduld afgelegd dan dit voetpad tusfclien dc wijnbergen. De muuren waren zo hoog , dat ik den voor mij liggenden Vefuvius
niet zien kon ; en toch overtuigde mij de overdringende rook ,
dat ik reeds zeer digt bij de brandende lava was. Een goed
kwartier nurs was ik de zagte afhelling opgeklommen; toela
zag ik eindelijk eene driedubbele rij van gapende menfchem
voor mij, achter welken de rook omhoog Reeg. Snel drong
ik 'er bij, en ftond zeven of agt fchreden van de lava, dierechtop ons aankwam. Het luidtverfchriklijk, zich recht voor
een' brandenden f#room te plaatfan , en dien op zich te laten
aanvloeijen; maar het luidt gevaarlijker dan het indedaad is
Het woord vloeijen moest men van de lava geenszins bezigen; ten hoogften flechts daar, waar zij uit den krater voort
daar is zij werklijk een vloeijend vuur; maar-komt;wan
zodra zij in gemeenfchap met de buitenlucht komt, verdikt
zij zich oogenbliklijk , en fchiet als 't ware eerie korst van
dunne leifchijven aan. Slechts haar kern gloeit nog , doch
zij vloeit niet meer, maar fchuift langzaam voorwaart, de.
wijl de haar bedekkende korst en haare eigen verdikking haar
beletten om gelijk eerie vloeiftof te f'tromen. Dit fchuiven
gefchiedt op een' zagt hellenden bodem zo onbemerkt, dat
men het naauwlijks gewaarworden zou , bijaldien de inwendige beweging de fchors niet dwong om zich te brokkelen , en haare gefchilferde brokken knappend langs de
helling op den nog onberoerden bodem te werpen. ---De lava , die door de fclwone wijnbergen op ons aan
hoogte van drie of vier voeten; Hecht, on.-fcho,aderi
der de korst zag men liet roode vuur als gloeijend ijzer. I Iaa•
re fintels dreef zij voor zich heen, omtrent gelijk bij eerre
zeegolf eerst de fchuim neder ort , en dan eerst de golf zelve volgt. Juist toen ik aankwam , bereikte de gloed een' vijgenboom, die, als eene fakkel, knappend opvlamde. Reeds
(ip eene flreek van anderhalve mijl waren mie wijaftokken in
aseb
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asch en de groenende bodem in een rokend fintelmeir veranderd; nog eene beplante (treek lag voor haar, waarvan de
naaste wijnhokken, reeds verzengd en gekromd, zich tot haar
neigden, gelijk men van kleine vogels verhaalt, die eene ratelflang in den bek vliegen. De eigenaars der wijnbergen
hakten zelf, zo fchielijk mogelijk , hunne , met zoveel zorg ge
wijnstokken zuchtend om, en rukten de palen uit,-kwet,
om ten minften nog wat hout te redden. Een fraai huis , ter
rechterzijde, was flechts nog twee- of driehonderd fchreden
van de lava verwijderd; evenwel, meende men, zou het nog
wel een goed uur aanlopen, eer de ijslijk langzaame Eiroom
hetzelve zou verslinden. De lieden waren nog angftig bezig
om wijnvaten uit den kelder te halen, terwijl de nabij zijnde
gloed reeds den buitenmuur des gebouws heet maakte. Anderen , wier eigendom alrede verwoest was, zagen nog doodsbleek, met een (Irak gezigt , naar de plaats, alwaar nog voor
weinig uuren hunne hoop bloeide , en die zij niet eens meer
konden onderfcheiden, dewijl 'er geen lfruik overig gebleven
was, die hen aan dezelve herinneren kon." — Een zonderling verfchijnfel is, dat, gedurende de uitbarfting, de visfchen
veel overvloediger aan de kusten krielen , en zoo rijkelijk gevangen worden, dat zij nooit goedkoper zijn dan om dezen
tijd. Misfchien trekt de berg den zeearoom tot zich , en de
visfchen volgen onwillekeurig de Vromen. — Eindelijk
ontwikkelt nog de vernuftige Schrijver zijn plan, hoe men de
aan den voet van den trouwlozen Vefuvius gelegene Steden en
Dorpen, door middel van een dikken , hogen, van binnen met
fterke pijlaren voorzienen muur, welligt voor altijd tegen del
fchriklijkften ramp zou kunnen beveiligen; terwijl alsdan de
lava flegts twee open wegen vinden zou, om naar zee te
í}romen. De gedagte is grootsch; en voorzeker, gelijk
de Heer voN KOTZEBVE zelve gevoelt, zou Italie na duizende
jaren nog zijne nagedachtenis zegenen 1
Pozzuoli, in den XlXden Brief , levert niet onbelangrijke
fchrijfltoffe; zoo ook Gaeta, in den XXíten, waar KO ZEBOE
met verrukking de Villa van CICERO betrad, thans voor 45
Dukeaten verpacht ! Te Rome, van waar de twee volgende
Brieven gereekend zijn , boeiden onze aandagt inzonderheid
de majestueuze overblijffelen van het Colifeum, 't welk zelfs
de woeste Got/ten eerbiedigden; flegts voor de Christenen was
het bewaard , hunne vernielzugt daaraan den ruimen teugel
te vieren; immers twee Paufen bouwden van den roof des
Colifeums de Paleizen van St. Marcus en Farnefe. „ Moet
men niet aan kwaade jongens denken, die komedie fpelen en
Nunn' grootvaders prachtigen manti verfnijden, om zich lappen daarvan op hunne buisjes te naaijeu? En evenwel, in
weêrwil van alle deze plonderingen, (laat thans nog een gebouw daar, van welks grootte men ijst. Zonder kalk of
mor-
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mortel zijn de ontzaglijkfle ffeenblokken op en in elkander
gefchoven: hunne duurzaamheid is alleen voor de kunst van
veele duizende jaaren juist berekend. — Sedert kort heeft
iemant , ik geloof dat hij CARLUCCIo heet , verlof gekregen
om den grond des Colifeums te laten opdelven. Het begin is
gemaakt; ik heb 'er ingezien , en het onderaardfchc even zo
bewonderenswaardig gevonden als het geen boven op de ,narde
tiaat. Hier laten zich nog interesfante ontdekkingen hopen."
— Maar wij moeten ditmaal onzen Reiziger verlaten.

Lofrede Op ELISABETTI WOLFF, geb. REKKER, en AGATHA BI:.
KEN, door J. KONIJNENBURG. 4/nfierdarn, aij W. Ii ltrol? y
i 8 os. In gr. 8 v o. 90 bladz.
Vaderland mogt in onzen leeftijd roem dragen op een
H etpaar
Vrouwen, zoo als deszelfs tijden en zeden ze be-

hoefden , maar zoo als de natuur ze zelden vormt, en zoo als
de vriendfchap ze nog zeldzamer verecuigt. Gelijk liet in
de huislijke opvoeding en verkeering de vrouwelijke zachtheid
en bevalligheid zijn, die, met redenlijken godsdienst en zuivere zeden gepaard, befchaven en veredelen, het geen 'er
ruws en 1 ugs is in den mannelijken aard, ja hervormingen
van karakters voortbrengen , waaraan de afgetrokkene zede kunde zou gewanhoopt hebben: zoo zouden liet waarlijk ook
in de befchaving en verbetering der Volkeren wonderen zijn,
welke vrouwenhanden konden verrigten , wanneer zij Zich
niet genoegzame vrijmoedigheid aan de hervorming van al het
verkeerde, aan de verzachting van al het woeste in de volks
konden leenen. Dit deden ELISABETH BEI{KER en ACATIIA.-zedn
DEKEN, elk toegerust met uitflekende, doch wijciverfchillende s
gaven, die door zamenwerking een Leker geheel uitmaakten,
welks bezit, eeniglijk tot deszelfs nut befleed, het Vaderland
een zegen des lIemels heeft mogen achten. Of hebben zij
de ware vroomheid niet onttrokken aan hare vroegere flugheid , en beminnelijk gemaakt zelfs voor de blijde jeugd,
door de edele karakters in hare Romans? Is de echte godsvrucht niet door haar ingeleid in de gemeente kringen des
burgerlijken verkeers, door hare EconomiJclze Liederen ? Werd
door dezelven niet een geheel nieuwe geest van algemeens
belangfleilin; in 's Lands welvaart en zeden verwekt? Heb hen zij de verlichting in Godsdienflige begrippen niet doen
doordringen tot plaatfen , waar zelfs alle eigen nadenken
vreemd was ? Is door haar de fmaelc zelf niet hervormd tot
die n:ztuurlijkheid , terug gebragt tot die Luiverheicl, verfijnd
tot die kiesheid, welice langs de grenzen loopgin des gezondce ordeeis, en de beflisfbigen des gevoels :uet de uirforal) d B
ken
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ken der zuivere reden doen overeenítemmen t -- Scherts alleen had zulk eerie werking niet kunnen doen , want zij befpot wel , maar verbetert niet : ernst alleen had haar niet
voortgebragt, want zijne fchool wordt fchaars bezogt, minst
door de zulken, die zijne lesfee meest behoeven. Beiden
onvereenigbaar in eenen zelfden perfoon tot eerre zoo hooge
mate, als de zedenhervorming eens Volks behoeft, waren zij
in deze Vrouwen afzonderlijk voorhanden, en traden zij in
een verbond, het welk onwederftaanbaar was voor de groot
Dit verbond werkt nog voort na beider dood in-ftelughid.
beider Schriften , en is dankbaren eerbied waardig bij eiken
opregten minnaar zijns Vaderlands en voorítander van goede
zeden; terwijl de nagedachtenis der beide, meer dan zuster
Vriendinnen dierbaar blijven moet aan eenen ieder, die-lijke,
zich eenige verlichting , verbetering of befchaving aan deze
zoo bevallige vrouwenhanden verpligt gevoelt. Recenfent

voldoet aan eerre dringende behoefte van zijn hart door deze
openlijke hulde , en noemt alzoo het gefchrift van harte
welkom , hetgeen eerie Lofrede op BEK }ER en DEKEN heet.
De Amflerdamfche afdeeling der Bataaffche Maatfchappij
van Taal- en Dichtkunde droeg de loffpraak dezer Vrouwen
op aan J. KONIJNENBURG , en beval tevens eenen Lierzang ter
eere van beide aan 14I. C. VAN HALL . Redenaar en Dichter vol
hunne taak op den I4den van Lentemaand; de eerfile-voerdn
fehenkt thans zijne Lofrede aan het publiek; hetzelve moet
gelijke gunst verlangen van den laatften.
De Lofrede is door allè bevoegde kunstregters fleeds ge
voor de moeilijkíle taak der welfprekendheid, wijl-houden
zij geheel uit het hart fchijnt te moeten voortkomen ,het welk
dezelve als uitboezemt, en daarom aan geen kunstmatig ontwerp gebonden mag fchijnen. Zij onderfcheidt zich hemelsbreedte van de Lijkrede, welke de Levensgefchiedenis volgt,
en telkens bij hare bijzonderheden flilftaat. Deze taak Relde
zich KONJJNENBURG voor, zoo wel om aan den bepaalden
wensch der 11?a^atfchappjje te voldoen, als omdat j. SCHELTEMA
eerre Leveiisbefchrijving van beide de 'Vrouwen had beloofd.
Bij de volvoering van die taak lettede bij tevens daarop bovenal, dat hij den lof van Vrouwen had te uiten, op wel
zich de ganfche Sexe mogt verheffen , en-kervdin(l
wendde zich alzoo zijne rede voornamelijk tot zijne hoorde
deze woorden : „ Ta , edele Vrouwen, — uw-resfn,mt
„ aanzijn, dat de ganffche fchepping Piert, bezielt de verrig„ tingen van dit uur, welke aan den lof van twee uwer Zus„ ters , en in haar, aan uwe geheele Sete, zijn geheiligd."
Elk, die Benig gevoel heeft voor liet fchoone, erkent de
noodzaaklijkheid der eenheid van voorwerp, en ieder, die
bij ondervinding weet, wat het den Redenaar koste, om zich
de eenheid van doel juist voor te stellen en daar bij trouw te
blij-

LOFREDE OT WOLFF EN DEKEN.

;

413

blijven, zonder ter zijde geleid te worden door den vrijen
loop zijner gedachten , gevoelt tevens het allermoeilijkfle in
de taak van dezen Lofredenaar, die niet flechts van verdienflen
had te (preken, die in fchier alle vakken van het wijd gebied
der Letterkunde fchitterden , zoo dat de Leerredenen bij de
Liedjes, de Godgeleerdheid bij de Romans, de Heldenbrie
bij de Fabels, en wat 'er meer als tegenl'trijdigs plagt ge-ven
te worden , bij elkanderen en ondereen gemengd tot-dacht
tenen grooten bundel van gefchriften uitliepen, maar die twee
voorwerpen tevens voor zijne lofrede had , en alzoo door
zijne taak zelve van alle eenheid, dat is van allen grond eener
kunstmatige fchoonheid, fcheen afgetrokken te worden. Des
Redenaars vernuft is uitmuntend geflaagd in liet verwinnen van
dezen hinderpaal. Hij hield de aandacht zoo lang bij den aan
arbeid van BEKKER op, tot dat zij de Weduwe-legnd
van den Eerw. WOLFF werd en het troostende gezelfchap
inriep van hare Vriendin DEREN, welke hare gezellin gebleven
is tot aan het graf, en ook aldaar zoo fpoedig met haar werd
vereenigd. Een treurmuzijk , door den verdienflelijken kunst
KUIJPER beiluurd , herhaalde de weeklagt van de-minarJ.
Weduwe aan het flerfbed van haren Echtgenoot, en riep alzoo de troostende Vriendinne op, wier naam en lof nu op
des Redenaars tong te zamenvloeiden , gelijk beider ziel
door vereeniging van doel, van werking en van vriendfchap
zamenfmolt.
De toon der ganfche Redevoering heeft met den treurtoon
van de Lijkrede niets gemeen, even min als zij ergens in liet
plat verhalende der Levensbefchrijving valt; dezelve is overal
levendig, met behoorlijke afwisfeling echter van rijzing en
daling, even als van verfhelling of vertraging in maat, naar
gelang der bijzonderheden ,welke hij moet uitdrukken. Bij den
echt met den Eerw. WOLFF klinkt BLKKER's lof in dezen toon:
„ 6 Welk een fchat van ervarenis bevat niet deze nieuwe le„ yens - (tand ! Hare echtvriend is niet die volgzieke leer„ aar, die alleen leert en voordplant, wat BEZA en CALVIJN,
„ VOET of cocczJus , fchreven. De prediking van JESUS zelf
„ is hein het voorfchrift , om boven alles die waarheden te
„ bevelen , die voor mensch en maatfchappij onontbeerlijk
„ zijn ; om der ondeugd haren prikkel te benemen ; de deugd„ betrachting gemaklijk te manken , en in de jeugd een nieuw
„ gelacht te vormen, aan God en vaderland geheiligd. De
„ ernst van den leeraar moge het fcherp vernuft zijner harts„ vriendin nu en dan matigen, hij deelt echter in haren ar„ beid, en zij ontvangt met blijdfchap zijne onderrigtingen.
„ Ja , al fchijnt verfchil van begripsforen den huislijken vrede,
„ cene enkele keer, te verilooren, het is dan alleen de koele
,, regenvlaag der lente , die de zonneftraalen tot zich lokt ,
om met eenen dubbelen glans te prijken. Straks is het ge
fronst ?;blaat verdwenen , en de echteliu gen wandelen op-„
„hunDd3
;

4I4 J.

KONIJNENBURG

hunnen weg gelukkig voord ; terwijl de huislijke pligten
„ geenzins worden vergeten. Het is hier de verftandige
„ vrouw, die elke bezigheid van den dag zorgvuldig regelt,
en den overigen tijd, in plaatfe van de fpeeltafel , alleen,, lijk aan de zanggodinnen heiligt." — Bij de zamenwoning
der Vriendinnen op Lommerlust, in de Beverwijk , liet zich de
Redenaar dus hooren: „ Het is op Lommerlust, waar de na„ tuur zelve haren tempel flichtte , om de zuivere offers van
„ gewijde priesterelfen te ontvangen. Naauwlijks daagt de
zon aan de kim, of zij ontwaaken, om haar te huldigen.
„ De vroege morgenflond verheldert den geest, daar alles , wat
leeft , dankbare wonen feat. Nadenkende oefening heeft
„ reeds de veêrkracht der ziel gefpannen. Een vrolijk ontbijt
vernieuwt de krachten, en verdeelt zoo wel de huifelijke
„ zorg , als den arbeid der letteren. Ieder begeeft zich aan
„ hare taak. Geen wisfelend jaargetijde, of bezoek van vrien.
„ den, verandert dewet: het heilige vuur in VESTA'S tempel
„ brandt behendig voord. De offers dienen voor alle flanden.
„ In den zomer, vooral, is het rieten Kluisje,
door digt geboomt befchaduwd,
be fchut voor fche9 pe winden,
voor heete zonnefiraalen ,
alwaar een keur van voglen
/zunn' liefelijke ,Remmen
gezamenlijk verheffen,
rondom gemeenzaam vliegen,

„ het verblijf voor de geestige BEKKER, die eene eenzame
„ werkplaats boven alles bemint. Eerst de disch ontfpant.
„ Aldaar wordt de fpijs door vriendfehap en boert gefaust.
„ Aldaar Remt zich de verlustiging, ook voor den namiddag,
„ zelfs dikwerf voor den geheelen avond. Vrienden, altijd
„ welkom, deden in de waare vreugd. Geen betamelijk ver„ maak wordt verlochend; dat zelfs , wat fledelijke dwang
verwerpt, heiligt het land. Ieder volgt zijnen finaak, zon
Alles blijft natuur. De vrolijke-„derwtvanplig .
„ velden, waar het goudgeele graan ter voedinge rijpt, of de
„ koe hare volle uijers aan Holland's rijkdom biedt; waar de
„ nijvere landman zijn voeder oogst, of het kouter den kleigrond fcheurt; het rieten dak, waaronder de rust woont,
„ en een blijd genoegen de onfchuld zaligt, of de landhoeve , wier verfcheidenheid bekoort; de bede-plaats, waar
„ het dankbaar hart met God verkeert, of het gezelfchap ,
„ waar de ernst belangrijk fpreekt, of toon- en zang -konst
„ de fnaarcn roeren, of liet oog zich in de voordbrengfelen
„ van pealedl of etsnaald verlustigt: zelfs de kermisvreugd
„ van het land, waar de grijsheid dartelt: niets wordt voor;
„ bijgezien, dat, door geene valfche konst verbasterd, wel
daad van den Schepper is. Natuur blijft hier de godes,-,
,, we alles to genoegen hemt."
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De flijl dezer Lofrede is , gelijk reeds uit de aangehaalde
halen kan blijken, zeer beeldrijk , meer zelfs, dan in het oog
des Recerifents het proza gaarne duldt. I-Iierdoor wordt de
Rijt aan den eenen kant te dichterlijk , en aan de andere zijde
te overdreven , om overal de toets te kunnen doorflaan van
het oordeel, het welk voor liet proza die toegevendheid nooit
heeft, welke een zekere pligt wordt bij de voortbrengzelen
van den dichterlijken geest.— Zoo ontmoeten wij al terflond in
de inleiding, na dat 'er gezegd is , dat de mensch vele en ve.
lerleije grondkrachten heeft, welke natuur en kunst moeten
ontwikkelen en rigten , en waartoe de maatfchappij door
Ilaats- en zeden-wet moet medewerken , fchoon zulk eene vol
nergens gevonden wordt, deze vraag:-makteznwrig
„ Maar hoe: zou dan de mensch ophouden, naar zijnen oor„ fpronglijken aanleg volmaakbaar te zijn? Zou de natuur„ wet, die tot dit hooge doel leidt , ten eenen maale af„ hanglijk zijn van de woede dier he//cite furiën, wier roo„ ke,ide fakkels , aan den zonnegloed ontfloken , het helle
licht allengskens verduisteren , en eindelijk zelfs verdoo„ ven ? Neen: godlijke wetenfchap , gij zijt en blijft des
menfchen eigendom, dat ,onder eene wijze beheering, hoe
langer zoo meer, in waarde toeneemt!" Zoo wordt het
ons ook al te levendig bij de kabbelende rivier, waarover de
!iroo;ngod vrolijk henenhuppelt (bi. 23.) Zoo jammert ons het
Clot van de anders zoo uitmuntende volgende tegenflellingen :
Niets blijft onopgemerkt voor haar oog, dat overal afwij„ king en nadering, zamenhang en overeenflemming, zelfs in
eene fchijnbaare firijdigheid orde, vindt. De duifende zon„ neftelfels, die aan het uitfpanfel fchitteren, en de grond,
dien zij op dezen onzen bol betreedt; de Vefuvius, die,
,, in drift ontfloken, niet dan vuur en zwavel braakt, en de
rustige heuvel , dien de wandelaar zoo gaarn beklimt, om
,, hier het graazende vee, daar de bloemrijke boekmoeite, te
overzien ; de ijsgevaarten der Alpen , die den zonnegloed
„ trotzeeren , en de diepten des oceaans, alwaar de parel de
goudmijn tart; de arend, die met zijne breede vlucht de
„ dag-toorts fchijnt te benevelen, en het bloedeloos infekt,
dat naauwlijks ademt; de kameel, die de zandwoestijnen
„ bevolkt, en de mier , die de nooddruft harer republiek
„ verzorgt ; de groote NEWTON , dien Hechts eene eeuw
„ baart, en de zorgeloofe Indiaan , dien de dringendíte be„ hoefte naauwlijks tot bezef der toekomst noopt; de vorst,
„ die op zijnen troon de willekeur gebiedt, en de ílaaf, die
zich, op zijnen wenk, in het fl;of wentelt; de menfchenvriend, die de zegen is van zijnen tijd, en de onverlaat,
„ die zijn gedacht vloekt; de vereering van verfland en hart,
„ aan den Eeuwigen geheiligd, en het koperen wangedrogt,
„ voor wien de ChinguIees , in liet geloof zijner vaderen ,
„ nederknielt ; de tlaatswet , op dp, reden gegrond, welke
,,den
Dd4
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den mensch verheft, en volken verbindt, en het wetboek
„ Van DRACO, met bloed gefchreven: ziet daar zoo veele te„ genoverflellingen, welken het verfland gadetiaat, het ver„ nuft met Benen gelijken glans omhult , als het driehoekig
„ konstglas'van den zonneflraal ontleent; ziet daar den topt,
„ dien de rustelooze rei(iger, te midden van flormen en ijs„ bergen, tot aan de poolen voordzet, om het punt te vin„ den , daar de waarheden elkanderen maken, en alzoo tot
„ de eerfee fchakel op te klimmen , die de ganfche keten
aan zich verbindt." Ware flechts die reiziger naar de palen , om het raakplint der waarheid te vinden , te huis gebleven , deze plaats ware om te Helen geweest.
Meesterlijk is meestal de voorftelling, in de onderfcheidene
tafereelen, hier van den geest van LEKKER, daar van dien des
tijds bij haren aanvang , elders van den aanleg harer Vriendinne, eindelijk van het afflerven van DEKEN. Laten wij het
eerIte en laatfee nog ter proeve geven. „ Onze BEKKER ,
„ naauwlijks der kindsheid ontwasfen , onderfcheidt zich wel„ dra-, door eene vaardige bevatting van ieder opkomend
„ denkbeeld. De indruk van uitwendige voorwerpen is bij
„ haar altijd levendig, en, in zoo verre, een grondtrek van
„ hare jeugd. In haar kenmerkt zich een ongemeen fterk ge„ heugen, dat den eenmaal gemaakten indruk dikwerf en fnel
„ herhaalt , en dus all' haren volgenden arbeid ongemeen
verligt. En hetgeen , niet altijd , aan een Vlerk geheugen
„ grenst, is in haar die buitengewoone kracht der verbeel„ d nge , welke de voorwerpen, offchoon niet aanwezig,
onder verfchillende gedaanten vernieuwt, vereenigt, afzondert , vergroot, het afgetrokkene verzinlijkt, het zinnelijke
vergeestelijkt, en alzoo eene geheel nieuwe fehepping vormt
„ van beelden , die tlechts eenmaal voor de zintuigen befton„ den. Deze kracht onderfcheidt zich , in haar, door eerre
vruchtbare vinding, welke bijkans onbegrensd is in het vormen van betrekkingen en verbindtenisfen , welker wezen
ziftend oordeel naauwlijks erkent. Voor haar-„lijkhedt
is elke hindernis , welke een gewoon verfland in zijne ont„ wikkeling overal ontmoet , niets meer, dan de flagboom,
die den reifger voor een oogenblik ophoudt, om den gewoo„ nen tol te voldoen. Het fcherpzinnig vernuft, dat op een„ maal alles omvat, wat tot zijn onderzoek behoort, vindt in
zoodanigc belemmering eenen nieuwen prikkel ter zijner be„ vrediging. Het is gelijk aan den held, die, eenmaal overwinnende , niet rust, dan op alle de lauwers , die voor hem te
99 plukken zijn. Het [heeft Eilel en gemaklijk voord, omdat
niets zijnee vlucht kan boren; maar omdat het, als een fnel vlierende Vroom, alles in zijne vaart medefleept. Van hier zelfs , nu
en elan, de onrégelmaatiglieid eii wanorde in devoorftelling,
,, welke ook de kenner goedkeurt , en die den aanfchouwer verrt;kt, omdat hij zelfhet volmaakte hier volgen kan. ja , aan dc
verhevenheid zelve offert het vernuft niet zei den de regel„ maa-
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, maatigheid op, omdat het zijne eigen vinding en kracht wil
vertoonen Jo fpijt van alle naauwgezette bepaalingen , welken
de konstfchool, vaak willekeurig, heeft daargefleld. Hier
volgt het kleenigheden, welken het op eerre andere plaats
verwerpt, al naar gelang de fnelle opvolging van denkbeelden
„ min of meerder ftof en tegenflellingen vindt , waaraan het zij„ ne kracht beproeven wil. Het vuur, dat hetzelve altijd doet
vlammen , is dat van den hemel, waarmede PROMETHEUS
„ zijnen mensch bezielt, naar mate hij dien voor den ploeg,
„ of voor den troon , hefremmen wilde." — De dood
van BEEKER was voor DEKEN een flag , die, hoe lang ook
voorbereid , gevoeliger fchokte , dan zij ooit kon ver
laatfile vaarwel van den flamelenden mond ,-moedn.„Ht
„ de laatfle handdruk eener flervende vriendin , overweldigt
„ haar geheel. Geen traan ontlast haren boezem , die vol is
van opeengekropt gevoel. Zij is de Rille ziel , die meer
lijdt , dan zij fpreekt, of uiten kan. Ten vollen bedaard,
„ behoeft zij geenen troost, dien een deelnemende vrienden-rei
„ haar aanbiedt. Reeds woelt de ziekte-ftof in haar eigen li„ chaam. Door zorgen afgemat, zou de flaap haar verkwik„ ken : dan , hare gedachten zijn verward ; zij kan geen oog
„ luiken ; hare verbeelding zweeft nog rondom het lijk harer
„ vriendin , welk zij op nieuw bezielt. Zij kan niet fcheiden
„ van haar, die zij tot in den dood beminde: neen ; zij moet
met haar, ook in het graf, worden vereenigd , om, in den
„ dag der op(iandinge, haren vorigen kring, in Benen nog ede„ Ier zin , voord te zetten , en met haar van volmaaking tot vol„ maaking te Rijgen. De denkkracht, door allerleie beelden
„ en droomen belemmerd , voert den geweldigen flrijd tegen het
„ flof. Deze flriid befpot de hulp der geneeskonst. Geen
„ ander verlangen heerscht, dan naar ontbinding, om ook van
„ haren arbeid te rusten, naast de zijde van haar, van welkt
zij onaffcheidbaar is. Negen dagen zijn aan dit folterend
lijden ten prooij. Eindelijk nadert het oogenblik , waarop
„ alle mengeling van wijsheid en onzin , van zwakheid en
„ kracht, van hoop en teleurftelling, van genoegen en ver„ driet, een einde neemt. Welkom is hier de duodflaap, die
„ ook aan onze DEKEN de oogen fluit."
In het beloop der Redevoering zijn voornamelijk de rlrc'te 1;
ke verdienflen der beide Vrouwen in het oog gehouden, mis
om dat zij vereerd werden voor eene dichterlijke Maat -fchien
ook om dat de Redenaar zich wat te-fchapij,ms'en
veel had toegegeven in den rijkdom dier ftoíle, oin breed te
kunnen gebruik maken van den (chat, dien derzelver Roinan
gevatten, en over wier lof hij niet minder breed had kunnen uitweiden. Gaarne had Recen/'ent dit gedeelte niet
zoo vlugtig overgefprongen gezien: liever had hij daarvoor
Bene en andere epi/ode gegeven, die, hoe fraai op zich zelve, toch wel hadden kunnen weggenomen worden, zonder
D d 5eenig
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eenig nadeel aan het geheel. Zoo denkt hij, bij voorbeeld,
over liet geen de Redenaar, op bl. 12-18 , anders alleruitmuntendst gezegd heeft van het leerzame in de Gefchiedenis der
onderfcheidene Volkeren van Europa. Zulk eene befnoei:-ing zou nog al wat bekort hebben aan deze Lofrede • of,
bij vervanging door iet meer uitvoerigs over de Roman•fchriften dezer Vrouwen, haar voorzeker beveiligd hebben van een ,
te vroeg gewekt, verwijt van langwijligheid. Om hetzelve te
ontgaan bij de voordragt , had de Redenaar alle de nu tusfchen gevoegde aanhalingen uit de dichtwerken weggelaten,
het geen de Redevoering nog wel voor een tiende gedeelte
verkortede: dat zij echter nog te lang kan gefchenen hebben
in Gene overvolle en daardoor zeer benaauwde Gehoorzaal,
verwondert den Recenfent geenszins; maar dat zij iemand on!er het lezen zou vervelen, dat zij eersen ieder in tegendeel
niet zou medeslepen door hare belangrijkheid en fraaiheid,
zou hem ten uiterften bevreemden.
'Het ontworpen Graffchrift voor de beide Vriendinnen ,
waarmede deze Redevoering fluit, unite ook deze aankondiging en beoordeeling.

Te kleen

is deze f een

voor BEKKER's en voor DEKEN'S lof,
wier fof
hier rust
eau deze kust.
Raar geest , ira letterdia vereend,
als nu het kil gebeeut'
werkt onge/loord ,
van oord tot oord,
van land tot laid,
i an flrand tot flranrl ,
waar 't licht der reden gloort,
tot heil der menschheid , voort.
,

Leaven, daden en uiteinde van den beruchten Roover 1O14Ar NES
DUKLER , bijgenaamd scffiNDERIIANNES, en van zijne Dieven
Benevens een-makers.cnGuwdif-hens,z.
Aanhangfel , over de gebreken der gewone inrigtingen van
Follcij. en der lijfflrafelijke Wetten; alsmede voor/lagen tot
arzelver meer doelmatige farnenftelling en verbetering. Door
e'en Heer TUISSOT, Kommisfaris der Regering. Uit het Hoog
Deel. Te Groningen en Imfíeldam, bij W. Wou--duitseh.
ters en J. F. Nieman. In 8vo. toi bi.
onze aankondiging van het Eeriie Deeltje deezes Werks
meldden wij des Schrijvers voorneemen, om in een Aanhangzel eenige verdere bijzonderheden, den gruwelijken SCHINIj
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DERHANNES en diens medepligtigen betreffende, te zullen mededeelen. Thans houdt de Heer THISSOT zijn woord, en nog
meer dan dat, in zijn voordraagen van Zede., Staat. en Regeeringkundige Aanmerkingen, die de lektuure van een reeks
van gruwelflukken op eene aangenaame wijze verpoozen. In
gevolge zijner belofte, doet THISSOT een verhaal van des Roovers gedrag geduurende zijne gevangenis, van zijn openlijk

verhoor te Mentz , van het vonnis over hein geveld , en zijn
herven, met verfcheiden zijner makkeren, onder de Guillotine , waarmede hij drieënvijftig hoofdmisdaaden , 'volgens
eigen bekentenis door hem begaan , boette. Als Wijsgeer
des booswigts leevensloop befchrijvende , vermeldt TilISSOT
twee van diens vooröordeelen, naar zijnen dunk hoofdbronnen van veelen zijner gruweldaaden. Het cone was , dat hij
alleen met den dood kon worden gefcraft , die eenes anderen
bloed hadt vergooten ; liet andere , dat eersen Jood te belteelen en te mishandelen geen zeer groot kwaad was : vooriiordeelen , zegt de Schrijver , zonder welke SCHi DEnUUANNES ,
misfchien , nooit die affchuwelijke misdaadiger zou geworden zijn. Eene aanmerking, welke THISSOT hier op laat vol
zal onzen Leezeren niet verdrieten , hier te ontmoe--gen,
ten : „ Hoedanig de mensch zijne natuur verzaken -- hoe
„ zeer hij kan ontaarden , toont ons de Ievensbefchrijving
„ van den Rover. En desniettegenftaande zonde men zich
,, vergisfen , als men dieven, roovers en moordenaars voor
„ de gevaarlijkfle wezens in de menschlijke famenleving
„ hield. Neen , het vreeslijke van deze ellendigen is van
„ korten duur ; hunne eerste geringe misdaad zal fleeds de
„ eerfile, zekere flap zijn naar het fchavot. Vroeg of laat
„ berokkent hun handwerk hen den ondergang ; meesttijds
„ zijn het ruwe • arme , onkundige menfchen , zonder de
„ loosheid te bezitten , om langen tijd het oog der Policij te

kunnen ontduiken.
„ Gevaarlijker wezens, dan dieven, roevers en moordti„ naars, zijn die verfijnde booswichten der befchaafde we„ reld, welke niet uitmuntende begaafdheden , met aanval»
lige levensmanieren, geen gevoel voor eenige deugd be„ zitten, en die evenwel dezelve voorwenden en gebruiken,.
„ als een middel tot hun vernielend eigenbelang; die aan
„ niets ter wereld dan aan zich zelven verknocht zijn; de
met eene zachtaartige behendigheid het geluk der huis„ gezinnen ftoren , de onfchuld bederven , de deugd vergit^
„ tilten, de waarheid met dure betuigingen verlochenen, den
„ fpot drijven met: hunne eigene betere overtuigingen , zich
„ fchikken naar alle grondbeginzelen, en zelfs den duivel,
„ zo hij aan hen mogt verfchijnen , de hand zouden kun„ nen geven , zonder daarbij welvoeglijkheid er. verdien„ ilen te fchenden, zonder hunne achting te verliezen, zon.
„ der zelfs onder een kwaad vermoeden te kunnen komen,
r.a pn
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en die zich, terwijl zij vernielen, nog bèminnenswaardir
en geacht weten te maken. Hen bedreigt geene.wet, en
„ de zedenlijke is bij hen Hechts een teugel voor het gemeen.
Geen Polioij kan hen beteugelen. Niets kan deze bast.
„ aarden der verlichting treffen. Doch , Ouders en opvoe.
ders der jeugd, gij alleen kunt het getal van deze vrees
menigte verminderen, zo gij te gelijk met de moe.-„lijke
s , dermelk uwe zoonen eerbied voor God , voor elke
„ deugd, en voor de inwendige gewaarwordingen, die het
„ hart van den mensch bij de gedachte aan de eeuwigheid
„ gevoelt, inboezemt."
14Iet alle de wreedheden , welke SCHINDERHANNES in het
moorden en berooven van zijne natuurgenooten ten toon.
fpreidde, bezat hij nog eenige goede hoedanigheden. Ge.
trouw en teder was zijne liefde voor zijnen Vader, van wien
hij allen verwijt tragtte af te weeren , en wiens fchuld hij
Heeds zogt te verminderen. Die Vaderliefde verzelde hem tot
*p het fehavot. Gelijke liefde bezat en behieldt hij voor zijne
Vrouw JULIANA BLdSIus. Wanneer de getuigen tegen zijnen
Vader of tegen zijne JULIANA getuigden, verliet hem zijne
koelbloedigheid of gewoone opregtheid. Terwijl hij bij de
rerklearingen, die hem zelven betroffen, met bedaarden moed
de waarheid erkende , fprak hij met leevendigheid en vuur
voor de onfchuld zijner Vrouwe. Der opmerkinge waardig;
L her, dat de Roover vooral op de Jooden zoo zeer vas.
^ebeeten, en hun, bij alle gelegenheden, blijken van minag.
tinge betoonde. Een dier Natie, bij het openbaar verhoor de
3z*i.siáandclingen fchilderende, welke hij op zekeren tijd van.
<<-ÏU[NDERHANNES hadt geleeden: „ Burgers Regters," hernam
deeze, „alles wat hij van mij hadt te lijden ,was een oorvijg,.
., omdat hij mij wilde knsfchen; en nimmer zal ik mij vair
.,, eenes Jood laates kusfchen." -- „ Wai mir !" hernam de
Isra: liet, „ dat was je me toch ook een oorvijg! "
Ziet zesde Hoofdhuk behelst eenige bijvoegzels tot het
verhaal der fchelmftukken des Roovers , in het voorgaande
Deeltje begreepen , en het zevende eene korte befchrijving,
aan negentien Booswigten , die nevens hun Opperhoofd ter
dood veroordeeld wierden, gevolgd van Bene lijst der zul
; die tot cie Boeien of het Tuchthuis verweezen, of ont--ken
agen en gebannen wierden.
In elf korte Hoofdflukken laat de I Ieer THISSOT op de bovenvermelde berigten eenige aanmerkingen volgen , de overweeging van welke wij allen, wien de zorge voor de open-.
baare veiligheid is toevertrouwd, wel ernflig op het hart wil
gedrukt hebben. Wederhieldt ons de dwang onzes be--len
áïeks niet, gewisfelijk zouden wij van de fraaie aanmerkingen des verftandigen Schrijvers, in een bevallig Noderduitsch
gewaat gekleed , 't een en ander overneemen : thans moeten
wij tot het Werkje zelve overwijzen.
-
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Leven en Darien van den hrijheer QUINCTtus HFIJME^AN VAN
I MING. Door AUGUST LAF ONTAINZ. Uit het IIon duïtsc 77
vertald. Te Gron. en Jim/l. bij W. Wouters era j. F. Nieman. in ge. 3 vo. !/life Decl. ;, bl.; Iydc of hintte Dec!,
317 bi.

11 onze aankondiging van het vorig gedeelte van dit WTcrlr
verklaarden wij , bij 't vervolg, op recht leerzame, belachlijke en aandoenlijke gebeurtenisfen zeker te rekenen ; en in
deze verwachting zijn wij ook geenzins te leur gef'eld. inderdaad wij kunnen al liet zonderlinge, treffende en leerzaric
niet aanflippen. Ziet hier het beeld van den Baron, zo als ce-2
zijner vrienden dat tekent.
„ Laat hem de menfchen verdeelen zoo als hij wil , in engelen en duivelen, zoo hij hen Hechts als menfchen, als zijne
broeders behandelt. Laat hein de generale bas en de Latijofche taal voor middelen tegen den wellust houden. Dat zonderlinge mensch ♦erflaat zelve geene muzijk; doch zijne ge zondheid, zijne kleur, zijn afkeer van den wellust, getuigen
van dc zuiverheid van zijn hart. Laat hem zijn zeldzaam delfel van de liefde, van de fchoonheid , die dwaze invallen dat
wij voor fangenlijnen gevoel hebben , zijne algemcene rolk taal , zijn floicissnus nit sENEIA, behouden ; hij fort toch tranen op het gezigt van menschlijke ellende, behandelt zijnen
moorenflaaf als zijn kind! Hij is een edel mensch. En kafir
dan niet de dwaasheid, om vlinders , oude penningen en koperen platen te verzamelen , even zoo veel nadeel luchten ,
als de zijne? En van nabij bezien , zijn dan de dwaasheden ,
waarin menige geleerde zulk ecne hooge waarde fielt, niet tan
minflen even zoo niets betekenend als de zijne? Daar onder zoekt iemand gedurende zijn geheele leven, of tioMME:tus heftaan heeft dan niet, of hij in deze of gene iad geboren is; hij
fchrijft 'er een boek over , en houdt hem voor eenen barbaar,

eenen dwaas, eenen weetniet, die zich niet de gedichten van

r► otiMERUS vergenoegt , en om dit gewigtig onderzoek , om
het geweld dat zij veroorzaken , lacht. Neen, --- vele lieden konden even zoo goed Qutvcrtus HEIJMERAN VAN rr AMING heten als mijn Baron ," enz. Het is den Lezer uit dit
Weinige duidlijk, dat des Barons belachlijkheden hier niet enkel tot gelach of zonder doel zijn ter nedergefleld.; maar dit
het : de te fabula narratur• , hier de Lezers niet zelden levendig voor den geest komt. Zonderling treft het al annftonds
in het begin van liet derde Deel, dat onze held in kennis geraakt net Bene pikzwarte Moorin, een alleruitmuntendst fciepfel, juist gefchikt om zijn flelfel nopens de menfchenrasfe;i
in de war te werpQu; en met dat al houdt dat ítelfel maar bij

hein
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hem Rand, zodat het op nieuw treffen moet en innig roeren,
toen eindlijk deze Moorin zijne edele vrouw wordt. De man
blijft geheel zijn leven de waardige goede , maar de zonderhug dwaze en tevens verflandige man; tot aan den avond van
zijn leven zonderling belachlijk; het quo femel est imbuta reeens &c. werd aan hein ten fterkflen bevestigd ; en als men hens
dan eindlijk geheel gewonnen hield, fpringt de aap, zo als
men zegt, onverwacht uit de mouw. Zodat alle zijne vrienden den Hemel dankten , toen eindlijk de Franfche Omwenteling zijne verbeelding in bezit nam ; want toen hij met de
hantiaanfche Wijsbegeerte bekend was geraakt, en begeerde
dat de Predikant en Schoolmeester op zijne goederen zich
met ruimte en tijd, met fynthetifche en analytifche gronden en
den kathegorifchen imperatif zouden bemoeijen, kon men in
het geheel niet meer met hem te recht komen. Hij fnelde dan
vol verrukking naar Parijs; maar dit had den waarlijk menschlievenden man bijna het leven gekost; hij geraakte in hechteis, en alleen de dood van ROBESPIERRE redde hem van de
Guillotine. Nu kwam hij terug op zijne goederen, daar men
hem met angst te gemoet zag, vrezende dat hij de Franfche
orde van zaken ook daar zou willen invoeren. Dan nu bedroog men zich. „ De weinige dagen , welken de Voorzie
mij nog fchenkt, zal ik daartoe befleden, dat ik de-nighed
dwaasheden van mijn verlopen leven weder goed zoek te maken. -- Ik ijdele dwaas geloofde als God alles te kunnen
omvatten , en heb mijn leven met dwaasheden, met onnutte
vermoeijing verloren; ik wilde een wereldburger zijn , en ben
daardoor niet eens een burger van mijnen Raat geworden. En
wat ware ik geweest, zo niet nog mijn hart, niettegenitaancie mijne dwaasheid, menschlijk gevoel had gehad! Neen, ik
heb gezien , dat niet de lielfels de menfchen gelukkig maken ,
maar het hart. Van nu af aan zal het mijn (elfel zijn, om
goed te doen, zoo veel ik kan, en niets meer."
Waar wij deze Delen ook openflaan , overal zouden wij
gaarne iets voor onze Lezers uitzoeken: of daar hij met zij ne Moorin in kennis geraakt , of het leven door haar gered
wordt; of daar hij vorig ongelijk vergoedt; of daar hij zijne vroegere beniinde wedervindt, en haar eindlijk zoedeimoe:ig afflaat. Leerzaam is hij vooral daar, waar hij ,in de firikken eener verleidende Blonde verward, zich de hoogstmooglijke nlenschlijke gelukzaligheid belooft, en eindlijk ziet hoe hij
zich bedrogen had. Zijne zo edelmoedige , edele, grote ziel voor
zijne vrienden blinkt vooral in 't oog, en op zijne goederen
in voorfpoed, in hoogheid, in vernedering, en in ramp, —
kortom in alles en altijd is hij QUINCTIUSH_FIJMERANVAN FLAMING, dien men hoogacht en bewo,=Miert, maar met innig
medelijden aanhoudend uitlacht. Gaarne deciden wij veel,
zeer veel mede, van zijne Moorin, de voortrefiijke IG;.ou;
snaar
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snaar ons befek gedoogt dit niet. Het prefentje van doodshoofden, dat hij aan zijne vroegere beminde zond, slaan wij.
daar juist op ; maar ook dit moge de Lezer in het Werk opzoeken; wij lazen dit Flamings-fiuk;e al weder met nieuw
vermaak. Wij gaven uit de vorige Delen iets van eenen meer
erníiigen aard; om nu toch iets te geven, bepalen wij ons
tot het volgende:
„ Waar de Baron íiechts het geringste fpoor van verdriet
„ zag, daar bleef hij ftaan , fprak dien mensch aan, en vroeg
„ wat hem deerde; doch altijd ontving hij een bits andwoord,
of de verzekering: ik ben vergenoegd. „ Nu, zo hale dan
de duivel al het geluk !" riep hij geërgerd; „ is 'er dan niet
„ zoo veel ongeluk in de wereld, dat men 'er eenen brief mc,, de vullen kan? .. Lieve God!" voegde hij 'er bij:
„ hier ben ik, met het befluit om te helpen; en nu -- wat
„ dat voor menfchen zijn! is 'er niet een ongelukki„ gel" Doch in dien oogenblik gevoelde hij ook reeds de
onbarmhartigheid van zijnen wensch. Genoeg, hij kwam te
„ Leipzig aan, zonder verder iets merkwaardigs te hebben ge-'
„ daan, dan dat hij zich tusfchen Wittenberg en Duben op
„ den íteen zettede, waarop de Hervormer LUTHER ZOO dik,, werf zou hebben gezeten, daar nadacht, het voorhoofd
„ wreef, en eindelijk uitriep: ,, hier zat weleer LUTHER;
„ thands ik; en wie weet of niet na eeuwen een reiziger zegt:
„ hier zat de groote FLAMING, de uitvinder van het !lekel,
„ om de menfehenliammen te veredelen !" --„ He ! uwe Genade, zeide de Postrijder, toen FLAMING weder in den wegen
„ zat, en wees met de zweep naar den fleen -- zulk een roan
„ komt 'er ook niet weder! Ik zeg altijd: die zalige Doktor
LUTHER en de Man , die de aardappelen uitvond , hebben
„ huns gelijken niet; de een heeft de ziel, de andere de
„ maag verzadigd; en dit wordt toch door niets in de wereld
„ overtroffen. Ja, wanneer ik zoo met den postwagen den
„ flee.n voorbij rijd, en 'er aan denk, dat die kleine jongen
„ die zulk een man wierd, daar heeft gezeten, dan wensch
,, ik altijd: was ik toch toen postillon geweest! Ik had bean
altijd vrij mede naar Wittenberg genomen, al had ik ook
„ telkens twintig zweepflagen van den postmeester daa rvoor
ontvangen. Nu kon ik dan toch zeggen: dien grooten Man
„ heb ik gereden !"
„ Vriend," hernam de Baron , „ misfchien hebt gij reels
„ een grooter man gereden dan LUTHER is geweest."
„ De Postrijder fchuddede het hoofd. „ Neen , neen ; dat
„ had ik immers moeten merken. Kooplieden en Jood bij
„ de menigte! ook edellieden, officieren, vrouwen van aller» lei rang; echter nog geenen grooten Man."
„ Nog geenen,. denkt gij? Gij kunt immers niet weten,
, wiep gij heden rijdt!"

De
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„ De Postrijder keerde zich fehielijk om, zag den Baron
lijf aan, toen weder voorwaart, en fchuddede het hoofd.
Nu? vroeg hij op eens weder: wie zijt gij dan, uwe Ge„ nade? Wat hebt gij dan gedaan? Groots, meen ik ?"
„ Ei, lieve vriend, had dan LUTHER in zijne jonge jaren al
„ iets groots gedaan? En dat groote lag toch reeds in hem."
„ Dat is wel waar ; dan ik wil 'er op wedden , dat LUTHER
ook toen nog niet had gezegd , ik ben een groot man."FLAnIING bloosde. — „ Dat wil ik doen! ging de Postrij„ der voort; lieve God, zo het daarop aankwam, dan waren
„ alle menfchen LUTHER'S. Neen, honden, die blaffen, bijten
niet. Ik geloof zelfs, uwe Genade, dat LUTHER eerst toen
„ 'er aan heeft gedacht om een groot man te worden , toen
„ hij het reeds was. 0, liet kan wel zijn, dat gij nog eens
„ groote dingen in de wereld doet; maar dan is het toch ze„ ker niet dat gene , wat gij thands denkt. Want het groote,
„ dat in een mensch (leekt, dat moet, denk ik, 'er zoo op
„ eens uit, als de vonken uit het vuurflaal; men moet 'er
„ niet eer van fpréken, voor het 'er is: het andere is enkel
ijdelheid. Zoo als, bij voorbeeld, mijn jongen, dien ik te
„ huis heb, die wil altijd Generaal worden. Ik lach er om."
„ De Baron zweeg gedurende het overige van den weg be„ fchaamd, en gaf toen den Postrijder een dubbel drinkgeld,
om zich zelven te bewijzen, dat hij geen wrok op hem
„ had."
Op het Titelblad laat Tweede, in plaats van Derde Deel.
Over Trouwen en Bruiloft-houden. Een vrolijk boekje voor jongen en ouden , in de Stad en op het Land, vooral voor
Dienstboden uit den Boerenffand. Te Groningen, bij W. Zuidema. In tvo.
Tegengift tegen de ondeugd; — een boekje dat wij zeer
vele Lezers wenfchen; — bevatlijk, overtuigend, tref
Wij hopen , wij wenfchen althans , dat de opzetlijk zo-Iénd.
zonderling gekozene titel het reeds in vele handen zal gebragt
hebben. Het is gedeeltlijk uit een Hoogduitsch gefchrift
overgenomen , maar omgewerkt naar onze behoefte , door
eenen man , die zich R. V. D. M. fchrijft ; en, indien onze Lezers daaruit met ons den zelfden Schrijver gisfen, is Voor•
zeker zijn naam aanbeveling genoeg:
Door Bene zonderlinge drukfout, haat in No.VII, Lett bl.3o;, reg.
9 v. o. , „wijlen ren Eerw ENGELBERTS," in plaatze van, den Wel Eerw.
ENGELBERrs; daar gemelde Heer, gelijk bekend is, zich nog in leven bevindt.
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LETTER- OEFENINGEN.
De Brief van akobus in Leerredenen, door nIARTINUS
STUART , Christen Leeraar bij de Remonfzrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amfterdam. Deel II en III.
Te 4mflerdam , bij J. Allart, 18o5. In gr. 8vo. 305
en 349 bi.
hetgeen wij , bij de aankondiging van het Lerfle
R'Deel deezer Leerredenen , ter haarer aanprijzinge
hebben gezegd, voegen wij alleen onze gelukwenfching
- tan onze Godsdienst- en deugd - minnende Landgenooten , dat zij , behalven andere nutte Leesboeken, eenen
bondel van Leerredenen over een eerwaardig Gefchrift
der grijze Oudheid in handen hebben , die zoo wel het
gezond oordeel en den zuiveren fmaak , als de zucht
voor reinheid van hart en ongeveinsde godsvrugt en
deugd des Eerwaardigen en met zoo groot regt be.
roemden Redenaars op elke bladzijde verkondigen. Alvoorens iets ter proeve af te fchrijven , willen wij de
lijst van de Opfchriften der Leerredenen voor onze Leezers openleggen. Die der elf in het Tweede Deel zijn :
Tegen de Planneming des Penzoons in de Christelijke Kerk.
Deugd onb /laanbaar met eerre enkele Ondeu gd . Aanbe
veling der Barmhartigheid. Geloof zonder Werken nietig.
Abraham's Geloof en Werken. Rachab's Werken. Tegen
.Meesterachtigheid bij eigene Feilbaarheid. De Volmaakt
heid tot het Tongbefiuur vereischt. Zonde der dubbele Tong.
Tegen de Waanwijsheid. De Wijsheid, die van boven is.
Van het insgelijks elftal der Leerredenen in Deel III
luiden aldus de titels : De Bron der aardfche Onrust.
.Middelen tegen aardfiche Onrust. Tegen de Kwaadfprekendbeid. Het voorbijzien van Gods Albejluur. Kwalijk ver
Rijkdom. Langmoedigheid onder Verongelijkingen.-kregn
Tegen den ligtvaardigen Eed. Les in hoor- en Tegenfpoed. De Christen op het Ziekbed. Over deoor iddi .
Het
Le
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.Het zedelijk behoud van anderen. Bij wijze valt Toevoeg•
zei, heeft de Eerw. STUART agter het Derde Deel eene
Omfchrijvih, van den gebeden Brief laaten volgen, waar
naar s Mans begrip , de aaneenfchakeling van-in,
's Apostels redenbeleid , als in éénen opílag , wordt
blootgelegd. Aan die aancen!chakeling, en de aanduiding van des gewijden Schrijvers meeninge , kunnen
ook wij , immers over 't geheel genomen , ons zegel
hangen.
En nu iets of wat ter proeve zullende voordraagen,.
willen wij uit de Leerrede , die over de onbeftaanbaarbeid der deugd niet eerre enkele ondeugd handelt, van
de onderfcheidene nuttige lesringen, aldaar uit den Text
afgeleid, de volgende affcl:rijven. Getoond hebbende, hoc 's menfchen pligten in naauw verband ftaan,
gaat dc mcnsch- en zedekundige Redenaar dus voort:
Maar het bondgenootfchap der ondeugden is niet min
blijkbaar en fierk, dan liet verband der pligten in onze
eigene oogen volmaakt was. Dit gevoelt elk, die zich
onbedacht laat aftrekken van de geregtigheid en niet
terstond terug keert. Het Bene misdrijf brengt liet andere voord. Het eene behoeft het andere , om zich te
ver{choonen of te verbergen. Daarom noemt het gemeenzame Ipreekwoord den leugenaar reeds eenen dief; daarom noemt de Euangelie- leer den banter van zijnen broeder eenera moordenaar; daarom voerde JAKOBuS waaríchijnlijk overípel en doodflag bij elkanderen aan in onzen tekst (FI. Il: zo, ii). Een DAVID ten mintien, clie
van fchandelijk overfpcl tot verraderlijken moord kwam,
moest den good zoo levendig en fchriklijk voor den
geest zijn , als een PETRUS , die van ontkenning tot
verlocheningg, van verlochening tot zelfvervloekenden
meineed binnen weinige oogenblikken overging , den
Christen ; of -- mag ik anders dien naam noemen ,
daar wij ons menfchen te binnen brengen , wier opregt
berouw het misdrijf herílelde , — als een JUDAS , die door
geleigierigheid een dief van de gemeene beurs der Apostelen, een verrader van zijnen heer werd, en door wanhoop
zich de fchriklijke uitfpraak waardig maakte , dat hein
het niet geboren zijn beter zou geweest zijn. — Is nu het
uitfchiften en verwaarloozen van eenigen pligt het daadlijk aannemen van eerre ondeugd, wat is hetzelve dan
tevens anders , clan een openbaar aandeel aan dit fcbrik,ijk bondgenootfchap der ondeugden, en alzoo ook de
over-
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overtreding in één de volkomene "fchuld a to allen ?
— Hier (zoo vervolgt de Eerw. STUART) aarzelt mis
uwe toeíteniming M. T. De herinnering aan DA -fchien
VID , die , ondanks zijne overtreding , de man naar
Gods harte mogt heten, aan PETRUS, die, ondanks
zijne verlochening van JEZUS , de rotsífeen zijner gemeente bleef, doet u waaríchijnlijk uwe gereede toeftemming weigeren. Het is waar, zij zondigden en gevoelen zich door de zonde fpoedig ingewikkeld in zwaren
ongeregtigheid , maar zij onttrokken zich voords aan het
bondgenootfchap der ondeugden. Herinnert u daartegen , dat het geen val door bloote onbedachtheid is ,
waarvan JAKOB IJS heeft gefproken , maar Bene opzetlijke verwaarloozing van Benig gedeelte der wet. Hoe
zwaar de ecrfte ook zij , éénoord van NATHAN, cé;l
wenk van ,JEZUS, een inzigt van pligt doet den anders
deugdgezinden flerfling weder o; -taan : hoe ligt de laat.
ftc ook mag fchijnen, zij heeft zipostel - redenering nondig , gelijk in den tekst tegen bloote perzoonsaanneming,
juist omdat liet levensbeginzel der zedelijkheid is aan
getast , waar Benig pligtsgedeelte wordt uitgezonderd,
Benige ondeugd, als ondeugd, wordt gekoesterd."
Zoo veel menschkennisfe, zoo veele fraaie en nutte
aanmerkingen bevat de Leerrede tegen de Mcesterachtigheid , naar de woorden H. 111: 1 , 2. dat wij ons
niet kunnen bedwingen , als Gene andere proeve , het
volgende daaruit over te neemen. „ Liet veel meesterdoor JaxoBUS verboden," zoo fchriift de zede--fchap,
kundige teekenaar,, „ is reeds kennelijk aan hare zucht,
om te beoordeclen en te beftraffcn. Zij verneemt gaar=
ne naar het gerucht der menfchen en verzamelt vlijtig_
derzelver dwaasheden en ongeregeldheden ; zij blijft
liefst niet haan bij het bedrijf van den naasten, maar
tracht door te dringen tot deszelfs beginzelen; zij wederhoudt hare uiti'prank , zoo min «Is haar oordeel,
over derzelver zedelijke waarde , maar is gretig, om
hare gevoelens te uiten en ijverig naar het tucht- en zede-meesterfchap over elk , die , buiten alle bijzondere
betrekking van nmaagCchap of verbindnis, Hechts onder
haar bereik komt. --- Nog kennelijker wordt dit veel
meesterfchap aan hare aanmatiging van eigene meerderheid bij deze zucht ter beoordecling en beftrafling van
anderen. Steeds willende letten op vreemde gebreken,
trekt zij de ooggin van eigene af; gaarne het zedemecstcr#chFlip
Eea
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fchap voerende , het welk eene volílrekte meerderheid
van zedelijke waarde vordert , verbeeldt zij zich die
waarde dadelijk te bezitten; nadruk willende geven aan
hare berispingen , fchrijft zij zich tegengeflelde volkomenheden toe, en zich in bijzondere gevallen vrij vindende van eenige feilen, welken zij in anderen veroordeelt, vergeet zij alle anderen, die haar eigen zijn, en
waant zich volmaakt, omdat zich alle onvolmaaktheden
niet in eenen perzoon kunnen vereenigen. Deze waan
verzelt hare oordeelvellingen en (leekt duidlijk door in
den toon van hare beftraffingen. De eertien zijn altijd
flout, als had zij nimmer te vreezen, haar eigen vonnis te hebben opgemaakt; de laatflen worden fleeds met
een gezag geuit, het welk aan een bevoegd regterfchap
alleen kan pasfen, en liet welk de inbeelding dier bevoegdheid duidlijk kenmerkt. -- De liefdeloosheid van
deze gewaande tucht laat, eindelijk, het verboden meesterfchap nooit twijfelachtig. Dezelve blijkt reeds in de
gretigheid naar het kwaad gerucht , in de opmerking ,
waarmede de kwaadfprekendheid, vijandfchap en partijdigheid worden verwaardigd , en in de naarvorfching
door agterklap naar anderer huislijk bedrijf. De oordeelvellin g zelve Itelt haar nog meer ten toon, want
zij is nimmer de gunftigfte. Het geloof , aan partijfchap en laster gegeven, vindt overal kwaad oogmerk,
boozen toeleg, en , waar het eigen oordeel zelfs dien
trouwloozen grond niet heeft, verraden de íiioodile vermoedens de liefdeloosheid diens oordeels. De beífraffing zelve voltooit het werk der liefdeloosheid , welke
het verboden meesterfchap vergezelt. Schier altijd loopt
de berisping agter den rug van den beoordeelden en
maakt zich , door denzelven wereloos te laten tegen
haatlijke aantijging , aan de fnoodte liefdeloosheid
fchuldig. Zomtijds gaat zij eenen enkelden flap verder
en brengt haar gevoelen uit in tegenwoordigheid van
den perzoon-, wien het treft, maar dan zoo verbloemd
of algemeen , dat de aantrekking daarvan door denzelven Hechts nieuwen grond zou kunnen verleenen voor
hare haatlijkheid , fchoon hare geheimzinnige wenken
het'voorwerp harer berisping zoo duidlijk, als wereloos, aan anderen ten toon Rellen. Komt zij , eindelijk , al regtllreeks op den man aan , zij doet eene keuze van gelegenheid en voordragt , welke de ongevoel.igheid en haatlijkheid alleen weten te vinden. Dan,
wan-
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wanneer de ziel van den naasten is ter nedergeflagen
door bittere wederwaardigheid , heeft zij den moed
eerst, om hem hare waarheden, gelijk zij ze waant,
te zeggen, maar de onbarmhartigheid tevens, om hem
door nutteloos gewordene verwijten nog veel bitterer
te grieven , dan de wederwaardigheid zelve hem kan
treffen. Of bezit zij den moed, om ook buiten zulke
gelegenheden hare berispende aanmerkingen op den man
aan te maken, het zij door eigene fierheid van geest,
liet zij door Hechts ontleende meerderheid van jaren ,
vermogen , aanzien of fland, dezelven zijn clan íleeds
fchuldverzwarende, alle verfchooning afwijzende , diep
vernederende door de tegenwoordigheid van anderen , of
geheel ter nederflaande door den hoogen toon van onhefcheidene meerderheid in afzonderlijk gefprek." Zoo fchrijft niemant, clie den gang van 's menfchen hart
en 's menfchen gedraagingen in de zamenleeving niet
naauwlettend beftudeerd heeft.
Wij merken hier nog aan , dat de Eerw. STUART , in
de nu afgegeevene twee Deden , zich gefchikt heeft naar
de nu onlangs vastgeífelde Spelling.
Proeve over den Geest en Invloed der Kerkelijke Hervorming
van LUTHER. Verhandeling, welke den Prijs heeft weg
Nationaal Iniituut van Frankrijk-gedan,orht
gefleld op de beantwoording der volgende Vraag: Hoedanigeln invloed had de Hervorming van LUTHER op den
Staatkundigen toeland der onder/cheiden Staaten van
Europa , en op den voortgang der Verlichting? Door
cr1ARI.ES VILLERS. Vermeerderd met eene korte fchets
der Kerkelijke Gefchiedenis. Te Haarlem, bij F. Bohn,
18o5. In gr. avo. 446 bl.
Gefchiedkundige Vraag voortreJ 'eneli/khoogstgewigtige
beantwoord, is de oordeelvelling, welke de n-

partijdigheid uitbrengt, naa het voorhanden zijnde Werk
geleezen en naagedagt te hebben. Wij fchrijven dit te
uede,r, niet als eene Magtfpreuk, maar als eene Oordeel
zaak zelve gegrond: om dit te toonen,-veling,opd
willen wij tot Bene nadere ontvouwing deezes Boekdeels
toetreeden.
Zonder ons op te houden met de zo wijd verfchillende oordeelvellingen , in Frankrijk daarover gefireeken ,
daar
Eeg
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daar deezett het met minagting, met fmaad; met ver oordeeling bejegenen , anderen daaraan beter regt Ianten wedervaarcn , (van welk beiden de Vertaaler, in
Bene Aantekening op liet Berigt des Schrijvers, die ook
zelf het een en ander opgeeft van de Werken, door,
anderen over dit onderwerp vervaardigd, en beoordee-,
liegen van 't zijne behelzende, Itaalen oplevert) moeten
wij iets van de herkomst vermelden. De Titel zelf
wijst uit, bij welk eerre gelegenheid het gefchreeven is._
De Vraag werd in Grasmaand des Jaars 18o2 voorgeíteld, om over een Jaar beantwoord te worden. VILLERS bevondt zich in Duitschland, toen decze Vraag
werd voorgeíteld, en dezelve kwam eerst zeer laat tot
zijne kennis. Niet terítond, daar andere fchrijfiirbéid
hein onledig hieldt, bepaalde hij zich om na den Prijs
mede te dingen. Nogthans bedenkende , dat hij leefde
in een Land , waar LUTHER zijne Hervorming onder•
bomen halt, midden onder diens Opvolgers en kun digile Voorpanders, meende hij gebruik te kunnen maaken van de hulpmiddelen , welke deeze omstandigheid
hem vcrfchafte , en bij die gelegenheid de tolk te kun nen zijn van een zo verlicht gedeelte van Europa. —
Onnoodig keurt de Eieer VILLERS het, eerie optelling
te geeven van de Werken , waarmede hij zijn voordeel
heeft kunnen doen ; doch kan niet niet ftilzwijgcn
voorbiigaan andere hulpmiddelen, hem te aangenaamer,
daar hij dezelve alleen aan de Vriendfchap te danken
hadt. --- Inc Heer EICHHORN liet, ten dien dage, zij
He Gefcliiedenis der drie laatstverloopene Eeuwen drukken,
en deedt hein de afgedrukte bladen, naar maate zij de
drukpers verlieten, toekomen. — Zulks was zeker zeer
verpligtend; dan verder nog ging de Heer HEEREN, en
leverde een voorbeeld op, in de geleerde wereld, zon derling genoeg, om in ons Tijdfchrift vermeld te worden. Die Heer fchreef hem een raadpleegenden Brief,
omtrent de taal, waarin hij zijne Verhandeling, om na
den uitgeloofden Eerprijs op de Vraage te dingen ,
fchrijven wilde. Deezen Brief ontving de Heer VIL LERS , toen hij druk aan zijne Verhandeling ten dien
zelfden einde werkte. Edelmoedig gaf hij te verftaan,
dat zij Mededingers waren ; doch dat hij gaarne van
tenen arbeid zou afítappcn , omtrent welken hij zich
niet vleijen kon , den prijs van hem te zullen winnen ;
dat zij egter , zo liet deezen Heer goeddage, zamen
zou-
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zouden kunnen arbeiden , of dat hij zich aanboodt ,
diens Verhandeling in het Fransch over te zetten ; de
keus volkomen aan hem overlaatende. 1-Jij ontving liet
verpligtend befcheid , dat HEEREN zou afzien van het
beantwoorden der voorgeflelde Vraag , en zich onthouden van derzelver tweede gedeelte , den voortgang der
Verlichting. Hierbij liet hij 't niet berusten, maar hadt
de beleefdheid, om VILLERS zijne Verhandeling, wel
hij alstoen beflooten hadt te doen drukken, blad voor-ke
blad toe te zenden. Deeze Verhandeling is door den
Heer ]MEREN in den Jaare 1803 geplaatst aan het hoofd
des Eerílen Deels van diens Gefchiedkzindige Me igelin-

gen , over de Staatkumadige gevolgen der Hervorming. ArIL-

erkent het nut, daaruit getrokken, bij het opticilen van het E,erite IIoofdituk des Tweeden Deels van
zijn Werk.
Wij veroorloven ons hier ecne algemeene aanmerking,
op dit Werk paslende; naamlijk, dat 'er tijden zijn van
een zeldzaam geluk, waarin een Schrijver zich op een
hoogverheven (landpunt kan plaatzen , van daar zijn oog
over alle omringende voorwerpen laaten gaan, en teffens
vrijlijk mag tnededeelen, wat hij gezien en waargenomen
heeft. Zulk een tijd heeft vILLERS getroffen , en zich
van de vrijheid bediend , om rustig der penne aan te
bevecicn , wat hij zag, wat hij dagt ; daartoe opgewekt door dc Godsdienftige vrijheid ademende Vraag,
over welke nog geen Schrijver opzettelijk gefchreeven
hadt. Want , gelijk hij te regt aanmerkt, hoewel de Proteflantrche Natien het verwijt niet verdienen , dat zij pie
Geíchiedkunde verwaarloozen, en integendeel een voor
uitmuntende Gefchriften bezitten over de-radvn
groofc Omwenteling der Zestiende Eeuw, die voor haar
van een zo beílisfend belang geweest is , komt daarom
niet te min het Nationaal InJlituut van Frankrijk de eer
toe, van de algemeene aandagt bepaald te hebben op de
gevolgen van eene , in alle opzigten , zo gedenkwaar
Gebeurtenis.
-dige
Te refit merkt de Nederduit/che Vertaaler H. EWI,[K Op,
„ dat zo wel het voorstellen dezer Vraag , als het bekroon3en der Verhandeling van VILLERS, in de gefchiedeni dezer dagen Bene zeer opmerkelijke gebeurtenis is,
--- eerre gebeurtenis , welke niet alleen voor den Letterkundigen , voor den Geleerden of Staatsman van belang
is , maar ook van het hoogfte gewipt wordt voor den
wijsEe4
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Cvijsgeerigen Menfchenvriend , wanneer neen bedenkt,
dat deze Vraag in het naauwfle verband (laat met de
dierbaarf}e belangen van den Mensch." De Ver
zich van zijn pligt wel gekweeten, en het-taler,di
Werk in een voeglijk Nederlandsch gewaad geftooken
heeft , voegde 'er Benige ophelderende Aanmerkingen
bij , die wel geplaatst zijn. Een en ander ingefloopen
taalgebrek wijst hij met eigen vinger aan ; en zullen
deeze , is 'er Bene tweede Uitgave noodig, ligt kunnen
verholpen worden. Hij betoont zich alzins, even als
de Franfche Schrijver , een voorflander der vrijheid van
't Geweeten en van de zvaare Verlichting. Geweetensdwingelanden, of openlijk te voorfchijn treedende, of
onder eenig masker bedekt, tegentlreevers der Verlichting , die oude en nieuwe kunstgreepen te werk ftellen
om die ontflooke fakkel uit te dooven , zullen zeker
voor deezen arbeid des Schrijvers en Vertaalers -den
neus opfcliorten, en den welverdienden roem van bei
te bezwalken: dan hun arbeid zal zich bij-dentrag
alle Waarheid- en Godsdienstvrienden, welk Bene Belijdenis ook toegedaan, aanprijzen. -- Doch wij wei•
den, onbemerkt, te veel uit.
De alg: meene Inhoud deezes Werks komt hoofdzaaklijk hier op neder. Eerfle Deel. Algemeene Aanmerkingen dyer den aart der voorgeffelde Vraag — over
den aart en het wezen der Hervorming in 't algemeen
-- over de Hervorming van LUTHER in 't bijzonder. Bij
deeze bijzonderheden komen in overweeging de gebeur
dezelve zijn voorafgegaan , met derzelver-tenisf,d
oorzaaken; gepaard met eene fchets van den_ Staatkundigen , Godsdienftigen en Letterkundigen toeftand van
F•uropa , in het begin der Zestiende Eeuw; beflooten
met ecne overweeging van 't geen 'er gebeurd zou zijn,
zo de Hervorming niet ware tusfchenbeide gekomen.
Iet Tweeden Deels Eerfle Hoofdtluk handelt over den
Invloed der Hervorming. De Verhandelaar vestigt de aan
Staatkundigen toeftand van Europa. Hier laat-dagtopen
h ^j het oog gaan over de Kerk op zichzelve , en in betrek
Staatkundige Maatfchappij, gepaard met eene-kingtode
hefchouwing der voornaamfte Christen-Staaten. --- Naa
ecne algemeens befchouwing van den inwendigen toeíland der onderfcheiden Steaten, laat hij het oog bij
gaan over de Protet'antfche Staaten in 't alge -zonder
bijzonder; -.• voorts vestigt hij het op de-meni't
Staa-
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Staaten , waar de Hervorming niet is aangenomen. — Irn
eene Tweede Afdeeling deczesEer1 en Hoofdíhuks neemt
hij in overweeging den uitwendigen toeftand der Staaten
van Europa, ten opzigte van elkander. Stelzel van Evenwigt. Dit is verdeeld in drie voeglijke tijdperken; het
eerite van den Jaare 1520 -1556 , -- het tweede van
1556-1603, -- het derde van 16o3-1648.
Wij zien, Leezers , onze aanftippingen in — hoe
groot is derzelver menigte in de eerite helft van dit
Boekdeel! Wij zouden, die alle kortlijk vermeldende,
zeer breedvoerig worden, en, met dit al, het Werk
geen regt doen. Beter dat wij ons bepaalen tot des
Schrijvers hoofdzaaklijke Herziening van de uitwerkzelen
der Hervorsninge , met betrekking tot het Staatkundige :
dit zal ons zijnen íl:ijl , zijne wijze van voordragt , zi ..
ile gevoelens doen kennen , en eerre leerzaame bladzijde
In onze Letteroefeningen uitmaaken.
Europa, federt verfcheiden eeuwen , gedompeld in
eerie ongevoeligheid en verdooving, die alleen werd afgebroken door den oorlog , of liever door invallen en
Itrooperijen , welke voor het menschdom van geen weezenlijk belang waren , ontving op eenmaal nieuw leeven en nieuwe werkzaamheid. Een algemeen en gewigtig belang bragt de Volken in beweeging ; derzelver krachten ontwikkelden zich , terwijl zij vatbaar
wierden voor nieuwe ílaatkundige begrippen. De omwentelingen, die voorheen hadden plaats gehad, bragten
alleen dc armen der menfchen in beweeging; doch deze
deed ook hunne ziel geheel ontwaaken. De Volken, die
tot hier toe alleen werden aangemerkt als kudden ,
welke lijdelijk onderworpen waren aan de grilligheden
haarer Opperhoofden, begonnen zelf werkzaam te worden, hunne waarde te gevoelen , en te begrijpen dat
men hen noodig had. Zij , die de Hervorming aannamen , maakten , ter verkrijging der Vrijheid, eene gemcene zaak niet hunne Opperhoofden, en daaruit werd
eerie naauwere verceniging, eene gemecnfchap in belang
en werkzaamheid, tusfchen den Vorst en zijne Onder
wel de een als anderen werden-danegbor.Z
voor altoos bevrijd van de buitenfpoorige en kostbaars
magt der Geestelijkheid , gelijk ook van de worfteling
om het Oppergezag tusfchen de Pausfen en Keizers ,
die voor geheel Europa zoo lastig was en reeds zoo lang
geduurd had. Dc maatfchappelijke orde werd geregeld
I,
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en tot grootere volkomenheid gebragt. De Oostenrijkfche magi werd binnen juist aangeweezen grenzen bepaald; die van Frankrijk verhief zich en bood de andere het hoofd; men begon de noodzaaklijkheid van duur
te gevoelen; de ílaatkundige Maat-zamevrbintsf
Europa begonnen een aaneengefchakeldftel--fchapijenv
zel van evenwi gt , een regelmaaiig geheel te vormen , waarvan men te vooren zelfs geen denkbeeld had. Mogendheden, zoo als Zweeden en de Turken , die, tot hier toe,
naauwlijks van eenig belang voor de anderen waren ,
verkreegen in dit ftelzel zekeren rang en aanzien. Sommige , zoo als Holland, kwamen , in het midden aller dier
íchokken , uit het niet te voorfchijn, en verkreegen,
reeds van hunne geboorte af, Bene beflisfende aangelegenheid. De eerfie grondflagen der Pruisfafche Monarchie en der /lrnerikaf he Republiek werden gelegd.
'Er vormde zich in de Staatkunde een algemeens geest,
die geheel. Europa omvatte. De kunst van onderhandelen werd volkomener , ongeveinsder en zekerder ; de
loop der zaaken eenvoudiger en duidelijker. In dezen
Raat van vereeniging en onderlinge aanraalking werden
de ftaatkundige beroerten, de oorlogen meer algemeen,
naar ook fpoediger geëindigd ; terwijl derzelver rampen verzacht werden door een meer menfchelijk Regt
der Volken.
„ Zoo Frankrijk de Hervorming had aangenomen ,
zou het ongeveinsder voor de zaak van het Proteftantismus geftrecden hebben, en de worfteling ware wclligt
van korter duur geweest ; maar daar zulks zoo niet was ,
volgde hieruit welligt een even groot voordeel voor het
menschdom: men gewende zich, naamelijk, allengs aan de
verdraagzaamheid en de broederfchap der verfchillende gezindten onder elkanderen ; vooral toen men eenen
alles vermogenden Staatsdienaar , met het Romneinfehe
purper bekleed , toen men den Kardinaal RICI-IELIEU
eerre gemeens zaak zag maaken en eens naauwe ver
aangaan met het Proteftantfche Zweeden ert-bintes
met liet bondgenootfchap der ketterfche Vorlien van
Duitschl€'md.
„ De Kerk hield , in een gedeelte van Europa, op,
een Staat in den Staat uit te maaken; waaruit gemaklijk
te voorzien was , dat deze verandering eenmaal overal
zou plaats grijpen , en dat derzelver Opperhoofd tot
een enkel Geestelijk Gezag zou bepaald worden. De
Ca-
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Catholijke Geestelijkheid, eindelijk, regelde haar gedrag
naar liet voorbeeld der Broteftanten , en won in goede
zeden , kunde en nuttigheid , het geen zij in magt en
rijkdom verlooren had.
„ Bijna alle Staaten van Europa vermeerderden intusfchen hunne magt en inwendig vermogen. De Protefantíche , wijl zij zich niet de geheele wasfa des volks
vereenigd, en zich de goederen , voorregten en het wereldlijk gezag der Kerk toegeëigend hadden; de Catholijke, wijl zij zich op een beduchten voet van oorlog gefield, de Proteflanten verdreeven en alzoo het eene gedeelte hunner ingezetenen door het andere, de burgers
dv^ - de foldaaten onderworpen hadden.
„ Sedert de ontdekking van Amerika en van de Kaap
ele Goede Koop , hadden Spanje en Portugal den koophandel der beide werelden aan zich getrokken. Doch in
beide deze landen , gelijk in alle andere , was , voor .de
Lestiende Eeuw, het volk niets , de troon alles; terwijl
alle nationaale werkzaamheid van het Bewind afdaalde.
De onkunde der Vorflen befluurde den handel evert
kwalijk als hebzuchtig, daar ook deszelfs voordeelen,
door weelde en onervaarenheid, weldra verdweenen. Hoe
lang zou niet de waare geest des Koophandels en de
Zeeva and nog gekwijnd hebben , zoo niet twee Staaten, wier werkzaamheid door de Hervorming was opgewekt , (Staaten, waar de geheele Natie haare krachten ontwikkelde, alle hulpmiddelen te baat nam en het
Bewind ondcrfteunde) zich als gedwongen hadden gezien , om zich van den drietand van Neptunus meester:
te manken ! Zonder dc Godsdienifige Omwenteling, door
icrii:R bewerkt, ware deze orde van naaken niet tot (land
gekomen : lb/land, een klein fcuksken der Oostenrijkfche
Staaten , zou zonder zeemagten zonder handel gebleeven
zijn; Engeland zou dat groot vermogen niet verworven,
noch zich tegen Spanje aangekant hebben. Doch als
nu hebben Zcevaard en Handel, door deze twee Mogendheden , eene ontwikkeling en cene vlugt verkreegen , die evenredig zijn aan de inwendige kracht, weike haar bezielde. IIaare vlooteis, haare bekwaame zeelieden hebben alle zeeën doorkruisd , en den geheelcn
aardbol aan alle zijden bevaaren ; terwijl dit voorbeeld
gevolgd is door Frankrijk, het welk alles wat groot en
nuttig is in acht neemt. — Aldus heeft cene, door
Godsdienfiige gevoelens verwekte , gisting in Europ^tt ,
cie na
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Bene geheel nieuwe orde van zaaken , die voor het
menschdom veel gelukkiger was , doen gebooren worden , en haaren invloed tot in beide werelden uitgeItrekt."
Ziet daar eene zamentrekking van de groote Gebeur
belangrijk Eerie Hoofdituk des Twee--tenisf,h
den Deels deezer uititeekende Verhandeling verwerkt.
Het moet elk uitnoodigen, om in het oorfpronglijke die
meesterlijke bewerking te zien. Wij leggen het Boek
ter zijde, om het, binnen kort, weder op te vatten 1
en onze Leezers op het overig gedeelte te toeven.
Oratio de arhisfime inter fe nexis,
Dogmaticis et Moralibus Religionis Christianae praeceptis ., Docenti non fejungendis. — — Harderovici
apud E. Tijho . 4to. 70 pp.

JOANNIS CLARISSE

e geleerde CLARiSsr , met lof bekend, zoo door
zijne Academifche Disfertatie de Spiritu Sanélo , als
door verfcheideue andere , in 't Nederduitsch uitgegevene, van tijd tot tijd ook door ons aangekondigde Schriften, handelt , in deze Redevoering , i , Junij i8o4 , bij
de aanvaarding van het Hoogleeraarambt aan de Gelderfche Hoogefchool , gehouden, over her naauw verband
titsfchen het Befchouwend en Beoefenend gedeelte der Christelijke Leer, en over den daaruit voortvloeienden plicht van
Christenleeraars , om het een van het andere niet te fcheiden. De flof is niet nieuw, maar 't geen de Hooglecraar 'er over zegt, kan niet te veel gezegd worden.
De Hoofdinhoud van deze weluitgewerkte Rede komt
bier op neder. — 't Geen wij van God weten , en
omtrent God doen moeten ; dit maakt 't wezen van
den Godsdienst in 't algemeen, en in 't bijzonder ook
van den Geopenbaarden Godsdienst uit. 't Een is allernaauwst verbonden met het andere. 't Geen God
ons , van zich zelven , van zijne volmaaktheden en
raadsbefluiten , heeft bekendgemaakt , llrekt blijkbaar
tot dat voorname hoofddoel , opdat wij Hein zouden
Beren , en naar zijnen wil dienen. Alwat wij daaruit,
van Gods genaderijke gezindheden omtrent het menschdom , leeren kennen , vordert van ons dankbaren eerbied. Alle bijzondere voorfchriften van plicht ft.eunen
op erkende waarheden , omtrent God , en de betrekking,
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waarin wij moutepen, zoo tot God, als tot elkandcren flaan. Geloof voorondcrftelt kennis van 't geert
men tot zaligheid moet geïooven; en deze kennis brengt,
uit haren eigen aart, geloof, en 't geloof wederom liefde en gehoorzaamheid voort. ---- Op deze algemeens
gronden bouwt de Redenaar zijne ftielling, dat de Leeraars van den Christelijken Godsdienst het een van het
andere niet behooren te fchciden. Hij mag wel lijden,
dat men, in de fcholen der Godgeleerden, de Be/thouweidde en Beoefenende Godgeleerdheid afzonderlijk behandele ; maar houdt met recht flaande , dat men ook aldaar liet naauw verband van beiden niet behoort uit liet
oog te verliezen. In de Befehouwende Godgeleerdheid moet
het belang van alle bijzondere leerílellingen , en derzelver heilzaams invloed op de betrachting van Christelijke deugd en bevordering van waar geluk, onderfcheidentlijk aangetoond worden. Bij de Beoefenende moet
de geopenbaarde Leer van God, zoo als wij Hem door
Jefus Christus kennen , en van de aan ons ontdekte heilsorde , ten gronde liggen , en de voornaamfte
beweegredenen , ter uitoefening van allerlei Christendeugden, aan de hand geven. In het volksonderwijs
komt, naar het oordeel van den Heer CLARISSE, Beene
fchifting van het Befchouwend en Beoefenend gedeelte
der Godsdienstleer te pas. De Volkslceraar moet geene Godgeleerdheid, maar van alle menfchelijke biivoegzcls ontdaanc , zuiver Bijbelfche Godsdienstleer voordragen; zulke leeringen, derhalven, alleen, die naar de
vatbaarheid van elk gefchikt, voor elk bruikbaar zijn,
die in oefening kunnen en moeten gebragt worden.
Naar dit richtfnoer behoort dan ook bepaaldelijk het
onderwijs der jeugd en de inhoud der openbare Leerredenen ingericht te zijn. --- Godsdienst- en zedenleer beiden moeten aan liet opkomend geflacht ingefcherpt , en de eerlie altijd, met aanwijzing van derzelver praktikaal gebruik , voorgedragen worden. In
de openbare Leerredenen moet men zich de bevordering van werkzaame godsdienfligheid altijd ten doele
Rellen, en zich deswegens nooit met voorwelpen van
befpiegeling alleen ophouden. 'Er moet dikwijls opzetlijk over deugd en plicht , ja van tijd tot tijd over
den geheelen omvang der Christelijke Zedenleer gehandeld , en 't leerflellige alleen , in zoo verre liet aan
Christelijke deugdsbetrachting bevorderlijk is, en daar-
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toe gereedelijk leidt, in aanmerking genomen worded,
Modellen van zulke , in den echten geest van het
Christendom opget^cldc , Leerredenen gaven s'U1t1N
BLAIR , HINLÓPEN , en de voormalige Amlterdamfche
Predikant F. sERRUrIER. [Waarom deze juist uitga.
kipt en zaamgevoegd ?] — Tot aanprijzing en verdediging van zoodanige predikwijze beroept zich de Hoogleeraar op de wijze, waarop het Gode behaagd heeft,
in de gewijde Schriften, het menschdom, bij trappen,
omtrent Godsdienst en plicht, te onderrichten, op de
leerwijze van Jefus en de Apostelen, en op den inhoud
der Godsdienstleer zelve. Flier valt hij wel eens in
herhaalingen van 't reeds te voren gezegde, en is, onzes oordeels , over 't geheel te langwijlig, in het beweeren van flelli gen, waarover men het thans meer,
dan voor vijftig jaren , eens is , en waaraan denkelijk
niemand in de Gehoorzaal twijfelde. En hoe veel waars
en íchoons anders de iloogleeraar daarover gezegd heeft,
wij kunnen liet niet oiitv lnzen, dat wij , onder liet ]ezen , geduurig bij onszelven gedacht hebben: zon de
gekozene Ilof n:et wel zoo gepast moeten- geóordecld
worden tot eclle voorlezing voor jongelingen, die tot
den predikdicnst opgeleid worden , of ook wel voor
jonge Godsdienstleeraars , dan wel tot eerie Inwi;dingsrede , ter aanvaarding van het IIoogleeraarambt ? Ondertusfchen hopen wij niet, dat domme en bevooroordeelde lieden den edeldenkenden man , die zijn icak zoo
wel toont doorgedacht te hebben , en het refit hartelijk
met Godsdienst en Christendom te meenon, zijne vrijmoedige verdediging van praktikaal prediken ten kwade
zullen duiden. Men leze eerst met nadenken, en oor-

deele

dan.

Over fijl en taal willen wij geene aanmerkingen maken. Als men zich een tijdlang gewend heeft, alleen
in zijne moedertaal te fchrijven , krijgt men niet op
eens weder dezelfde gemakkelijkheid in de Latijnfche
uitdrukking, die men te voren had. Eene dagelijkfche
oefening zal den onvermoeid werkzaamen CLARISSE , 't
geen hem, ten dezen opzichte, nog mogt ontbreken,
welhaast doen verkrijgen.
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,ijkrel op DIKDRRIK ADRIAAN \ALRAVEN : in 't Latijn
'uitgel roken door H. C. GRAS , op den I2 Nov. 1804.
Te Amferdarn, bij J. van der Burgle en Zoon , I8o5.
In gr. 8Y0. 76 bi.
den inhoud dezer fraaie Lijkrede is onlangs door
ons verflag gedaan Ç). Deze Nederduitfche Vertaling is , zoo als men ziet uit de Opdracht, ter vol
g aan het verlangen van Mevrouw WALRAVEN,-doeni
Schoondochter van den Overledenen , door den Opflelier zelven vervaardigd, die daardoor aan dezelve Bene
meer vloeijende en oorfpronhelijke houding heeft willen
geven, niet vermijding van dat ffroeve en gewrongene ,
het welk anderzins bijna van alle overzettingen onafícheidelijk is. Alle hoogfcliatters van den waardigen WALRAVEN, te Amfferdam en elders, die de Latijnfchc taal
niet magtig zijn, zuilen den floogleeraar GRAS, voor
dit nieuw bewijs van vriendfchap en achting voor zul
danken.
-kenvrdifljMa,
In Bene 4anteekening , op bl. 36 , wordt een , in de
Latijnfche Lijkre de begaanc , mistlag verbeterd, daar
zeker getuigenis , omtrent de predikwijze van den Ilooglecraar WALRAVEN, aan den Leijdfchen Profesfor TOHAN
TAcoa sCHULTENS was tocgefehreven, 't geen niet op
diens naam, maar op dien van deszelfs Zoon en Opvolger, HENRI, ALBERT SCHULTENS , had moeten gefield
zijn. — In Gene andere Ar;iteekening wordt eerie keurige
Nederdluití the vertaling van eenige regels, uit cent iii dept
Spect<ateur du Novel, 1797, met derzelver Franfche vertaling en vrije navolging, gedrukte Ode van KLOPSTOCK:
die Soune nul die Erde, im j -inuar. r796, medegedeeld.
—Men zal hier ook, met genoegen, de fraaie Neder=
duitfche navolging der aangehaalde Griekfche Dichtregels, vol; ends de overfchoone Latijnfche vertaling van
enzen onilerfiijkcn Landgenoot HUIG DE GROOT , lezen.
Recenfent, te Amfferdam niet t' huis hoorende, is,
na dc uitgave van N. IV der Z'aderl. Letteroe , onderricht, dat Curatoren en Vifitator der Latijnfc e Scholen
te Amiletdam verfchillende perfonen zijn ; dat des Vifitators post is , van tijd tot tijd de Scholen te bezoeken,
om over de vorderingen der Leerlingen het oog te houden;
41e. Fad. Letteroef. van dit Jaar, N. IV.
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den ; en dat alleen de openbare Prijsuitdeelingen aan de
Jeugd door Curatoren uit de Wethouderfchap worden
bijgewoond. Hij neemt daarom het desaangaande aldaar in 't voorbijgaan gezegde bij dezen weder terug.

Graf-Rede over Genefis XL VII: 29 , 30. op den HeerJoHAN
DIEDERICH KELLER ,gehouden I2 Sept.1803 ,door H. S.
VAN ALPEN, Leeraar der Hervormden te Stolherg, bij

11ken. Uit het Hoogduuitsch. Te Leijden , bij J. van
Thoir, 18o5. In gr. 8vo. 45 bl.

et bijzonders heeft omtrent deeze Lijkrede plaats, of

liever omtrent den perfoon , wien dezelve betreft. De
JHeer
te Ste/berg woonagtig, hadt eenen Zoon
KELLER,

te 4mflerdamn. Derwaarts begaf hij zich in den Jaare
a800, met oogmerk om aldaar het ovcrfchot zijns leeVens te flijten. Aan dien Zoon, intusfchen, betuigde
hij meermaalen zijnen wensch, na zijn overlijden, bij
zijne overleedene vrouw en kinderen , in het familiegraf
te Stofberg, te mogen rusten; 't welk hein ook beloofd
wierdt. Geduurende zijn verblijf te Anifierdam wierdt
TELLER van een zwaar ongemak aangetast , 't welk
leem, op der Artzen raad, deedt befluiten, in de Baden
van 11ken hulp daar tegen te zoeken. Hij vertrok daar
heen , doch vondt 'er zijnen dood , en wierdt begraaven,
voordat de Zoon aldaar konde aankomen. Deeze, aan
Zijne belofte getrouw, deedt het lijk opgraaven en
naar Stofberg voeren, alwaar het van nieuws ter aarde
wierdt belleld. Het bovengemelde verzoek gaf aanleiding tot den text: Maar dat ik bij mijne Vaderen ligge, enz. De Lijkrede , op die woorden gebouwd,.
onderfcheidt zich van het gros van foortgelijke Gelegen
Redevoeringen, dat dezelve met opgefinukte lof--heids
redenen op den overleedenen niet doorfuld is ; integendeel, wordt van wijlen den Heere KELLER, en van zij
Zoons verrigting , geen woord gerept. Alleenlijk-nes
heeft zij ten oogmerke , om te onderzoeken de ver
kinderen , om hunne ouders na hunnen-pligtnder
dood te vereeren, en voorts de gronden dier verpligtinge aan te wijzen. Zeer gelukkig is de Eerw. VAN ALPEN in de uitvoering van dit onderwerp geflaagd. Gelukkig tevens, dat deeze fchoone Leerrede in dc handeis
eenes kundigen Vertaalers is gevalleu.
1ie
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De uitvoerlijkheid en. nuttigheid der Schalcmnbeensdoorfzijding, wanneer zelfs geene kraakbeenige vereeniging derzelven bef eurd kan worden, en de doorzaaging dier Beent
deren ondoenlijk is, enz. Door G: J. VAN WIJ, Le etar in de Ontleed-, Heel- en Merloskunde , te Arnhem.
Te linfïerdam, bij J. W. IJntema en Comp. í8o5. l^1
gr. 8vo. 37 -bi.
it Stukje , een Vervolg op de voorname Heel- en
Df7ro edkundige Gevallen, door den kundigen Schrijver in den jare 1791 uitgegeven , behelst in de eerfle
plaats een Brief van denzelven aan den Gelderfchen
Vroedmeester VAN MUNSTER , welke trouwens aan een
groot gedeelte onzer Lezeren reeds uit een ander Stuk
Heer in het licht gegeven, zal-je,dorlatsgmn
bekend zijn, doch dien de Heer VAN wij echter nodig
geoordeeld heeft hier nogmaals af te drukken, ten eit
de, gelijk hij zegt , den Lezer aan de gronden voor
zijne navolgende Kunstbewerking te herinneren. Voorts
bevat hetzelve een fchrijven van den Heet u: T. BOL
te Oirfchot , aan evengemelden VAN MUNSTER,-stu,
waarin deze verklaart, dat hij te voren , met meer andere Vroedkundigen , geen zeer gunilig gevoelen ge
omtrent het nut van de doorfnijding der-voedha
Schaambeenderen, tot dat hij door de lezing der Waar
gemelde Stukje, met de daarbij gevoeg--nemight
de Brieven van CAMPER en VAN wIJ , daaromtrent van
gedachten veranderd is , en waarvan hij reeds de aller
gevolgen heeft ondervonden , blijkens Bene-gelukift
Waarneming , hier in liet brede omfehreven , ingevolge
van welke (tie Kunstbewerking, volgens de opgave van
VAN MUNSTER verricht, voor Moeder en Kind gelukkig afgelopen is ; zijnde het laatfee evenwel, den derden dag na de geboorte, alleen aan het gevolg van hevige íluipen , overleden. Dan eindelijk volgt de Waar»
neming van den Heer VAN WIJ , die den wezenlijken
inhoud van dit Stukje uitnaakt, en tot wekkers bekendmaking de Schrijver, blijkens liet Voorbericht, als 't
ware fchijnt uitgedaagd te zijn; van welke wij echter
neoeten zeggen , dat ze ons buitendien belangrijk genoeg voorgekomen is, oni aan liet vr)edlkuudig publiek
Medegedeeld te worden , dewijl re tot een bewijs ílrekt,
LETT. 1805. NO. 10,F 1'
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wat eene kloekmoedige en beredeneerde behandeling aan
het ziekbed vermag, en op hoe velerlei verfchillende wij
gevallen, der Natuure behulpzaam-zendKust,i
kan zijn. — Het hoofdzakelijke dezer `Vaarneming komt
hier op neder.
Eene Vrouw, die , reeds drie malen te voren, niet dan
met zeer veel moeite door de Forceps had kunnen verlost
worden, waarvan maar één Kind het leven heeft afgebragt , en die vervolgens in Nov. 1803, in de zevende
maand harer zwangerheid , op eene zeer moeijelijke wijze -(evenwel zonder het gebruik van werktuigen) van eert
dood Kind verloste , wierd wederom zwanger. De Heer
VAN wij, die bij de laatíle moeijelijke verlosfing tegenwoordig, en toen reeds bedacht geweest was op de
wijze, hoedanig deze Vrouw te behandelen, wanneer
zij weder zwanger wordende, hare zwangerheid tot het
einde voortging, biloot, na eene na tuwkeurige meting
van het bekken die>*_ Vrouw, op de gronden in de meergemelde,Misfive aanvAN niuNSTER befchrevein, tot de
doorfnijding der Schaambeenderen; waartoe hij zich dan
ook bij, tijds voorbereidde, en zelfs voorzag van een
klein opgaand gebogen zaagje , volgens het denkbeeld
van CAMPER, ingevalle de kraakbenige verfleniging der
Schaambeenderen verbeend mogt bevonden worden (*).
De zwangerheid dier Vrouwe dan geëindigd, en de barensweeën begonnen zijnde , bevestigde het nader Onderzoek van het een en ander het: voornemen des Heren VAN wIJ , en hij verzogt dus den meergemelden vAts
MUNSTER , na lrnhein over te komen. Met de adlitlentie van dezen en andere Vroedkundigen en Geneesheren
wierd dan ook de Kunstbewerking ondernomen. Alle
pogingen , echter, om het bekende kraakbeen door te fnijden, waren vruchteloos, dewijl hetzelve niet befpeurd
wierd; ook was 'er, door den ongemeen fterk vooroverhangenden buik en diep ingezonkene fchaambeenderen,
gene mogelijkheid om van het zaagje eenig gebruik te
ma(*) Behalven dit gevoelen van wijlen den Hoogl. CAMPER,
heeft de Hoogl. C. G. SIEBOLD ook, reeds voor ongeveer dertig
jaren in eene moeijelijke verlosfing , een allergelukkigst gevolg
gezien van deze hier bedoelde doorzaging der Schaambeende
ren; waaromtrent men kan lezen LUCINA, eine Zeitfchrift ztrr
Vervolkonmung der Entbindungskunst, YOU ELIAS VON SIEBOLD,
2 Band, i Stuck, lírt. 5.
,

'

OVER DE SC.FIAAMBEEN DOORSNIJDING.

443

maken. 'Er bleef dus niets over, zegt de Heer vr
wij, dan een {loutmoedig hefluit te nemen, en, met
een {tevig, fcalpelsgewijs, fcherp mes, de doorfnijding
van de buitenite beenlaag der fchaambeenderen te beproeven; vervolgens het poreuze gedeelte derzelve, en
eindelijk de binnen{te beenfehors, zoo wel als de bandachtige vereeniging aan den binnenkant, te doorklieven; het welk, binnen een uur tijds, gefchied zijnde ,
echter nog niet geheelenal voldoende was , dewijl men,
niettcgen {taande dat de verwijdering der fchaambeenderen , door zagte bewegingen met den Levretfihen tang4leutel, tusfchen dezelve ingebragt, aanmerkelijk fcheen
te zijn, ondervond (na de Lijderesfe twee uuren rust
gelaten te hebben) dat de verkregene ruimte nog niet
voldoende zoude zijn , om de verlosfing te volbrengen ,
en dat het noodzakelijk was, om , door eene herhaalde
ontbreideling met het gemelde mes, van nog een klein
gedeelte der bandachtige vereeniging aan den binnen
verdere vaneen -kantderfchmb ,ndore
tangdeutel, de meerdere-wrikngemtd l
loslating en terugwijking van het heiligbeen en de vaneenwijking der fchaambeenderen te bevorderen; het Welk
dan ook verricht zijnde, de verlosling door de Forceps,
volgens de bekende regels in die gevallen, fpoedib volgde. -- Het overige dezer Waarneming, zoo wel de
meting van het Kind betreffende, dat alleen fchijndood
ter waereld gekomen is, maar niet tot leven heeft kun
worden , als de genezing van de Vrouw,-negbrat
is te wijdlopig om hier te ontwikkelen. Wij zullen dus
alleen hier bijvoegen , dat wij zeer wel willen geloven,
dat deze , in den centen opflag , wreed en afmattend fchijnende Kunstbewerking, bij liet Algemeen , waarvan het
grootfte gedeelte gewoon is , juist die zaken het ftelligst
te beoordelen, van welke het de minde kennis draagt,
gene goedkeuring zal gevonden hebben. Wij honden ons
echter overtuigd , dat deze Waarneming den Here VAN
wij, bij den waren en onpartijdigen Kunstkenner , op
nieuw zal doen kennen , als een ervaren en doorzienden
Vroedkundigen , Wien liet werk zeer wei is toevertrouwd,
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Reizen in de Binnenlanden van het zuidlijk gedeelte van
dfrica, in 1797 en 1798. Door JOIIN BARROW, gewezen Secretaris van den Graaf VAN MACARTNEIJ elt
Auditeur Generaal van de Rekenkamer aan de Kaap.
Uit het Engelsch. IIIde Deel. Met Kaarten en Plaaten.
Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 276 bl.'
anneer wij , met dubbel verdienden lof , van de
twee voorgaande Deelen des opgemelden Werks
gewaagden, en van het aan 't einde des tweeden Deels
daar bijgevoegd Register fpraken (*) , was het eigenaartig te denken, dat BARROW'S Reizen, in dien uithoek
van 4frica , ten einde en voltooid waren. Niet meer
ook dagt die Schrijver daar bij te voegen. Dan wij
hebben blijkbaar misgedagt.
BARROW heeft andermaal, over dit eigenfile onder'
werp, de pen opgevat, en geeft 'er hoofdzaaklijk deeze
reden van. De vleijende wijze, waarop de voorige Deelen ontvangen waren , zou hem eene genoegzaame aanmoediging geweest zijn , om andermaal de pen op te
vatten , maar dit op zichzelven genomen mogelijk voor
Beene genoegzaame drangreden gehouden worden , om
voor de tweedemaal de aandagt van het Publiek te vorderen: dan hij Relt de reden van deezen voortgezetteit
arbeid daarin, dat hij een onvolledig Werk moest voltooijen, en, ten dien einde, nog twee Deelen bij de voorige
voegen, welke hij hoopt dat men niet minder belangrijk
zal vinden ten opzigte van het gewigt van derzelver inhoud,
dan de voorige uit hoofde van derzelver nieuwigheid.
Een aantal andere, nog niet aangeroerde, onderwerpen verdiende onderzogt en befchreeven te worden.
Onder deezen telt hij , als niet van het minne aanbe
de plaatslijke gelegenheden en voordeelen , die dit-lang,
Land bezit , wanneer men het uit een Staatkundig ,
Krijgskundig en Koophandeldrijvend oogpunt befehouwt,
zo met opzegt tot zich zelf, als met betrekking tot andere Landen; deszelfs Vermogen, en 't gebruik, dat 'er
van gemaakt wordt; deszelfs Inkomfien , Regtsoefening,
Bevolking en verfcheide andere punten, welke, wanneer
zij met oplettenheid uit ee.;e Land- en Plaatsbefchrijving
wor-
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worden overgenomen , den Staatsman en den Wijsgeer
kunnen onderrigten en vermaaken.
Dan de taak, om die ftoffe te verwerken, ZOU BARttow, naar alle waarfchijnlijkheid, nimmer ondernomen
hebben, indien hij, bij zijne terugkomst in Engeland,
niet ontdekt hackle de zeer verfchillende begrippen over
het gewigt van de Kaap de Goede Hoop, met opzigt tot
het belang, 't welk het Britfche Rijk daar bij hadt, en
wel bijzonder de Oost- indifche Maatfchappij. Zijns oordeels hadt men in Engeland zeer onvolkomene begrippen van de Kaap, bovenal van derzelver gewigt voor de
In de voor
verfehillende Mogenheden van Europa.
hij opzettelijk alle ftaatkundige over--gandeDlht
weegingen vermijd, vast(tellende, dat men het belang van
de Kaap, uit dat oogpunt befchouwd, door en door begreep. Doch daar men zedert, ongelukkig, zijns oordeels,
goedgevonden heeft, de Kaap voor iets anders, dat men
van gelijke waarde hieldt, te verruilen, zet hij zich nu
tot een volledig onderzoek van het gefchil, zo over de
voordoelen, die 'er voor den Staat, het Krijgsweezen,
en den Koophandel, in den eigendom van dit buitenwerk
voor alle Europifche bezittingen in Indie, gelegen zijn, als
over de gevaaren, waaraan het Britfche Rijk in dat We
relddeel en de Handel van de Oost indifche Maatfchappij
zijn blootge(teld geworden, door dit punt van veiligheid
in handen van den Vijand over te geeven. Hij vindt
zich gedrongen om eene flelling te bewijzen , die hij
reeds voor toegeftaan hieldt, te weeten, dat de Kaap de
Goede Hoop eene aanwinning was, door welke der Engelfchen Staats- en Koophandeldrijvend belang in de Oost
bevorderd werd.
-indëbevlg
Doorgaande laat de Schrijver zijn verregaand misnoegen blijken wegens deezen afftand. Een krijgstocht na
het Kaijèrland gaf hem gelegenheid tot het opdoen van
kundigheden van de Lands- en Volksgefteltenis. Te deezer gelegenheid doet hij opmerken, niet zonder bitsheid
en verwijt , dat de Franfchen , in dit vak, alsmede
in het kennis maaken met vreemde Natien , boven de
Engelfchen uitfteeken: wij twijfelen niet, of deezen zouden het den Engelfchen kunnen terugkaatzen : want is
'er een Volk, 't geen door Handelbelang en Winzugt
gedreeven wordt, 't zijn de Engelfchen; mtusfchen vinden wij verfcheide bladzijden gevuld met uitvaaringen
tegen de Franfchen. Ontkennen kan hij niet, naa het
op.
Ff3
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ophingen Van dit zwart tafereel, dat, door den arbeid
der Franfchen, veele weetenswaardige zaaken , betrekkelijk vreemde Landen , zijn medegedeeld. Zelfs komt
hij tot de erkentenis, dat zij zo veel en misfchien meer
gedaan hebben, dan Benige andere Natie; „ doch de
Hollanders," fchrijft hij , „ en de Portugeezen hebben ,
deels uit de gevolgen eener bekrompene Staatkunde, en
deels uit gebrek aan verstandige vermogens, uit eene gebrekkige opvoeding voortkomende, meer na- dan voor.
deel toegebragt aan de kundigheden betrekkelijk derzelver Volkplantingen. De Kaap de Goede Hoop maakt egter eene uitzondering op die aanmerking: want fchoon
de Hollanders zich niet hebben toegelegd om meerdere kundigheden betrekkelijk liet Zuidlijk Voorgebergte
van if -ica te verkrijgen , hebben zij egter zelden aan
buitenland rs de vrijheid geweigerd om liet binnenfile gei
deelte van die bezitting te bereizen. Franfchen , Zweeden en Engel/chen hebben daarvan verhaalen uitgegeeven. Zonderling was het, dat, toen dat Land door de
Engelfchen ingenomen werd, zij volftrekt onkundig waren van alle die punten , welken zij hadden moeten
kennen."
Voorts gaat hij de Schrijvers naa, die over de Kaap
gefchreeven hebben, en is 'er op uit, om derzelver gebrekkigheid in veele opzigten , inzonderheid wat de
Kaarten betreft, te toonen. Die gebreken en misslagen
in de meestgeagte Schrijvers over de Kaap, waarover
zeker veel met grond te zeggen viel, aangeweezen heb
gaat hij voort om te melden, op welk eene ma--bend,
nier hij de Kaart, in dit Werk geplaatst, vervaardigd
heeft. Dezelve is in het Tweede Deel der Nederduitfche uitgave geplaatst.
Wij willen ons Volk in de Volkplantingen niet verdeedigen ; veel valt 'er op hun te zeggen ; doch de
Enge/fr/th Schrijver toont , op ontelbaare plaatzen
dat hij dit gebrekkige vergroot en ten breediten uitmeet; en fchijnt het hem bijkans aan woorden te ontbreeken, om zijnen afkeer van de Nederlanderen uit te
drukken. Zulks, zeker, maakt liet Werk voor den.Ne.
d'erlandlclien Leezer hoogst onaangenaam. Men zou wel
ivenfclien , dat die aanflootelijke plaatzen 'er uitgeligt
waren; doch het Werk is 'er zo mede doorzaaid, dat
zulks , zonder. verminking , niet kon gefchieden, De
Aeezing daarvan kan men intusfchen zich getroosten, van
we-
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wegen de lesfen, daaruit te haalen, als neen zich niet
fchaamt, van zijnen Vijand te leeren. — Wij fchrijven alleen, uit de veelvuldige befchrijvingen ten nadeele onzer
Volkplantelingen, deeze weinige regels af. „Het is op.
merklijk, dat het zelfde Volk, 't welk in Europa ver
wegens deszelfs naarfligheid en zuinigheid,-mardis
in hunne Volkplantingen het ongevoeligtle en verkwistendite is van alle Natien. In de fchoone lugtf'reek van
de Kaap houden zij zich met geene handwerken op. Indien een gemeen foldaat zijn tijd uitgediend en zijn ontflag gekreegen heeft, en tot het een of ander handwerk
opgebragt zijnde , begint hij zijne zaaken ; doch zo dra
hij liet vermogen gekreegen heeft om een flaaf te koopen ,
fcheidt hij uit met werken."
Dan laaten wij des niet meer affchrijvcn, maar liever , goeddeels met BARROW'S eigene woorden : „ Het
is egter niet in de hoedanigheid van eene Volkplanting,
uit welke het Moederland zeer veel voordeels kan trekken , dat men het weezenlijk aanbelang van de Kaap berekenen moet : want fchoon men dezelve, in de handen
van andere Mogenheden zijnde , befchouwt als eene
Landwinning, of als eene Stapelplaats voor den Koop
behoorde Engeland de Kaap uit geen ander oog -handel,
aan te zien, of als een punt van veiligheid, of als-punt
een hinderpaal voor zijne Oost -indifche Bezittingen en
voor deszelfs Koophandel op China. — Op deezen grond
zal ik tragten aan te wijzen, welke weezenlijke voordeelen 'er uit de Kaap te trekken zijn, wanneer dezelve afhanglijk is van de Engelfche Kroon, en de ernflige gevolgen, die het kan hebben, wanneer dezelve in de hand
van eenen vijand is. — De eerfte, als zijnde de gewit
tigfte overweeging, zal dan zijn de voordeelen, die 'er
in de bezitting van de Kaap gelegen zijn , als eene Militaire Standplaats; waarna ik zal tragten aan te toonen
derzelver waarde, aangemerkt zijnde als eene Zeehaven,
en ten laatoen als eerre Stapelplaats voor den Koop
Bene Landwinning. Deeze overweegingen zul--handel
len mij brengen tot een onderzoek van de weezenlijke
en innerlijke waarde der Kolonie in derzelver tegenwoordigen flaat , en in hoe verre dezelve voor verdere ver
-betring
vatbaar is."
BARROW fchrijft over dit alles , waaruit zeer veel
voor den Bezitter te trekken is, in de Reeds doorkijkende en foms uitgedrukte veronderftelling , dat de Kaap
test
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ten eenigen tijde in de handen derEngelfchen zal en moet
vallen. Een onheil voor ons , voor t welk wij tot heden bewaard zijn, en, zo wij vuurig hoopen, bewaard
zullen blijven !
Dit alles is de inhoud van het VII H. het eerfle deczes Derden Deels. Het VIII behelst de befchrijving van
de Krijgsonderneeming tegen de Grenzen van het Kaferland; dezelve gaat met eene kennisneeming des Lands in
dien oord vergezeld, hoogst leezenswaardig, te opmerkelijker, te nuttiger ook voor ons, door de befchrijving van de Kust en de Baaijen, als de Mosfel-baai, Piettenbergs -baai en de AlgQa -baai , van welke keurige Aftekeningen de befchrijvingen vergezellen en toelichten.
Deeze verfchaífen vergoeding voor de hier gemelde
wreedheden onzer Volkplantelingen , en de leevenswijze
der Kaapfche Ingezetenen.
De.Cngel/che Schrijver merkt op, dater geen natuurlijk verband is tusfchen de Kaap en de Vereenigde Provincien; dat liet grootfle gedeelte der Volkplantelingen
beftaat uit afflammelingen van Hoogduitfche Soldaaten ,
zo Pruilchen en Hanoveraanen , als Poolen en Franfehé
vlugtelingen, die, na de herroeping van het Edie? van
.mantes, aldaar eene fchuilplaats gezogt hebben, en zonder eenige betrekking van verwantfchap in de Bataaffche
Republiek zijn ; ook hebben zij geen onderfcheiden
denkbeeld van een Vaderland, fchoon zij het woord ge ftadig in den mond hebben. Al wat zij weeten is, dat
de Kaap behoort aan eene Maatfchappij van Kooplieden , en dat die Maatfchappij hun Souverain is; dat zij
gewoon zijn, een vlag van het Kasteel te zien waaijení
met drie breede ftreepen van rood, wit en blaauw, in
plaats van de Spinnekopspooten, gelijk zij de Britfche vlag
gewoon zijn te noemen. Naa dat de laatfte zeven jaaren daar gewaaid hadt, en bij de wedergave der Kolonie
voor de Nederlandfche verwisfeld werd , betoonden de
Kaapenaars, naar 't vermelden onzes Engelfchen Schrijvers, eenige vreugde, die egter niet langvan duur was, en
zich meestal bepaalde binnen de muuren van het Kasteel.
De fcliaarsheid van dit vreugdebetoon , wil BARROW,
(lat ontllondt nit liet leedweezen over het vertrek der Enel/chen, en liet vooriiitzigt, dat die bezitting, fchoon zij
in naam aan de Bataaf/che Republiek werd teruggegeeven,
welhaast cene Volkplanting der Franfchen flondt te wor=
{e n . klij voegt ?Cr bij , dat zij daarvan reeds verfehelde-
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Bene overtuigende bewijzen hadden. Eenige voert bij
'er met ftekelagtigheid aan, en befchrijft ten Plotte vaii
dit Hoofdituk de overgave deezer Volkplanting.
Het IK Hoofdfluk dient om de Belangrijkheid van
de Kaap de Goede Hoop te toonen, aangemerkt als eene
gefchikte plaats tot Inlegering des Krijgsvolks. Hier
treffen wij eene befchrijving aan van de Bemagtiging
deezer Voikplanting door de Engelfchen, naa den vrugtloozen voorffag, om dezelve, gelijk hij het uitdrukt,
in een verdeedigbaaren en veiligen Itaat in den naam des
Prinfen van Oranje te houden ; alsmede de onderfcheide
begrippen in Engeland, wegens de wijze, om bezit
van die Volkplanting te neemen. De verfchillende gevoelens bijgebragt en getoetst, en aangetoond hebbende
het gewigt van de Kaap, als eene Standplaats voor Krijgs.
volk, en als eene verblijfplaats voor Troepen, niet opzigt tot de gezondheid der lugtftreek , en de uitwerking, die dezelve heeft op het lichaamsgeftel der Soldaaten , om hun in korten tijd te oefenen en bekwaam te
maakera, -- gaat de Schrijver voort om aan te tonnen,
met hoe weinig kosten een Soldaat aldaar, vergelijkenderwijze , beftaan kan, en hoe veel 'er, zo voor het Gouvernement als door de Oost- indifche Maatfchappij ,
kan befpaard worden, wanneer zij derzelver jonge Manfchap na de Kaap zendt, om aldaar voor den dienst
in de Oost- of West-indiën opgeleid te worden. Ten bewijze voert hij berekeningen aan van de kosten, daar
gemaakt. Hoog ítelt hij de voordeelen, die Engeland
kan trekken van het bezit deezes grooten buitenwerks van
geheel Afia: buiten het bezit van de Kaap is 'er, zijns
oordeels , grond van vreeze voor gevaar van alle Engelcie landen in Indie. Hij fielt het bezit daarvan als van
eene zelfde noodzaaklijkheid niet dat van Maltha in de
Middellandfche Zee: waardig zijn de aanmerkingen deswegen, om geleezen, en met de tegenwoordige toedragt van zaaken vergeleeken te worden. — BARROW
belluit, klaarblijkelijk betoogd te hebben, hoe het belang der geheele wereld medebrenge, ,,dat de rustlooze
en Reeds op vergrooting bedagt zijnde geest van Frankrijk tegengewerkt worde. Naardien de bezitting van
de Kaap de Goede Hoop en Maltha deszelfs bedoelingen
tot Bene algemeene ovenccerfching zoude begunstigen ,
kunnen 'er van den kant der andere Mogenheden van
Europa geene billijke redenen worden bij;ebragt, waarons
1f ;

450

J.

BARROW, REIZEN IN AFRICA.

om die twee punten van veiligheid, bij een algemeenen
Vrede, niet in handen van Engeland zouden gelaaten
worden; en dus, door een Engelsch guarnifoen befcher ►nd
wordende, altijd ten waarborg zouden kunnen ítrekken
tegen de oogmerken van den algemeenen Vijand van het
Menschlijk Geflacht." -- 111en denke hier om de Fabel der twee zakken van Esopus !
Hieraan kegt BARROW een plan van verdeediging der
.paap, opgehelderd door Bene fraaije Kaart, voorstellende
cen Militair plan van de Kaap/the Landengte, ontworpen op order van het Hollandsch Gouvernement en
overzien en verbeterd door den Koninglijken Ingenieur
en Luitenant- Colonel BRIDGES. Mogt ons Vaderland
van dcezen arbeid des Vijands allen voordeel trekken !
en de anders om zijne kundigheden verdienstlijke BARRow zich eens fchaamen over zo veele finaad- en fchamperhedeu, tegen ons Volk in dit Boekdeel uitgeftooten !
,

LÏlandelingen en Schetfen aan de Kaap de Goede f3oofi , en
Reis van Kaapjlad na Plettenbergs-Baas, door RoLIIR r
SEMPLE. Te 4rnf1erdann , bij W. IIoltrop. In gr.
8i'0. 155 bi.
1 weder na de Kaap! Doch 't is meest om 'er Wandelingen te doen; en Bene derzelven hebben de Leezers onzes 1: ngelwerks reeds kunnen afleggen; te veeten , die in liet hide Hoofdituk , Je Slaaven getiteld, befchreeven wordt (*); en wij durven verzekeren, deeze
is geen van de miulte.
SrMPLE , die, in 't geen hij den Lcezer verwittigt,
en in 't geen zijne zeer korte Voorreden bevat , zich
vrij luimig vertoont , is zulks in het Werk veel minder. -- De aankomst van een Boezemvriend uit Engeland geeft gelegenheid tot de Wandelingen hier befchreeven, die door Kaçipjlad gaan , de Inwoonders doen kennen , alsmede de Slaoven. Voorts doen zij een wandel
rondsom den Leeuwenberg, — beklimmen den Ta--toch
felberg, — bezoeken de Rietvalei, — en (laan eindelijk
den weg op na SiJnonsflad.
Men zal , onlangs zo veel en zo breed over dien oord
gcleczen hebbende , hier geene zeer belangrijke bijzonder
aantreffen. Iiet onderhoud der Wandelaaren, veel -hedn
een ernttigen toon geftemd, geeft 'er eene verfchei--alop
den(*) Zie het 1ilengelwerk onzer Lett. voor 1804. bi. 75.
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denheid aan, die Leezers van een fentimenteelen finaak
zal gevallen, — meer gevallen dan de Plantekeningen,
door den Vertaalar hier en daar gemaakt, die van een
laagen fchrollenden toon , bij het Werkje gecnzins voegende, niet zijn vrij te fpreeken , en eer 't zelve ontluisteren dan ophelderen. Wij kunnen, den trant der
Aantekeningen nagaande, wel begrijpen, dat de Ver
uitweiding, raakende den Ta--taler,b.76ni
felber, van welks beklimmen de Wandelaars niet wei
afgemat t'huis kwamen , aan den voet der bladzijde-nig
fchrijft : „ Ik wil het wel gelooven: want ik ben bijna
„ moe van het overzetten."
SEMPLE'S Vriend en Meclewandelaar vertrekt met een
Schip, beffemd na het Oosten. Het ftranden van een
Kustvaarder in Plettenbergs -Baai deedt een Koopman
van de Kaap de reis derwaards aanneemen; SIMPLE met
een zijner Boezemvrienden voegden zich op uitnoodiging bij hem, om dus gelegenheid te hebben van liet
binnenste der Kaapfcne Volkplanting te zien. Dit gedeelte, als een Dagregister gefchreeven, verfchilt veel
in trant van het voorgaande, en is weinig door bijzon
heeft ons goed gedaan , dat-derhnvlig.Het
de Engelschman , op deezen niet altoos even behaaglijken
tocht, de Pewoonders van het doorgetrokken gedeelte
bezoekende en daar zijn intrek neemende , over 't algemeen zich voldaan voedt over de heufche bejegeningen
en vriendlijke onthaalen der Bewoonderen van die een
oorden , meest oude Hollanderen. Bijkans zes-zame
weaken bragt hij op dit Reisje door.
T7emorie over holland, deszelfs Bevolking , Koophandel,
algemeene geaardheid van deszelfs Inwooners, en over de
middelen om het in deszelfs Onafhangelijkheid als Staat te
behouden, en deszelfs alouden luister, als handeldrijven
Natie , te hergeeven. Uit het Fransch. Te Haarlem,-de
bij A. Loosjes Pz. i8o5. In gr. ávo. 49 blz.

Gtoeg

een wonder, dat dit Stukje, aan den Heer CARAT
, door
den Uitgeever eerie Neder
efelireeven
Vertaaling waardig gekeurd werd. Als men den-dzutfche
Titel leest, ontdekt het zich ten vollen , dat 'er in dit
Stuksken gehandeld wordt over een aantal onderwerpen,
voor
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voor den Nederlander altoos van zeer veel, en, in de
tegenwoordige omilandigheden, van het hoogfle belang.
Wij hemmen met den Uitgeever in , dat men op dit
Stukje zeer ligt een aantal Aanmerkingen van belang
zou kunnen manken. — Misfchien blijven dezelve niet
agterwege , als het hier te Lande zo veel opziens baart
als in Frankrijk; en het zou ons verwonderen, als dit
ook niet het geval was bij onze Landgenooten.
Zeker is liet Franfche Werkje van eene laate dagtekening, fchoon vroeger dan het laatste daarftellen der
thans plaatshebbende Regeeringe in ons Vaderland. liet
fchijnt ons toe , korten tijd te vooren _gefchreeven te
zijn. Wenschlijk is 't, Jaar- en zoentijds Dagtekeningen
aan te treffen in Gefchriften , welke op de Staatkunde
en ftaatkundige betrekkingen invloed hebben.
Niet zonder huiverende aandoening ziet men het tafereel van liet verval onzer Republiek, en de te wel bekende oorzaaken daarvan aangeweezen; —oorzaaken,voornaamlijk daarin te zoeken, niet dat zij veranderd is,
naar dat alles rondsom haar veranderde. Dit wordt getoond, ten opzigte der Visfcherijen, van den Koopbandel , inzonderheid dien der Oost- en West-indiën. — Andere
oorzaaken worden opgegeeven , die ons Vaderland van
deszelfs rang als eene onafhanglijke Maoenheid, als 't
ware , ontzet hebben.
Naa de aanmerking , dat zijne Majefteit , de Keizer
der Franfchen, zonder twijfel wenscht, middelen, zo
die beftaan, te vinden, om ha I/and deszelfs o.tlden luister te hergeeven, flaat de Schrijver het oog op den tegenwoordigen toeftand, ten aanziene van het FinantieeIe , en neemt een overzigt van de geaartheid der Iii
woon
Vervolgens ftelt de Schrijver twee groote Vraagen
voor: — De eerfie ; Zal de Bataaffche Republiek in
Frankrijk ingelijfd worden, om een ítuk op zichzelve te
zijn, in Departementen verdeeld, zo als voorheen Belgien en andere deelen van Europa? — De tweede; Zal de
Bataaffche Republiek behouden en geregeld worden in
haaren (laat van onafhanglijke Mogenheid, door de edel
genoeg-moedigbfchrnvaed,imgts
bezit , om , ten gelijken tijde , nieuwe bronnen voor
biaren Koophandel en algemeene Welvaart te openen?
Hoe veel zich , naar 's Franfchen Schrijvers oordeel , opdoet , om een bevestigend Antwoord op.. de eerfte Vraag. te
gee-
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veeven, laat hij redenen, van den aart onzer Landzaatcn
ontleend, in eene daar tegen over hangende lchaal weegen. De uitílagis: „De Vereeniging niet Frankrijk, door
„ eene zeer naauwe verbintenis, is altijd in Holland als.
„ wenschlijk betchouwd , zo wel door die verltaud,
„ als die enkel behoeften hebben; — de Inlijving zal
met algemeene wanhoop gekeerd, of niet wrevel ondergaan worden."
Het voor beweezen aanmerkende , dat 'er geese dan
noodlottige gevolgen van eene Inlijving te wagten naall,,
beweert hij, ter beantwoording der tweede Vraage ,
„ dat een alvermogende Invloed van Frankrijk op liet lot
van Holland noodzaaklijk is, en dat deeze misfchien
zo kan uitgeoefend worden , dat uit denzelven te ge„ lijk voor beide Volkeren nieuwe voordeelen geboo ren worden."
De eeríle uitwerking van deezen Invloed zal, naar
's Franfchen Schrijvers oordeel, ontwijfelbaar zijn, eene
Verandering van Staatsregeling en van Gouvernement.
„ .Illes , " zegt hij, „ is 'er in dc Bataaffche Republiek
„ gereed toe." Wij hebben dit zien ftendgrijpen.
Vervolgens wordt aangeweezen, dat, in deeze nieuwe Staatsregeling , de pijlbundel , zinnebeeld van de
Unie der Zeven Gewesten, noch te los noch te- vast
moet aangehaald weezeii. Voorts wordt het als de
wensch der Hollanderen opgegeeven, dat de Uitvoerende
Vlagt geconcentreerd worde; dat die in drie, twee, ot'
zelfs in ëé ne hand zij.
De Schrijver erkent, dat, wanneer de Bataaven zich
zelf eene nieuwe Staatsregeling gegeeven hebben, of
wen 'er hun eene gegeeven heeft, nog niets verrigt is, oni
de Bataaffche Republiek die bronnen van rijkdom te hergeeven , welke zij niet meer bezit. -- Zijn volgend werk
beftaat in nieuwe bronnen van welvaart te vinden voor
de Bataaffche Republiek, en eene nieuwe bron van roerai
voor den Keizer der Franféhen.
De Bataaffche Republiek moet de Bataaffche Republiek blijven , en Keizer NAPOLEON , door een befluit, voor Holland en deszelfs Koophandel , alle rivieren , zeeën en havens van het Franfche Rijk openen; zonder eenige bepaaling, de Hollanders in den handel van het inwendige van het Keizerrijk doen deelen,
aIsot zij 'er ingelijfd waren , even alsof hunne Provincien deelen der Franfche Departementen uitmaakten. Dit
be-.
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befchouwt hij als het juist gefchikte en éénigfle middel om
Holland alle de voordeelen van deszelfs Koophandel terug
te geeven, en deeze tevens ten behoeve der Franfchen aan
te wenden. -- Welke voordeelen Holland en welke Frankrijk daarvan zou trekken, wordt aangeweezen, en vaii
Benige tegenwerpingen ontheeven. Hoe veel wordt hier
tot lof van ons Volk gezegd! De Franfchen kunnen , in
de wijze van Handeldrijven, meer dan ééne les, meer
dan één voorbeeld van de Hollanders ontvangen. Alles
zou , in dit geval , tot wederzijdsch voordeel frekken. Met één woord; en met die verklaaring verzenden wij onze Leezers tot dit klein , doch hoogst belangrijk en den Nederlander vereerend Stukje : „ In alle
„ zaaken , die men beredeneert, vindt men bijna altoos
„ na- en voordeelen; men moet die tegen elkander op„ veegen. Ilier ontdekt men geen nadeel, hoegenaamd,
en de voordeelen zijn zo talrijk, dat men niet moeite
„ dezelve overzien kan; zij zijn zo groot , dat het
„ moeilijk is , dezelve te veegen ! "
Coup-d'oeil rapide fur M. SCIIIMMELPENNINCK,GrandPenfionnaire de la Republique Batave. aHarlem, chez
fl. Loosjes Pz. 1805. Gr. Sve. 36 pages.
buitenlandfche Schrijver van deezen vlugtigen Oog,Li flag op den Heere SCHIMMELPENNINCK houdt net voor
Bene dwaalmg, te gelooven , dat groote Mannen niet,
dan iiaa hunnen dood, moeten gepreezen worden. De Ouden, de Grieken en de Romeinen, gingen anders te werk.
Hij volgt deezer voetítappen, en wijdt de weinige bladzijden aan den Lof van SCHIMMELPENNINCK, met wederkaatzenden glans op Keizer NAPOLEON. Om deezen te
meer te doen affteeken , dienen de fchad uwen , van Bene
zeer donkere en afzigtige kleur , op den Koning van
Engeland en diens Ministerie geworpen. „ Hij biedt,"
dus luidt de aanvang, waaruit men den inhoud kan op3naaken ; „ der bewonderinge en erkentenisfe van het
„ Publiek een getrouw, fchoon vlugtig opgemaakt Tafe, reel aan van Benen Man, groot door zijn Vernuft , veel.
,, grooter nog door zijne Deugden , door de Natuur be
flemd om zijn Vaderland te behouden, 't welk tot deszelfs Ilaatkundige ontbinding fcheen voort te fnellen,
;, en om in deszelfs vroegeren roem en ouden voorfpoed
„ een Volk te herflellen , uitgeput door beroerenisien
,, en
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en ongelukken , maar 't welk de deugden behouden
, heeft , die de overwinnaars van PHILIYs en de eerlle
„ grondvesters der Bataaffclze Vrijheid oni}erllijk ge.
„ maakt hebben."
De beknoptheid van het Stukje en het Onderwerp ,
met veel vuurs en leevendigheids behandeld, doen ons
veronderftellen , dat het met graagte zal ontvangen worden bij het meerdergedeelte onzer Landgenooten. Wij
twijfelen niet, of des Schrijvers aangekundigd en binnen
kort te wagten Stukje , behelzende eenige Bedenkingen
over de nieuwe Staatsregeling der Batanf/c/ze Republiek,
zal ons langs deezen zelfden weg in handen komen. -Van dit Werkje, 't welk reeds in onze taal het licht
ziet, zullen wij, eerlang, eenig nader verlag doen.
£enige Berichten omtrent het Noorden era Noord • oosten van
Europa; door Mr. JOHAN MEERMAN, hoer vat: Dalem en /'iiren. Ilde Deel. In 's Graavenkaage, bij de Erven van 1.
van Cleef, i805. In gr. 8vo. 419 bl.
verzelden wij den Heere
op deszelfs reize
O nlangs
door Deenemarken en een gedeelte van Noorwegen tot op
grenzen van Zwveeden. Thans gaan wij
MEERMAN

en over de

den naauwkeurigen Berigtgeever op den vierkanten weg (zie bi. 371)
door het laatstgenoemde Koninkrijk volgen, en voorts langs
deszelfs Diagonaal, tot op een weinig over de grenzen des
RusflJ hen Keizerrijks. Naauwkeurig noemden wij daar even den
Heere MEEIUAN ; en met regt. Immers, geene Buitenplaats,
Kunstverzameling, Bibliotheek, of jet anders van dien aart,
ontmoet zijn Ed. , of hij geeft 'er een uitvoerig verflag van.
De telkens wederkeerende befchrijving ook van fteedtjes en
plaatsjes van weinige beteekenisfe geeft aan het Werk eene
uitvoerigheid, welke , door naangel aan aangenaan.e afwisieling en verscheidenheid, de aandagt eenigzins vermoeit. 2egenwoordige Staat van Ziveeden zoude, uit dien hoofde , (ie
titel zijn , beter dan Eenige Berichten met den inhoud des Works
firookende. De Heer MEERMAN neeme die aanmerking ons
niet kwalijk , aan wien wij , voor het overige , voor eerie
menigte weetenswaardige narigten onzen dank betuigen , en
welks reisbijzonderheden, Rusland betreffende, wij met verlangen te gemoet zien. Van 't geen wij, onder het doorleezen
van dit Deel , als onzer opmerkinge meest waardig , hebben opgeteekend , gaan wij nu een iets aan onze Leezeren mededeelen.
De befchrijving van de Zilvermijn, in de nabuurfchap van
de Stad Sahla, bekleede de eerfte plaats. „ De Zilvergroeve
(zQo fchrijft i ExvrAN) is omtrent een half uur zuidwestelijk
van
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van de Stad verwijderd. Men heet dit Sahlbérg, fchoon d#
hoogte niet noemenswaard is, en de meeste verhevenheid door
weggeworpen fleenen zich allengskens gevormd heeft. De
Eireek in 't rond, fchoon geen der alleraangenaamflen, heeft
echter niet dat dorre , dat men anderfints bijna op alle plaatfen
ontmoet , waar zich Bergwerken bevinden. Men ziet hier
eene verzameling van eenige gebouwen met het huis des Opzieners; en een' op zich zelve flaanden onaanzienlijken toren,
waarvan de klok den arbeideren tot teken dient. De tegenwoordige hoofd- of Koningin-Christina- groeve heeft haaren ingang onder een overdekt, doch ter zijde open gebouw. Zoo
ver men zien kan, gaat zij lijnrecht naar beneden, en heeft
een' Diameter, zo ik mij niet bedrieg, van in de dertig voet.
Twee groote waterraderen , in een paar zij-gebouwen, laaten
vier emmers beurtelings op en neder , Waarin de menfchen
naar beneden daalen , en- zoo wel als 't Mineraal in worden
opgetrokken. Thans evenwel was één deezer wielen, wegens
noodwendige verbeteringen , buiten gebruik; en dus konden
'et ook maar twee emmeren werken. De arbeidslieden, die
zich in deezen nederlaaten , hebben in dit voertuig weinig
plaats. Daar zij altijd met hun beiden zijn, Maat de één 'er
als boven op, en de andere rijdt op den rand te paerd. Ik
zag 'er twee op deeze wijze met een brandend hout in de
hatqd, en onder Pfalmgezang, de ingewanden der Aarde be.
zoeken; zonder dat Ik eenige roeping gevoelde hen te volgen,
daar ik uit voorige reizen het inwendige eener Zilvermijn ge.
noegfaam kende. Intusfchen is mij naderhand verzekerd; dat
de ruimte deezer Sahlafche groeve, en haarer onderiiardfche
dwarswegen , de moeite van het afdaalen wel beloont (en):
De twee waterraderen brengen de emmers Hechts io.l. vademen
diep. Om mager te komen , is men genoodzaakt eerst paerden neêr te laaten, even gelijk men met de emmers doet. Beneden loopen zij om een windas, en laaten door middel van
hetzelve dan andere emmers nog eenige vademen dieper. De
volle diepte is van iso vademen ; doch het water verhindert
steeds van deeze laagte te kunnen bereiken. De arbeiders blijven een uur of zes achter één beneden , en flaapen , eeten of
rusten vervolgens even lang ; en dit gaat onóphoudend
voort , zonder dat op het onderfcheid van dag of nacht
gelet wordt. Om laag heeft men eene meenigte zijdegangen uitgehouwen , waarvan fommigen zoo breed en hoog
zijn, dat men 'er zeer gemakkelijk met kar en paerd in rijden
kan. Om den fleen van elkaar te krijgen, bedient men zich
wel van buskruid; doch meest, en met veel meerder uitwerking, legt men groote Rukken hout op een' tlapel, en fteekt
ze aan; 't geen evenwel uit den mond der groeve heeds een'
onaangenaamen rook om hoog doet wellen. Niet ver van hier
vindt zich de Water-macline geplaatst. Van alle kanten, wel
drie mijlen ver, heeft men het water in een gegraaven Canaal
ver-
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verzameld, 't welk laatftelijk hier in een' fmallen houten bak
t'huis koomt, om twee groote waterraderen van een-en-twintig ellen middellijn te doen omdraaijen. Zij doen eerre an
éënfchakeling van f ukken, die op een flellagie rusten, zes-entagtig vadeinent lang, beurtelings den éénen heen den anderen
veder gaar~. Aan 't eind dier vademen Weegs is de opening,
uit welke een andere aanéénfcllakeling van Tubusfen , met de
Hokken in verbinding gebracht, het water om hoog pompt.
Deeze opening is final, en aïs 'er iets in verricht moet worden , daalt men 'er, langs ladderen , van terras op terras , in
neder. Somwijlen laat men 'er ook balken in af, door een
windlis, om 't welk wederom paerden rond loopent Hier is
het evenwel minder diep dan in den gewoonen mond der groeve. Het uitgepompte water ftroomt langs eerre goot in hetzelfde Canaal, dat de twee waterraderen in'beweeging brengt.
Een weinig verder ligt nog een andere groeve, die mede in
gebruik is: doch haare diepte is flechts van vijftig vademen,
en de opening minder wijd dan die van Koningin Christina
en het op en neder laaten der emmeren gefchiedt hier niet door
waterraderen, maar door een winds , 't welk paerden in beweeging zetten: Tusfchen beide de groeven in, ontdekt men
Bene treffende vierkante uitholling in den bodem ; die taamelijk uitgeftrekt en diep is; de verlaatene groeven , welke ten
tijde der beroemde Sture's in werking waren, vertoonen zich
in den hoek en de zijde - muurera deezer uitholling, als kleine
fpelonken." Van de wijze der bewerkinge van het Metaal,
naadat liet alvoorens geIlampt en viermaal is gewasfchen, geeft
HEERMAN dit berigt: „ Het flechtfte foort van dat gefiooten en
gewasfchen metaal, waarbij Zwavelkies gevoegd moet worden;
bevat, wanneer het eerre finelting van zes noren op houtskolen ondergaan heeft, vier loot zilver in het Centner; de overige foorten behoeven deeze bijvoeging niet: doch veel boven
de tien loot in 't Centner bedraagt evenwel geen één der foorten. 't Metaal , 't welk de eerfle finelting 'er uit doet vloeijen ,
moet elders wederom zekere braading ondergaan, om zich valt
het zwavellichtige te ontheffen. Een andere oven , insgelijks
door houtskolen heet gemaakt, verricht de tweede finelting;
die wel flechts alle andere vreemde deden afscheidt; doch het
zilver en lood nog ve1ëenigd laat. Dit werpt men dan , in den
form van midden door gehakte Cylinders, van twee voet ie
een' derden oven, met hout zelve geflookt,en zonder~-der,in
ook de twee laatl'e metaalen van één." Van. het produkt der
Mijnen , zoo voor de kroon als voor de deelgenooten , geeft
A4EERMAN voorts verflag, doch voor ons plan te uitvoerig.
Naast dit berigt voegen wij een ander wegens de Eahhø
fche Kopermijn, bijkans aoo vademen diep. en (les Ileerera
MEERMIAN's nederdaaling in dezeiti e. „ Na he berggewaad
te hebben aangetrokken, en door twee berglieden voorsifge
t,ETT. Iuo
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gaan, die zich van Bene meenigte brandende houten voorziet`
hadden , daalde ik langs een houten trap, die in Zigezagen
langs den muur om laag voert, in den grootoen deezer opene
afgronden neer. Hij heeft omtrent eene ovaale gedaante, en
zijne lengte zal van een 600 voet zijn. Aan twee kanten heeft
hij een foort van uitflek met flellagiën van hout tot het op•
trekken van 't Mineraal. In een' hoek deezes afgronds, naast
eerie kleine hut in de diepte, wierd ik eene opening ingeleid,
en toen, op eene vrij eenvormige wijze ,langs zeer gemakkelijke
in den fteen uitgehouwene gangen van zeven à tien voeten hoogte , en een voet of drie breedte , dan eens , waar het zacht afdaal
planken, en dan, daar het wat flijler (Heiler) liep,-de,ovr
over zeer gemakkelijke houten trappen , naar beneden ge
Ik vond het 'er, eene enkele plaats van luchtca--bracht.
naalen of van tocht uitgezonderd , over 't algemeen zeer warm,
waartoe evenwel de gloed der houtfakkelen in de lange gangen ook eenigfints medewerkte. Hier en daar kruisfen zich
verfcheidene deezer gangen. Op fommige plekken heeft men
het verwulffel door een' van klinkers gemetfelden boog moeten onderfleunen ; ook wel oude gaten en gangen toemetfelen, het zij met groote fleenen , het zij met klinkers. Tus-.
fchen beiden vertoonen zich ooft zoogenaamde Zaaien , doch
niet zeer groot. Daar het Maandag was , werkten 'er juist
niet veel lieden in de Mijn. Een paar, die flechts om het
middel eenige kieeding hadden, waren 'er met hamer en nagel
bezig een gat te booren, om 'er het buskruid in te doen: niet
evenwel om hier het Mineraal door los te breeken , maar
Slechts om zich den weg tot eene nieuwe ader te baanen :
want — men Rookt beneden vuuren , welke hier des Zatur.
dags worden aangefloken, en den geheelen Zondag over branden, om het Mineraal los te naaken. -- In 't geheel daalde
ik omtrent 700 voeten af van de 1150, die de geheele groeve
diep is. — Het belangrijkile in de gantfche Mijn fcheen
mij toe een plek te zijn, waar men, in eene aanëenfchakeling van groote vakken en openingen , een' molen aantreft ,
welke door paerden in beweeging gebracht wordt, en waar,
door een' onmeetelijken fchoorfteen, de bakken met Mineraal
vermiddels deeze bewerking om hoog geheist (geheezen)
worden."
Nan verfcheiden kleiner en grooter Steden, onder andere
Upfal, en deeze uitvoerig, te hebben befchreeven, komt
onze Reiziger te Stockholm, waarvan hij dit algemeen verflag
geeft: „ Stockholm behoort buiten twijfel tot het getal der
grootfie Steden van Europa. Van het Noordelijke tot het
Zuidelijke einde heeft men ten minoen een uur van nooden
om ze te doorwandelen , en ruim een half van het Oosten naar
het Westen. Dikwijls heeft :nen van het zonderbaare haarer ligsing, met rede, als van de gro otfile merkwaardigheid, die zij bevat,

BERICHTEN OMTRENT HET NOORDEN VAN EUROPA. 459

vat, gefproken. Inderdaad zo Venetiën flechts het eentoonige
verfchijnfel oplevert van een zeventig-tal platte eilanden, door
Canaalcn doorfneeden , wisfelen in de Hoofdiad van Zweden , op flechts eenige weinige, doch deeze veel grooter eilanden, de bergen, rotfen en dennen , met Paleizen en Woongebouwen af; terwijl een Binnen-weir en een Boezem des Finfchen Golfs hier tegen elkander aanftooten : stroomende op
twee plaatfen het eerfte met eene florting in het laatfte; en
vaarende op de derde plek de fchepen door eene fluis , welke drie
voet vals heeft, in Zee. Een Kaai, met Koopvaarders rijkelijk
geborduurd; een Slot, dat zich in 't laagere gedeelte der Stad
boven alles verheft; en, waar men ook in 't rond mag heen
zien, een foute en wilde natuur, voltooit het geheele tafreel."
Hetgeen de Heer MEERMAN vervolgens, in de bijzonderheden, van Stockholm vermeldt, is in de volgende Rubrieken
omvat. Bevolking van Stad en Rijk. Gedaante en taal der
Zweeden. Climaat. Voedfel. Kleeding. Huizen. Ameublement en Rijtuigen. Kermisgefchenken. Zeden en Karakter.
Vermaaken. Tooneel. Opera. Thans volgt een reeks openbaare Gefligten, zoo kerkelijke als waereldlijke. Voorts de
Akademie, met haare aanhoorigheden. Regeeringsform. Landen Zeemagt, enz. en voorts verfcheiden merkwaardigheden,
welke de omtrek der Stad oplevert.
Zeer uitvoerig is , en zou wel der geheele overneeminge
waardig zijn, het berigt, welk wij van de beroemde Scheepsdokken te Carlscrona hier ontmoeten. Van Landscrona fpreekende, „ Zonderlinger Stad, zegt hij, dan deeze, zijn 'er
weinige. Zij gaat door voor eene der beste Vestingen van
Zweden, en voor eene voortreffelijke Haven te bezitten, zonder dat men nauwelijks het een of het ander gewaar wordt;
en ik beken , dat het moeijelijk is , de Plaats te befchrijven."
Hoewel hier en daar eenige fraaie, zijn, egter , zeer veele
huizen in Zweeden, niet flegts ten platten lande , maar ook in
veele lieden, van weinig aanziens, als enkel van hout getimmerd, en van boven met graszoden bedekt; 't welk, wanneer deeze nog eenigen groei hebben, aan dezelven een zon
aanzien geeft. Met liet volgend algemeen berigt-derling
wegens Finland , hier als een land van toeneemende bevolking en cultuur vernield, zullen wij onze aankondiging eindigen. „ De Gouvernementen van Obo en van Biorneborg
worden voor de vruchtbaarffcn gehouden ; daarna Tavasteland; het rottige gedeelte van het Gewest treft men incest
langs de kusten aan ; hooger op is de bodem effener, en boven langs den Golf zelfs moerasfig. Het ontbreekt Finland
aan geene Veehoederij , en liet bezit ter zelver tijd eenige
rijke Kopergroeven. De troniën der Finnen zijn van die der
Zweeden onderf"cheiden , zonder evenwel iets in 't oog loo,
Pend carackeriiticgs te verto onen. Ten opzicht de. kieéding
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valt hier ook weinig op te merken, behalven de roode muta,
waarbij op 't laatst zich een roode of andere fcherp (fjerp?)
voegde, op een'"veel al witten rok; en bij fommige Vrouwen
zeer groote hoeden. Langs de kust ontbreekt het niet aan een
hoope rijke lieden: waar toe de vrije uitvoer van goederen
buitenslands niet weinig bijdraagt, daar het flapelrecht der
Steden den Zweedfchen boer in 't tegendeel geheel in de han.
den levert der kleine Kooplieden van die Plaatfen."
Verhaal van den Kapitein DAVID WOODARD en vier Zeelieden;
welke hun Schip verlooren , terwijl zij in de boot op zee waren, en zichzelven overgaven aan de Maleijers in het Eiland Celebes; inhoudende, een belangrijk verjiag van derzelver lijden, door den honger en andere omflandigheden, ge
ook van derzelver ontvlugting, na dat zij twee en eest-lijk
half jaaren bij de Maleijers waren gevangen geweest. 491smede een Bijvoegzel , bevattende verfcheiden ontkomingen
van Schipbreukelingen, onder groote gevaaren , bekommeringen en gebrek. Uit het Engelsch. Te Haarlem , bij
F. Bohn, 18o5. In gr. 8vo. 142 bl.
zonderlinge, van ouds reeds opgemerkte en nog fiandD ehoudende
geneigdheid der Menfchen, om, zelve in Vei
gezeten , met zeker genoegen zich bezig te houde tt-lighed
met het befchouwen van anderer rampen , is ongetwijfeld
oorzaak, dat Verhaalen van hooggaande ongelukken en wonderbaare ontkomingen doorgaans veele Leezers en Leezeresfen vinden, zo greetig om die te verneemen , als de meesten gaarne die vertellen en befchrijven.
Volgens dit beginzel zal het aangekondigd Werkje geen
vertier ontbreeken. Het eeríle Verhaal is wel verre het beIangrijkfte en gewigtigfle , en doet ons boven dat de Maleijers
bij eene lange ondervinding kennen. — Capitein %OODARD,
dit is de korte inhoud ,verloor, in de boot zijnde met vijf Ma=
troozen, zijn Schip uit het oog, in de Straat van Macasfar,en, naa verfcheide dagen zonder water of ander voedzel geweest
te zijn, gaven zij zich aan de Inboorelingen over , naa dat
deezen één hunner vermoord hadden. De Maleijers hielden hem
en zijne reisgezellen twee en een halfjaar gevangen , geduurende welken tijd zij met veele wederwaardigheden en ongelukkett
moesten worítelen, zonder kleederen , en dervende de geteene
noodwendigheden des leevens. Ontkomen zijnde, kwamen
Zij te Macas/ar•, in den deerlijkflen en behoeftigften flaat. De
Nederlandfche Gouverneur, de Heer WILLIAM PIT'S 7acobsz.,
en de Heer ASTROVIER, Capitein in dienst van de Oostindifche
Compagnie te Macas/ar , voedden , kleedden en herbergden
die ongelukkigen , en bezorgden hun gelegenheid om na Ba-.
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Cavia te vertrekken , en over Bengalen in Europa te ko-

men. De bijgevoegde Brieven aan die twee Menfchenvrienden draagen blijk van de opregtfte en hartlijkfle dankerkentenisfe.
Het Bijvoegzel behelst de veelal zeer korte Verhaalen van

Het droevig lot van zes Deferteurs. —
Yerhaal van Capitein INGLEFIELD. — WILLIAM BOYS Verhaal
van de Luxemburg- Galei. — De Paketboot de Ladij Hobart,
Capitein FELLOWES. — Capitein KENNEDY'S Verhaal, aan zijne
Reeders gezonden, over het verlies van zijn Schip en daar op
volgende rampen.

ROBERT SCOTNEY.

--

Belangrijk genoeg ter overneeminge, en 't geen toont, hoe
eenige beleezenheid den groothen dienst kan doen , is, 't geen
wij ten befluite van het laatfte Verhaal aantreffen. „ Ik kan,"
fchrijft hij , „ niet nalaaten gewag te maaken van het groot
voordeel, dat ik genoot uit de gewoonte om mijne kleederen
tweemaal daags in zout water te fleeken, en dezelve weder
aan te doen, zonder ze uit te wringen. — Het leed lang,
eer mijn volk konde befluiten om dit na te volgen; doch ziende
de goede uitwerking, die het mij deedt, volgden zij liet niet
alleen na , maar deeden het zelf tweemaal daags. Het is aan
de ontdekking van dit middel , dat ik de behoudenis van mijn
leven en dat van zes andere menfchen met regt mag toefchrijven.
— Ik had kennis van dit middel gekreegen door het leezen
in een boek van Door LIND, hetwelk aan alle Zeevaarenden
behoorde bekend gemaakt en door hen geleezen te worden. —
'Er had ook nog erne aanmerkelijke omfiandigheid plaats , die
wel verdient aangetekend te worden; te weeten, dat wij dage
zo lang wij van dat middel gebruik maakten, zo veel-lijks,
water loosden, als wij zouden gedaan hebben, indien wij de
gelegenheid hadden gehad om naar ons genoegen te kunnen
drinken; waaruit bleek, dat de vogt van onze kleederen door
de zweetgaten van onze huid werd opgeflorpt. Het is waar,
de zoutdeelen, die in onze kleederen bleeven hangen, maakten, door de warmte van onze lighaamen en de hitte van de
zon , een korst, die verfcheidene dealen van onze lighaamen
kwetf c, en vooral het zitten onaangenaam maakte; maar door
'er gef adig die zoutdeelen uit te wasfchen en tweemaal daags
nat te maaken, werd dit welhaast beter; en, zo groot was het
nat , het welk ons dit middel aanbragt, dat onze geweldige
dorst 'er door verminderde, zoo zelf, dat onze verdroogde tongen binnen weinig minuten weder vogtig, en wij over het geheel zodanig verfrischt werden, als of wij eenig verkwikkend
voedzel genoten hadden."
Vier Perfoonen ftierven'er in de boot; zij hadden veel zout
water gedronken ; alle ftierven zij ijlende; doch zulks had
bij die 'er zich van onthielden geen plaats,
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panorama der Nederduitfche Taal, door P.
BEEK. 1805.

G. WITSEN GEYS-

De affchrikkende omilagtigheid en wijdlo[o]pigheid der ge,,woóne [gewone] leerboeken van de Nederduiti'che Taal
„ hebben den vinder van dit Letterkundige Panorama bedacht
gemaakt, gelijk hij zegt, op een ontwerp , om het geheele za„ menftel van zijne hooggefchatte moedertaal zoodanig voor te
„ Hellen op eene tafel , dat men dezelve , als het ware , met
„ éénen optlag kunne overzien ; waarvan hij zich voor de
Schoolen [Scholen] en voor bijzonder gebruik een nut voor,, (pelt, hetwelk geene aanwijzing behoeft." De onlangs bij
ons gemeen geworden naam van Panorama voegt niet kwalijk
aan deze tafel , welke, op een vel papiers gedrukt, een overzigt belooft van al, wat tot de buiging der zelffiandige naamoorden en de algemeene regels der gellaclztsbepaling van dezelven
behoort, alsmede tot de tijdvoeging der werkwoorden , benevens
alle de voorzet/th, met aanwijzing van den naamval, dien zij
beheerfchen; waarbij nog komt eene verklaring van Latijrrfche
kunstwoorden in de taalkunde gebruikelijk. Gelijk echter de
Panorama's der Steden niet alles doen zien, hetgeen men noodig heeft, om welbekend genoemd te kunnen worden in de
oppervlakkig en flechts voornamelijk van ééne zijde vertoonde
Stad: zoo levert ook dit letterkundig Panorama geenszins alles, wat tot de Nederduitfclie taal behoort, maar flechts een
voornaam gedeelte van het geheel, en zelfs dat gedeelte niet
zoo volkomen , als waartoe men omflagtiger en wijdloopiger
leerboeken noodig heeft. Men vindt op deze tafel niets wegens [peiling noch woordfchikking, de twee andere zoo belangrijke hoofddoelen der tale, fchoon met het eerstgenoemde
een wezenlijke dienst gefchied zou zijn , en men daarvoor
gaarne de Latijnfche kunstwoorden zou hebben willen misten,
die toch in onze Nederduitfche leerboeken niet meer voorkomen , en bij deze tafel ten minflen niet gevorderd worden.
Misfchien heeft de Heer GEYSBEEK dit nagelaten, omdat hij,
voor zich niet goedvindt, de Spelling des Hoogleeraars SIEGENBEEK te volgen, en hij toch ten nutte der Scholen geene
andere gronden van Spelling zal hebben willen voorleggen,
dan die het Bewind ter naarvolging aanbevolen heeft. In hetgeen hij geleverd heeft, vindt men, ten aanzien der buiging
van zelffandige naamwoorden, eigenlijk niet één zelfftandig
;,aarswoord geheel verbogen , maar eeniglijk het bijvoegelijk
naamwoord GOED niet het onbepalend en bepalend woordlid in alle
de geflaclrten , hetgeen niet flechts een gebrek is, maar zelfs
aanleiding geeft tot taalfouten. Ook vindt men in den derden
naamval eeniglijk aan eenen, aan den, aan eene, aan de, aan'
een en aan het, daar toch ook Benen, den, eener, der, eenen.
en
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en den gebruikelijk zijn, en alsdan de zelfflandige naamwoor.
den, man ,vrouw en kind, die bij het bijvoegelijke voorbeeld
zijn gevoegd , manne , vrouwe en kinde moeten verbogen
worden , waarvan hier niet gerept wordt, even min als van
het meervoud der zelf/tand/ge naamwoorden, die naar vaste regels in s, ers , eren of en te verbuigen zijn; hetwelk dan dit,
zoo belangrijk, gedeelte des Panorama's gansch onvolledig en
onaannemelijk maakt. Veel vollediger is hetzelve inde tijdvoeging
der werkwoorden, fchoon enkeld voorbeelden gevende van bedrijvende werkwoorden, en flechts met een enkeld woord, voor
minkundigen, van de zamenftelling der lijdende en wederkeerige
werkwoorden gewagende. — Over het geheel acht Recenfent het
gebruik van tafels goed, die onder eenen opflag van het oog het
werktuigelijke eener tale brengen: maar zulke tafels behooren
zoo veel te vollediger en naauwkeuriger te zijn, als zij de
gereedere toevlugt worden bij dagelijkfche letteroefening.
Daarom komt het hem beter voor, van de onderfcheidene
hoofddeelen der tale afzonderlijke tafels te maken , zoo als
hij ze in de Middelburgfche Rudintenta der Latijnfche tale
van het jaar 1757 reeds leerde kennen.
Iets voor Ouderen en Kinderen, door AGATHA DEKEN. Te Leij.

den, bij D. du Mortier en Zoon. In tasno. 93 bl.
wij onlangs (*), met een weemoedig hart, verf]ag
D eeden
van wijlen AGATHA DEKEN's Liederen voor den Boeren-

fland, thans , met niet minder aandoeninge, vatten wij de pen
op, om deeze Liederen, die wel de Zwaanenzang onzer Vaderlandfche Dichteresfe konden weezen, ter kennisfe van onze
Leezeren te brengen. In de Toeëigening van het Werkje aan
den Heere JAN Kops , Commnisfaris van den Landbouw, en deszelfs Echtgenoote, beklaagt zij zich, in zoetvloeiende dicht
gebrekkige, of liever het flegte der Opvoe--regls,ovht
dinge aan veelen onzer Jeugd, zoo van de eene als de andere foxe, zoo vrugtbaar in heillooze uitwerkzels, tot alle klas•
fen doorgedrongen; 't welk haar doet zeggen:
'k Zie mijn geliefden Middenjfand
Ook van die dwaasheid aangegreepen,
En, door de zorgelooze hand
Der volgzucht , in de wereld feepen ;
Om zijne fibre winst, in geldelooze tijden,
laan beuslend tijdverdrijf en ijdlen praal te wijden.

Een tweeledig oogmerk bedoelt wijlen DEREN in haar lets.
ik
(*) lig. Vod. Letteroef. 18o4, bl. 644.
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„ Ik erken," fchrijft zij, „ met dankbaarheid, dat 'er zeer
veel goeds over de opvoeding, zeer veel nuts voor kinde„ ren, door mijne tijdgenooten en medeburgers gefchreeven
is ; ik erken , dat veelen tot dit werk meer gefchiktheden
bezaten, dan ik mij zelve durve toefchrijven; ik bewonder,
bovenal, de zoo wél ontvangen kinderliedjes van den za„ ligen VAN ALPHEN; echter meen ik grond te hebben om te
„ vraagen , of men niet te veel vergeten heeft met dc ou„ ders te beginnen? waar van veelen gaarne erkennen, dat
„ zij , zelven verwaarloosd zijnde , den raad , door mijne
„ Vriendin aan de Moeders gegeven , zeer noodig hebben ;
„ — ten tweeden, of Bene meer welmeenende dan verlichte
Godsvrucht de kindertjes niet van zaken heeft doen fpre„ ken , waar omtrent de verlichte wijsgeer zelf betuigen
moet: Deze dingen zijn mij te hoog, te wonderlijk; ik kan
daar niet bij? Hun uitdrukkingen doen gebruiken, die zij
„ niet verítonden , niet konden verflaan , en nooit , dan met
„ den diepften eerbied en het leevendigst gevoel gebezigd
„ moesten worden." 't Is op deezen grondlag , dat DEREN
vervolgens fchrijft: „ Ik heb de ouders met de kleine kindertjes
„ niet over den Godsdienst laten fpreken, veel min de kin;, dertjes zelve Godsdienítige uitdrukkingen in den mond ge„ legd, maar hun des te ijveriger, door het ontwennen van
kwaade gewoonten , het vormen van hun hart en zeden ,
„ vatbaar voor den Godsdienst zoeken te maakent
Naar dit plan zijn deeze Liederen ingerigt , die de volgende Opfchriften draagelf : CHRIS Co PIETJE. 't lt7ijsneuzig?uffertje. Het driftli 7ongetjen. Hoofdige KEESJEN. Freule MARGA
, trotsch op haar adel. Gulzige JANTJE. LETHJE , ver-RETI
ZVILLÉMS eerzucht, door zijne Moe--beir•dohanO.
der beflierd. Misdaad en berouw, Of NAATJE en TOONTJE. De te
firenge Opvoeding. Historie van KARELTJE en NANETTE. Za.nenfpraak tusfchen Moeder en haar Zoontje AREND. He fatirieke Meisje. JAANTJE, door haarera lader van haare lek
genezen. Geestige JETJE, Het Modezotje , verbeterd-kerhid
op het Land. Verwaande BAREND. Zasnenfpraak tusfchen Moeder en Kind over Zondag en Kerkgaan. KLAAS weldaadig uit
hebzucht. RHIJNHART en SOPHIA , of de óuderwetfche en ver/lastdige Opvoeding.
Nu iets ter proeve willende leveren , bepaalen wij ons , als
een der korriten , tot het Lied: WILLEMS eerzucht, door zijne
Moeder bellierd , ten opfchrift voerende.
WILLEM was een vlugge jongen,
Zoor zijn jaarera zelfs reeds wijs,
19ltoos had de knaap gedongen
„'dar den err/lerz (èhoo?rrien prij
3n
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Pan de ledigheid afkeerig
Leer- niet minder roembegeerig,
In zijn hart, vol lettermin,
Sloop wel ras ook d'afgunst in.
Zag hij zich te boven firer ven
In de fchrijf- of rekenkunst,
Hij begon , van fpift, te heeven ;
Zijn verwinnaar moest zijn gunst
Dikwijls gantfche veeeken derven,
Kos; ze niasmer recht verwerven,
Koor hij, op de letterbaan,
Hei;; op de eerfie plaats liet (laan.
in laagera Jiaat geboren,
ibWaar een lie/hag der natuur,
Door haar tot iet grootsch verkoren,
Mogt, door 't vriendelijk befluur
Part oprechte menfchenvrinden,
Zich op WILLEMS fchool bevinden;
T"lijt en aanleg maakten ras ,
Dat hij de eerfie in 't leeren was.

HEINTJE

,

Schoon dat WILLEM zelf hem eerde,
7a, hem tot zijn vriend verkoos,
Zag men , dat hem nijd verteerde;
Op hein, op zich zelven boos,
Zag men hem zich zely' verkniezen,
/1/ zijn vrolijkheid verliezen,
En den knaap , voorheen zoo vlug,
Traag, zwartgallig, wreevlig, flog.
117oeder, vol van teedre zorgen,
Nam haar zoon, haar dierbaarst paid,
Op een fchoonen lentemorgen,
Ere/lig, vriendlijk, bij de hand
»'eet, in een der fraai/le zaalen,
Zijnen aandacht te bepaalen
Op een fcicoonen jongeling,
Die, in fc•hilderij, clear hing.
Door nieuwsgierigheid gedreeven,
Vraagt hij driftig: wie dat is?
Moeder zegt: „ één van uw neeven
„ Ziet gij, in deez' beeldtenis.
„ -Deze, offchoon reeds vroeg gejorven,
Heeft onffer flijke eer verworven
Door de hulde, die zijn jeugd
„ Oferde an verfland en deugd.
Gg s
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„ Om talenten te vergadren,

„ Heeft hij vroeg zich afgefoofd,
Nooit heeft iemand van zijn jaaren
„ Meerder, zelf zoo veel, beloofd.
„ Schoon van ieder wijs geheeten ,
„ Dacht hij weinig fegts te weten,
„ Zijner vrienden roem en lof
„ Gaf hem waare vreugde -hof."
WILLEM zweeg en Jloeg zijn oogen,

Vol van fchaamte en rouw, ter neér.
Voortaan was zijn ijvrig poogen ,
Ook eens de onverganglijke eer,
Die zijn neef ontving, te ontvangen,
Deldr,- in fehilderij, te hangen;
En den roem der jonge lién
Kon hij thands met blijdfchap zien.

Schoon deeze Liederen, over 't geheel geuomen , ons on.
gemeen bevallen , misfen wij egter in zommige dat welvloeiende
en ongedwongene, welke de Liederen voor den Landshan kenmerken. De uitdrukking: Die zijn neef ontving, te ontvangen, in den op drie na laatflen regel van het boventiaande
vers , is verre van fraai te zijn. Ook dunkt ons de Zaonenfpraak over Zondag en Kerkgaan met het plan der Dichteresfe , in de Voorrede aangekondigd , om de kinderen niet
over den Godsdienst te zullen doen fpreeken, eenigzins te
ftrijden. Doch wij onthouden ons van verdere kleine aanmerkingen. AGATHA DEKEN is niet meer. En: de mortuis nil
hifi bene!

Nuttige Uitfpanningen in eenzame uren, nagelaten door wijle
Ds. JOH. HAMELAU , in leven eerflen Leeraar der Herflelde
Lutherfche Gemeente te Anaflerdam. Te Imflerdam, bij de
Wed. Ainmeling, 1805. In gr. 8vo. 135 bl.

zoogenoemde nuttige uitfpanningen in eenzaame vuren
D ezebeftaan
uit een aantal rijmoefeningen over verfchillende
onderwerpen, bij onderfcheidene gelegenheden, door wijlen
den welbekenden Predikant j. HAMELAU , van tijd tot tijd,
vervaardigd, en nu, met eene korte befchrijving van 's Mans
levensloop, door j. w. HAMELAU, die, tot voorkoming van
bedrog, 'er zijne eigene handteekening onder geplaatst heeft,
in 't licht gegeven.
Tot een ítaaltjen van 's Leeraars dichtvermogen, willen wij
de
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de volgende regels uit een fftukjen, dat ten opfch rl ft heet de
godirrucktige I'Yeduw, hier ter neder fchrijven:
,

'k Had nauwlijks voor het Echt-Altaar
Mijn hart aan 't hart mijns mans verbonden,
Of beider hart wierd diepe wonden
En heimelijke finart ontwaar;
Mijn Ega wierd op 't felst van krankheid overrompeld,
Terwijl mijns Vaders ijk (lijk ?) wierd in het graf gedompeld.
Ik loosde zucht op zucht, bij 't bed,
Waarop mijn man , als van Orkanen
Verwoed wierd aangetast; door tranen
Wierd hij een wijle tijds belet,
Mij nog een enkel woord van affcheid toe te fpreken,
Bewust, dat God welhaast den Huwlijksband zou breken.
Bij 't geven van zijn laatflen frik,
Konde ik mijn' droefheid niet weêrhouën,
Ik dacht aan 't lot der weduwvrouwen,
En wenschte wel, op 't ogenblik,
Mijn lieven wederhelft hier boven te begroeten,
Waar God de bitterheid voor eeuwig kan verzoeten.
Mijn hart wierd wel op nieuw bedrukt,
Door 't denkbeeld van een kind te baren ,
En bloot te flaan voor veel gevaren;
Maar ziet! 't is alles cvel gelukt.
'k Ontving , na weinig weên , van God, den Albehoeder,
Een' Vaderlozen Zoon; ik wierd een blijde Moeder!
En zoo loopt dit verder voort , terwijl de onge'ukkige
Vrouw, vervolgends , ook nog het verlies van dit waardig
pand bezingt, en zich evenwel dit alles zoo wel getroost,
dat zij, bij 't flot, zegt:

En 'I; leef tot heden toe, bij 's werelds wisfelingen,
In 't aangenaamst genot van 's Here zegeningen.
En nu nog een paar kleinere flukjens.
AAN DEN HEER

J. H. R.

Vrijheid, Gelijkheid, Broederfchap,
Door Jefus dood verkregen,
Zij u, mijn Vriend! ten hoogften trap,
Nu en voortaan tot zegen.
HET
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't Was Zondag, toen de min mij griefde;
Op Maandag klaagd' ik 't mijn' geliefde;
Des Dingsdags had ik haar bekoord;
Op Woensdag gaf ze mij haar woord;
'k Mogt Donderdags haar overreden
Cm Vrijdags naar 't Stadhuis te treden;
Op Saturdag meldde ik mij aan,
Dat Zondags d'uitroep werd gedaan.
.S'e it ohe ! jwa futis est.

De W1,1nst. Lierzam. Te ,4mfferdainn , bij J. L. Werlingshuff, T'c. Lil gr. 8vo. IS bl.

zouden een Lofdicht verwacht hebben; dan het: „ f joodst
\ rJ itgedrocht
it 's Gjgrovds kolke,l!" al aanflonds in den eerllen regel , deed ons zien, dat wij eene waarfchuwing tegen
den dierlijken lust in handen hadden; en deze waarfchuwipg
is — brommend genoeg. Verbeeldt u, Lezers! eenen jongen
wellusteling, die de jong/te flaauwe levenszucht uitblaast met
meer dan 4 coupletten in rijm; en hoe verheven wordt ons
dit flervep van den uitgemergelden Olaf der zinlijkheid in de
volgende verfen getekend:
Gelijk eene Etna, fors aan 't bracken,
Haar ingewand op d'aarde fpreidt,
En dreigt het al te zullen flaaken,
Tot delging van de menschlijkheid!
Als 't binnenfte, verwoed aan 't kooken,
Door 't itroomend water eens ontflooken ,
Een bloedkleur geeft aan heel de lucht,
En 't aardrijk beeft door deez' vertooning ...
Ontvlugt de lava haare wooning,
Benaauwd met donderend gerucht.
Of als, in onbewoonde ílreeken,
Waar leeuw en tijger zich onthoudt;
Waar 't ganfche menschdom is geweken,
De reiziger doorkruist het woud,
En met het gloeijend bloed in de adren,
Den tijger ziet vol woede nadren....
Wanhopend, angfiig henenvlugt. --Zoo vlugt uit het wellustig harte,
Dat dood en hel vermetel tartte,
De jongste flaauwe levenszucht. —

r
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Ais de weilubteiiag nu maar niet wanhopend wordt, hij 'z -

1anig eene voortelling! Doch daarin voorziet de Dichter een
weinig verder:
En traan kan, in het angftig fterveu
Genade zijn voor uwe ziel.
Van eene ftrenge beoordeling van dezen Lierzang worded
wij intusfchen teruggehouden ; eensdeels , door het berigt,
dat wij hier eenen eerfeeling voor ons hebben , waaraan de
Dichter zijne zwakke krachten beproefd heeft , en welke in 't
licht komt met de overtuiging, dat deze uitgave een onberaden, ja zeer ligtvaardige flap is. (Vaarlijk daar valt niet veel
bij te voegen!) Anderdeels, door de verbazende werking,
die de jongeling zegt dat dit zijn kunstftuk (regen onze ver
dit ontveinzen wij niet) reeds heeft gehad. Hij had-wachting,

boezemvrienden , die eenigzins in de ,tr-ikken dier verleidende
Sirene verward waren ; en de vriendfchap drong heen, te beproeven , of hij die frikken niet los zingen kon. 1-lij zag
dan ook menig' vriend bij de lezing een traan ontglippen, eu
is dus gerust dat deze zang aan zijn oogmerk voldoet. Aangenaam was het ons daarom, dat wij in de Amjlerdarr/ce
Courant van den 3o Mei 1. 1. onderricht werden, dat iedere
recente hier onnodig is; welke fraaie en veelbevattende beoordeling over het fluk voorhanden wij letterlijk willen ai=
fchrijven: „ Een ieder is bekend het woord Wellust, dus
„ onnoodig om 'er veel van te zeggen ; het was alleen te
„ wenfchen , dat alle Menfchen zich naar den inhoud ge„

draagden."

Echter veroorloven wij ons, den Dichter, van wien, onder eerre goede leiding , wel iets goeds worden kan, te raden, dat hij voortaan zijne boczesuvrienden liever onder ec?te
vrienden der kunst , dan onder de verjir•ikten door de ^,'erleictende Sirene verkieze; hoewel hij tot nog toe gelukkig eerre
uitzondering moge maken op het bekende (preekwoord, die
met pik omgaat , wordt 'er mede befinet ; en dat hij zijne

jonge bekenden het fchone lied van GELLERT aanprijze :

Der fFollust Reiz mi tivider/reben,
Diesz , 7ugend , liebst du Gluck and Leber;
Lafz taglich deine Weiskteit feijn, U. f. W.

HER.

470

A. LAFONTAINÉ

Door AUGUST LAFONTAINE. Ijle Deel. Mei
Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn. £804. In gr. 8vo.
3'8 bl.

HERMAN LANGE.

houden wij , onder de vele van dezen
D ezeonsRoman
reeds zo gelief koosden Schrijver , voor eene der uit.
ook bij

muntendlie. HERMAN, de held des verhaals , is waarlijk edel en
groot, en het lezen zijner gefchiedenis fort ons zijne edele gevoelens in. •Hoe bevallig en uitlokkend de gefchiedenis ook
zij , dezelve is toch in de gefchriften van LAFONTAINE het
voorname niet. Ten gevalle van zodanige Lezers, die juist
niet altijd, wanneer het vervolg hun ter hand komt, het eerlie Deel kunnen inzien, en dan gewoon zijn onze Letteroefehingen te raadplegen, willen wij 'er echter zo veel van opgeven, als voor hun voldoende is om den draad van het verhaal
dan wederom te kunnen aanknopen:
De jongeling genoot zijne opvoeding aan het huis van zijne
waardige grootouders, en dit was zijn geluk; op dezelve had
het voorbeeld , de zorg en het onderricht van zekeren verminkten matroos, die het hart op de rechte plaats had, en
die in dat huis meer vriend dan bediende was, en van jongs af
aan onzen HERMAN hartlijk beminde, eenen n;erklijken en gei
zegenden invloed. Hij werd dan ook een geheel ander mensch
dan zijne ouders en bloedverwanten , ja maakt met hun een
zonderling contrast; hij was al vroeg voor hun te eerlijk,
te edel, te oprecht. En echter bleef hij een voorbeeld van
kinderlijke onderwerping, en getrouwheid in iederen plicht.
In zijne gefchiedenis fpeelt een godloos mensch , zekere
ROLES, eene zeer haatlijke rol; deze heeft hem reeds zijnen
eerflen edelen vriend bedorven , dien MERMAN nog bemint,
maar die zijne vriendfchap en vertrouwen reeds fchandlijk
heeft gemisbruikt , door het bederf eener ongelukkige weduwe, voor welke, toen zij nog ongehuwd was, LANGE zijnen
opwellenden hartstocht manlijk had onderdrukt , omdat hij
voelde, dat zij de zijne niet worden kon, en welke hij nu in
haar ongeluk zijren vriend had aanbevolen , terwijl hij afwezig moest zijn. Hij had eener lieve, zagte, waardige geliefde daarna onwillekeurig zijn hart gefchonken; ook het meisje
beminde hem ; maar zijn gedrag is eerlijk , voorzichtig en
vijs , en hij onderwerpt zich aan den wil zijner ouderen ,
die anders over zijne hand belchikt hadden ; hij onderwerpt
zich met een bloedend hart , maar met erne grootheid van
ziel en ftandvastigen moed , die onzen eerbied dwingt , en
niet het volle gevoel, wat hij zijne echtgenote wezen moet,
en den ernttigen lust, om, in den uitgeflrektflen zin , deze
zijne plichten te betrachten. Wij laten hem in een aanzienlijken post; en aan het Clot van dit Deel wordt het huwlijk,
waar-
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471

waartrje hij verplicht en uit gevoel van plicht ook gezind
was, afgebroken, geheel buiten zijn toedoen, en zelfs tegen
zijne wenfchen. Maar daarover kan de Lezer , die zo veel
belang in LANGE (lellen moet , zich toch niet recht hartlijk
verheugen , daar hij de machine der boosheid reeds in werking ziet, en het boze doel van den ftraks reeds genoemden
onmensch hem niet meer duister is , en hij alzo wegens
het toekomend lot van den edelen man in angst en vrees
wezen moet. Dit zij van de gefchiedenis genoeg. Eene
proeve zijn wij onzen Lezeren fchuldig: wij kiezen het volgende: HOOGVELD is LANGE'S vriend.)
„ Luister ," zeide HERMAN eens tegen HOOGVELD , kort
vóór zijn vertrek; „ als ik iet doen wil, of gedaan heb,
waar over het hart mij klopt, en de Duivel in mij opkomt,
en tegen mij zegt: zoo iet kan iemand wel overkomen; dat is
zoo erg niet; 'er zijn toch nog veel Hechter menfchen, dan
gij : — dan ban ik voor eerst den Duivel uit; ik neem een
fiuk papier, en fchrijf daarop, het gene ik gedaan heb, of
had willen doen, maar zonder enige verbloeming of verfchonende benaming ; of ik vraag mijn ouden MARTEL\ : wat is
dat? en deze geeft dan zeker aan de zaak deszelfs rechten
naam. Zulk een woord reeds, als b: v: Schurkenfireek , hardheid, wraakzucht, huichelarij enz. bezit ene grote kracht,
en ik laat mij , door den Duivel , geen' anderen, zachteren
naam in de oren blazen. Dan flel ik daarvan een roman op,
en verbeelde mij het verfchriklijkst ongeluk, hetwelk uit de
vervulling van mijnen wenscli, uit de daad, die •ik voornemens was, zou kunnen ontflaan, — „ Maar niet zal," roept
Gij zijt
de Duivel , — Evenwel zou kunnen, zeg ik.
zoo Plecht niet, als gij u zelven maakt." -- Daarvoor dank
ik den I lemel ; maar ik weet niet , hoe flecht ik worden kan.
— Zwijgt de Duivel dan nog niet, zoo als dat wel eens gebeurt, zoo als bij voorbeeld bij EMILIA , toen hij mij regt — niet
verleidde; daar was hij te listig toe, maar — verraste. Ik
beging den fchurkenftreek , dien ik nu nog verfoei ; ik ontdekte
haar mijne liefde.
„ Een fchurkcnflreek?" zeide HOOGVELD; „ op het hoogst
genomen , ene onbezonnenheid."
„ Daar wilde de Duivel het mij ook voor verkopen. ?\laar
gij weet niet, wat 'er voorafgegaan was. Ik beminde EmnLLe.
Ach ik bemin haar nog heden onuitfpreeklijk. Trouwen kon
ik haar niet; wat bleef mij nu overig, dan te zwijgen en
te verdragen! — „ Goed, braaf!" riep de Duivel; „ maar
zien fpreken moogt gij haar toch: dit zal u troost aanbrengen." — Dit mag ik niet; want als ik voor haar fin, dan
weet ik niet meer wat ik zeg, wat ik doe. Ik zou een flechten zet kunnen doen, zoo als op liet gemaskerde bal, toen ik
bijla — „ Dat was verrasfing; niets meer. Tegenwoordig
kent
--

-
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kent gij uw zwak. Zulk iet kan niet meer gebetfren. Hei
zal u troost aanbrengen, HERMAN!" — Evenwel ik luisterde niet naar den Duivel, omdat ik wist; hoe zwak ik was
Ik ontweek de geliefde, of, als ik haar moest zien , ten
minflen elk vertrouwlijk gefprek met haar. Nu gaf de Duivel mij weder deze hoop : „ Uw vader is fterflijk ; de
Freule VAN ROSLAU veranderlijk. Uwe ouders zullen, wanneer zij uw lijden zien , toegeven. Denk toch aan uwe
grootmoeder! " — 0 , als dat zoo' was , riep ik tilt , de
handen vol hoop fanienvouwende. — „Waarom zon dat niet
zoo zijn ! Maar EMILIA, die niets van u weet, zal haar hart
aan een ander geven. Ontdek haar uwe liefde, of laat haar
ten minnen merken, dat gij haar bemint." — Duivel! riep
ik ; zijt gij het ? Thans nam ik de pen op , en fchreef:
zijne liefde aan een meisjes te ontdekken , hetwelk wen niet
tv-ouwen kan , is — EEN SCHURKENSTREEK. Le Duivel
fchreeuwde zich heesch, maar ik begon, zonder mij daaraan te storen , mijn roman ; ontdekte daarin aan EMiLIn
mijne liefde, en werd ook van haar wederkerig bemind. Bij
dit gedeelte van de roman vloeiden warme vreugdetranen ,
en de Duivel zou geern gezien hebben, dat ik het daar bij
gelaten had. Maar nu moest ik ROsLAU trouwen, en EMILIA
itierf van hartzeer. Ik vertoonde den Duivel de flervende
EMILIA, en zeide:Ziet gij nu wel ?— Of ik trouwde EMILIA,
bedroog ROSLAU, en maakte mijne ouders ongelukkig. Neen
ik • zwijg ! zeide ik bij flot ... Helaas , HOOGVELD , hoe
zwak zijn wij! Tusfchen beide kwam het mij niet zoo erg"
voor. Nu verplaatste ik EMILIA in de tijden van den enen of
anderen edelen mensch , van enen ARI5TIDEs, enen sciplO.
Deze beminde haar, zoo als ik; doch zweeg, om het hart'
van het meisjen niet te verontrusten , en ítierf aan zijne liefde. EMILIA trad aan zijn flerfbed. Hij reikte haar flechts de
hand, verbergde zelfs nu nog het brekende hart; hij ítierf
met zijne deugd, met zijn geheim, en EMILIA wist niet, dat
hij voor haar ftierf. Zoo zou sciNo gehandeld hebben!
riep ik uit; en nu was mijn beluit vast genomen, om nooit
an iemand te zeggen, dat ik haar beminde. En evenwel —+
evenwel was ik zoo zwak, xoocvELD! --- Dezen grondregel had uERaiAN van zijn' grootvader. Werd deze door ie.
mand gevraagd , wat moet ik doen ? dan zeide hij: verbeeld is in het graf te liggen, en vraag u zelven dan , wat
gis wel doen zoudt,- als gij nog leefdet. Data zal het u niet aan
raad ontbreken"
-
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Verhandelingen, raakende den i4ratuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst, uitgegeeven door TEYLER'S Godgeleerd Genootfchap. I'Xfle Deel.
(Derde Berigt.)
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et genoegen hervatten wij de aangeflaagen taak deezer Beoordeeling ; en zullen wij nu , ter bekorting , het verfchil in denkwijze en voordragt, tusfchen
de beide overfchietendc Verhandelingen , en de bekroon
wel het meest doen uitkomen. Den middenrang-de,
heeft die des onbekenden Schrijvérs, allezins beantwoordende aan haare zinfpreuk : Geen Goud of Eer, maar
Naarheid is mijn doel. In uitvoerigheid en bewijs van
beleezenheid onderdoende voor hat werk van Kooni\iA:vs;
overtreft zij haare vereerde Medediugiler in bondigheid;
welligt mede in nieuwigheid van gevoelens. Wij be
twisten echter 's Genootfchaps uitfpraak omtrent de toewijzing van het Goud in geenen deele; die keus ligt bui
ons bereik, die toets is ons te zwaar; dan ons ge=-ten
voelen is liet, dat, ttisfchen deeze huiltien van de meeste waarde, veel van den f-mnaak der Leezeren zal afhanz.
gem , aan wien de palm der hoogste goedkeuring Raat
uitgereikt ta worden. Dan ter zaaltic.
In zijn Biibelsch onderzoek omtrent de Vraage, bepaalt zich daadelijk de Schrijver tot de nafpooring vast
het oogmerk des Wetgeevers met de inílelling der Zoenofferhanden, tot de oplossing van het einde, waartoe
neen dceze moest offeren , en ter aanwijzing der uitwerking dier plegtigheden. Ilij laat „ een kort woord voor,, af gaan, wegens de betrekking, waarin God en het
Israëlitifche Volk tot elkander ftoriden." Iiij bewijst
daardoor de wezenlijkheid der Theocratie of Godsregeering, waarin de Zoenof erhanden , áls boeten, én midLETT. 1305. Nol, 11.
dd.
Hi
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delen tot vergeeving, en bevrediging met Wet en Wetgeever, bij uithek medewerkten ; om „ eenen Regee,, ringsvorm ,waarvan men, de hooge M:tjefleit van deezen zo heiligen Koning overweegende , verwachten
„ mogt, dat hij de flrengfte van allen moest geweest
„ zijn, die ooit of ergens onder de menfchen plaats
had, daarentegen den zachtflen, toegeevendílen en
„ genadigften te doen worden, die ooit onder de menfchen is ingefteld geweest." Ten betooge hiervan
mogen wij , van herhaaling afkeerig , den Schrijver
niet volgen, en vergenoegen wij ons, alleen dit gevolg
zijner redenkaveling over te neemen : „ Wanneer met
„ nu (befluit hij) den geest van deeze wetten der Zoen,, offerhanden nadenkt en overweegt, dan is het, dunkt
mij, klaar genoeg, dat het Opperwezen dit grove
Volk, 't welk alleen voor zinnelijk onderwijs en lig„ chaamelijke vertooning vatbaar was , _ daardoor een
indruk heeft willen geeven, van den pligt, om zijne
„ overtreedingen voor Hem ootmoedig te belijden, en
,; daarvan genadige vergeeving te fineeken : zulk eene
„ belijdenis en gebed alleen met 't hart te doen, ey
,, flechts woordelijk uit te boezemen, in de hoop op
,; vergeeving, ging hunne bevatting ver te boven. Zij
„ moesten plegtige Zoenofferhanden brengen , welke
„ door eenen Gode geheiligden Priester aan Jehovah
,; geofferd , en ten zijnen dieníte en van zijn Huis ge, bruikt wierden, om zich ook alzoo, niet maar alleen
in eene gedaane toezegging van vergeeving te kunnen
verheugen, maar ook, in een zichtbaar teken en be=
wijs, dat zij waarlijk met hunnen God verzoend waren. Dit was gefchikt om hunne verbeelding te treffen, en hun hart aan te doen; en zij, die niet zou=
,; den hebben kunnen begrijpen, dat Jehovah hun God
hun hunne zonden, uit loutere barmhartigheid, edelmoedig, om niet kwijtfchold en vergaf , konden
„ dit nu gelooven, als zij Hem hun offer gebragt, en
„ de boete , of amende, op hunne overtreedingen gefield, betaald hadden." Daartoe hielpen al verders
mede de vergezellende plegtige verrichtingen; en fchoon
het zinnelijk Israëlitisch Volk koraalijk dien geest der
Wet doorzag, en hangen bleef aan het uitwendige, zulk9
neemt het wijze en weldaadige niet weg van Gods oogmerk, om hu u alzo te brengen tot de kennis en vreeze
des
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des Heeren (*). Want hierom ook, merkt de Schrijver
te recht aan , „ hebben de meer verlichte Mannen,,welke Jehovah van tijd tot tijd onder dit Volk verwek„ te , niet nagelaaten Hetzelve in deezen geest der Wet
„ te onderwijzen, en hun te berichten, dat al die of„ ferhanden, zonder een oprecht hart, van geese waarde waren." Zulks te bewijzen, kon den Man, in den
Bijbel crvaaren, gelijk hij is , niet moeielijk vallen; en
legt hij tevens geheel ongezocht eene proeve aan den
dag zijner uitlegkundige bekwaamheid , door het ver
tegen te gaan , dat David, Pf. XL: 7- 1 r , den-moedn
Ten laatfften befuit hij
Mesfias op het oog had
het Ifte Deel van zijnen arbeid in deezer voege: „ On„ der dit nafpeuren , zoo van den aart der Zoenofferhanden,, als van derzelver leerzaamheid, en zedelijke
of geestelijke beduidenis, ben ik Reeds zeer oplettend
„ geweest, of ik ook iets ontdekken kon , van Gods
oogmerk, om daarin den Heer J. C. af te fchadu„ wen; en of Hij ook ergens, 't zij in de Wet, 't zij
door de Profeeten , in en door die Zoenoffers, aan Is„ raël een onderricht heeft gegeeven, van 't geen die
voortreffelijke Perfoon eens voor de Zondaars doen
zoude ; alsmede of Hij daar door of daar bij ergens
„ een wenk gegeeven heeft, dat de Offeraars en (in) hun„ ne offerhanden op het lijden en aan te brengen Zoen„ offer van dien Heiland geloovig zien moesten.
„ Maar ik moet erkennen , dat ik daarvan noch fchijn ,
noch°; blijk gevonden hebbe." — Weshalven , ten zij
zulks iemand uit het 0. V. aantoone , dunkt hem,
„ dat de Geleerden de Christen Gemeenten te veel ver„ gen, indien zij verlangen, dat men dit op hun zeg„ gen
(*) I-let verwondert ons eenigzins, dat deeze Schrijver, noch
de Eerw. KOOPMANS , ter ftaaving van Israëls ongefchiktheid
voor eene meer zedelijke \Vet en aartsvaderlijken Eerdienst,
de zaak niet een weinig hooger ophaalde, en den oorfpraa ,
zo der Zoenofl'erhanden , als meenigte der wettifche Plegtigheden, afleidde uit de Volksafgoderij met liet gouden Kalf„
of den IEgyptifchen Apis; (zie Exod. XXXII) eene zo blijk
rede voor de verandering tusfchen he Verbond op Si,-bare
u ï, en dat op den berg Ebal , ( Deur. XXVII) Men vergelijke
de Verhandeling van den Eerw sRUINING, bl. 361-366.
(t) Onder de plaatzen, die de Schrijver aanvoert,, ontmoeten wij hier wederom eene in het oog loopende drukfeil
op bl. 247 ítaat Jef. III: 11-18. lees Jef. I: zz—x8
Hh

(r).
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„ gen gelooven zal." In Theologanten keurt hij daar•
om, ten vervolge, met rede af, dat zij zich eerst een
fijsthema aangaande den dood van Christus maaken ,
en dan de Mofaifche Zoenoffers door het oog van dat
fijsthema befchouwen, en overeenkomllig daarmede verklaaren : terwijl hij ten laatflen zich voorbehoudt , zij
gedachten over Jef. LIII: io in het volgende Deel-ne
open te leggen.
Ten grondllag - van 's Mans verdere en zeer belangrijke navorfchingen over Christus dood, en diens
genoegzaame overeenftemming met de Zoenoffers der
Wet , om in zulk een licht befchouwd te worden,
raadpleegt onze geachte Schrijver, in zijn Ilde Deel, de
Euangelifche levensberichten aangaande den Heiland ,
ten einde uit het verband en beloop van zaaken het oog
wezen van zijnen dood te leeren kennen.-merknht
Zo toont hij aan, dat Jefus, de langverwachte Mesfias,
van zijnen Doop af daarop uit was, om den Godsdienst
en de Zeden zijner Landgenooten door betere leere en
voorbeeldelijken wandel te hervormen. Standvastig in
dit zijn werk, vorderde de Heer van zijne Hoorders geloof en bekeering; zei daarop vergiffenis van zonden ,
de herílelde gunst des Hemels , en eene zalige onfterfelijkheid toe; en flaafde Hij zijne prediking door magt
van wonderdaaden. De haat der wereldgrooten, vrij
hunne zonden gegispt, en bitter-moedigvanHr
wegens den gevreesden val van den Mofaifchen Tempeldienst, groeide vast, en flortede ten laatoen , ondanks
zijne voorzichtigheid, op den verachten Nazareener ter
neder, die alleen zijn droevig lot zag naaken. Echter
onwankelbaar in zijne goede zaak , en uitzichten op de
toekomllige verhooging , onderwierp zich Deeze , ge
aan Gods wil , aan het wreedíle en fchande--horzam
vol lilden ; gaf zich , verzekerd als Hij was van zijne
Opilanding , aan zijne vijanden ten kruisdood over; en
wierd Hij daarna van God , zijnen Vader, ten derden
dage weder opgewekt, ja ook, ter belooning van zijne
voorbeeldelijke deugd, ten Hemel opgenomen, en ver
aan deszelfc rechterhand. Op dit zijn vlekkeloos-hogd
voorbeeld wees Jefus ziine Tijdgenooten , en wilde
voorts, dat zij het gevaar niet zoeken, veeleer vermijden , maar , indien het zijn moest, hun kruis opneemen
en Hem navolgen zouden : „ want zijn kruisdood ,
" opftanding en verheerlijking dienden kennelijk, om
„ proe f-
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proefondervindelijk te toonen en te bewijzen, dat zij,
„ die in Hem geloofden, en Hem ílandvastig, ja, in„ dien het bleek Gods wil te zijn , ook tot den dood
„ gehoorzaamden, desgelijks eene zalige optanding en
eeuwige verheerlijking te wagten hadden; want daar
„ Hij was, zou ook zijn Dienaar wezen." Die heilig
evenwel, van 's Heeren leven belette, dat Hij de-heid,
verzekering van fchuldvergiffenis bij God, op voorwaar
Gehoorzaamheid aan het Opperwezen en diens-devan
laatften Wil, van Geloof in Jefus, den Zoone, van
Boetvaardigheid vooral en Bekeering , ílaaven konde
in zijn eigen, onzondig voorbeeld : I Iij betoonde zulks
daarom , door anderen hunne zonden te vergeeven, en
Gelijkenisfen voor te draagen , die deeze waarheid leerden. En hoewel Christus (heeds onder de Jooden ver
moest toch , naar zijnen last, de inhoud zijner-kerd,
lesfen en geboden vervolgens alomme gepredikt worden ,
en door alle tijden (land houden , als eene Goddelijke
\Vct. Dan nergens ontwaaren wij tenen wenk, dat de
Heiland zichzelven, of zijnen dood, als een Zoenoffer,
als eene boete bij God, of wel als een verdientlelijk middel , en voorwerp van zulk een geloove en hoope, heeft
voorgedraagen , waardoor de zondaar , als voorheen
door offerhanden • in gunst herheld zou worden bij zijnen Hemelfchen Vader. Daarentegen op geloof aan zijne
leere en zending, op berouw, verootmoediging en levensbetering (waartoe de overweeging van 's Heeren
dood kon medewerken) komt al zijne vordering neder;
en zelfs wanneer Hij van zijn Richterlijk Oordeel ten
jongflen dage (preekt, meldt Hij geen enkel woord van
zijnen Zoendood, maar wel van eene vergelding „ naar
„ dat men gedaan zal hebben, 't zij goed,'t zij kwaad."
Uit deeze onbetwistbaare daadzaaken befluit derhalven de
Schrijver, „ dat de dood van christus met de Zoen„ offerhanden des 0. V. Beene de minne overeenftem„ ming heeft • veel min dat die dood in het licht van
een Zoenoffer zou kunnen befchouwd worden."
Daar zijn wel figuurlijke voorf'ellen in het N. V. , in
welke van Christus dood gefproken wordt , met zinfpeeling op zaalsen en plegtigheden , tot het 0. V. behoorende, en den Jooden bekend: dan deeze moeten niet uit en
volgens een vooraf aangenomen betwistbaar.leerftelfel,
maar uit en volgens bekende daadzaaken en gebeurtenisfen, verklaard, en tot eenen eigenlijken en daadelijken
H h3
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ken zin teruggebragt worden. Anders te werk gaande,
zou men uit cren Bijbel de ongerijmdite gevoelens bewijs
zen kunnen. Dus vangt onze Schrijver aan , om de oneigenlijke zegswijzen van 's Heilands lijden en flerven te
vergelijken met het gebeurde , ten einde het derde der
vergelijking, of de bedoeling van den fchrijver of fpreeker,, wie hij ook moge zijn, alzo uit te vinden; „want
„ deeze, het is zeker, heeft van geene andere zaak wil
noch konde op eenig ander geval het-,lenfprk
oog hebben, dan op het geen waarlijk en met de
„ daad gebeurd is." Laat het voldoende zijn, dat wij,
buiten flaat den kundigen Man in zijne gewigtige nafpooringen te volgen, den Leezer uitnodigen om diens
arbeid op te slaan , door op de hoofdzaak van zijn betoog
te letten , en tenen finaak te geeven van zijnen vrijnioedigen en fchoonen redeneertrant. Hij begint niet twee
plaatzen uit Matthxus toe te lichten.
Volgens liet gebeurde heeft Jefus zich ten gemeenen
nutte toegewijd, en ftierf Hij, wierd opgewekt en verheerlijkt , om het menschdom vrij te maaken van de
dienstbaarheid en flaavernij der zonde ; dus had Hij
volle recht, om de woorden ,bij Matth. XX: 27, 28, van
zichzelven te bezigen , en Paulus mogt die figuur van
's Heeren dood, „ als een rantzoen voor veelen" voorgefleld , nog flerker uitdrukken, i Tim. II: 5, 6. Men
was toch oudtijds niet ongewoon aan zulken fpreektrant,
van de zeden ontleend; en Spr. XI: 8. XXI: i8, met
Jef. XLIII: 3, 4, dienen ten voorbeeld. Men dacht daarbij aan geen eigenlijk rantzoen, nog minder aan een firafdraagend Zoenoffer, en mag men des geenzins uit Jefuc
gezegde iets befluiten ten behoeve van oenig leerftelfel ,
dat derwaarts heenen wil. JosEnxus , Tom. II. p. 619 §
17 (Ed. Ilaverk.) zon dan ook der onkunde veel aanleiding geeven kunnen tot allerleie glosfen over den dood
der Maccabeen. Ja van de daad van Pinehas wordt Num.
XXV: 6-13 door Jehovah betuigd , dat hij verzoening
gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Of wil men deeze en gelijkí'oortige figuurlijke fpreekwijzen letterlijk
aandringen , dan zouden Rom. XV: 6. (lees 16) 2 Cor.
XZI: i5. Filip. 11: 17. Col. I: aq. en 2 Tim. II: io.
krachtdaadig pleiten voor het leerbegrip derRoomschgezinden, aangaande de Verdienílen der Heiligen, te gelijk
niet die van Christus , eersen fchat uitmaakende tot aflaat en vrijbrieven voor de zonden. Maar geeft de gefcchie-
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fchiedenis van Paulus leven eene betere verklaaring van
deeze plaatzen aan de hand, zo zou het onredelijk zijn,
bovengedacht gezegde des Heeren niet op te helderen
uit het geen gebeurd is.
De andere plaats Matt. XXVI: 26-28 brengt de Schrij.

ver (en zo ook de Heeren KOOPMANS en BRUINING) tot

eene zinfpeeling te huis, niet op de Zoenofferhanden,
maar op de Verbondsoffers, waarvan een voorbeeld is
Exod. XXIV. zo dat Jefus, bij de Instelling des Avondmaals , zijnen kruisdood voorstelde, als het bloed, dat
geltort zou worden tot bevestiging van het N. V. , van
de blijde boodfchap des heils, des vredes en der zaligheid, „ mits dat Hij ook ten derden dage uit den dood
„ weder opgewekt wierd ; want zonder dit zou zijn
bloed, zijn kruis, zijn dood, van geen de minste
kracht ter bevestiging geweest zijn van 't Nieuwe
„ Verbond:" eene benaaming, die voorts uit de Schriftuur wordt toegelicht, en van gelijken zin is, als waarin wij liet woord Euangelium thans bezigen.
Nu overgaande tot Jo^innes, ontmoet de Schrijver daadelijk H. I: ecg Bene oneigenlijke uitdrukking van„ het weg
zonde door het Lam Gods :" eene uitdrukking ,-nezdr
waarvan zich ook de Apostel bediende in zijnen i Br. III: 5,
alwaar zij uit vs. 8 te verklaaren is , en hierop nederkomt,
dat de menichen geneezen wierden van de drift tot zonde,
en bevrijd van haare heerfchappij, door denHeere Christus , hier van den Dooper het Lam Gods betiteld ; een
naaam , even als dit geheel gezegde , overgenomen uit Jef.
LIII: 7—r2; op welke plaats des Profeeten, en vooral
op vs. io (aldaar) de kundige Schrijver zijne aanmerkingen hier mededeelt. Hij vertaalt, niet zonder gezach
der taaie, en met kleene verandering, in dat aangeduide vers , den volgenden volzin aldus: als zijne ziele een
fchuldoier Jiellen zal, en voegt tot opheldering daarbij:
„ Indien, of als zijne ziele , dat is, als Hij (de Mes„ faas) met de onbepaaidite gewilligheid , en met een al„ lergehoorzaamst hart, een fchuldoffer (lellen, en niet
„ de meest mogelijke gelaatenheid, ook tot den dood toe,
„ in den wil van God berusten zal, dan zal Hij zaad
„ zien, enz." Niet vreemd intusfchen konde het zijn,
dat de Profeet den dood van den Mesfias , bij een volk
aan offerhanden gewoon, onder zodanig een beeld voor
te minder, daar bij ons, die zints lange van der--fteld;
gel,ijke Godsdienstplegtigh h vreemd zijn, foortgelijke
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uitdrukkingen toch overgebleeven zijn. Alleen vermeent
de Schrijver, dat men niet bepaaldelijk op het woord
fchuldojer moet dringen , of de vergelijking verder trekken dan in zo verre dat een bloedig offer was. Elders
íchreef Jef: LXVI: 2o, „ dat de Heidenen den Heere
„ ten fpijso fer zullen gebragt worden ; " en Paulus
noemt, z Tim. IV: 6, zijn eigen dood een aanfaand
drankofer; dien van Christus, Efef. V: e, een /lachtoffer.
Dan zo Gij aan deeze woorden van Jefaïas, en desApostels, eenen eigenlijken, en van bceldfpraak ontledigden
zin hecht , zullen zij overeenfcemmen met de duidelijke
leere in ril. II: 8, 9. Althans dat 'er aan geen wezenlijk Zoenoffer, in de plaats des zondaars lijdende, van
den Profeet gedacht wierd, blijkt uit liet bijgevoegde,
aangaande de gevolgen en vergeldingen van des Mesfias
dood, waarbij geen fpoor is van eenige voldoening aan
Gods Gerechtigheid. Mindere zwaarigheid is 'er in deeze, de overige plaatzen uit Joan. Euang. , H. VI: 5r58 en H. X: 11 -15. verg. met H. XV: i,. De eerf}e
lost zich uit den zamenliang ten vollen op ; letterlijk zou
dezelve de ongerijmde leer der Transfubflantiatie , of
van het Misoffer, begunfligen. Twee , de laatf'en , zijn
efchiedkundig bewaarheid, maar het denkbeeld van een
Zoenoffer is daarin met geene mogelijkheid te vinden.
De woorden eindelijk van Cajaphas, H. XI: 49 — 52, door
Joannes toegepast, hebben in onzen flijl deeze meening :
en zeker! wel mogt Cajaphas zoo fpreeken! want je„ fus is met de daad, voor 't Joodfche Volk, geflorven ;
en dit niet alleen, maar door zijn dood heeft Hij ook
„ de verftrooide kinderen Gods (geloovigen uit de
Heidenen) biieenvergaderd." Eene zaak , waarvan
Joiimies, langer leevende dan zijne Medciipostelen, vooral de ooggetuige wierd.
Even min ontmoeten wij eenig bewijs dat Christus dood
ergens van zijne Zendelingen onder liet beeld van een
Zoenoffer is voorgedraagen bij hunne Prediking, door
Lucas geboekt : maar , in de Handelingen , bewijzen
een aantal plaatzen, dat Petrus en Paulus, bij welke
gelegenheid zulks zijn mogt, zich altoos vreemd, altoos
onkundig toongin van dergelijke leere , fchoon zij fpraken
met hunne tijdgenooten ; bij wien de Offerdienst in
1looge achting en diep geworteld was.
Hebben dan de Apostelen dit onderwijs voor het allerlaatst bewaard, en eerst in hunne Brieven geleerd, wat
men
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;nen noch in het mondeling onderricht van hunnen Meester , noch in het hunne aantreft? Dit vereischt onder
begint de Schrijver met Rom. III: 26-28. kor -zoek;n
dan voorts , gelijk de Eerw. KOOPMANS , te ver -ter,
Hij vervolgt te zeggen , „ dat dergelijke zin--klaren.
„ fpcelingen op de bloedige ceremonien, die oudtijds in
den Joodfchcn Offerdienst plaats hadden , den Apos„ telen naar tijdsgelegenheid eigen waren," als blijkt
uit i Pet. I: 2 en i Joan. I: 7: toch zal niemand daar
dc henaaming van Christus bloed eigenlijk, en als in de
Kruisgefchiedenis , verflaan; maar liever deeze gezegden in dien zin opvatten, waarop Paulus (als wij zagen)
aan de Filippiërs zonder ecnige leenfprcuk fchreef. Ook
wordt ons Rom. V: io-ii. en 2 Cor. V: 18 - 2I , ten
aanzien van de Verzoening, „ niet geleerd, dat God ,
„ door Christus, van een vijand, tot een verzoenden
„ vriend gemaakt is; maar het zijn de zondaaren, die
„ vijanden Gods waren , door de booze werken; en
„ die eioor Christus tot zijne vrienden gemaakt zijn,
„ om voortaan Gode welbehaagelijk te wandelen." Dn
bijzonder (trekt Rom. XI: 15 ten bewijze dat men,
in decz^n, niet aan de tusfchenkomst van een Zoenoffer,
ma tr wel aan den Joodfchen fchrijfflijl, tot nadere opheldering , te denken heeft. — Nochthans verdient het opmerking, dat Joiinnes een en andermaal in zijnen IBrief,
H. II: 1 en 2. en 11. IV: io , „ Christus eene verzoe„ ning noemende voor onze zonden , " eene zachtere
uitdrukking bezigde dan Paulus. Zijn woord immers
betekent bevrediging , daar dat van Joiinnes , zonder
voorafgaande vijandfchap noodwendig te onderpellen,
den zin heeft van gunstverwekking, of gainstverzorging;
een denkbeeld, dit inzonderheid in zijne reden voegt(*).
Voorts
(*) hoewel de taalkundige onderfcheiding des Schrijvers
tusfchen xz7xxXc171 door Paulus, en ïhxo-µo; door joánnes ge
niet ten eenenmaal ongegrond is, vreezen wij toch, dat-bezigd,
dezelve min of meer gezocht kan fchijnen; en zulks te meer,
dewijl arsYCxius het laatfile woord almede door het eerfte
heeft verklaard, en daarmede befchouwd van eenerleie betekenis te zijn. Te minder rede kon ook onze Schrijver
hebben, om de gewoone vertaaling van verzoening te wraaken , daar hij zeker niet onkundig is , dat iAao oC (even als,
het Latijnfche propitiatio) bij gewijde en ongewijde Schrijvers een eigen woord is van de verzoening der Godheid.Dus
ifaat het onder anderen Num. V: 8 in de Griekfche BijbelverHh5
ta&..
?
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Voorts leiden dceze ploatzen den Schrijver om an te
toonen , dat 'er , als voelen beweeren , uit het gebruik der
Griekfche voorzetfcls geen bewijs te haalen is voor het
gevoelen, dat de Heiland in deplaats van zondearen heeft
geleeden , en zich voor hun overgegeeven tot een Zoenofer.
Hij voldingt, naamelijk, uit de vergelijking van een nantal texten, dat die voor zetfels door elkander verwisfeld,
somtijds ook gebezigd worden niet Hechts ter aanduiding der zedelijke gevolgen van Jefus kruisdood, maar
tevens en in Bene reden toegepast op zijne verrijzenis
en verheerlijking. Weshalven altoos eene redelijke ver
gelden mag, die met het gebeurde , of de Ge --klaring
fehiedkundige waarheid, firookt.
Even hetzelfde beweert de Schrijver ten aanzien der
rerlosfing, zo van het juk der Mofaifche Plegtigheden ,
als van dc Ilaavernij en gevolgen der zonde , door de
Apostelen in hunne Brieven aan Christus toegekend.
Met naame keurt hij hierom af, dat men i Pet. II: 24,
volgens de vertaaling der Onzen , het woord draagen
behouder en zoude hij liever overzetten, „ dat de lij„ dende Jefus in zijn ligchaam onze zonden (of het zon„ digen, van ons) op het hout heeft op- of weggeno„ men," vermits elders ook het Griekfche woord van
de Nederl. Bijbelvertaalers aldus genomen wierd. (*)
Nog
#waling, en leezen wij daar van den ram der verzoening. Wij
mogen niet gisfen, waarom de Schrijver dit plegtige gebruik
des woords suet ftilzwijgen voorbij ging; daar toch, hoe men
vertaale, 's Mans befluit, onzes inziens , klemmen konde.
Want 1°. Christus , en diens zending, niet bepaaldelijk zijn
dood, wordt van jo:innes eene verzoening, of gunstveru'ekking
bij God, genoemd. 2 °. De zamenhang der eerfie plaats in
H. I: 9, en der laatlle in liet aldaar voorgaande vs. 9, toont
genoeg , dat 'er op geen eigenlijk Zoenoffër gedoeld wierd.
En 3 0 . IIet werkwoord IxaQx o gai vinden wij , in des Tollenaars bede bij Lucas XVIII: 13 , in dien zin van gunstveruwekken, of genradigzijn, (zonder eenige tusfchenkomst van offerhanden) gebezigd, dien de Schrijver voorftaat.
(*) LUTHER vertaalt, niet zonder goedkeuring van den Schrijver, het woord ávaq)eew, hier ter plaatze, door offeren, en zo
is het ook bij dc Onzen overgezet in vs. 5. van dit Ilootddeel , overeenkomftig zeker niet den plegtigen zin , waarin
hetzelve veel door de Grieken gebezigd wierd. Geen ander
gezach laat zich ook voor de gewoone vertaaling door draagen
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Nog vervolgt hij zijne redenkaveling, ten hotte, en wederom op fchriftuurlijk gezach , met aan te merken ,
dat , zo de Gewijde Mannen de fchuldvergiffenis aan
Jooden en Heidenen, in Christus naam gepredikt, aan
Gods genade dankwijten , en zij het Goddelijk voorbeeld en de liefde des Verlosfers als eenen pligt ter
navolging voorfchrijven, 'er dan voorzeker niet te denken is aan de tusíchenkomst van een Zoenoffer, maar
wel aan den inhoud van des Heeren gebed, en zijne uit
hetzelve bij Matt. VI: 12 en 14 , 1 5.-breidngva
waarmede alzo de Apostolifche leere zamenflemt.
Nu fchoot 'er de Brief aan de Hebreen , zo duidelijk
op eenen Joodfchen leest gefchoeid, voor den geachten
Schrijver te doorloopen overig; een werk, dat wel tot
Bene gcheele Verklaaring {fond uit te dijgen, zo hij zich
daartoe moest inlaaten, vermits die Brief, althans oppervlakkig ingezien , meermaalen het tegendeel van 's
Mans gevoelens fchijnt te behelzen. Hij korde zich
wel aan deeze taak onttrekken, door zich te beroepen
op het Proevend Onderzoek, in N°. i en a van de Bibliotheek der Theo!. Letterkunde voor 1803 geplaatst, en dienende ter ftaaving, dat gedachte Brief niet van de hand
eens Apostels, of van verbindend gezach, is. Maar afkeerig van zulk eene kunstgreep , weigert hij zijne aan
aan een zo oud en voortreffelijk fluk,-dachtgenzis
eu bepaalt hij zich liever tot eenige algemeene aanmerkingen ter toelichting van deszelfs inhoud, met aanwijzing tevens der bronne, waaruit hij goedvond te putten.
Te verre zijn wij reeds ons beltek te buitengegaan, en
te bondig is de Schrijver in zijne voordragt , dan dat
wij hem, zelfs van verre , in deezen belangrijken doortogt van dien Brief vergezellen kunnen. Liever des verzengen bij ons denken, dan uit hoofde der toefpeeling op Jef.
LIII: ii ; en wil men aldaar , gelijk hier , in dat woord
eene aanduiding vinden „ van het u'egdraagen derVolksxonden
„ door den Bok op den Verzoendag." Zie VITRINGAi d fef. LIII
coin. cit. &c. 4t0.) Edoch zo men met onzen Schrijver het daar.
voor houdt, dat de Profeet niet bepaaldelijk van een Jchuldofer
(

heeft willen fpreeken, krijgt dit gevoelen, en ook zijne Textverklaaring van Petrus, daardoor kracht, dat noch het Griek
noch het Hebreeuwfche woord yZp ergens, daar wij-fche,
weeten, in den Bijbel voorkomt in de gezegde betekenis van
het wegdraagen der /chu/d.
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zenden wij den Leezer tot de Verhandeling zelve , met
dankbetui> ?na voor de kennis, die hij ons, en anderen,
vertrouwen wij , in ons Vaderland, heeft doen maaken
met de Voorreden van den Leipziger Profesfor MORUS , ge
voor diens Hoogd. Vertaaling van derf Brief aan de-plats
Heb,-ee;a: eenc Voorreden, die, mogen wij uit de overgenomen proeven oordeelen, de aandacht onzer GodgeIeerden niet behoort te ontglippen. Intusfchen zijn wij
liet einde van des Schrijvers Antwoord genaderd; want,
daar het ede deel van 's Genootfchaps Vraage bij hem
ontkennend was opgelost, moest haar 3de lid wegval
hij dus eindigen met eene Christelijke-len,mogt
bede, die 's Mans hart en verfland vereert, en van ons
ten vollen beaamd wordt.
(Een beknopt Imes fag der lewtJle Tlerhandelinge in ons
volgend INo.)

Proese over den Geest en Invloed der Kerkelijke 11cr vorm ing
van LUTHER. Door CHARLES VILLERS.
(Tweede Berigt.)

et aanbclang en de fraaiheid deczes Werks nood zaakton ons , om liet niet bij ééne beoordeelende
Aankondiging te laaten berusten. In onze eerfle genoeg
van den aanleg en aart dier Gefchiedkitndige Proeve gezegd hebbende , mogen wij onverwijld voortvaaren om
van het nog onaangeroerd gedeelte verslag te geeven. Het
betreft den voortgang der Verlichting. Hadt VILLERS ,
tot beantwoording van het ander gedeelte der Vraage, de
hulpe van HEEREN's hand gènooten ; deeze hadt hem
dit gedeelte geheel overgelaaten. Met den erkenden
hijfland , hem van elders geleend, vaart de Verhandelear voort.
Dezelfde geest van onderfcheiding , orde en rangfeh kking , welke zo veel tot duidelijkheid en overtui ging bijdraagt, en dien wij in het voorgaande bewonderden, heerscht ook in het Tweede Hoofdíluk des
Tweeden Deels. In de eerfle plaats flaat hij het oog zijner befchouwinge , en vestigt de aandagt zijner Leezeren , op de uitwerkzelen der zedelijke Itrekking of oorfpronglijken invloed der IIervorming. Hij fchetst, hoe
groot dezelve geweest is op de vrijheid van denken —
op
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op de beoefening der Godgeleerdheid , Uitlegkunde,
oude Taalen, Oudheidkunde en Gefchiedenis -- op de
Wijsbegeerte en op de Staat- en Zedekundige WeetenfChappen — op de Wis- en Natuurkundige Weetenfcháppen -- op de Letterkunde en beoefening der hedendaagíche Taalen -- op de Schoone Kuinflen.
Welk een loopbaan vol van verlustigende voorwerpen
aan alle kanten, behoorelijk door andere min uitlokkende, maar noodige afgewisfeld, wordt ons hier ontflooten ! Hoe zeer is aan elk deezer onderfeheide voorwerpen de eisch gegeeven ! hoe medefleepend de voordragt !
hoe kennelijk de geest der onderfcheidinge ! Vit elke
dier bijzonderheden zouden wij gaarne en met vrugt iets
ontleenen; dan wij moeten voortvaaren om de verdere
ontleeding van dit gedeelte der Proeve mede te deden.
In de tweede plaats fchetst ons VILLERS de uitwerkzelen der Gebeurtenisfen, die de Hervorming vergezeld
hebben en gevolgd zijn; als Staatkundige Onlusten en
Oorlogen — Godgeleerde Twisten -- geheime Genoot
Vrije-Metfelaars, Roozen-kruifers, My/liken,-fehapn,
Illuminaten , ,efuiten, Yanfenisten, enz. Hij kegt 'er
aan zijne Aanmerkingen over het gebruik der Geestelijke
Goederen.
Al dit fchoon uitgewerkte gaat vergezeld met ophelderende Aantekeningen des kundigen Vertaalers, zo daar
hij de begrippen des Verhandelaars onderfchraa;t, als
daar hij de vrijheid gebruikt om op eene zeer befcheidene wijze van hem te verfehillen, waartoe de gelegenhe=
den zich veelvuldig opdoen.
Wij vinden ons, even als bij de eerfle Aankondiging,
genoodzaakt, de voorgenomene tnededeelenswaardige bij
onvermeld voorbij te flappen; en kunnen-zonderhi
wij dit te gereeder doen, daar de Verhandelaar ons eene
hoofilzaaklijke Herziening van de uitwerkzelen der Hervorninge, met betrekking tot den voortgang der Verlichting,
fchenkt. Met deeze af te fchrijven , zullen wij aan
het \Verk regt laaten wedervaaren.
„ 's Menfchen geest," dus luidt de taal van VILLERS,
„ werd ontílagen van den uitwendiger dwang, hem door
het Kerkelijk Despotismus opgelegd, en van den inwendigen dwang en ongevoeligheid , waarin hij door het
blinde Bijgeloof gehouden werd ; geheel werd hij van
zijne onmondigheid ontheven en begon een vrijer en bijgevolg een beter en voegzamer gebruik van zijne vermo-
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mogens te maakera. De bewijzen van den Godsdienst ,.
de regten der Kerkelijke 1\'Iagt , werden aan een {ireng
en grondig onderzoek onderworpen ; en daar de beoefening der Gewijde Schriften, van die der Kerkvaderen, de
befluiten der Concilien en der Pauièlijke Bevelfchrifteil
verbonden is met die der Oudheid, der Gefchiedenis , der
Taalen en der Griehfche en Romei^iTWhe mccsterflukken,
verkrcegen alle deze voorwerpen der hlasfifche Geleerd
geheel nieuwe gedaante en werden door een geC-heidn
heel nieuw licht beuiraald.
„ Dc Schoolfiche Wijsgeerte, waarop het oude Stel
gegrond was, wondt in de nieuwe Hervormers geC-zel
duchte bestrijders , welke ]naare gebreken blootleiden en
laar aan haarti z^vakfte zijde aantastedcn. De fakkel der
Rede, welke zoo lang verborgen was gehouden , begon
haar licht te verfpreiden. De verwaande wectenfchap
derCafuisten verdween voor de Zedekunde van het Luaiigelie, liet welk aan alle Christenen werd wedergcíchon-ken. Het menfchelijk verfland, dat geenen tegenhand
meer ontmoette van die hinderpaalen, waardoor het, geduurende de midden - eeuwen, in zijnen loop werd opgehouden , ontwikkelde alle zijne werkzaamheid, peilde de
grondflagen der gefchol.te MMIaatfchappijen, en onderzogt
de Regten der Volken , der Regeeringen, van den Staat
en van de Kerk. Deze werkzaamheden deelden haarut
gelukkigen invloed mede aan alle takken van 1\lenfchelijke
\\Tectenfchap; terwijl de zucht tot onderzoek, door de
Hervorming daargelteld, hoogere theoriera in de WVeetenfchappen en Kunlien, op eenti wijsgeerigc wijze ,
deed uitvinden.
„ D'ALEaiBERT (Elemens de Philoraphie, L) heeft dit
tafereel met eene meesterlijke hind en in weinige trekken geichetst. „ In het midden der zestiende Eeuw"
zegt hij „ zag men den Godsdienst en liet Staatkundig
„ f'elzcl van een groot gedeelte van Europa eensflags
„ van gedaante veranderen ; de nieuwe leer der Hervur„ roers , aan de eene zijde verdedigd en aan de andere
zijde beflreeden met dien ijver, welken de tnensch ,
,, door alle Godsdienstig belang , het zij dan wel of
„ kwalijk, begreepen ., verkrijgt, heeft zoo wel derzelver
aanhangers als tegenitanders gedrongen on zich kun ,, dig te rnaaken; de aal jver , door dit fterlce middel aan„ gevuurd , heeft allerlei foort van kundigheden ver„ menigvuldijd ; en het licht, voortgekomen uit den
boe .
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„ boezem der dwaaling en der onlusten , verfpreidde
„ zich , zelfs over die voorwerpen , welke het meest
fcheenen verwijderd te zijn van dit foort van ge„ fchillen."
„ De langduurige , menigvuldige en verwoestende
oorlogen, welken deze beroering deed gebooren worden i
vertraagden eenige der uitwerkzelen , die zij noodwendig
moest voortbrengen. De zedelijke befchaaving der Volken, welke eene nieuwe vlet genomen had, deed, voor
Benige oogenblikken , cene 1chrede achterwaards; doch
welhaast herkroegen de door het ongeluk geharde zie
kracht, en de onvergankelijke geest, die opge--lenhar
wekt was geworden, lei alle zijne werkzaamheid aan den
dag. 't Is waar, hij verdoolde weldra op den verkeerden
weg der Godgeleerde twisten; doch kwam fpoedig weder te regt, en was rekkelijker en geíchikter tot overdenking geworden. De noodzaakelijkheid, intusfchen , welke de onderfcheidene partijen gevoelden , om het gros
derNatierr aan haare zijde te krijgen, was voor haar Bene
beweegreden om de nieuwere taalen te beoefenen, terwijl
daardoor de goede gefchriften menigvuldiger werden.
Het Franfche, Fn, elfche en Duitrche proza verkreeg eene
groote volkomenheid, en werd onder alle de twisten der
verfchillende feéten en de botzing der Godsdienstige gevoelens aanmerkelijk verrijkt.
„ 'Er werden bijzondere Broederfchappen opgerigt,
of de reeds betlaande verkreegen nieuwe kracht, het zij
om hunne tegentaanders aan te vallen, of om zichzelven
Itaande te houden. Sommigen hunner waren geheimzin nig en werden vervolgd ; anderen kwamen openlijk te
voorfchijn en werden befchermd. De Orde der e /iriten , die de belangrijkste van allen was , verklaarde zich
tot de tegenpartij der Hervorming, en zij verkreeg een
overwigt , evenredig aan het groote doel haarer be{lemming. Medegefleept door den {aroom en geest der tijden,
Was deze Orde , zoo uit zichzelve als door middel hearer geduchte tegenflanders de j anfenisten , dienstbaar
aan den voortgang der Verlichting, hoewel eigenlijk befemd om de Hierarchie en Schoolfiche Geleerdheid te ver dedigen en ftaande te houden. Zij viel , toen de tijd gekomen was , waarin zij plaats moest maaken voor inrigtingen , die meer overeenkwamen met de behoeften der
nieuwe Eeuw. — De Godsdienftige Omwenteling, door
LUTMR bewerkt, deed dus door haare werking en weder-
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derwerking de Europifche Natien voortfpoeden in de
loopbaane der kennis en verflandelijke befchaaving."
De moeilijkheid, aan het werk eener Verhandelinge
over dit onderwerp verknogt, ontging den Heer VILLERS
tiet; hiervan geeft hij in het Bcfluit zijner Proeve blijk,
en tevens de redenen , op waarin wij hem niet mogen
volgen; dan wij kunnen niet afzijn, een wenk, ten flot
gegeeven , onzen Lcezeren mede te deelen. Erkend heb
dat de taak , welke hij up zich nam, niet gering-bend,
was en zijne kragten te boven ging, laat hij 'er op vol
Wat dus zou het geval geweest zijn , indien-gen:„
het Inftituut, behalven de Staat- en Letterkundige gevolgen, ook nog gevorderd had, om den invloed te befchrijven, welken de Hervorming gehad heeft op de Zedelijkheid der Natien van Europa , op haar Geloof en Godsdient}ige gezindheden ? Doch dit nieuwe gezigtspunt
zou het onderwerp van eenen arbeid , nog moeilijker en
uitgebreider dan de mijne , worden. Ik heb mij moeten
bepaalen binnen de voorgefclirevene grenzen , welke
reeds een zoo ruim veld opleverden."
Aan rondborftigheid , in het voordraagen zijner gevoelens over de befchreevene en befchouwde gebeurtenisfen, halt het den Schrijver niet gemangeld; en komt
hij , in 't Plot zijner Verhandelinge, daarvoor met deeze
woorden uit: „ Het is mijn oogmerk niet geweest, zod
min om het kwaad, als om het goed, door de Hervorming veroorzaakt en daargefteld, te verheelen. II:
heb alleenlijk trachten te bewijzen, dat, alles tegen elkanderen opgewoogen en vergeleeken zijnde, de gevolgen dezer Omwentelinge een overwigt van goed voor
het Mcnschdom hebben te weeg gebragt , en dat zij
Voorzeker moet gerekend worden onder het getal dier
gewigtige gebeurtenisfen , die het meeste hebben bijgedragen tot de vorderingen der Befchaaving en Verlichting, niet alleen in Europa, snaar in alle die deelen der
wereld, waar de Europeaanen hunne kundigheden en befchaaving hebben overgebragt. — Ik heb bovendien gemeend mij te kunnen uitdrukken met de vrije openhartigheid van eenen Gefchiedfchrijver, die, zoo veel mogelijk, met geene Eeuw of Land in betrekking moet ít:tan;
terwijl ik mij geftreeld heb niet de gedachte, dat het
Heiligdom der Weetenfchappen voor alle vooroordeelerr
geftooten was , en dat eene oeroemde Maatfchalipij ,
^vijsgeerig genoeg om zoodanig- een onderwerp te kiezen
en
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en met betrekking tot hetzelve de waarheid uit te n00cligen, ook buiten twijfel gefehikt was om de waarheid
te hooren." — Zij heeft na dezelve geluisterd en het
verdienstlijk Stuk bekroond.
In denzeltden geest als de Proeve is het i4anhang•zel
gefchreeven; 't zelve behelst eene korte fchets der Kerkelijke Gefchicdenis , zedert de Geboorte van JESUS
CHRISTUS, tot de Hervorming in de Zestiende Eéuw.
Wij kunnen niets meer doen, dan de Verdeeling en
Inhoud opgeeven, met de hoofdondertèheidingen, daarIan toegevoegd.
Eerfixe Tijdperk. DEMOCRATIE. Zedert JESUS CHRISTus tot aan den tijd van KONSTANTYN. Van het Jaar i-3z5. .De, eerfte Christenen vormen Gene Godsdienfligc
JIaatfchappij , van de andere afgefcheiden. Deeze Maat
verandert langzaam in een gevestigden Staat.-fchapij
Het Stelzel van Gelijkheid heeft in den beginne de overhand, en wordt vervolgens vervangen door een Stelzel
van Kerkelijke Ondergefchiktheid.
Tweede Tijdperk. OLIGARCHIE. Van den tijd van
KONSTANTYN tot aan MAHOMETH. Van 325-604. Grond
-vestingahPrcleStz.
Derde Tijdperk. MONARCHIE. Van den tijd van MAHOMETII tot dien Van HILDEBRAND. Van 6o4—Io73.
Het gezag van den Roomfchen Stoel verkrijgt in het Westen de overhand, zo wel omtrent tijdelijke als geestelijke
zaaken.
Vierde Tijdperk. DESPOTISMUS. Van den tijd van
IIILDEBRAND tot de verfchijning van LUTHER. Van
1073-1517. In twee Afdeelingen is dit Tijdperk gefplitst. De eeríte vinden wij dus omfchreeven : Het
gezag van den Room /then Stoel wordt onbepaald. De
Paufen worden befchouwd als de Vertegenwoordigers,
van God, en de geheele Aarde. als hun Eigendom. -De tweede Afdeeling : Het gezag van den Roomfche;r
Stoel begint te verminderen; de verlichting breekt door;.
enen gevoelt de behoefte eener Hervorming in de Kerk.
De Schrijver, erkent, in zijn Voorberigt , in het zamenflellen van dit Kortbegrip, veel diensts gehad tQ
hebben van THYMS en SPITTLERS arbeid: in dat vak.
Schoon een Werk, 't geen zichzelven aanprijst, onze aanprijzing niet behoeve, hebben wij 'er de aan
onzer Leezeren twee keeren bij doen it ;,1a1n,,-dagt
1)ar*
Ii
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Dat de Verlichting over deezen fchrijfiirbeid zich ver.
heuge; dat de Verduistering (*), kan zij bloozen,

met fchaamte overdekt worde!

(*) De Heer VILLER5 betitelt doorgaans de Vijanden tier

Verlichting, die zich in zeer onderfcheidene gedaanten voor.

doen, met het woord van Obfcuranten.

Verhandeling over de teleij der Beenderen en derzelver
gebruik in de algemeene en bijzondere voedfel verfchafd
(ende Huishoudkunde ; vooral voor de Zieken en Behoeftigen. Door A. A. CADET DE VAUX, Bejiuunrer
van het lllilitair Hospitaal te Parijs, enz. enz. Gedrukt en uitgedeeld op last van den Minister van Binnenlandfche Zaaken. In den Hage , b ij de Erven vair
I. van Cleef, 18o5. In gr. 8vo. io8 bi.
n onzen vindingrijken leeftijd, in welken men over11roomd wordt met nieuwe of verbeterde ontdekkingen
en uitvindingen , van welke zommige ook inderdaad even
zoo belangrijk bevonden zijn , als andere zich integendeel in hun vorig niets verliezen , is het van het grootfie belang , om zich noch door machtfpreuken, noch
door wederzijdfche te ver gedrevene begrippen omtrent
de wezenlijke waarde van het oude en het nieuwe, te
laten wegiepen. De verflandige twijfelaar zal, derhalven , alles onbevooroordeeld onderzoekende, zich onthouden om Gene uitfpraak te doen, tot dat de ondervin
voorgelicht heeft, die ook alleen in flaat is-dinghem
om ons a posteriori de meerdere of mindere waarde te
leren kennen van het geen - zommige vernuften ons zoo
dikwerf a priori trachten te betogen. Dit mag misfchieu
ook het geval wezen met het geen zommige Genees-,
Schei-en Huishoud-kundige Schrijvers zederteenige jaren
bekend gemaakt hebben, omtrent het gebruik der beenderen, als voedfel , en als geneesmiddel tegen de tusfchenpozende koortzen. Deze veronderftelling ,althans wat de
voedende kracht der beenderen betreft, fchijnt, wel is
waar, ingevolge de fchéikundige onderzoekingen, die
daaromtrent werkfrellig gemaakt zijn , veel grond te
hebben ; weshalven ze ook , wegens hare belangrijk
voor een groot gedeelte der maatfchappij, de naauw--heid
k.eurigfle opfporing verdient. Dan, zonder hier te ver.
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re nit te weiden, willen wij alleen in overweging geven , of wij niet het werk van de vertering der fpijzen, en de vocding van o.Is ligchaatn over het geheel,
op zootlaui1et, c11í,1 voet haan, dat wij a priori met
zekerheid kunnen betalen, welke f vort van fpijzen op
den duur liet gefchiktfle en dienuiigfle daar toe zijn'?
Hoe kort toch is liet !celeden, om maar &hn voorbeeld
aan te halen , dat vlei i 1 beweerd heeft , dat Beenzins
liet lijm of cie gelei , welke cie delen der dieren in zich
bevatten , maar alleen de ciwitiloflfe derzelve , als liet
meest geanimalizeerd, het wezenlijke voe diid voor den
iuensch oplevert ? liet zijn dus , ook wederom in dit
geval , de gevolgen der voldoende proeven , welke
niet deze beendergelei in Hospitalen , Armhuizen , op
Schepen enz. reeds genomen zijn of nog zullen genomen
worden, die ons de waarde der zake zullen doen keintien. AVijzelijk heeft men daarom ook ie Parijs , bijzonder ira dat de fleer SECUIN, in zijne Verhandeling
over het koortsverdrijvend beginfel van Glen koortsbast ,
ook ale dierlijke gelei , op chemifche gronden , als een
a;ztifeir, :le aangeprezen heeft , cene Commisfie benoemd
om dit te onderzoeken, aan liet hoofd van welke de
niet roem bekende PORTAL zich bevindt ; gelijk wij ook
vernemen , dat 'er te Berlijn , en wel op hoog bevel,
in de Ciurrité, proeven mede genomen worden , alsmede te
Weet;en, in de Militaire I lospitalen , welke laattje iii
den eersten opfla , zeer fcilenen te voldoen ; het welk
ook de fdnige weg is, niet alleen om het voorgegevcne
daaromtrent a posteriori geftaafd te zien , maar ook
om liet meerder of minder gewicht van de daaromtrent
geopperde zwarigheden des te beter te kunnen beoordelen, -en ook de zaak zelve , door de nadere daaruit ontflaanfe ontwikkelingen , meer en meer te verbeteren. ---^
Gretig; namen wij uit dien hoofde dit voor ons liggend
boekje in handen, in welk wij ons verbeeldden, oenige
refultaton van zoodanige proeven , althans eenre fata ,
ter Tie acre Having van deze misfchien allerbelangrijkí'ce
uitvinding , aan te treffen ; dan wij vonden ons in deze
verwa.hting te leur gefield. Dit werkje, 't welk, zo
wij ons niet bedriegen , reeds voor eenige jaren gefchreven, en waarvan ook voor twee jaren een,- Hoogduit
vertaling verfchenen is , behelst niets van dien aart.-iche
Den Schrijver is het hier voornamelijk te doen, om de.
rvidzv te leren kenmen, op welke die beenderen moeten bie -.
geld
I. i ,
•

-

4y1

A. A. CADET DE VAUX

reid worden ; waaromtrent. men kan zeggen, dat hij,
in dit ftulje over het geheel zijne neiging tot de kookkunst te kennen gevende , over Bene kleine fchotel eene
grote hoeveelheid fauce gegoten heeft. Den waren inhoud van hetzelve kan men ten minften tot de volgende
weinige regelen reduceren : „ dat het been een door de
natuur gevormd bouillonkoekje is , en men , om liet
voedend grondbeginfel daaruit te trekken , hetzelve
flechts tot poeder moet brengen , ten welken einde het
raauw of gekookt door een knods aan Rukken geflagen
en vervolgens in eene ijzeren mortier moet klein geftampt
worden ; dat voorts een pond been, op die wijze gepulverizeerd, met zeven agtll:e gedeelte water vier ponden gelei oplevert, van welke vier ponden gelei, met
ugt ponden water verlengd, men eene welfmakende en
voedende foepe van twaalf pond verkrijgt , die in 24
portien , ieder a agt oncen , kan verdeeld worden."
Wat de Schrijver 'er voor het overige op eene vrij omBagtige wijze bijgevoegd heeft, is over het geheel niet
zeer belangrijk, veelal door anderen bekend gemaakt,
en een groot gedeelte daarvan zoude onze beroemde
STOLL loquacitas vezitofa genoemd hebben. Men leze
maar eens (om een enkel voorbeeld bij te brengen) op
welken toon de Schrijver, zoo in de Voorrede als op
bladz. i6 van het werkje, van het inftinét der Honden
fpreekt , het geen zijn gevoelen omtrent het nut der
beenderen zoo zeer bevestigd heeft , en vergelijke de
medegedeelde waarneming, (op bladz. 75. aanmerking
No. 8) die ten bewijze daarvan zal ftrekken. De Heer
CADET DE VAUX liet dan, gelijk hier verteld wordt, voor
zijne twee flerke Honden hunne foepe gereedmaken en digt
bij Gene mande beenderen uitwerpen, waarop de IIonden
de foepe verlieten en -fluks op de beenderen vielen. Maar
wat - bewijst dit meer, dan dat die Honden liever beenderen dan foepe gegeten hebben? Onze Bataaffche Honden zouden ten minften niet zeer in hun fchik wezen ,
wanneer ze bij eenen Franfchen Hond op zoodanige
foepe te gast genodigd wierden ; en wij geloven ook
buitendien, dat, wanneer .men die Honden een ftuk gebraden lever voorgeworpen had, zij dan nog gretiger hunne
foepe, maar ook te gelijk de beenderen zouden hebben
laten liggen. Die Honden' (vervolgt de Schrijver) gingen
toen in hun hok , zagen onverfchillig toe, dat hunne
foepc door andere dieren gegeten werd, en's avonds losge-
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gelaten zijnde, kwam een hunner aan de foep rieken, zon
te nuttigen; 't welk dan moet bewijzen, dat de-deri
beenderen zoo verzadigend zij n. Zoude men 'er evenwel ook niet uit kunnen opmaken, dat die dieren, door
hunne foepe, wat flaauwhartig geworden, ecnigzins te
gulzig op het hun ongewoon beendermaal geweest ziiii?
Eindelijk volgt dan nog in den text: „ De Hond (zei de ik tot mij zelve) verbrijzelt de beenderen , bevogtigt
dezelve en ontbindt die; wel nu, laten wij die ook ver
ontbinden." Welk Gene elicn--brijzeln,vogt
dige redenering! Op die wijze zoude men ook kunnen
zeggen : De Hond kaauwt , bevogtigt en vreet gras
wanneer hij te veel gegeten heeft en het hem aan ontlasting ontbreekt; wel nu, laten wij ook, wanneer we
ons ongefteld bevinden, gras kaauwen, bevogtigen enz.
ed olie! jam fatis est.
Het is ook op deze gronden, dat wij de vertaling van
dit werkje in zijn geheel als overtollig befchouwen; dewijl het; onzes bedunkens, veel gefchikter en ook vol
voor het oogmerk zonde geweest zijn , wanneer-doen
inch den kleinen wezenlijken inhoud van hetzelve , bij
wijze van een uittrekfel, in een of ander periodiek blad
had medegedeeld, zoo als omtrent deze zaak reeds door
een' ander' Arts onlangs gefchied is (*).
(*) Zie onze l7aderl. Letteroef hier boven , Meng. bl. i So. -Zelfs in de Dic^ionaaire de Ciiymie van c. L. CADET, Tom. 3.
Pag. 43 & 4 8 3, zal men, bij de woorden Gélatine en Os, in
eenige regels zoo veel vinden, als hier in dit gehele werkje.

De Staatkunde der Europeefche Mogendheden, nopens het
be/lunren van Dolkplantingen, onderzogt en beoordeeld,
door HENRI J BROUGHAM, Jun. Ijle Deel. Uit het Engelscli eioor P. VAN IJZENDOORN , voorheen Raad en
Burgemeester der Stad Rotterdam, benevens Bewindhekber der O. I. Maatfch. nu Lid van den Aziatifchen Raad.
e Innllerdain , bij de Wed. J. Dóll , 1804. 156, eft
X X I Y bl. flanteekeningep.
Ilde Deel des zelfden Werks. In den Haag, bij J. Imnlerzeel, Jun . 1804. 2z4, en XXIVbl. 4anteek.
.

„ T jet zekerst middel om te verveelen ," lazen wij
onlangs, „ is alles van een (luk te zeggen, 't

„ zelve uit te putten , en niets aan den denkenden Leezer
Ii ;
,,over
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,, over te Iaate11." Lene aanmerking, die in zeker ep.
zigt geldt , doch op weinige der iicdcndaagsch uitkomende \`,'erken past , als in welke oppervlakkigheid veeleer, dan naauwkeurig uitpluizen , een hoofdtrek uit
Wij fehrijvcn dit niet neder om het Verk voor -makt.
aan te duiden; als onderhevig aan liet verwijt,-hande
waarop (Ie boven bijgcbragte gispende aanmerking rust:
want, fchoon 'er veel in voorkomt , dat de zaak valt
den grond ophaalt, gepaard niet genadige vergelijkingen
valt vroegere, laatere en hedendaagfche tijden, betrékl:elijk de Volkplantingen , en zulks den oppervlakkigen
Leezer, die Ilegts tijdverdrijf zoekt , moet verveelen, is
'er een fchat van Gefchiedkuude ten opigte van het onderwerp in ontilooten, die den belanghebbenden en nadcnlcenden Leezer moet behaagen. Eenige ítukken, ja,
zouden beknopter hebben kunnen worden voorgedraagen,
en bovenal in een duidelijker en bevalliger iliji gekleed.
En dc Heer G. n. VAN HOGENDORP, dc fterkc aanraa.der ter vertaalinge , erkent dit laatife , en de Heer Ver
beaamt het veelal ingewikkelde-talerVANJZEnoR
en duistere van 's Schrijvers fíijl, doch betuigt tevens ,
dat hij getragt heeft en verder tragten zal , zo veel tijd
en vermogens hem toclaaten, daaraan te gemoet te komen. Te eenemaal, egter, heeft hij het niet kunnen.
ontgaan , en oordeelt (lat deswegen zijn arbeid wel eenige tnegcevenhcid zal behoeven. Wij willen, om de
waarde des \Perks wille , hem deeze niet ontzeggen.
Schoon dit Werk meest de zodanigen betre(fe, die niet
de Vr-lkplantin en te maaleen , en bovenal die op derzch'er beheer betrekking en invloed hebben, zullen ook,
ovcreei korlftig met VAN IJZENDOORN'S aanmerking,
Liefhebbers van IIistorickunde, ofíchoon Beene on„ middelijke betrekking tot het hoofdonderwerp heb„ bende, zich hier vergast kunnen vinden met veele be„ langrijke waarneemingen, de Gefchiedenis en Staat, kunde der oude en nieuwe Volken betrefrende , waar
mede het Werk als doorzaaid is." Wij voegen 'er-;,
hij , dat dee ze , in de toegevoegde ilanmerkingen, niet
weinig lichts ontvangen. Aan den voet der bladzijden.
heeft cie Vertaalar hier en daar, tot opheldering voor deij
ederlan(Irehen Leezer, erne Aanteekening geplaatst ,
en onder d, agtergevoegde 'er een ingelascht.
liet geheele \Nark beflaat i:t't Engeicli twee Dealen;
^cVertaalmg wordt , bij voeglijkeAfdeeliugen, ia Stuk -
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les uitgegeeven. In vier Hoofdilukken is het ganfche
Werk begreepen. Het I. voert ten opfchrift : De betrekkingen tusfchen het Moederland en deszelfs Volkplanzineen, aangemerkt als Gewesten van den genieenen Staat.
D. De betrekkingen tusfchen de dolkplantingen onderling,
aangemerkt als Leden van het groot Gemeenebest der Kolkplantingen. III. De betrekkingen tusfchen de Moederlanen onderling, aangemerkt als Leden van het groot Eluropeesch Gemeenebest. IV. Beoefenende gevolgen, welke uit
deeze betrekkingen kunnen worden afgeleid , ter betere
be/Inuring der Volkplantingen.
liet Eeijle Deel der Vertaaling vervat niet meer dan het
cerfle,doch zeer breedvoerigeHoofdít.der eerfle Afdeeling.
Naa erne Inleiding, kortlijk handelende over liet Merkantile Stelzel en het Stelzel der Ekonomisten, tragt BROUGHAM
in 't zelve te ontvouwen: De Staatkundige betrekkingen,
welke tusfchen de Volkplantingen en het Moederland
plaats hebben ; — derzelver onderlinge betrekking , met
opzigt tot den Koophandel; — en eindelijk, de bijzondere betrekkingen , het zij van Staatkunde, het zij van
Koophandel, welke 'er beftaan tusfchen de leden van
iet groot Europeesch Gemeenebest, en de verfchillende
deden van liet groot Gemeenebest der Volkplantingcn.
IIoe groot , in veele opzigten, het verfchil is tusfchen de Griekfche en Romein%he Volkplantingen, en die
van laateren tijde, de Spaanfche, de Portugeefche, de Franfche, de Engelfche, de Hollandfche enz. , en hoe men dus
uit de eerstgemelde tot de laatstgenoemde niet kan befluiten, wordt met veel bondigheids aangeweezen; en
hebben de Flandelbetrekkingen een groot aandeel in des
Schrijvers overweegingen. Wij zouden veel te uitvoerig worden , niet eene ontleeding op te geeven van den
loop zijner denkbeelden. Beter voldoet aan ons bepaald
beltek, hier en daar iets uit te kippen, 't geen en de
denkwijze en den fchrijftrant des Engelfchen Autheurs
ontvouwt.
Naa een zeer zwart , doch echt gekleurd tafereel
der meesten, die zich na de West-indifche Volkplantingen begeeven, opgehangen te hebben, laat hij volgen :
„ De arbeid, welke niet door de Europeërs of de Krel olblanken wordt verrigt, komt geheellijk neder op de 4frikaanen, van welke alleen het bedwang van hues Meesters arm de afgevergde taak kan afpersfen. De Blanken
maakca Bene klasfe uit van verhevener nenfchen, die,
trots
Ii4
,
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trots op hunne zigtbaare onderfclieiding, de Slagven aan
als {diepzelen van een laager natuur, ten gebruike-zien
hunner vermaalken gefchaapen , en gehouden om zich
nar de grilzieke invallen van hunnen wil te laaten beweegen. Van daar de walgelijkfle befinetting, met welke
liet verblijf in de Nieuwe Wereld het karakter van den
Etrropeër bezwalkt — een zucht tot onbedwongen raagt
over zijne minderen — een baatzuchtig gebruik maakes
van hunne ongelukkige geffeltenis , ter bereiking van eigenbelangen — eene fchandlijke zorgloosheid omtrent
liet geluk van een geflacht, in welks genietingen hij met
geen gevoelig hart zou kunnen deel netmen — ecne ver
omtrent het lijden zijner me--fociljkenvrhgd
defchepzelen -•- en eene niet min haatlijke hcbbelijkheid, om elke eigenzinnige luim of begeerte ten hunnen
koste in te volgen. Ziet daar de noodwendige gevolgen van dien onnatuurlijken iaat der Maatfchappij ,
welke het zweet en het Plof aan den Afrikaan toewijst,
en voor den Europeër de vrucht en de fchadtnv behoudt."
Ten aanziene van de Hollanders in de West-indiën merkt
de E,ngelschiman aan: „ De Hollanders, gewoon voor Inttel geveins te wroeten ,wier hebzucht niet door de Spaanfche waardigheid van karakter getemperd is , en daarenboven aangeprikkeld door de mededinging van lieden,
die groote kapitaalen bezitten , munten niet bijzonder
-uit onder de Natien in de West - indiën, welke de meeste
nienschlijkheid als Meesters over hunne ongelukkige natuurgenooten gebruiken, of het kieschte zijn in veclerlci
zoort van winstbeloovende onderneemingen."
De Vertaaler bezigt on€ , dat hij het vervolgen van
liet Eerfle Deel, waarvan tot nu toe het eerfle Stukje
alleen het licht ziet, goedgevonden heeft nog voor eerie
wijl te vertraagen, ten einde dc uitgave van het Tweede en laatffe Deel deezes WTerks , liet welk de tegen
voor geheel Europa zeer gewigtige-tvordige cn
hoofdgebeurtenis van St. Domingo behandelt, om het
rechttijdige van het onderwerp , te vervroegen , daar
zulks zonder benadeeling van liet geheel konde gefchieLien. — Voorts vermeldt hij in 't voorbijgaan, dat de
Engelfche Schrijver, die reeds in het zestiende jaar zijns
I Jutierdoms , wegens liet fchrijven van zeker wiskundig
Werk , mete liet Lidmaat1l hap der Koninglijke Maat
te Londen is vereerd geworden , deezen zijnen-khapij
arbeid in het oorfpronglijke ten faire 1803 heeft uitgegee-
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geeven: deeze jaarsvermelding is noodzaaklijk. De groote
Franfche toerusting na St. Domingo, toen ten tijde, deedt
het waarfchijnlijk flaan , dat de Blanken nog eenmaal de
overhand verkrijgen , en deeze Dolkp lanting, op nieuw,
onder de gehoorzaamheid van het Moederland komen zonde. „ Niet te min ," voegt de Heer VAN IJZENDOORN
'er nevens, „ zal men bevinden , dat de behandeling
van het Onderwerp daardoor , op dit oogenblik , nog
niets van deszelfs belangrijkheid verlooren heeft."
Dit groolijks Staatkundig gedeelte deezes Werks, op
de Gefehiedenis gegrond , met de daaruit waarfchijnlijk
voortvloeiende gevolgen gepaard, fielt ons in drie Hoofd•
afdeelingen, in IIoofdtlukken onderfcheiden, voor oogen,
't geen wij hier boven als de IIIde Afdeeling deezes Werks
opgegeeven hebben. Het daar zo kort ineengedrongen
vermeldde wordt, opdat wij den aart van dit Deel beter doen kennen , door den Schrijver in deezervoegc
neer ontwikkeld voorgedraagen: „De twee groote hoofd
welke wij tot de f{ offe onzer ovcrweeginge-onifadghe,
veemen, zijn, inde eeujte plaats , de affcheuring door opfland van de Volkplantingen , of de oprichting en vestiging van befchaafde en onafhangelijke Staaten in de 1wloniaale Gewesten — en in de tweede plaats, de affcheiding der Volplantingen door Genen opftand van de laagere Gellachten van het menschdom , of Bene invlegtinb
in liet koloniaal Stelzel van zoodanige onafhangelijke Gemeenfchappen , als welke zich dan nog in eenen.
flaat van onbefchaafdhcid zouden bevinden; en deeze
omilandliglieden moeten wij, volgens ons bctlek,niet befchouw cn met opzicht tot derzelver uitwerkzels op de
belangen van het Moederland, of op den inwendigen Raat
van het Staatkundig Stelzel, uit Volkpla minben en Moederland zamengeíleld; maarten aanzien van de uitwerkzelen op de belangen der nabuurige Volkpiantingen, of op
de inwendige gefchapenheid van het Koloniaal Stelzel, dat
is , de wederzijdfche betrekkingen van de onderfcheiden
Volkplantingen, buiten betrekking van derzclver Vader
aangemerkt. En wij moeten derhalven de uit -Staen
een welgeflaagden opftand der ATegers in de-werkzlsvan
Franfche Eilanden riet overweegen met opzicht tot de
belangen van Frankrijk zelf, naaar tot die haarer nabunren in 4merika , en tevens onderzoeken, wat de wa^rfchijnlijke gevolgen van zulke omkeeringen op de Kolo+
miaalc Belangen deezer nabuuren zijn zouden.
„Het
Ii 5
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„ Het onderzoek, thans voorhanden, fchift zich itz
drie onderfcihcide deden. Vooreerst zal ik in 't alge.
meen de uitwerkzels trachten te ontvouwen, welke men
te wachten hcbbe, in gevalle eene Koloniaale Onaf
hangelijl heid zich in eenig gedeelte van het Koloniaal
Stelzel vestigde. -- Vervolgens zal ik meer bijzonder
de waarfchijnlijke uitwerkzels in aanfchouw neemen, indien een onafhangelijke Staat zich vestigde in de Westindifche Volkplantingen ; en in het tegenovergeftelde geval, welke gevolgen te wagten zijn , indien de rust in de
oproerige Eilanden herfleld wierde , het zij dan dat de.
oude orde van zaalsen wederom Rand greep, of dat de
Negers zich aan het gezag der Wetten, onder een Stelzei van Vrijheid, mogten onderwerpen. — En einde
zal ik de natuurlijke gevolgen nafpooren, in geval de-lijk
Franfche Eilanden in een Raat van opíland bleeven vol
daaruit Bene onafhangelijkeAreger- Mogendheid-harden,
gebooren wierd."
Welk een veld voor de Staatkundige Beípiegeling der
Volkplantingen! Hoe veel flofs tot gisfingen, op meer
of min waarfchijnlijkheden gebouwd! Wij hebben dc affcheiding van St. Domingo, en het daar oprigten van een
Neger-rijk, beleefd! Wij leeven nog in dagen , die,
uit eersen anderen hoek, de E,ngelfche Voldplantingen met
vermeestering dreigen , en welker geheele uitslag nog onzeker is, maar die dusverre, in dien oord, den Engelfchen een allergevoeligile neep, met voor hun kommer
wij beoordeelen-lijkeutzgn,obra.—D
een Werk, en fchrijven geene Gefchiedenis.
Dit op die wijze afgeícheiden en om gemelde reden
vroeger uitgegeeven Stuk gaat, gelijk het voorige, niet
eenige ophelderende Aanteekeningen gepaard, en verdient eene herhaalde leezing. Tot beter verfland zal men
wél doen, met de hier dikwijls aangehaalde, in onze taal
vertolkte, Werken van EDWARDS (*) daarbij op te (laan.
Wij plaatzen ten Plotte nog deeze toelichtende,, maar
ontzettende aanmerking des Schrijvers : „ De evenredigheid van de Negers tot de Blanken in de West-indiën
verfchilt ongemeen veel van die der Slaaven tot hunne
Mees(*) EDWARDS , Burgerlijke en Hankikundige Cefchiedenis
der Engelfche Dolkplantingen in de West-indiën, VI Deelen ,
álsmede diens Gefchiedkundige Befchouwing van St. Domingo,
in 18o uirgegeeven, beiden bij A. LOOSJES PZ•
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Meesters, in de ergfle tijden , en in de vermogendíle ge.
deelten van de oude Staaten. Het middengetal was in de
Britfche Volkplantingen, in het Jaar 179o, met uitfluiting van Barbados, de Bermudes en de Bahama Eilanen , nagenoeg als tien tot één; in de Franfche Volkplantingen bijkans van veertien tot één; in de Hollandfche Volkplantingen van drieëntwintig tot één; en van de
geheele [Vest - indiën te zamen fchier tien tot één. Gevolglijk verfchilt het middengetál van eene evenredigheid
van drieëntwintig tot één afgerekend, tot die van vier tot
één. — Eu wel verre van het overbodigfle -te weezen in
de Steden, waar de vrije lieden het talrijkste zijn, en
het B,etluur de meeste kragt heeft, even gelijk in de oude Staaten plaats hadt , zijn de Negers, in tegendeel,
in de West hoofdzaaklijk over 't land verfpreid. Do
lloofdilakl van 7amaika bevat tusfchen een vierde en vijf
gedeelte van de geheele blanke bevplking van het Ei--de
land, en niet boven een vijftiende deel van de Negers.
In Italic of Griekenland zouden deeze evenredighedeit
juist liet omgekeerde zijn geweest.
Wij hoopen , dat het vertier eenigzins aan de onkosten van de Drukpers moge beantwoorden , ten einde wij
spoedig het Werk volkomen krijgen.
"'

Reize door Frankrijk , in gesneenzaanie Brieven , door
ADRIAAN VAN DER WILLIGEN aan den Uitgeever. Met
.Plaatera. Ific Stuk. Te Haarlem, bij A. Loosjes , Pz.
1305. Ill gr. óvo. 172 biz.
2nsch veel zijn de Reizen en Befchrijvingen, welke
wij in de laattic jaaren , zo na Frankrijk als na
dc IIoofdflad Parijs; ontvangen hebben. Engelfchen,
Dziitfchers en Zwitzers deelden dezelve hunnen Landgenooten mede, en de vaardige vertaalpen onder ons was
gereed om ze den onzen aan te bieden. In den loop onzer Letteroefeningen hebben wij niet verzuimd, des verflag te geeven , en de meerdere of mindere verdienften
van elk, naar ons oordeel, te doen kennen. Het heeft
aan Vaderlanders niet ontbroken, die, door nieuwsgierigheid en weetlust gewekt, zich derwaards begaven et;
'Cr eenigen tijd verbleeven , — die, door het grootfche
en zonderlinge, daar befchouwd, getroffen, bij hunne
wederkomst , in den kring hunner kennisfen, verhaal
deeden van het geziene er van hunne ontmoetingen; doch
wij
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Wij herinneren ons, op dit oogenblik, geen Vaderlander,
die zijne Landgenooten onthaalde op een gedrukt berigt
deswegen. Trouwens, alle Reizigers zijn geen Schrijvers, en dit mag men voor een geluk houden; anderzins
zou dc plaats in de Boekverzamelingen, voor Werken
van dien aar bestemd, veel te klein vallen, en wij ons
met dusdanige Verhaalen overlaaden vinden.
Genoegen íchonk het ons , een Vaderlander aan te
treffen, die ook de pen op 't papier zette, en het gefchreevenc der Drukperfe aanbeval. Parijs levert de
fioffe zijns gefchrifts niet op; fch®on dc Heer. VAN DEP_'
WILLIGEN, gelijk wij in het zekere otiderrigt zijn, zich
langen tijd, den tijd van.jaaren, in die Hoofdítad hebbe
opgehouden. Een zeer korte Brief aan den Uitgeever
geeft ons den oorfprong en aart deezes Werks te kenmen. Dezelve beflaat zo luttel plaats, dat wij die wei=
nige regels geheel mededeelen. Een Brief uit Parijs;
den I Dec. 1804 gedagtekend, is van deezen inhoud:
„ Gij vraagt; Vriend ! of ik 'er iets tegen heb, dat
„ gij mijne Brieven, over een groot gedeelte van Frankrijk, drukt en uitgeeft, met achterlaating van oenige
„ bijzonderheden , ons aangaande, en welke voor he
„ algemeen van geen belang zijn; terwijl gij denkt , dat
„ dezelve onze Landgenooten aang&naani en zelfs nuttig
a , kunnen veezen ? en mijn antwoord is: Ik heb 'er niets
De beoordeeling, waartoe een ieder, door
„ tegen.
„ het in druk geev•cn van een werk, zegt krijgt, kan ik
„ te geruster afwachten , daar ik mij op hetzelve niets
„ laat voorflaan , maar liet geef voor het geen het is ,
,, te weeten, voor eenvoudige aanteekeningen, van het
„ geen ik gezien , daarvan gehoord, 'er over geleezen en
'er fomtijds bij gedacht heb. Echtheid en naauwkeu„ righeid, als de voornaame vereischten van een reisverhaal, heb ik altijd in liet oog gehouden. Hiervan
„ althans ben ik verzekerd, dat zij , die dezelfde reis
„ doen , en deeze aanteckeningen als een Itineraire wille:l
gebruiken , zullen overtuigd worden."
Een Schrijver, die met zulk eene Hollandfche rondheid van zijn Werk spreekt , moet elks genegenheid
gunt'cig voor in neemen. Wij verwijlden niet, hetzelve
te leezen, en konden niet nalaaten, ons menigmaal voor
den geest te brengen de Befchouwing der Maatfchappij en
Zeden in Frankrijk, Zu'itzerland, Dzsitsehland en Italie,
door TwiN MOORE, M. D. in zeven Deeltjes bij onzen
Drukker YNTEMA uitgegeeven; een Werk, zo zeer in den
finaal;
-
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rolaak _onzer Landgenooten vallende, dat een herdruk
gevorderd en gegceven werd. VAN DER WILLIGEN, met
den geest eens rechtfchaapcn Waarneemers begaafd
geeft des blijk; bijzonder moeten wij hier vermelden
dat hij noch zo zeer ingenomen is met zijn eigen Volk
en Landaart, dat hij alles naar dien maatflok goed of
kwaad kenre, noch zo zeer verhuisd op 't vreemde en
,Pranfche , dat hij alles verf anscht wil hebben. Verre.
van daar : hij wijst , bij voorkomende gelegenheden ,
het gebrekkige in ons Vaderland aan, weet het goede_
Op den rechten prijs te fchatten , en gaat ten opzigte
van Frankrijk naar dien eigenflen regel te werk; dus op
Benen grootgin afíland verwijderd blijvende van de uiterilen der onoordeelkundige verfmaading en ongeregelde
loffpraake.
VAN DER WILLIGEN vangt Zijne Reis in Julij 18o4
aan, riaa het Feest van den 14 te Parijs bijgewoond te
hebben ; van welk Feest de Fran/cue Nieuwspapieren
een veel grooter ophef maaken, dan het , zijns oordcels,
verdiende, en 't welk, gelijk hij vervolgens gelegenheid
vóndt op te merken, op verre na niet vergezeld ging met
die algemeene en fterke toejuichingen, als de Dagbladen
vermelden. Dyon was de plaats zijner bef'emming. De
reis derwaards, 't reisgezelfchap, de voorbij- en doorgétooge plaatzen, en de Stad-zelve worden in den eeriteit
en tweeden Brieve befchreeven. De Hollander laat zich
onmiddelijk zien , in het opgeeven der Reiskosten en
Verteeringen ; 't geen egter voor anderen op dien weg
van nut kan veezen. — Met den derden Brief vangt de
reis aan van Dyon , en wordt dezelve voortgezet tot
Chalons, niet vermelding der aangedaane plaatzen. Regen , veelvuldige regen vergezelde hem op reis. Der
landlieden voorzegging werd vervuld, dat, als het in
dit gedeelte van Frankrijk eens begint te regenen , het
doorgaans eenige dagen «duurt , voor reden geevende
dat de wolken tusfchen de bergen blijven hangen. — In
den vierden Brief is de Reiziger fcheepvaarende na
Lyon. Uitlokkende plaatsbefchrijvingen levert die vaart
op`, en de reisontmoetingen zijn bevallig en leerzaam :
foms gaf de geíteldheid van de vaart gelegenheid tot
wandelingen; op een deezer bezoekt hij Trevozrx.
Van Bene hoogte afklimmende, om zich weder feheep
te begeeven, fchrijft hij : „ Nu had ik bijna geen oogera
genoeg of overal rond te zien , fteenrotzen , groene
hen-
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heuvelen, tuinen, buitenplaatzen, lusthuizen, boschjes, hooge booroen, een kronkelende rivier, zoo lUl en
effen , dat al de voorwerpen rondom 'er zich als in een
fpiegel in vertoonen; nu en dan eens een fehuitje, en
langs de oevers hier cn daar een groepje menfchen of vee;
fchikt datalles in uwe verbeelding , zoo fraai en aangenaam
door elkanderen als gij wilt, en gij zult het niet fraaijer
maaken dan. het indedaad is. Veele vermogende lieden van Lyon hebben hieromifreeks hunne buitenverblijven, en komen daar doorgaans , even als onze dmfler_
dainfche Kooplieden , een gedeelte van den Zaturdag en
zondag doorbrengen. Het Steedje Neuville ,, dat wij
voorbij voeren, ligt allerliefst; men vindt 'er ook ver
hier, 't geen mij bijzonder-fcheidbutnplaz,
beviel, meer aangenaams Landhuizen dan prachtige Paleizen, zoo als men bij ons maar al te veel ziet, gelee
ken. Is het niet genoeg , hovaardige Rijken! dat gij in.
de Eieden uwe fehatten uitkraamt en uwe pracht ten toon
ilelt, moet gij nog tempels van den hoogmoed naast de
eenvoudige hutten der Landlieden oprigten , om ook
hun daardoor, is 't mogelijk , te vernederen , en om de
fchoone Natuur te ontlieren?" '
Lyon is aan de beurt in den vijfden Brieve, en krijgt,
als eerie Stad van aanbclang, en in zommige opzigten met
Parijs wedijverende, een dubbel deel ; want ook de zesde brief loopt over deeze Stad, die zo veele merkwaardigheden, oude en nieuwe, ter fchrijfíioífe aanbiedt,
en den Reiziger aanleiding geeft om 'er zijne gedagten
tusfchen in te vlegten. Lyon is , uitgenomen Benige
plaatzen en Benige weinige ílraaten, in 't geheel geen
fráaije Stad; „zij is, drukt zich onze Reiziger uit, voor
het overige onregelmaatig gebouwd ; de firaaten zijn
eng, meestal zeer naauw en krom; de huizen zijn hoog,
en hierdoor is het duister en bedompt, daarbij zeer bevolkt. De morsfigheid en onaangenaame reuk is voor
iemand, die daaraan niet gewoon is, inderdaad hinder.
lijk. Hier kan meis nog als een groot ongemak bijvoegen, dat de weg zeer ongemaklijk beliraat is; de kéijen
offl:raatfteenen zijn klein,veelal fcherp en ongelijk, zoo dat
dc voeten zeer doen als men 'er lang op gaat. Wanneer
enen dit aan onze Hollandfche Franschmannetjes, die dit
land niet anders kennen dan uit het Mode- ,journaal,
1,'fll,nanach des Graces, of de eene of andere Roman,
en die zoo Veel op hebben met Frankrijk vooral met de
voor,
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vroornaa.mite Steden in hetzelve, eens vertelde , zouden

zij aartig (laan te kijken; want 'er zijn veele van de
zuikerpopjes, die zich verbeelden dat men hier op Rooen wandelt; dat men niets anders ruikt dan Amber en
,(asmijn , niets eet dan keurige fpijzen, niets drinkt daij
nektar, niets hoort dan lieflijke toonen en flreelende
woorden , en niets ziet dan dat aangenaam en bevallig
is ; maar het gaat 'er zoo niet; dit land heeft, zoo wet
als andere landen, zijne fchoone en leelijke zijde."
Onze Reiziger is een liefhebber van den Schouwburg;
hij liet dien te Lyon niet onbezogt. 1 Jij zag 'er een
Blijfpel en Gene Opera. „ IIet fpeelen, fchrijft hij, was
maar zeer middelmaatig; het zijn waarlijk ook geen tovenaars; echter als zij te Imflerdam fpeelden, en zulk
foort krijgt men 'er doorgaans, zouden onze lieden van
I`maak 'er drok na toe loopen, terwijl zij den neus optrekken als men hun (preekt van den grooten of Stads
waar ik otidertusfchen verfcheide Rukken-fchouwbrg,
zeer goed heb zien uitvoeren , en waar zommige vertooners ipeelen , die zelfs door Franfche Konstkenners en
voornaanme Konl enaars, niet ligt gereed om aan vreemden lof toe te zwaaijen, openlijk bewonderd worden.
ja ik durf ftaande houden, dat dit Tooneel, behoor
aangemoedigd en beftuurd, weldra zou verdienen,-lijk
om onder de eerífe Tooneelen van Europa gerangfchikt
te worden. Wanneer zal die ellendige laage en verderf
naar al wat vreemd is, onder ons eens op--lijketr,
houden, en de Hollandfche zeden en voortbrengzels van
Ttonflen en veeteníchappen, waar wij, ten allen tijde,
billijk roem op mogten draagen, eens herleeven! Trachten wij van onze nabuuren cn van vreemden te leeren',
wanneer 'er zich iets nuttigs voor ons opdoet; maar laaten wij. toch bij nanhoudenheid niet dwaas en liegt genoeg zijn om hun in alles na te volgen. Gij hebt dceze
en dergelijke aanmerkingen niet noodig, Vriend! maar gij
vat dikwijls de pen op tot nut en vermaak onzer Landgenooten, en bij zoodanig erne gelegenheid zou zoo iets
te pas kunnen komen."
De Lyonnezen befchrijft hij als grootendeels Konings of liever nour.BONS - gezind, en zeer gehegt aan de
Kerk. „ De reden ," zegt hij, „ der bijzondere gehegtheid deezer Stad aan het Hof , den Adel en de
Geestlijken, fchrijft men voornaamlijk toe aan het beug, dat zij had bij het inldandhouden der pracht weel=
-
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de en verkwisting. Aan wie toch zouden Zij hunne
kostbaare Lyonfe floffen , borduurzelen en dergelijke
verkogt hebben, als de eerste grondbeginzelen der om
hadden gehouden? -- Nu daarom -wentlig(ad
valt het hun dan tegenwoordig nog al in de hand."-tren
Een gedeelte was egter Republikeins. De rampen, door
deeze Stad bij de Omwenteling bezuurd, worden ijiet
vergeeten; dan, dat deeze gebeurtenis Lyon op het verlies van omtrent 2o,000 menfchen zou te Itaan gekomen
zijn, dunkt onzen Reiziger wat groot.
Zeer onderhoudend is het vaaren van Lyon na Avignon;
men verlustigt zich hiermede in den zevenden Brieve.
Met den achttien, uit 1llarfeille gefchreeven, worden
wij onder den weg opgehouden door het bezoek der ver
Fontein van TZauclufe , alom bekend door PE--marde
TRAr cHA en diens fchoone LAURA. Gaarne laat men zich
zo ophouden, en deelt in de aandoeningen des Schrijvers, die , alle de grootfclie tooneelen befchreeven hebbende, vervolgt: „ Eenige jaargin vroeger had hier de
liefde misfchien mijne denkbeelden bezig gehouden ,
thans vervulden verhevener gedachten geheel mijne ziel —
de flaauwe beelden der Eeuwighgid, der Schepping en,
der Onficrflijkheid zweefden voor mijnen geest.
Weg met al die heuzelagtige pracht, waarmede men den
Godsdienst ontluistert, met alle die leer[lellingen, die
'er het menfchelijk vernuft heeft bijgehangen! Al wat
inenfchelijk is , is hier beuzelachtig, en zinkt weg naast
de Grootheid van den Schepper, dien men rondom niet
anders dan met Eerbied kan befchouwen. — ik kniel-.
de niet, ik (prak geen gebed uit, -- maar betrachtte,
bewonderde, gevoelde en hoopte. Het nieuwe en ongewoone der voorwerpen droeg zekerlijk veel tot deeze mijne geestvervoering bij. Zulk Bene verhevene gewaarwording , zulk eerie zachte aandoening is onbefclhrijfbaar."
De reis is voorts vol afwisfelingen , plaats- en perfoonsbeíchrijvingen. Van Avignon vinden wij hier te ver
alsmede van de reis van Alvignon na lllar--langerit,
feille, welke Stad het onderwerp van den negenden Brief
uitmaakt.. Die Koopilad verdient en verwerft eerie bijzon
niet veele aanmeriingcn..-derbfchijvng,omd
De daarop volgende befchrijving van een' Hollandfchen
Kamerbroeder is zeer wel getroffen, doch te uitvoerig voor
onze overneeming.
„ Onze Natie," fchrijft hij ten
11ot, en naar waarheid, „ weet nog niet genoeg den
mid--.
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middelweg te houden tusfchen het ilijve, proeve, ernfige en losbandige , en mist daardoor veele genoegens
der zamenleeving, waartoe zij anderzins, door haar in
zeer veel opzigten boven dat van andere Natiën uitmuntend karakter, bij uitneemenheid gefchikt is."
Nog iets van Marfeille, als eene Koopflad. Goedkoop
Icoopen en duur verkoopen, zegt hij, is altijd de hoofd
beweegoorzaak van hunne (der Kooplieden)-bedoling
daaden en verrigtingen, en dit bedrijf fchijnt eenen aan
invloed op hun character te hebben; echter-merklijn
meent hij , zonder partijdig te zijn, wat aanbelangt de
ijver, orde, naauwkeurigheid, en vooral ook de goede
trouw, onzen Landgenooten de voorkeur te mogen geeven. — De Kooplieden van Marfeille fcheenen in 't geheel
niet in hun fchik met het tegenwoordig Gouvernement,
en befchouwden het als een Krijgsbetluur , nadeelig voor
den Koophandel; en de geest van Koophandel fchijnt 'er
de algemeene geest.
Negen Plaats - afbeeldingen in 't klein, en doorgaans
niet onbevallig , vercieren dit boekdeeltje, met een Muziekplaa je. Bij het Tweede Stuk wordt eene algemeene
Kaart van Frankrijk beloofd. Wij zien met verlangen
de voortzetting van deezen fcllrijfarbeid onzes reizenden Vaderlanders te gemocte.
Brieven uit Parijs, gefiireven in de 7aaren 1802 en 1803
doer J. F. REICIARnr. IIIde en laatfie Deel. Amjlerdam,
bij W. I Ioltrop, 18o5. In gr. 8vo. 247 bl.
-

(dus drukt zich de Schrijver in zijnen XXXVII1 en
4lhier
Brief uit) blijft 'er voor een deelneemend snensch niet laa

het eenigjie veilige middel tot verjlrooijing over; (beter zouden
deze woorden vertaald worden: flec,as êén enkel veilig in/ddel
ter ver firooijing over ; men vindt meer dergelijke gebrekkig
vertaalde plaatzen in dit Werk) de Schouwburg , nog eens de
Schouwburg en altijd weder de Schouwburg — daar maak
ik mi eek, zo veel als mogelijk, gebruik van. Hieraan hebben

wij dus ook te danken, dat in deze , anders omtrend fommige
zaaken zo aanmerkelijke, Brieven Bene zo groote menigte wei
belangwekkende aanmerkingen over de zo merkelijk ver -nig
worden aangetroffen, in-valendPrijfchSouwtnel
ivelker plaats de Letterkundige en Wijsgeerige of Kunstminnen
liever eenige meer gewigtige aantekeningen, betref-deLzr
de nu zo zeer als ooit voor de Geleerdheid en I entten-fend
belangrijke Waereldflad, gezien hadde. Immers, indien wij,
zo
Kk
rt<z°r. 18o5. ro. ii.
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zo uit het geheele beloop dezer Brieven over het algemeen,
als uit een dergelijken trek gelijk die, welken wij hier opgetekend hebben, over Parijs moeten oordeelen, dan flaat het
te vreezen, dat 'er, voor als nog, weinig nuts voor het geletterd gedeelte van Europa , uit de van alomme verzamelde
Kunstfchatten, welke thands in die Stad als in één midden
verzameld zijn, te wagten is. Doch het is mooglijk,-punt
dat de bijzondere trek tot Muziek , Opera en Schouwfpel onzen
Reiziger al dikwijls naar die plaatzen gelokt zal hebben, welke,
ingevalle deszelfs neiging daarheenen niet zo natuurlijk geftrekt hadde, welligt niet zo menigvuldig door hem bezocht
zouden zijn geweest. Elk Reiziger richt gewoonlijk zijne op.
mer kingen voornaamlijk op die zaaken , welken hij , volgends
zijnen bijzonderen fmaak, belangrijkst keurt; edoch men kan
zich daarin wel te veel toegeeven ; en offchoon het waar
zij, dat ieder in zijne geliefkoosde kunst wel de beste opmerkingen kan maaken , zo is liet ook tevens waar, dat zij ,
die de Stad Parijs in haáren tegenwoordigen toeftand verlangen te kennen, al den tijd, dien zij met REICHARDT in de
7 he. tors moeten doorbrengen , grootendeels verfp.ild achten ,
ten zij ze even groote Liefhebbers van het Tooneél zijn. Immers moesten wij wederom [hoewel de Schrijver in de Voor.
rede zegt, dat hij, op de begeerte van het groote leezend pr,bliek (in Duitschland) deze in dit IIIde Deel meerendeels ach
voor een bijzonder Werk, dat hij over de-terglan,
Franfche Tooneelen onder handen heeft, ter zijde gelegd heeft]
eene menigte voor ons weinig waardige Tooneelberigten, ja
geheele rollen, doorzwelgen; en wij zouden het den Vertealer
niet ten kwaade, maar als een blijk van juist oordeel geduid
hebben, zo hij dezelven aanmerkelijk bekort, en altbands de
verdrietige Lijst van Ververfchingen, welke bij zekeren Ref•::aurateur VERIJ, in de zaaien van deszelfs huis op de Terresfe
des Feuillans, voorhangt, en, volgends des Schrijvers eigene
opmerking , een bijna volledig nieuw Ifeukemvoordenboek uitmaakt,
als beflaande bijna 9 volle bladzijden, achtergelaaten, of des
noods , ten gebruike van Logementhouders , bijzonder gedrukt hadde; daar zij toch, in een Werk, waarin men, op
elke bladzijde, naar de oudheid- of kunstkundige befchrijviug
van eenig overblijffel der Griekfche Kunsteeuwen , of naar
letterkundige berigten van eenige zeldzaame Handfchriften,
of de wijsgeerige beoordeeling van eenige in dezen tijd
hoogst belangrijke bijzonderheden, reikhalzend uitziet, een
hoogst verveelend en beuzelachtig voorkomen heeft.
Blinder goedkeurings kunnen wij hechten aan het geen de
Schrijver van de Archives Litteraires (naar luid der Voorrede, bladz. IV) zegt, dat REICHARDT Ziel) te veel zonde toegegeeven hebben in het bekend maaken van Anecdoten vaa
znands nog leevertde perfooneu; immers wij kunnen niet zien ,
dat
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dat hij daarin, over het geheel, de befcheirlenheid tilt het oog
verlooren hebbe, en houden deze plaatzen voor geene van
de minst belangrijke des geheelen Werks, daar ze ons bekend
maaken met het eigen, onopgefierd character er, dehuisfelijke
levenswijze van veele, in het rijk der Letteren en in andere
gewigtige vakken des maatfchappijelijken levens beroemde,
perfoonen, waaruit zo wel de Zede- als Characterkunde niet
weinig voordeel s en nuts trekken kan ; inzonderheid daar
die berigten, over het algemeen, de kenmerken van waarheid
en een zuiver zedelijk oogmerk draagen.
Onder de aanmerkelijke zaaken, welken men in dit Deel
aantreft, kan men reeds terftond tellen des Schrijvers bijwoo.
ving van de Mis, welke voor den Deríten Conful in een der
vertrekken van de Tuillerien gecelebreerd werd, en waarbi j
de beroemde Componist r• AISIELLo de muziek beflierde. Beide
de houding des Confuls en de geweldige betveegingen van r.iiSIELLO bij liet flaan van de maat werden uaauwkeurig door
onzen Schrijver opgemerkt welke olntrend den laatstgenoemden zich aldus uitlaat: „ De Conful (cheen zo min op de
muziek te letten, als op de Mis zelve;" waarop hij, naar
onze gedachten toch eenigzins gewaagd, laat volgen: „Mcn
kon klaarblijkelijk zien , dat met dit geestlijk bedrijf hechts
een flaatkundig oogmerk bereikt werd. Toen op het hei
allen op de kniën nedervielen, boog hij zich-ligstoenbk
4lechts een weinig meer voorover." In hoe verre men op
deze aanmerking des Schrijvers hiaat kunne maaken , willen
wij niet beflisfen , maar alleen aanmerken, dat de verbeelding ons dikwijls in dergelijke omilandi, heden datgeen doet
opmerken , 't welk men verwagt te zullen zien ; immers het
komt met de door den Schrijver bedoelde flaatkundige han•
delwijze des Confuls niet zeer overeen, dit hij zich in dergelijke oogenblikken, waarmede hij de gunst des Volks tot
zich zoude kunnen trekken , onoplettend en onachtzaam
zoude gedraagen. — Voords vinden wij , op bl. ia, eenige niet onverfchillige bijzonderheden oortrend de werkzaam
dbbé BICARD , welks Ir flituut van Doofflommen-hednva
de Schrijver niet als een uitfluitend eigendom der Franfehen
wil aangezien hebben, daar 'er bereids in Duitschland, vol
zijne verzekering, ook verfcheidene zijn; waarbij hij-gends
nog aanmerkt , dat BICARD zich thands , in de openbaare
Zittingen, meer niet lange bovennatuurkundige Lesten, dan
met pratlifche oefeningen, bezig houdt. Wat betreft zij
aanmerking , dat 'er in Duitschiand thands ook reeds-ne
verfeheidene Inftitnuten van dien aart zouden opgerigt
2iiii, welke hij bijbrengt ter berisping van het bekrompen
denkbcld der meerderheid in Frankrijk, even alsof cie Franfchen alleen zag;te dingen bezaten, waarvan andere Volken,
hoe bef^haafd ook, niets wisten; dit gebrek heerscht, on.
;
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zes bedunkens ,bij de meeste groote, vindingrijke , en op haar
vernuft moedige en naarijverige Natien: dit zwak, zo het a1
een zwak genoemd mag worden, is eigen aan dè Engelfchen,
de Chineezen, de Duitfchers zelven, en in fommige opzichten, en ook met veel recht, wat verfcheidene Kunflen en
Weetenfchappen belangt , aan ions Nederlanders ; daar het
zeer zeker en uit de Gefchiedenis klaarlijk te bewijzen is, dat
wij en Wiskunfligen en Wijsgeeren, Schilders , Dichters, enz.
waren, vóór dat daarin bij onze Nabuuren,, die nu in hunne Schriften zo veel van hunzelven en zo weinig van ons fpreeken, eenige merkelijke vorderingen gemaakt werden; en zo
men nieuwe Uitvindingen van allerlei foort op 't oog heeft,
dan ook zal ons Land voor geen onzer lanter befchaafde Gebuuren behoeven te wijken.
De Schrijver fpreekt verder van het nieuw opgerigt School
te Compiegne , het welk naar den thands in Frankrijk heerfchenden finaak, „ welke hoe langs zo meer tot de ligchaamlijke en werktuiglijke vorming overhelt," ingerigt is. Men
vindt , naamlijk , in hetzelve werkplaatzen voor allerleije foor.
ten van Ambagten ; bij welke oeffeningen de inrigting geheel
militair is , en de leerlingen in Compagniën verdeeld , en
door Corporaals en Sergeanten aangevoerd worden. — Zo dit
indedaad de flrekking der Opvoeding door geheel Frankrijk
woorden moet, dan zal de Natie, in vervolg van tijd, allengs
een geheel ander voorkomen verkrijgen. Immers de algemeens
inrigtingen in de Opvoeding zijn het alleen, die een geheel
Volk door den tijd van voorkomen kunnen doen veranderen.
Maar deze verandering heeft geheel geene ílrekking tot opbouw van Fraaije Kunflen en Weetenfchappen. Het is derhalven te wenfchen , dat zij niet zo geheel algemeen moge zijn ,
als de Schrijver fchijnt te vermoeden; te meer nog, daar de
Franfchen thands, door de bij hun opgehoopte Kunst- en Letterfchatten, zo ooit, in de gelegenheid zijn, om , bij het aankweeken van geestoefeningen , eens meerderheid boven andere, met die vereischten zo ruim niet voorziene, Volken,
in liet vak van Geleerdheid en Fraaije Kunflen, te kunnen bereiken. Ondertusfchen heeft deze inrigting dat nuttig voorkomen, dat daardoor meerdere algemeen bruikbaare kundig.
heden over alle Standen liaan verfpreid te worden, daar eene
geleerde opvoeding, over het algemeen, toch niet voor allen
van dienst kan zijn ; het komt 'er flechts op aan, om de uiteríten te vermijden , opdat het eene nut niet door het andere
verdrongen worde , en 'er langzaamerhand eene geheele verwaarloozing van geestopfierende kundigheden, onder deze weleer in dat vak zo beroemde Natie, ontfia; een gevolg, welks
.nadeel zich ook in alle Landen, welke zich van ouds Frankrijk ten voorbeeld gekoozen hebben, zoude openbaaren. De
Schrijver maakt over deze inrigting zelfde navolgende fchoone
hefpiegeling, bi. _g. „ Zo als bet thans toegaat, kunnen en
zul-
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zullen de Franfchen de beste werktuiglijke Kunflenaars en de
eerfle Soldaaten van de waereld worden; wet de fchoone K'un.
,Dien is het snoarfchijnelijk gedaan, indien alles zo blijft, hoe
hoog ook fommige fchrandere geesten hunne hoofden boven de
menigte mogen verheffen. Zij zelven hebben dikwerf hunnen
verheven fland hechts aan den florin , die alles rondom hen
nederilortte, te danken , en deden dikwijls hun licht, zo als
de vuurbaak naast eene onfluimige zee, meer aan den voorbij.
zeilenden vreemdeling, dan aan hun eigen land mede." —
Over deze en dergelijke gewigtige verfchijnfelen in het openbaar beíluur , hadden wij wel gaarne gewenscht, dat de
Schrijver zich breeder uitgelaaten hadde ; wij voor ons
zouden 'er de geheele Keukenlijst van Mr. vERIJ , en ecu groot
deel van aanmerkingen over de Theaters , gaarne voor gemist
Hebben.
Daar de onderwerpen in dit Werk op elke bladzijde van aart
veranderen, wijl het doorgaands in den Bijl van een Dagregister, of Aantekenboek van dagelijkfche ontmoetingen , opgefield is , zijn wij insgelijks genoodzaakt, dien onordenlijken
gang te volgen, willen wij onzen Leezeren eenige merkwaar
uit hetzelve mededeelen. Wij zijn dan nu, met den-dighen
Schrijver, bij den, onder liet Schrikbewind, tevens met BAR
en andere Staatsmannen en Geleerden , ver -ruELMv,PICHGR
SUARD, die, gelukkiglijk gelegenheid gevonden hei.-hane
bende om zijn banvonnis in Duitschland te ontwijken, veertien maanden onder de Franfche vlugtelingen in Pruisfifche
befcherming te Anfpach doorgebragt heeft. De Schrijver vond
dezen, benevens den verdienfielijken MORRELET, door hunne
geledene verdrietelijkheden , zeer verouderd ; de laatstgenoemde
heeft de eer der uitggeweekene familiën in floutmoedige en
welipreekende gefchriften verdeedigd , en leeft thands met dc.
zelven op denzelfàen voet als weleer in de voormaalige zogenoemde groote waereld;e.q die leefwijze fchijnt voornaamlijk
in de aloude Heliogabalifch1 te befi:aan, naamlijk in van den
dag den nacht en van den nacht den dag te maaken! immers
het was reeds twee uuren op den middag , wanneer hij dien Heer
nog in zijn morgengewaad (en profond negligé) aantrof, want
hij wrs zo even eerst opgeftaan, wijl hij dien nacht op eene
danspartij bij eene cidevetnt Gravin of Princes had doorgebragt: zijn bijna zeventigjaarige ouderdom doet ons des Schrijvers aanmerking, dat eene dergelijke levenswijze welligt bij
Item tot eerre tweede natuur geworden was, gereedelijk toeRemmen; doch ook tevens opmerken, dat deze foort van lc•
vens\vijze, wanneer ze onder de voornaamfle Familien van een
Land insluipt, deszelfs ondergang noodzaakelijk naar zich 1leepen
moet, en dat men dergelijke trekken Hechts met aandacht behoeft
re leezen , om zich te overtuigen, dat de gronden van het be.
derf in Frankrijk door de Grooten zelven gelegd zijn, en dat,
wanKk 3
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wanneer deze levenswijze blijft flandhouden, gelijk men zulks
uit verfcheidene Anecdoten , welken REICHARDT over de tegenwoordige levenswijze der Parvenus opgeeft, moet hefluiten,
de welvaart des Rijks vooralsnog niet behendig gevestigd
zijn kan.
'Er zijn echter , ondanks de zichtbaare vermindering der
geestoeffenende Maatfchappijeu, enkele kleine Gezelfchappen,
die zich- thands op een' te vooren minder behartigden, en ei
lang met vlijt bearbeiden, nieu.-gentlijkDuschadr
wen tak van Historifche Weetenfchap, algemeene Staatenkiinde
of Statistiek geheeten, toeleggen, en dus hierin toonera,` dat
zij thands ook het goede van hunne Nabuuren niet verfmaá•
den. Onder anderen is 'er ook eene Societé Statistique opgerigt, welke Commisfien over zes onderfcheidene takken der
Statistiek benoemd heeft, die zich bezig houden met het onderzoek der natuur- en geneeskundige Piaatsbefchrijving; Natuur- en Verhevelingkunde; Bevolking en openbaare Reddingsmiddelen; Landbouw en Huishoudkunde; Nijverheid, Koop
Handwerken; Onderwijs en Schoone Kunflen, naar de-handel,
tegenwoordige vereischten der Staten : een Gezelfchap, waar
zo •het behoorlijk aangemoedigd wierde, een onbereken--uit,
baar nut, voor Frankrijk niet alleen , maar voor geheel Europa,
te wagten fond.
Om ook ter loops iets van de Theaters te melden, wijl deze
alweder, volgends de orde van den dag, de meer gewigtige
befchouwingen des Schrijvers komen afwisfelen, meenden wij,
nog als iets charahterkundigs, hier plaats te moeten geeven des
Schrijvers opmerking, dat de groote NAPOLEON het meest ge.
field fchijnt te zijn op de ílaatkundige en heldhaftige Spelen

van CORNEILLE , en deszelfs Treurfpel La snort de Pompée
met groote oplettendheid bijwoonde ; waarna men het door
den Autheur met recht gepreezen Stuk Le marchand de Smyrne
op eene zeer leevendige wijze vertoonde. REICIIARDT noemt
dit, onzes bedunkens niet groot recht, een zeer fraai Stuk;
dan of hij hier de Opera , dan het daaruit getrokken Tooneelflukjen bedoele, is ons niet klaar; doch hoe liet hiermede ook

gelegen zij, wij moeten bij deze gelegenheid aanmerken, dat
ons Nederduitsch Tooneel weleer met deze bevallige Opera
insgelijks pleeg te vermaaken, doch dat dezelve thands, voor
verfcheidene nietsbeduidende Franfche en Hoogduitfche Nafcukjens, almede federt eenigen tijd heeft moeten achterflaan.Hetgeen de Schrijver daarop van zeker Fransch Stuk, Fanchost
"?-s 'Ieilerrje of liet Liermeisjen geheeten, zegt, is weder van
dien aart, dat wij 'er gaarne iets meer belangrijks voor lazen; ai leen vinden wij 'er eene aanmerking bij , welke onze VertaaIers , die maar alles, wat bij de Franfchen of Duitfchers eenigen opgang maakt, ook aan onze Tooneelen willen opdringen,
van dienst kan zijn: „ Doordien ik de lieve Fanchon verfchef.
de-
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done reizen zag, heb ik 'er mij zelven van overtuigd, dat
Naare verplaatzing op het Duitfche Tooneel een misfiag en
zonder eenige uitwerking zonde zijn." De redenen, die hij
daarvoor opgeeft, zijn meest gegrond op het verfchil der na,
tionaale zeden en gebruiken der in nartzo zeer onderfcheidene
Volken. Indien onze Vertaalers met dat zelfde oog van onder.
fcheiding de origineelen , welken zij onderneemen naar te vol.
gen, befehouwden, zouden wij niet zo dikwijls in de gele
komen, van eenige, bij ons zo kwalijk geplaatfte,-genhid
als op hunnen geboortegrond geliefde Stukken, te moeten ziett
bederven , door ze op Bene Holiandfche wijze te zien uit
-voern.
(Het /lot hierna.)
Zedekundige en Godsdienflige Verhandeling , over den waren aart
des Huwelijks; en over de oorzaken — en de gevolgen, der
verwaarlozing van het zelve , onder onze Landgenoten: door
MARTINUS DINGEMANS. Te dmfleldarra, bij J. B. Elwe. In
gr. °vo. Iiz bl.
0nze Meisjes worden zo vertederd ,hare zenuwen zo dik.
werf ontroerd, gefchokt en gefpannen, dat zij gedurig in fturipachtige bewegingen geraken, en in ene géftadige
„ zenuwkoorts ' leven — de blos van gezondheid en van het
„ vergenoegen, waarmede het gelaat onzer moeders prijkten ,
is bij onze fchonen in een aklig bleek verwelkt — zij lijden
„ daar gene finarten -- zij klagen daar gene rampen — zij
„ zijn krank zonder ziek te zijn, en zij hebben gebrek te
midden van den overvloed; hare krankheid en haar gebrek
„ is zedelijk en fchadelijk voor de maatfchappij." Voorts: „De
„ Meisjes zijn fchone bloemen, olie aan den weg groeijeu en
;, door ieder voorbijganger gefchonden en geplukt worden.
— Zal een braaf, arbeidzaam man , die verhevene uitzichten
„ koestert, en zich het Huwelijk als een zedelijk doeleinde
voorflelt, niet huiverig zijn, om, in deze bedorvene tij„ den , ene verbindtenis van zo veel gewigt, waar zijne wel
„ vaart grotelijks van afhangt, te ondernemen ? -- \Vaar zal
„ hij thands dat voorwerp vinden, dat niet hein over hun on„ derling belang , Godsdienst, Deugd en Zeden, eenflem„ mig denkt en handelt ? Waar zal hij thands een meisje vin„ den, die door den valfehen fmaak der hedendaagfehe wae„ reld nog niet bedorven is , 't welk zijne Echtgenote zoude
„ kunnen worden, en aan wie hij gerust hart en hand fchen•
ken — en haar zijne zuivere liefde wanvertrouwen kan ?"
Ziet daar, Vaderlandfche Meisjes ! uwe bceldtenis door de fik.
fe hand van dezen Schrijver vlug weg en waarlijk zonder enige
vleijerij getekend. Onze Jongelingen komen 'er niet beter af.
Rk4
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„ Onze jeugd is zo bitter bedorven, dat ene algefneen voortge„ plante verzwakking daarvan liet kenmerk is , waardoor de ziel
fiomp en onvatbaar is geworden voor alles wat groot, edel,
„ fchoon en verheven is. Onze meeste Jongelingen zijn ze„ denloze ligtmisfen , welke in de lente oogalen , en onrijpe
„ vruchten plukken, van welke te eten, zij nimmer verzadigd
„ worden. Men vindt bijna geen zedig Jongeling -- gene
Godsdienflige Maagd meer; want, zó liet al ware, dat de
„ phijfieke onfchuld nog niet verloren zij , zo is toch de mo„ rele kuisheid, door verhitte denkbeelden — door ene be„ dorvene verbeelding, lang verwoest."
Over het geheel is dit Werkje , niettegenflaande deszelfs
eratligen, ja treurigen inhoud, een bij uitflek grappig Boek.
want — offchoon wij, wel is waar, hier en daar het een en ander vonden, dat helaas! op deze en gene Bataaffehe jongelingen en jongedochters ook maar al te zeer toepaslijk is, —
zo is de Schrijver in zijne uitfpraken zo algemeen en beflisfend, heeft daarenboven altijd enen bril op den neus, die ieder voorwerp zo ontzettend vergroot , en 'er de allerzwartfle
kleuren aan mededeelt, — en hij is zo aanhoudend in vuur en
ijver, dat de bedaarde aanschouwer niet kan nalaten zich te
vermaken, hem met- deze fchimmen te zien vechten; — fijt
en toon, daarenboven, zijn, zo als dat bij zulle ene fcher.
mutfeling voegt; en bij enen herdruk zouden wij alleen nog
ene oude (lichtelijke predikatieletter wenfchen. Isom, Lezer!
zien wij he: boekje famen in.
Vooraf gaat de Inleiding, waarin allereerst een foort van
bezwering voorkomt van elk en een iegelijk, die ontken
dat de ontwerpen van den Schepper op de ge-nemogt,
zijner fchepfelen moesten uitlopen ; voorts de-lukzaighed
gefchiedenis van den Satan era de onzalige reijën der helfe/se Geesten ; dan de fchepping der wereld , — de fchep.
ping van Adam, en van Eva, de Moeder des Menschdoms ,
die in jeugdige Majefleit Rond te prijken, en verliefde op haar
eigen beeld. <ldain zag haar, en in zijne eer/le bed;telrning
meende hij een lhezen te zien, dat de Godheid nader hij kwam
dan hij; en onder vele bijzonderheden vinden wij dan ook
liet berigt, dat ouder anderen ook in die onuitfprceklijke eens
(lat zelfs dc zonde, door de Vouw begaan, ook den-gezindh,
Man deed vallen, het groot/le geluk, wat God aan redelijke
Schepfelen, wat Bij aan Menfc/zen geven konde, behoud. Ein-

delijk liet plan van dit Boek.

I. Befclzouwing van den zedelijken en godsdienjligen aart der
Huwelijks. Ene tekening van 't huwlijk, niet zo als het werklijk is, maar een ideaal; de volkomenfle liefde en eensgezindheid, de reiníle zedelijkheid (de Rechter kan zich de
moeite wel fparen onz op hunne gedragingen (der gehuwden nanr_entlijk) te letten en ep hunne handelingen een wakend oog te
hoiden, enz.); volkomen gezonde , knappe, geheel zedelijke, in

al-
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&lies Godsdienílige Kinderen, die ,met wijsheid bevracht , gelijk
een goed [chipper, altijd aan het roer zijnde, gerustlijk voort
golven ener verlokkende-fievntusjchdarifen
waereld; verflandig ook, tot huwbare jaren gekomen, in
hunne keuze , enz. Engelen zweven gedurig om de zielen
der Echtelingen , en befchouwen hunne liefde met flille
vreugd ; iederen morgen worden zij door de tederfle lief kozingen gewekt, en ieder avond wordt niet de teder/Ic Godsvrucht befloten en door de liefde wechgekuscht , enz. Eindelijk
cie zekerheid van elkander in den Hemel weer te zien;
Room haastig dan, beminde dood!
Spoed, fpoed aan op arendswieken, enz.
Zulke huwelijken beflaan zeker niet algemeen, doch zij beflaan
echter. (Indedaad?) En vooronderfeld eens, zij bef/aan niet,
zo was dit toch het oogmerk der Ec4tverëniging — de Huwelijken moesten do leeftaan, en zij kunnen (?) — indien wij maar
niet alle krachten in pandcn, om dat geluk, die rnenfclrenzalig.
held te verwoesten — (Spannen wij allen alle krachten daartoe in ?) wij kunnen zeker tot dat geluk komen, indien wij van
het pad des verder fs , waarop wij breidelloos voorthollen , te
1bTaar, hoe? mijn Vriend! dit hebt gij ons niet ge.-rugken.
leerd; hoe kunnen wij tjongelingen de hagelwitte Seraphs en
wij Meisjes blinkende c,lerubs gelijk worden, van welke we-

zers gii in uwe Inleiding gewaagt?
11. Oorzaken der verwaarlozing en verachting des Hu1{elijks, — „Den fluwelen, den fatijnen I luwelijksband ," zegt
de Schrijver elders. De zaak zelve wordt voorunderfteld. Nu
wordt het gordijn weggefchovcn van voor een' zwarten afgriislijken poel van jammeren , en de Va/allen van den horst ier
dui,ter•nisfe worden opgeroepen. Eerst en vooral komt de
heeds toenemende verzwakking en het bederf, waarover s.^LofIo , tluitATIUS en ossmiN reeds geklaagd hebben ; weelde , wellustig genot en overdaad zijn daar de bronnen van. Zal een
kwade boom goede vruchten voortbrengen? — kan een Tijger
een Sc/map telen ? enz. De kinderen der men/c/sen zijn, als
ware ;zet , met een Cain's teken op het gelaat gebrandmerkt -zo vreeslijk gebrandmerkt , dat arren daarop duidelijk leest :
,, de illeiisch is in zonde geboren." — Hoe kunnen zedeloze ouderen enig denkbeeld hebben var, ene verfandigc Godsdieri/lige
opvoeding? enz. De Moeder zoogt haar kind niet, verwaarloost zich gedurende hare zwangerheid ; — Opzieners en
Schoolmeesters ontbreekt dikwils de nodige kennis ; bij de
opvoeding heeft geen Godsdienst plaats; meu laat de kinderen
Romans lezen en op het Toneel [pelen ; onder deze bezigheid
wordt de ziel valsch, geneigd tot veinzen, enz. De dierlijke
driften worden aangevuurd in en door verderflijke gezelfchap-
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pen; vuile vrouwlieden orengen in den jongeling alle gevoel
van eer te onder; hij verteert zijne goederen, wordt een rover, en raakt op 't fchavot. -- Voorts loopt hij gevaar van
het verderflijkfle van alle vergiften, enz. — echtbreuk, —
kindermoord , — Onanismus. — Alle deze ondeugden gaan
hand aan hand gepaard, en worden alle uit éne moeder,dheeh
de, geboren. Ziet — zo tekent de Schrijver onze Natie —

Ziet daar dan zo vele onzalige oorzaken, waardoor (ïooral in
onze dagen) het Huwelijk verwaarloosd, miskend en vera:nt Hordt,
en waardoor tevens zo vele ongelukkige Huwelijken out/laan. -Niet te verwonderen , derhalven , is het, dat zo vele goede,
deugdzame, verHandige en waarlijk godsdienflige men/dien (de
zodanigen zijn 'er dan nog?) in dezen tijd on ehimd blijven,
en hunne natuurlijke krachten der Maatfchappije onttrekken.
Ill. Befchouwing van de gevolgen der verwaarlozing des Huwelijks. I.) Voor de Maatfchappij in 't algemeen. a) De wel
doet de Maatfchappij uit zwakke, ziekelijke Individuus-lust
beflaan. En dat heeft de wellust reeds bij ons uitgewerkt;
alle de tegenwoordige rampen en geledene verliezen van ons
Land wijt de Schrijver aan deze ondeugd en daar uit voort.
vloeijende verzwakking. Ontaarte kinderen van dappere en
deugdzame L'<rde,reu7 zegt hij , de wellust heeft ti verzwakt; en
als het zo voortgaat, voorfpelt hij ons , o treurig vooruitzicht!
dat het Erf onzer Vaderen, 't welk Heldenbloed kostte en Hel '
den zag verf<aan , tot zijn vorig moeras wederkeren, en liet
akelig verblijf worden zal van zwaluwen en meeuwen.
b) Het ongehuwde leven berooft den Staat in het toekomende niet alleen van Ingezetenen , maar ook van waardige
Burgers. (Trouwens, als 'er geen ingezetenen zijn, en niets
dan zwaluwen en meeuwen , zijn 'er vast ook gene burgers.)
Het is waarlijk gene onverfchillige zaak, of de Staat al of niet
verwachten kan , dat uit de Lendenen zijner Burgeren een tal
gezond nageflacht zal voortkomen. Zulk een Land, als-r•ijken
de Schrijver bedoelt, is als ene fchone bloem, die op den middag heerlijk bloeit, waar des avonds verdord en verwelkt is; —
een volk van énen dag, dat weldra zal vergeten zijn, en wiens
naam niet neer zal gedacht worden.
c) IIet ongehuwde leven geeft aanleiding tot vele buiten
Iaat hecht hen aan den grond van hunne ge--fporighedn.
boorte? laat bindt het; aan het Vaderland?
z.) De gevolgen voor den bijzonderen ongehuwden Mensch:
beroving van huislijk geluk, enz. — ontucht en losbandig.
held, .— tijdlijk en eeuwig ongeluk, -- en, al is zulk een
niet geheel door wellust bedorven, mist hij echter veel aan
-leidng
opwekking tot Godsvrucht.
IV. Befchousving dier middelen, waardoor de zedenloosheid
onzer Natie moet uitgeroeid worden, en zij weder (gelijk in de
dagen onzer Voorvaderen) ene moedige en deugdzame Natie war'
;

-
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den kan. Met een ontwaakt! ontwaakt! begint dit ftuk. Dan
volgt ene bezwering, bij den enigen en drieënigen God, bij
3efus, bij Ziel, Vaderland, Voorvaderen, Leven , Dood,
Wanhoop, laatste Oordeel, Bazuin, Aardbevingen, Donder
vallende Sterren, fluiptrekkende Natuur,-1lagen,Firmt
ontzachlijke Stilte, Hemel, Hel en eindeloze Verdoemenis,
net één woord bij al waarbij men maar bezweren kan , (op twee
en ene halve bladzijde) welke dus befloten wordt : Bij dit alles roep ik u toe, ontwaakt, gij die flaapt! bekeert te! bekent
heden nog, wat tot uwen vrede dient! en word eenmaal wijsl
Voorts ene aanfpraak nan Ouders, om die te bewegen dat
de Moeder haar eigen kind zoge; herinnering aan de gelofte bij den Doop; — opwekking om de kinderen in Kun1}en en Wetenfchappen te doen onderrichten , en hen het
Huwlijk te doen hoogachten. Aanfpraak aan jongelieden;
nan zulken ook, die reeds enigzins verdoold zijn; en einde
ook aan in wellust g rijsgewordene menfchen ; terwijl alles-lijk
met ene opwekking aan allen en een gebed befloten wordt.
De Lezer ziet, dat dit laatfile link, het welk toch ook ene
afzonderlijke I3efchouwing en een Hoofdfluk uitmaakt, door
den Schrijver op den Titel vergeten is ; wij verliezen 'er niets
bij, en zouden 'er ook weinig bij verloren hebben, al ha dde
hij het fchrijven van geheel het boekje vergeten.
Wij ontveinzen niet, hier en daar lazen wij ene treurige
waarheid, ene waarheid namentlijk omtrend fommigen ; maar
waarlijk toch, Gode zij dank! omtrend allen, omtrend de
meesten onzer Landgenoten niet. Hoe diep ook, z6 diep echter is de Bataaffche Natie nog niet gezonken. Zich te voren
in ene grote Stad onzes Vaderlands bevindende, en aldaar de
weelde, de zedenloosheid, de ontucht, en de verachting en
verwaarlozing des Huwlijks befchouwende, fchreef de Heer
DINGEMANS zijne gedachten deswegens in loste Fragmenten op;
en hieruit is dit Werkje nu geboren. Zou deze grote Stad
misfchien Rotterdam zijn? en Do. SANDER , wiens L'iddagsleerreden wij in 't vorige jaar aankondigden, hein zijn ver
hebben geleend en hein rondgeleid? Wij begrijpen-grotlas
het anders waarlijk niet. Hoe komt de man toch aan het
denkbeeld van ene zo algemene verachting en verwaarlozing
des Huwlijks , als hij ons hier opdringen wil dat plaats heeft?
--- Is het misfchien omdat de Huwlijkfche Vooruiellen
zint: 179,5 niet meer in de Kerken bij den Publieken Eerdienst
worden afgekondigd; en kwam hij daardoor in den waan,

dat 'er nu weinig of niet meer getrouwd wordt ? — Hij kan
dezelve intusfchen aan het Huis der Gemeente in iedere Stad
en in ieder Dorpje vinden aangeplakt; en zal, vertrouwen wij,
daardoor nog al aanmerklijk worden gerustgef'eld, en edelmoedig genoeg zijn, om zijne stoute en voor onze Natie over 't
algemeen beledigende uitfpraken, grotendeels althands, terug
té nemen,
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1. B. C. EN SPELLE- BOEKJES, ENZ.

Nieuw d. B. C. en Spelle- boekje voor eerstbeginnenden , ge.
volgd naar de Verhandeling over de Nederduitfcke Spelling
van den Hoogleeraar M. STEGENBEEK, enz. Te 4rnhe:n, bij
J. H. Moeleman Jun., 1805. In i2mo. s} bl.
Spelboekje voor eerstbeginnende Leerlingen; door H. WESTER.
Te Groningen, bij J. Oomkens, 1804. in I21110. 31 bl.
Spelboekje voor weinig-gevorderde Leerlingen; door en bij De-

zelfden. 32 bl.

Derde Spelboekje voor verder - gevorderden ; als boven, 1805,
sa bl.
voor de jeugd, die reeds kan leezen, Leesboekjes
Gelijk
in menigte voorhanden zijn, zoo is het ook gelegen met

de Spelleboekjes, om haar tot die noodige kunst voor te bereiden. De hier aangekondigden tragten ook ten dien oogmerke iets bij te draagen. Daar de Spelling, door den Hoogleeraar SIEGENBEEK voorgelicht, thans veel opmerkinge trekt,
is het eigenaartig, dat 'er iemand ten voorfchijn treede, welke
ook de eerstbeginnende jeugd daaromtrent tragt behulpzaam te
zijn. De geweezenSchoolonderwijzer, thans Schoolopziener,
WESTER, Man van beproefde kunde in zijn vak, hoewel dier
nieuwe, of liever van hooger hand bekragtigde , Spellinge niet
toegedaan, heeft, egter, ook wel het zijne willen toebrengen, om het, voor veelen althans, moeilijk werk, het leeren
fpellen, zoo veel doenlijk te verligten. Daar WESTER, door
ondervinding geleerd, beter regt van fpreeken heeft dan wij,
willen wij hem wel op zijn woord gelooven, dat zijne Methode, beter dan de veelal gebruikelijke, doel zal treffen.
Natuurlijke Gefchiedenis van ver fcheidene meest nuttige of aan
viervoetige Dieren , volgends de be/chrijving van-merklij
DE BUFFON, tot een leerzaam Leesboek voor de jeugd in den
fniaak van CAMPE'S leerwijze belirbeid. Met 32 gekleurde
4fbeeldingen. Te Haarlem, bij F. Bohn. In 8vo. i6o bl.

het Hoogduitsch vertaald, blijkens liet Voorberigt; maar
U:teen
van die voortbrengfels van het vreemde Land, die

hier welig groeijen, en ons altijd welkom zijn. Wij tellen dit
Gefchrift onder onze nuttigfle Kinderboekjes : het bevat, in
eenige Samenfpraken, het belangrijkste nopens het Paard, den
Ezel, den Os, het Schzaap, het Zwijn, den hond, de Kat, het
Hert ,den Haas, het Konijn, den Dolf, en den Vos; en wij twijfelen geenzins of het zal onzen Kinderen nut en vermaak geven.

ALGEMEENE

VADERLAi^TDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
Verhandelingen , raakende den Natuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst, uitgegeevets door TJ YLER $ Godgeleerd Genootfchap. XX/Jle Deel.

(Laatfte Berigt.)

N

a liet afdoen van twee , de uitvoerigífe en metst ter
zaake dienende Verhandelingen , verhoopen wij ,
dat men ons niet ten kwaade duiden zal , indien wij de
derde, van den Eerw . BRUINING, over dezelfde flo$è,
korter afdoen , of daarvan een enkel ozverz:icht geeven.
Trouwens tot zulk eene losfer beöordeeling geeft ons dc
Schrijver zelf eenige aanleiding, daar hij, niet zonder
eenige praal van Geleerdheid, zich uitweidingen veroore=
lofde , die aan het eigenlijk beflek der Teyleriaay fiche Vraage, naar ons oordeel, en naar het allezins onzijdig gevoelen van den Eerw . KOOPMANS , in diens Voorreden,
ten eenenmaal vreemd zijn, en bij dewelke wij ons derhalven niet mogen ophouden. Had hij zijnen buitenhap
over den oori rong der Offerhanden opgehaald van
Adams tijden, (H. I); ziin lang betoog, dat lef. LIIj
op Hiskia (*), en Dan. IX: c4-27 op Nehemia doele,
(in liet II I I.); en zijn gevoelen, dat Apollos de, Schrijver zij van den Brief aan de Hebreën (H. IIl) , in
eene noot, of bijvoeglel , ontwikkeld, -- meer welllekom zouden ons deeze , en kleenere , bewijzen van 's Maiis
Taalkunde en Beleezenheid geweest zijn : maar nu
brengt dit een en ander liet verband zijner redenen zoek,
vermoeit, en leidt de gezette aandacht af, ja weder houdt ons van aan dit Stuk den lof eener wijsgeerige
netheid toe te kennen, waarop wij tot dusverre ons in
-

den
(*) In dit betoog hebben wij wederom eene zinlloorende
drukfout aangetroffen, doordien op b1: 405, r. 6 , Jef. LII :
1-12 Raat, en niet Jef. LIII: i —x2 , gelijk het zijn moet.
L .TT. 1805. N9, 12.
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den Bundel des Genootfchaps vergasten mogten. Kwaa.
lijk geviel ons ook de houding eener Twistreden, die,
ruim zo veel als de bedaarde ftijl des Onderzoeks , in deczen arbeidvan BRUINING gevonden wordt; en wij achten
het wanvoegelijk; dat hij de grootheid en belangrijkheid
van zijn onderwerp, fomwijlen, en vooral aan het flot,
zo verre vergeeten konde, van zich op te houden, en te
eindigen, niet waarlijk geringe aanmerkingen over eene
en andere hier bijgehaaldeBijbelplaatzen. — Maar fchoon
wij dit alles wraaken , en de gebreken des Schrijvers
vermeenden niet te mogen ontveinzen of bewimpelen;
tvij doen ook even gaarne, en nu volvaardig, hulde aan
zijne reeds aangeduide en volgende verdienften. Die
losfcre en onbedwongen fc& rijfwijze van den Eerw.
BRUINING, en zijn meer fpeelend dan flrikt redenkavelend vernuft, gaf tevens aanleiding, dat hier een overvloed van oorl'prongelijke gedachten , menigte van fchoone, hoewel vlug bewerkte wenken , en aantal bij^lraagen gevonden wordt, die men in de beide voorige Ver
ja ook elgers, te vergeefs zoeken zou;-handelig.,
behalven dat. 'er nog, in dit voortbrengfel van 's Mans
vrijmoedige pen, geene belangrijke aanhaaling van vermaarde Schrijveren , en geene bevallige inlasfching van
dichterlijke, gezegden ontbreekt , die eersen letterkundigen fmaak en beleezenheid aan den dag leggen (*). Doch
wij , die oIns tot een overzicht van den hoofdzaakelijken
inhoud bepaalen zouden , moeten dit meerendeels met
flilzwijgert voorbijgaan, en nu ter opgaave toetreeden.
(H. I.) In de oudfle wereld, dan, bood men der
Godheid. alleen zijne gaaven aan; de Slagt- en Brandpffers rjntllonden echter uit den afval der menfchen tot
.fge%terij, reeds voor den Vloed. De Zondienst gaf
,

ver(*) Wij eindigen onze aanwijzing der drukfeilen met eene,
verfehillende in foort van de voorigen. BI. 382 worden drie
regels Uit nrsionus (èQ7. zai L. I. vs. 334 fqq.) aan.
gehaald; en de laatile aldus :
'AXXore Jay c;rova^rt 8ve€cat -re 'IAAEKEEAAI.
Maar deskundigen ontwaaren terftond , dat het vers alsdan
eene lettergreep te lang is. HEsionus (en , vertrouwen wij,
ook de Eerw. Bttu1v1Nrc) fchreef ozrovails. Men zie het Werk
des Dichters.
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vermoedelijk daartoe aanleiding ; en wierden zij, als een
liefelijke reuk, die tot Jehovah opfleeg, van de Hebrceuwen overgenomen , gelijk men van Noiichs offer die uit drukking leest. Wanhoop , vertwijfeling en bijgeloof
bragten daarna , denkelijk omílreeks den leeftijd van
Abraham, de Menfchenotfers , eene ,recht der klimmende ongerechtigheid, ter baané; en het Opperwezen, om
Israëlegen grootcr kwaad en fmet te veiligen , beraamde
de uitbreiding en regeling van den Mofaifchen Eerdienst,
wanneer, bij de Afgoderij met liet gouden Kalf, ten
Vollen bleek, hoc weinig het Volk door eene bijkans ge heel zedelijke wet te regeeren was. [Zie ook Jerem. VII:
na, 23, enz. (*)] Dit lag grond tot de bloedige ofFerhanden, waaronder, behalven de reeds gezegde Brandoffers,
de Dankoffers, of P redesofrs , ( gelijk de Schrijver, in
navolging van den Grooten vr;NEiv1A, dit woord te *rtalen wenscht) en eindelijk de Zoenoffers , begreepen
worden. De Vredesolfers , met maaltijden vergezeld
gaande , gefchiedden onder anderen bij het fluiten van
hét Verbond tusfchen Jehovah en het Volk op den berg
Ebal, Dent. XXVII: 7. (t) Omtrent de Zoenofferhanden leert ons BRUINING vervolgens dit bijzondere: dat
de oplegging der handen op het Dier alleen ten teken
tvas,
-

(*) Hoewel dit gevoelen, blijkens de bewijzen bij OUTRAM

en SPENCER , door onzen Schrijver aangehaald , verre is van

nieuw te zijn , hebben wij echter de plaats uit wiirsTON's Esfay on the Apost. Confl. p. j S &c., door den Eerw. ERUJNIN
overgenomen , zeer der opmerking waardig gevonden , ter
onderfcheiding van het tiveederlei Verbond, op Broei, en op
Ebal Maar handelde de Godheid dus onder cle oude Bedeti
ling, en kwam zij eerst fpade , en als door drang van tijden ,
tot het gebod van plegtigen Eerdienst; hoe zeer vermoedelijk
is het dan , dat men de Apostolifche voordragt van Christus
Dood als Zoenoffer, gelijk wij bevoorens aanmerkten , niet
geen recht, onder het N. V. ,voor eenen Goddelijken last heeft
te houden: althans BRUINING, dunkt ons, had dus mogen redenkavelen , zo hij geen ander denkbeeld omhelsd had over de
zaak in gefchil.
(t) Wij onthouden ons niet, alhier de verbetering op te
merken van Heb. XIL• e. , waar Eb«l, in Tiede van dbel,
dat geen bekwaamen zin heeft , dient geleezen te worden.
De gedachte is uit de Dislet. Phi/oh Exeg. van wijlen den
Hoogleeraar VERSCnutr. overgenomen door onzen Schrijver,
weleer deszelfs Leerling; zie bi. q..ly der verhard,
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was, dat de offeraar zich dat, als zijn offer, toeéigen•
de; dat men ook zich te onrechte diets maakt, dat aan het
Offerdier , voor de zonde gedacht wordende, hierom
eenige onreinheid aankleefde , daar het integendeel eene
heiligheid der heiligheden betiteld wordt, en aan de Priesters ter fpijze, Jehovah ten offer dienen zoude: eindelijk
wil hij, dat Godhet vet en bloed, als het uitneemendite,
ook wel geheel het Dier, voor zich behield, in den zin
van eene boete, of Oosterfche opbrengst, waardoor de
fchuld werd afgekocht; en vergelijkt hij dus (het denk
plaatsvervanging van den zondaar verwerpen -beldr
Hefoffer van den halven-de)Zonfrhamet
Pikkel, waarvan men Exod. XXX: I2 -t9 driewerf leest,
dat het Volk dien opbrengen moest om voor hunne zielen

verzoening te doen.

(H. Il.) Daar dus, naar sRUINING's denkwijze, onder de Wet alle firaf en boete voor vergeefelijke zonden ,
niet op het offer ; maar op de fchuldigen nederkwam ,
verwerpt zijn Eerw. geheel de Helling , dat Christus, „ die bij zijnen dood meer of min eigenlijk de
„ ftraf der zondaaren droeg," eenige overeenkomst ten
deezen had met de Wettifche Zoenofferhanden. Nergens
in het 0. V. (daar, volgens hem, Jef. LIII en Dan. IX:
24-26 uitvallen) ontmoet onze Schrijver eenig onwraakbaar bewijs voor den plaatsvervangenden dood van Jefus. Meer vindt hij voor die ftelling in het Nieuwe.
Matt. XX: 28 lost hij op uit de toefpeeling op den halven fakkel des Hefoffers, Den doop (met welken naam dc
Heiland zijn lijden bij herhaaling aanduidt) befchouwt
BRUINING , met Paulus , als een zinnebeeld van Christus daadelijk fterven , en herleeven uit den dood tot een
volheerlijkbellaan: en het mangelt hem, met één woord,
aan Beene texten, om te bewijzen, dat de rechtvaardige Jefus waarlijk voor onrechtvaardigen zijn lijden ondergaan heeft. Vreemd, evenwel, is de kundige Man,
die goedvond uit den mond van den rechtzinnigen sEILER
het gevoelen over te neemen en toe te tremmen, „ dat
„ God Christus in onze plaats als een zondaar be„ fchouwde en behandelde," om daaraan den gewoonen
zin te hechten. Dies zegt hij tot opheldering: „ Wij
„ begeeren hierdoor niets anders verflaan te hebben,
„ dan dat God het, op dezelfde wijze, waarop Hij al„ les regelt, zoo fchikte en befluurde , dat de Heilans.
„ juist zuken fchandelijkeu en fmartvollcn dood ftierf,
„ als
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„ als door Hem verdiend zou zijn geweest, indien Hij
„ waarlijk zelf gezondigd had."
(H. III.) Ten laathen, en na breedvoerig gehandeld
te hebben over den Schrijver van den Brief aan de Hebreën, waaraan BRUINING geen beflisfend gezag toekent
in dit gefchil over Christus dood, beweert zijn Eerw.,
niet zonder gezag der Schriftuure , dat die dood des
Heeren in geenen anderen zin als eerre Offerhande te befchouwen is, dan niet toepasíing op de Vredes- of Ver
ook is liet zijn oordeel, dtt Jefus, door-bondsfer;
middel der Inílelling van het H. Avondmaal, zelve dit
denkbeeld onder zijne Leerlingen vcrfpreid heeft.
Men befpeurt hieruit ligt, dat deeze, de laatfile Schrijver, aan zijn Antwoord op 's Genootfchaps Vraage ge
eerre andere wending gaf, dan elk zijner Voorgan--hel
geren ; en of hij niet daardoor geheel van den zin des
Voorftels afdwaalde, is iets, waaraan wij voor ons zeer
twijlclen.
Maar laat ons dc pen nederleggen met te zeg gen e dat
de Eerw. KOOPMANS ons toefchijnt , in het bellrijden der
oude en zo geachte rechtzinnige gevoelens, uitneemend
en overtuigend gefchreeven te hebben: dat zijn verfchillend besluit van dat des onbekenden Schrijvers inzonderhe id daaraan toe te fchrijven fchijnt, dat deeze het zedelij doel van de Intlelling der Zoenoffers (waarvan ook
de Wet flilzwijgt) in de toepasfing op Christus dood ach
liet; terwijl KOOPMANS hierin alleen de overeen -terwg
ende Wettifche Offerhanden, naar-komstuíchendz
der Apostelen leere, gelegen acht : en dat ten laatsten, onzes inziens , van beide die Schrijveren niet voldoende getoetst is , of men de voordragt in de Brieven van Paulus,
Petrus en Joannes, die zeker eene toefp eelin behelst op
de Mofaifchc verzoening van Jehovah door Offerhanden,
voor eerre Goddelijke Ingeeving en last van den H. Geest ,
dan wel voor een eigenaardig gevolg der denkwijze van
die verlichte Mannen, heeft aan te zien; waartoe wij
te liever overhellen, omdat het eenvoudige en fr/nare, onzes inziens een kenmerk ook van Geopenbaarde Naarheid,
ontbreekt aan die toefpeelingen , welke uit den toeftand der
tijden moeten opgehelderd of verftaan worden, en daar
ons kwaalijk berekend fchijnen voor alle de volgende-om
eeuwen. Hoe' het zij, de Christen leeze en overweege
den belangrijken en veel afdoender inhoud der drie Ver hanL13
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bandclingen , zonder eenigen fchrootn, dat ergens eene
der Iloofdwaarheden van onzen Godsdienst in dezelve.
;aangevallen of ondermijnd worde; iets , hetgeen wij,
om op onze beurt bewijs onzer Rechtzinnigheid te geeven , niet zo rondborfiig verzekeren zouden van de laat
Verhandeling des XIXden Deels Van TEYLER's Godge--Iie
leerd Genootfrhap.

JOANNIS WILLMET

Oratio dc retinenda Antiqua Ba

-tavoruminLesOlbGoria,puceh.
bita die e6 Nov. 1804, &è. Ex Typogr. Civ. Amflelaedamenfis 1805. 64 pp. 4t0.
lederoin befchenkt ons de geleerde WILLMET, met
wiens aanf'elling tot Profesfor in de Oosterfiche
Letterkunde, in de plaats van wijlen den voortreffelijken \VALRAVEN, wij liet Amfferdamfchc Athenxum geluk wenfchen , met eerie fraaie proeve van zijne bevallige fchrijfwijze in de Latijnfche taal, over een onder
dat den Redenaar wel minder gelegenheid gaf,-werp,
om , even als in twee vorige keurige Redevoeringen,
aan de Gelderfehe Academie uitgefproken, en kort daar
licht gegeven, zijn fcherpzinnig vernuft en fij--nai't
nen finaak aan den dag te leggen , maar desniettemin
zeer belangrijk , en geheel ingericht is naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd , waarin ernfligc en
nadrukkelijke aanfporingen, om den ouden roem der Bataven in de Oosterfche Letterkunde op te houden, zoo zeer
te pas komen. Deze gewigtige flof behandelt de Iloogleeraar ,, in deze Inwijingrede, met zeer veel kieschhcid , op de onderhoudendfle en overredendtte wijze.
Men ziet allerwege, dat hij zijne gekozene Plof geheel
meester, en de regte man is, om den roem der Neder
-landers,i
dit vak , te helpen ophouden.
Eerst wordt de oude roem der Bataven, door de beoefening der Oosterfche Letteren Weleer behaald, naar
verdienifen befchreven. Geen land in de wereld, en
dat wel zoo klein van omtrek, en zoo gering in getal
van bewooners , heeft het onze, daarin, kunnen evenaven, zoo ten aanzien van de geleerde uitlegging der
Schrifa
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Schriften des Ouden Verbonds , als van den geheelen
omvang der Oosterfche Letterkunde. -- ERPENIUS en
tOLIUS , beiden beroemde Leijdiche Hoogleeraars, war en voor de geleerde wereld de cerf e wegwijzers tot de
xegte verklaring van den Hebreeuwfchen Bijbel. Het
duurde echter bijna eerre geheele eeuw, eer men ginds en
elders goedvond, dit veilig voetlpoor te volgen. Voor
den grooten ALBERT SCHULTENS was cie eer bewaard
gebleven , om hunne waarlijk onvergelijkelijke, veel te
lang miskende verdienflen te doen eerbiedigen , door
een geheel nieuw licht over dc I Icbreeuwfche Letterkunde te verfprciden. Aan hem heeft men dc allerduidelijkífe ontdekking van de allernaauwfte verwandfchap
der Hebreeuwfche taal met anderen , die denzelfden oor Iprong hebben , en wel inzonderheid met de Arabifche,
en van den daardoor gebaanden weg, om de verflor
taal uit de aanverwante , nog leven -venHbruwfch
zeer rijke dialecten te veritaan ; aan hem, even-de,n
als aan den uitmuntenden HEMSTERI-IUIS VOOr 't
Gricksch , zoo ook omtrent de Oosterfche talen, eerre
wijsgeerige en op algemeens taalgronden rustende opporing van de echte flamwoorden, en geregelde afleiding van alle onderfchcidene buigingen en beteekcnisfen
der woorden uit de oorfpronkelijke ; aan hem de eerfte
invoering der alleen waare, op zulke vaste gronden ge
letterkundige verklaring , te danken. De niet-bouwde
minder groote Groningfchc Hoogleeraar SCHROEDER is
hem hierin, met vele anderen , die uit beider School
van tijd tot tijd zijn voortgekomen , getrouw gevolgd,
en heeft ook zelf de wijze van SCHULTENS nog aan
verbeterd, en tot een hoogen trap van volko--merklij
inenheid gebragt. Beide geleerde mannen zijn, ten dczen aanzien , de leermeesters van gansch Europa geworden. --- Niet minder roemrijk zijn de verdienflen
der Bataven voor den geheelen omvang der Oosterfche
Letterkunde geweest. Toen, in geheel Europa, nog
maar eerre Arabifche drukkerij , en dat wel op 's lands
kosten te Rome, werd gevonden, wierd 'er hier te Leijden door den Hoogleeraar RAPHELENGIUS reeds eene ver
kort daarna door deszelfs opvolger EPPE--vardig,en
rvius , op eigen kosten, voltooid. Toen overal nog gebrek was aan Oosterfche Affchriften, begonnen SCALI-

GEn , CASAUBONUS, SALMASIUS, ERPENIUS, WARNER

en

LOREEL

die , van alle kanten, om ftrijd bijeen te
verLI a
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verzamelen

CLENARD reisde 'er om naar Afrika, en
GOLIUS rustte ook niet, eer hij vrijheid bekwam, om
zich ook naar het Oosten te begeven, van waar hij ook
,

met een zeer rijken voorraad terug keerde. Zoo wierd
de Leijdfche Academieboekerij voorzien van een fchat
van Oosterfche Affchriften, die nog geheel Europa verbaast; terwijl naderhand RELAND, de SCHULTENSSEN,
LETTE, SCHROEDER, BERG en andere Vaderlandfche
Geleerden , vooral de al te vroeg aan ons ontrukte
SCHEIDIUS, nog veel opgefpoord, en tot ons overgebragt hebben. Men voege hier nog bij dc menigte van
uitgegevene Schriften , die tot de Oosterfiche Letteren
behooren , waarin de Nederlanders alle andere Volken
zoo ver vooruit geweest zijn. Aan hun is men liet beste onderwijs in de Arabifche Spraakkunst, aan hun de
verre weg uitmus tendfle Woordeul,i^ eken , aan hun de
uitgave van zeer vele, vooral Arabifche Schrijvers , van
allerlei aart, verfchuldigd.
Deze verheffing van de onbetwistbare verdienflen der
Bataven, omtrent de Oosterfiche Letterkunde, gefchiedt
echter , in deze Redevoering , niet niet kleinachting van
't geen ook , ten dezen aanzien , in andere Landen gedaan is, en nog fleeds bewerkífelligd wordt. 'Er wordt
integendeel welverdiende hulde toegebragt aan dc verbazende voortgangen , die deze allernuttigíle tak van geleerdheid, in de laatfle jaren, Zoo in Engeland, onder aan
beroemden JONES , als in Vrankrijk,-voeringad
ten gevolge der verovering van Egypte, en elders gemaakt heeft , en openhartige bekentenis gedaan, dat 'er,
voor het tegenwoordige, op de werkzaamheid der Nederlanders in dit vak niet zoo veel te roemen valt : 't
geen voornamelijk aan de betreurenswaardige tijden, die
wij thans beleven, wordt toegefchreven. Wat hier ook
verder, tot verfchooning,van de tegenwoordige bedrijfloosheid onzer Landgenoten , wordt te berde gebragt,
het is onloochenbaar, dat wij, ook in dit opzicht, helaas ! niet meer zijn, die wij voorheen waren.
Des te meer oplettendheid verdient dan nu het tweede
deel van deze treffelijke Inwijingrede, waarin de Hooglecraar WILLMET, zoo gepast als dringend, aantoont,
wat 'er thans te doen (Ian, om den ouden, nog niet gebedl verloren roem der Bataven , in de Oosterfche Letterkunde, te behouden. Men moet zich, in de uitlegging vary ede Schriften des Ouden Verbonds, aan dien
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koninglijken weg, dien onze Landgenoten voormaals
eerst gewezen hebben, houden, zoo echter, dat mets
zich den arbeid van hun, die 't hunne tot verbetering
en volmaking van die wijze van verklaren bijgedragen
hebben , ook zorgvuldig ten nutte make. Wij heb
daarin een onvergelijkelijk voorbeeld voor ons it.-ben
SCHROEDER , dien onvergetelijken man, wiens wijze
van behandeling der gewijde Schriften, en hoe hij zich
daartoe voorbereidde, door deszelfs waardigen Leerling
hier met veel juistheid belchreven, en ter navolging
aangeprezen wordt. Maar hierbij moeten wij niet flilftaan. Willen wij de eer van onze Nederlanders, die
voorheen ook in deze Letterkunde den toon gaven, ophouden, dan dient de geheele uitgeftrektheid der Oosterfche Letteren meer behartigd te worden. Men moet
die oefening niet voor den Godgeleerden alleen overla
maar zich laten overtuigen, dat ook anderen, die-ten,
den geheelen omvang der Gefchiedkunde, Aardrijkskunde, Sterrekunde, Geneeskunde, en andere wetenfchap-.
pen en fraaie letteren, grondig beoefenen willen, 'er, veel
belang bij hebben ; waarin ook onze SCALIGERS , CASAUBONUSSEN, GOLIUSSEN, RELANDEN, MERULAAS en
vele anderen ons tot voorbeelden fftrekken. 'Er moeten
dan nu , ook bij ons, daar wij zoo grooten voorraad
van Oosterfche Affchriften hebben , handen aan 't werk
getlagen , en allerlei (tukken van geleerdheid en fmaak
aan 't licht gebragt worden.
Wij wenfchen hartelijk, dat 's Mans redenen, zoo
te Amílerdam, als elders, daar deze Redevoering, in
ons Gemeenebest, zal gelezen worden, als een woord
op zijn tijd , bij vele Vaderlandfche Jongelingen eene
edele geestdrift voor de Oosterfche Letteren zullen doen
ontvlammen, en alle regtfchapenc beminnaars en flaandehouders van dezen voornamen tak van geleerdheid
zullen opwakkeren, om ons door andere Volken, wier
leermeesters onze Landgenoten voorheen geweest zijn,
:iet langer te laten beíchamen.
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De Brief an Paulus aan de Romeinen. Door ter. E. DE
PERPONCHER. Te Utrecht, bij J. van Schoonhoven.
1805. In

gr.

80.

lweder eene vrucht van-de onvermoeide arbeidzaam heid van den edeldenkenden DE PERPONCHER, die
zijn ambteloos leven aan het onderzoeken en befluderen
der gewijde Schriften , niet alleen voor zich zelven ,
maar ook tot algemeen nut, nog 1ceeds blijft toewijden.
Wij ontvangen nu, van zijne hand, eene nieuwe Vertaling van den voortreffelijken Brief van Paulus aan de
Romeinen , verzeld van zeer vele ophelderende en verklarende Aanmerkingen, allen, met eene kleine drukletter,
onder den tekst geplaatst, waardoor men, op ii bladzijden, nog al vrij wat te lezen krijgt. In eene Foor
rede, van XII bladzijden, laat hij Benige algemeene aanmerkingen, zoo over den hoofdinhoud en het doel vair
dezen Brief, als over den redeneertrant en fchrijfflijl
van Paulus, voorafgaan. Daarop volgen dan nog XXVI
bladzijden , behelzende eene beknopte opgave van den gehee/en inhoud van dit Apostolisch gefchrift , daartoe ingericht, om den algemeenen en overal regelmatig aaneengefchakelden voortgang der redeneringen van Paulus, in
dezen Brief, aan den dag te leggen. [Zou de Apostel
waarlijk aan dit gefchrift wel zoo veel redeneerkunst te
koste gelegd hebben ?] In de Teertaling heeft zich de
Schrijver, hier en daar, eene zeer korte omfchrijving en
invoeging veroorloofd, om den zin, dien Paulus fcheen
te bedoelen, duidelijker aan te wijzen en te bepalen, en
inzonderheid veel vlijt aangewend, om,' door meer en
meerderlei woorden en uitdrukkingen van overgang en
verband, dan 'er te vinden zijn in 't oorfpronkelijke ,
den fanienhang en de bedoeling van elk voorf'cel, in overeenílemming met ons fpraakgebruik, aan te duiden. klierin zoo wel, als in de bijgevoegde verklarende flanmerkingen, ontdekt zich allerwege de Godgeleerde kennis
en het fchrander oordeel van den achtingwaardigen Schrijver, die over het redebeleid van Paulus, in dezen zinrijken Brief, en alle deszelfs bijzondere voorfiellingen,
oplettend nagedacht, en in de daad veel arbeids belleed
heeft , oni deszelfs algemeene It-rekking en waare meening
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ming wel te doen vatten. In hoe verre hij hierin, naar
het oordeel van bevoegde rechters, zal gerekend worden geflaagd te zijn, willen wij afwachten. 'Er behoort , in de daad , tot eerie verl}andige en gegrondd
verklaring van de Schriften des 0. en N. Verbonds veel
meer kennis en ervarenheid , dan de meesten , die 'er
zich toe opwerpen, doorgaans zich voorftellen. 't Ontbreekt , in onzen tijd, minder dan voorheen, aan gepaste hulpmiddelen, die ook aan hun, die de grondtalen
niet magtig zijn, of althans niet grondig verftaan, ent
op de veel omvattende wetenfchap der Uitlegkunde zich
niet opzetlijk toegelegd hebben, den weg wijzen, om
deze eerwaardige overblijfzels der Apostolifche eeuw,
in den geest der tijden, waartoe zij behooren, en naar
liet doel van derzelver Schrijveren, niet vrucht te kunnen lezen en, bet ordeelen. Maar die zelf uitlegger wil
worden , en , zich aan dc uitlegging van gcheele Bijbelboeken wagende, niet te vrede is, met liet voetfpoor
van anderen te volgen , deze dient wel geen geringen
voorraad van vereischte kundigheden tot dat einde, en
wel bijzonder Bene meer dan oppervlakkige kennis van
die talen, waarin dezelve befchreven zijn, te bezitten,
en ook zelf bekend te zijn met die vaste , alleen waare
grondregels der Oordeel- en Uitlegkunde , door wier
inachtneeming alleen waar licht, over 't geen nog duister of twijfelachtig is, kan verfpreid worden. De Heer
DE PER PONCIJER houde het ons ten goede, dat wij hem
voor zulken arbeid niet genoeg berekend vinden. 'Wij
deden meermalen aan 's Mans wijduitgeflrekte verdienlien hulde, en achten, dat hij waarlijk, ook in dit vak,
meer doet, dan men van zijnen aanleg, welke zeker niet
is die van Godgeleerden en Schriftverklaarder, zou heb ben durven verwachten. Als wij evenwel , over deze
zijne vertaling en uitlegging van den Brief aan de Romeinen , onze gedachten rondelijk zullen zegen , dan
moeten wij bekennen, vooral twee hoofdgebreken daarin
aangetroffen te hebben. Het eerlle is hierin gelegen, dat
de Schrijver dikwijls op dc zoogenaamde letterlijke of
oorfpronkclijke beteekenis van woorden en fpreckwijzen
veel te veel bouwt , zonder het taaleigen en fpraakgebruik van het Helleniflisch diajet , waarvan zich de
Schrijvers van het N. Testament bediend hebben, behoorlijk in acht te nemen ; b. v. in de woorden Euangelie, H. I: i. Geloof, I: 5. Vrede, I: 7. Rechtvaardig-
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digheid Gods, I: 17. Verachten, II: 4. Te voren kenne%
en bepalen, VIII: ^_9. en in de Ipreekwijzen daarom, of
door dit, en in Hem, V: 12. Verbannen te zijn, IX: 3.
Tijden der eeuwen , XVI: 26 , en vele anderen. Nog
tooter gebrek is ons toegefchenen, de geduurige aan
Godgeleerde begrippen, ter verklaring van-wendigva
de meening van Paulus, als daar is het fpitsvondig leerbegrip der toerekening van Adams zonde, en der gerechtigheid van Christus. Zijne geliefkoosde ftelling, dat
alle menfchen eindelijk door Jcfils Christus zullen zalig
worden, komt ook hier telkens ter bane. Men zie bl.
ii, 47, 59, 6o, 61, 63, 64, III, 129, 150, en eItiers. Ingevalle de Heer DE PERPONCHER mogt goed
bij eerre tweede uitgave, zijne Verklaring van-vinde,
teen Brief van Paulus aan de Romeinen nog eens om te
werken, zouden wij hem het vlijtig gebruik van deperpetasa Annotatio van Jo. BENJ. KOPPE in hans Epistolamn
wel durven aanprijzen.

Leerrede bij de openhaare plechtige Inlijving eens 7oodfchen
Huisgezins in de Christelijke Kerk, op den z8flen van
Lentemaand ISo,. Door j. P. A. WINTCENS, Leeraar
hij de Nederduitfthe Hervormde Gemeente te Pianen.
.NIet eene Bijlange. Te Utrecht, bij de Wed. J. van
Terveen en Zoon. In gr. 8vo. 54 bl.
N. LAPIDOTIH, een Jood van goeden huize, hadt,
- volgens 's Mans eigen zeggen , reeds met zijn tiende jaar, door omgang met Christen - kinderen daartoe
aangezet , over den Mesfias naagedagten opgevat ,
en zijne twijfelingen aan zijnen Joodfchen leermees ter medegedeeld ; die , in flede van dezelve op te
losfen , een infaam libel , onder den titel van de Ge/chicdelis van ,jezus , in 't IIebreeuwsch gefchreeven, hem
ter leezinge gaf. Die wijze van doen, egter, verre van
dc bedoelde uitwerking voort te brengen, hadt ten gevolge , dat des jeugdigen LAPIDOTHS begeerte meer
wierdt aangezet, om uit echtere bronnen aangaande de
verrigtingen van Jezus beter onderrigt te worden. Eene
NYaailfer van zijne Tante hielp hem aan een Nieuw Testament; vlijtig las hij hetzelve , en daarnevens vervolgens ook de fchriften der Profesten , alles , egter, ter
Iluik en onder aanhoudende Aingerende twijfelingen ,
om-
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omdat hij zijnen toeflard aan nientant durfde openbaaren, in ftaat om hem te onderrigten. Wel groeide zijne
achtins voor den Christelijken Godsdienst; doch nog a,l
op te losièn grond, om zich aan denzelven vast te houtien: te meer om zijne werkzaame leevenswijze en buitenlandlche reizen , bij welke laatf}e inzonderheid het
godsdienflig onderzoek veel moest lijden. Sedert meer
gelegenheid gekreegen hebbende tot omgang met Christenen , en om hunne godsdienitige famenkomffen te bezoeken, kreeg de overhelling tot het Christendom in zoo
verre bij hem de overhand, dat hij befloot, niet in den
echt te treeden , dan met iemant , die met zijne denkbeelden inftemde. Zoodanig eene vondt hij in SARA nE
JONGE , „ in wier hart te gelijker tijd foortgelijke twijfelingen zich begonnen te vestigen, als iemand, aan
wie hij deze belangrijkfle geheimen van zijn hart kon
„ toevertrouwen en welke daarin met hem 't zelfde
„ deel konde neemen." Thans wierdt wel de lust tot
onderzoek opgewakkerd, maar fliet zich telkens aan opkomende bedenkingen omtrent de Godheid van Christus, en 't geen de Christenen aangaande de Drieëenheid
loeren ; 't welk , egter, niet verhinderde , dat bij heit
en zijne eclitgenoote de gehegtheid aan het Joodendom
verdween. 1M-let dit alles deedt de voorfpoedige loop zijner bedrijven, nevens de zorge voor het fpoedig groeijend
gezin , zijnen ernst verflaauwen; die wederom zich vernieuwde, zints zijne zaaken een zeer ongunfligen keer
namen, en hij met de zijnen, door (lagen in den koop handel , zoo goed als behoeftig wierdt. Nu begaven
zij zich van nieuws tot onderzoek , en leidden ook daartoe hunne kinderen op. Hun omgang met Christenen
gaf hun gelegenheid om met gefchikte boeken bekend,
en in hunne overtuiging van de waarde des Christendoms verPerkt te worden. Dit alles , intusfchen,
kon voor LAPIDOTH'S nabef'aanden niet verborgen blij ven , van wellen hij , ten aanzien van zijn tijdelijk
beflaan , nu geheel af hing , doch die, evenwel , in het
ondertteunen van het talrijk huisgezin volhardden, om
hein daarmede, als ook door beloften en bedreigingen,
van den overgang tot de Christenen af te fchrikken. Onder dit alles kwam LAPIDOTH in 't laatst van i8oi te
Yinnen woonen. In de maand Maart i8o2 beviel zijne
vrouw van haar twaalfde kind, zijnde een zoontje. Dit
griefde het ouderlijk hart, door de noodzaakelijkheid ,
om
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om ook dit kind, tegen overtuiging , te laaten befnij
den. Door aanmoediging eener Christen- vrouwe, aan
welke zij opening van zaaleen deaden, wierden zij bekend met de Leeraars te Yianen, die, naa het doen van
onderzoek aangaande de voorgaande lotgevallen en ge
lieden, op zich namen , hen in flipte-draginez
asader te onderwijzen. Do. WINTGENS nam die taak op
zich , in Augustus i 80 , en naakte tevens werk , om
in tijd en wijle LAPIDOTH niet de zijnen van een voeg
te voorzien; waaromtrent , evenwel, in-zambefln
een tijdverloop van twee jaaren zich geene gunflige uit
vertoonden. Meer dan cé ns booden zich de oud--zigten
lie dochter en zoon aan, om zich te laaten doopen, indien men bun flcgts eeltig bef{ aan koude bezorgen; doch
ook dit mislukte ; terwijl , van Jen anderen kant , de
bloedverwanten nu de onderfteunende hand meer en
meer begonnen te fluiten. In December 1804 beviel de
vrouw van LAPIDOTH van haar dertiende kind, zijnde
wederom een zoon. Thans drukte hen het zelfde bezwaar als. onlangs , 't welk zij toen (want het verhaal
is niet duidelijk) fchijnen overgef'capt te hebben, door
het kind te laaten befuijden. Doch nu was het een fink
van ernftiger overleg. Van den Benen kant deaden bloedverwanten flellige aanvraag omtrent de befilijding van
liet kind. Aan den anderen kant gaven 1 foogleeraaren,
over de zaak geraadpleegd, rot antwoord, „ dar , in„ dien LAPIDOTH z:jn kind liet befnijden , CHRISTUS
„ hem onnut was geworden." Dit laatfte gewijsde befliste de zaak. LAPIDOTH berigtte zijne dImflerdamfebe
naastbef wanden , dat liet kind niet zou befneeden worden;
meldende kort daarnaa zijn beluit, en dat van zijn ge
overgang tot de Hervormde Gemeente te Tinnen.-zin,te
Nu wierdt de zaak rugtbaar, en kreeg welhaast haar beflag : LAPIDOTII met zijne huisvrouw en drie oudfle
kinderen deeden voor Do. wINTGENS belijdenis van huif
geloof, en ontvingen , drie dagen daarnaa , tilt zijne
hand het doopzel, gelijk ook, in de zelfde bijeenkomst,
de overige tien nog jonge kinderen door Do. G. CRE1\IEII.
gedoopt wierden.
Dus luidt de hoofdzaakelijke inhoud des verhaals
van het veel gerugtsmaakende geval , hetwelk , door
onderfcheiden Christen - leeraaren , uit cie eigen verhaalen der bekeerlingen, en van elders ingewonnen berigten ,
zamengefleld , als Bene Bijlage gevoegd is agter de Leerre,
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rede, door den Eerw. WINTGENS ter deezer gelegen.
leid uitgefproken , over JOAN. I: 10 13; Leerrede,
die van 's Leeraars gezond verfland en Christelijke gezindheden getuigenis draait, doch , misfchien, naar het
oordeel des Eerw. Spreekers zelven, zonder de buitengewoone aanleiding tot dezelve , geene bijzondere aanfpraak
hadt , om door den druk algemeen gemaakt te worden.
Terwijl de ftijl , over 't geheel genomen , niet onbevaI.
lig is , dagt ons zeer zonderling en vreemd de uitdruk
welke de Eerw. \INTGENS, in zijne aanfpraak-king,
aan den gedoopten Vader en Moeder en hunne drie Kin
onder andere zegt : „ Wacht blijmoedig alles-dern,
goeds van dien God, die U in den Doop voor zijne re„ kening genomen heeft."
S.

T.

H. ROORDA VAN EYSINGA, Obfèrvationes nonnullae,
quibus transaclio de deliétis ex Jure cum Romano ui
Frifiorunl antiquisfimo, illullretur.

VAAN SWINDEREN,
,

I)isputatio Juris Groningan de

Famulis Domesticis.
genoegen kondigen wij deze twee Verhandelingen,
als proeven van welbettecden tijd aan de Academie
van Groningen, aan. Wij voegen het verflag van dezelven bijeen , zoo wel omdat zij beiden tot onze Vaderland
Rechten betrekking hebben, als om daardoor niet-iche
ye veel plaats voor andere beoordeelingen weg te nemen;
terwijl wij van eenige andere, vooral niet minder uit
proeven, meer tot de algemeene en wijsgerige-munted
behandeling van het Recht behorende, bij acne volgende
gelegenheid beloven verflag te geven.
De cerfle Verhandeling geeft ons eenige aanmerkingen
over het tranfigeren omtrent misdaden , en is in twee
deelen verdeeld , waarvan het eerfte over het Romeinfche , liet tweede over het oude Friefche Recht ten dezen opzichte handelt. Beide deelen zijn met oordeel ,
Tinaak , en vooral ineen zeer goeden Latijnfchen ílijl
behandeld. Wij zouden, wel is waar, in het eerfte gedeelte iets meer verwacht hebben, vooral daar de tegenwoordige Amfierdamfche Rechtsgeleerde H. G. NAHUIS
zijne, over dit gedeelte inderdaad volledigere, Verhandeling te Harderwijk zoo kort te voren had uitgegeven;
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doch het tweede gedeelte draagt zoo veele blijken van
lust, ijver en bekwaamheid in het nafporen onzer vaderlijke wetten en instellingen , dat wij deze Verhandeling gerust ter lezing durven aanprijzen. tiVij kun
echter niet ontveinzen, dat de titel dezer Verhande--ne
ling ons een oogenblik over de kinderachtigheid der
menfchen heeft doen glimlachen. De Heer VAN EYSINGA
heeft namelijk de goedheid , aldaar aan het Publiek te
berichten, dat hij Friesch Edelman is. Wij nemen de
vrijheid , dien Heer te herinneren, dat althans in de
Republiek der Letteren geen andere rang, dan die van
bekwaamheid, bekend is. Ten ware misfchien die Heer
het voor zulk een wonder hield, dat iemand van zijn'
fund , zonder op dc voorvaderlijke lauren te rusten ,
zijnen tijd wél befteedde, dat hij zulks om der bijzon
wille bekend maakte.
-derhi
Vooral niet minder is ons de tweede proeve , over her
Recht der Dienstboden in Groningerland, bevallen. De
Heer VAN SWINDEREN, dien wij met genoegen horen ,
dat zoo wel door zijne befcheidenhcid, als door zijne
naarftigheid en algemeene kunde, de Groninger Academie tot eer verftrekt, geeft daarin geen gering blijk van
zijne vlijt en naauwkeurigheid.
Na Bene korte , doch ter zaak dienende Inleiding ,
waarin hij onder anderen betoogt , dat de door hem gekozene ftoffe niet tot het recht van perfonen , gelijk
ARNTSENIUS en anderen gewild hebben , maar tot het
recht omtrent verbintenisfen , en wel bepaaldelijk tot
huur en verhuring , moet gebragt worden; terwijl hij
tevens aantoont, in hoe verre, behalven de Statutaire
Wet, niet alleen het Romeinfche, maar ook het naburig
Recht van nut kan zijn; verdeelt hij zijne Verhandeling
in vier Hoofdilukken. In het eeríle wordt de natuur
van het Contract: zelve , tus{chen Broodheer en Dienstboden , naauwkeurig bepaald , als behorende wel over
liet algemeen tot huur en verhuring van dienften (locatie
operaraam) zoodanig echter, dat deze verhuring uit de
Vet zelve eenige modificatie ondergaat , daar tot derzclver beflanddeelen aan de zijde des meesters ook behoort de verpligting tot het verzorgen van brood en
inwoning in het huis des meesters. Uit deze bepaling
van het Contract zelve worden eenige gevolgen , die
zoo wel uit het algemeen denkbeeld van verbintenisfen ,
als van huur en verhuring , eu bepaaldelijk van zoodanige
huur
,
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huur en Verhuring als tusíchen meester en dienstboden
plaats heeft , voortvloeijen , afgeleid. Het tweede
Hoofdlluk handelt over de gevolgen van dit Contract:
ten opzichte der verbindende partijen; in het derde worden de gevolgen dezer verbintenisfe ten opzichte van
anderen opgegeven ; terwijl de Schrijver eindelijk , in
het vierde, ipreckt over de wijzen, waarop deze verbintenis geëindigd wordt.
De Verhandeling is daarenboven , gelijk wij vernemen, onder voorzitting van den kundigen Hoogleeraar
A. J. D. VAN TWIST , uitmuntend verdedigd, en in
een zeer goeden Latijnfcllen ftijl gefchreven.
Wegwijzer zoor zulke Per/bonen, die aan de gerolgen 'e;:
jeugdeli/ke Il7ellust- zouden lijden; hoe zij weder tot Bene
volkomene geneezing kunnen geranken , enz. Uit het
Hoogduitsch. Te Nijmegen, bij J. C. Vieweg, i$o^.
In áao. 136 bl.

H

zeer wij ons overtuigd houden van het groot be
lang, ja onberekenbaar nut, om deze mede een der
nadeeligfte en verderflijkfle buitenfpoorigheden tegen te
gaan , en de te pas komende moreele en phylieke middelen aan de hand te geven, zoo tot ftuiting en uitroei••
jing van dit kwaad, als ter mogelijke geneezing van des.
zelfs gevolgen; geloven wij toch, dat het waarlijk eens
tijd wordt , om het, bij het daaromtrent, bijzonder zedert korte jaren , tot verveelens toe herhaalde , te laten
berusten , althans zoo lang tot dat men in ftaat zal wezen, om nieuwe gewigtige middelen omtrent het een eit
ander voor te Rellen. Het is zelfs niet onwaarfchijnlijk, dat juist deze veelheid der Schriften , waarvan de
meesten , ja bijna allen , op een' en denzelfden toon gehemd zijn, in een' zekeren zin meer kwaad dan goed
zal doen; ten minflen dat zij, op het einde, hoegenaamd „een indruk meer zullen maken, en met zoodanige onverfehilligheid aangezien worden, dat ze weinig
of niets zullen kunnen bijdragen ter bereiking van het
bedoelde oogmerk, indien ze niet daarenboven in de ge
verkeerde en fchadelijke uitwerking zullen-volgenc
hebben. Inzonderheid vermenen wij dit te moeten toepasfen op het voor ons liggend Stukje, van welk de
hoofdbedoeling des ongenoelwden Schrijvers is , Ot1A
LETT. 1305. aio. 12`.
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zijne Pillule corroborantes de Esfentia contra pollutions 1
en het restaureerend Poeder aan te prijzen , ten welken
einde hij de reeds bekende raadgevingen en waarfchuwingen uit andere Werken te zamen geflanst heeft, zoo
dat, gelijk ligt op te maken is , de inhoud niets nieuws
behelst; waaromtrent bovendien nog al eenige ongunilige aanmerkingen konden gemaakt worden ; dat, b.
v., de fpijzen , op de eene plaats aangeprezen , op eene
andere afgeraden worden; dat in een en het zelfde geval het Seltzer- en Spa - water wordt voorgefchreven ,
daar toch ieder Geneesheer weet, ten minflen behoort te
weten, dat de uitwerking dier wateren vrij aanmerkelijk verfchilt; dat aan de Lijders de zonderlinge raad
gegeven wordt , om NB vier uuren na het avondeeten na
bed te gaan; dat — — Doch wij achten het der moeite
niet waardig, langer bij een zoo weinig beduidend Gè=
febrift te blijven flilflaan , en bef uiten dus met den har
dat men eindelijk eens ophoude ,op onzen-telijknwsch,
Vaderlandfchen bodem, dergelijke vruchten voort te planten; die even weinig nut als heil kunnen aanbrengen !
,

Het Leven van GEORGE WASHINGTON, Uit deszelfs oor
Papieren , onder toezigt van BUSHROD tvAS--fpronglijke
HINGTON, zamengefleld, door JOHN MARSHALL, Opper richter in de Jereenigde Staaten , enz. Uit het Engelscl7,
door J. WERNINCI., Theo!. Dr. enz. te Londen. Met
Kaarten en Plaaten. I/Ic Deel. Te Haarlem, bij A.
Loosjes Pz. , 1805. In gr. 8vo. 344 bl•
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/ ASHINGTON , den grooten, den éénigen WASHINGV! TON , heeft het , bij diens leeven ,aan geen Leevensbefchrijvers ontbrooken, van dien tijd af, dat hij zich,
als denVoorftander, den Vcrdecdiger, den Vrijvegter zijner Landgenooten , in volle grootte vertoonde. Men
herhaalde 's Mans bedrijven, toen hij , met het eindigen
der jongstverloopene Eeuwe , zijn roemrijk leeven , in
bet vol bezit van den verworven roem , befloot. Traanen van eerbied , traanen van dankerkentenis en liefde
befproeiden zijn graf. Onze aantekening aan den voet
deezer bladzijde, Bene optelling behelzende van 't geen
hem betreffende gefcllreeven en vertaald is, zou eerie
lange lijst vertoonen, en ons Mengelwerk deelde, van
tijd tot tijd, mede in het gedenken, waardeeren en roemen
van
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van dien nimmer te vergeeten, nimmer hoog genoeg ge=
fchatten, nimmer volpreezen Man. — Kundfcliaps genoeg., lof in overvloed heen gegeeven, zou neen misfchi.en
zeggen , en die ftoffe veelerwijze uitgeput rekenen ; te
meer, daar hij, zelfs van de Engelfchen , wien hij de
Noord- Americaanfche Staaten ontwrong, nu veelal eenigzins op zijne waarde gefchat wordt.
Met dit alles verheugden wij ons , toen wij , in de
Engelfche Maandwerken, de nadere Leevensbefchrijving,
niet alleen aangekondigd , maar als een meesterfluk gepreezen zagen. 't Lecdt niet lang, of de Nederduitjèhe
Vertaaling deezes in 1804 uitgekomen Werks werd aangekondigd. Het Eerfle Deel daarvan ligt thans voor ons,
uit welks Voorberigt , met meesterlijke trekken door
den Schrijver van het oorfpronglijk Werk ontworpen
en hier vertaald, wij de weinige woorden van den Uit
Nederduitfche Vcrtaaling noodig agten hier-gevrd
plaats in te ruimen, als f{ rekkende om zijnen Landgenooten reden te geeven van eene verfchikking , die hij,
niet goedvinden van den Vertaaler , zich veroorlofd
reeft. „ Het terfte Deel, naamlijk, van het oorfpronglijke behelst een belangrijk verhaal van de voornaamfte
gebeurtenisfèn , den ilnaericaan/chen Oorlog, welke de
vestiging van dien Staat veroorzaakte , voorafgegaan ,
door welks uitvoerigheid veroorzaakt wordt , dat liet
Leeven van GEORGE WASHINGTON eerst met het Tweede
Deel eenen aanvang neemt. Dit heeft, zo niet dcAneri=
caanfche, althans zeker zelfs de EngelfcheLeezers onaaugenaam te leurgefleld , en ik meende goede reden te hebben om van mijne Landgenooten het zelfde tc verwacl
ten. Derhalven oordeelde ik het best, oni het Tweede
Deel van het oorfpronglijke het eerífe der Vertaaling te
doen zijn, en om liever de Gefchiedenis der rne; icn..z :fèhe Volkpiantingen , tot op den voor dezelve zoo beflisfenden Oorlog , als een bijvoegzel op liet Leeven van
den grooten WASHINGTON te doen ftrekken , achtende,
dat , hoe belangrijk en noodzaaklijk die Gefchiedenis
zij, en met het Leeven van den Held en Staatsman in
betrekking moge flaan, hij zelve egter op den voorgrond
verdient geplaatst te worden. — De Schrijvers van the
Mont lily Review, federd zoo veele jaaren voor uitmunt
tende Boekbeoordeelaars gehouden , deeden mij , door
hunne beoordeeling van het Eerfle Deel des oorfpronglijken , te vrijmoediger de bovengemelde verfchikking
maaM in a
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maaken." — Dit verfthikking maaken is blijkbaar geheel
iets anders dan liet veemen eener dikwijls niet aangeduide vrijheid om uit het oorfpronglijke íl ukken weg te
laaten.
Juist ligt voor ons het Stukje van the Month y Revieiv,
waarin die beoordeeling voorkomt. Wij neemen, daar
het tot flaaving dient van Bene even aangevoerde beden
ons de waardeering dier ftrenge Boekbeoor--king,e
deelaaren van dit Werk doet kennen, den aanhef over :
y , De nieuwsgierigheid , welke doorgaans opgewekt
wordt door nieuwe uitgaven van Leevensbefchrijvingen,
is doorgaans geëvenredigd aan het belang, 't geen men
felt in denPerfoon, wiens Leeven verhaald wordt. Nogthans is de weetgraagte der menfchen zodanig, dat men
dikwijls veel aandagts betlecdt aan breedfpraakige ver
vrij beuzelagtige bedrijven, in de gedag -meldingva
weinig beduidende perfoonen. — Verre in de-tenisva
daad van zodanige bijwoorden te verdienen , was het
CliaraC^er en waren de Daaden van GEORGE WASHINGTON, in vergelijking met welken Man weinigen onder
liet Menschdom , ten minfien in laateren tijde, zo uit
verdienden ,-itekndr Lvesbfchijng
en die op eerre zo uitfteekende wijze het zijne toebragt om
het Gefchiedblad te vullen en een eerwaardig voorkomen
bij te zetten. Indien, in dit geval, de aandagt, welke
het Publiek daaraan verleent, geëvenredigd is aan het
weezenlijk belang en de aangelegenheid des onderwerps ,
clan zeker moet de Leevensbefchrijving van WASHINGTON met geestdrift ontvangen worden en een zeer uit
-gebridnlopm."
De .Vederduitfche Vertaaler van dit Werk heeft zijne
taak zeer wel volvoerd , en , ten dienfte zijner Leezeren ,
hier en daar Gene ophelderende Aanmerking aan den voet
der bladzijden geplaatst. De Druk is des Werks waar
Afbeelding van den Held fchoon, en de Kaart-dig,e
van de Noordlijke Provincien der Vereenigde Staaten,
in dit Deel voorkomende, is wel uitgevoerd.
Dan dat wij het Werk, waarvan wij reeds zo veel ge;gd hebben , nader inzien. Te breedfpraakig zou liet
weczen , den Inhoud der Hoofdilukken , hoe zeer hoofd zaaklijk opgegeeven, plaats te verleenen. Het algemeen
beloop , met eene hier en daar ten voorbeelde uitgekoozene plaats, zal onze Leezers moeten vergenoegen, of'
IiWver dienen om de greetigheid na het Werk zelve op te..
wek-
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Nekken. Althans de taal van Menfchenregt, de taal der
welbegreepene Vrijheid, die wij hier hooren voeren, tegen geweld en onderdrukking ; de daaden , welke wij
hier zien volvoeren , om deeze te verdeedigen , geene te
befirijden, — zal elke Menfchen- en Vrijheidsvriend met
opbeuring leezen. Hij viert het Feest van Menfchenregt
en Vrijheid! — Het is, opdat wij 'er dit bijvoegen, altoos eerre wenschlijke en groote zaak in de Gefchiedenisfen, de voornaamfte Perfoonen zelven te hooren fpreeken, hunne eigene vertoogen te leezen. Dit moge eerie
uitvoerigheid aan dezelve geeven, welke, van des onkundigen , veelligt met den naam van langwijligheid be1 empeld wordt; dan elke beminnaar van gefchiedkundige waarheid zal aan die fchrijfwijze liet zegel zijner
goedkeuringe hanger..
Ongevoelig vinden wij ons weder tot prijzen opgewekt,
daar wij het Werk zelve nader zouden doen kennen. —
Dit Eerlie Deel is in drie Hoofdflukken onderfcheiden.
Het Eerfté houdt ons niet lang op bij de afkomst van den
jongen WASHINGTON, gebooren in Virginie den ^_2 van
Sprokkelmaand 1732, die, zijnen Vader op zijn tiende
jaar verlooren hebbende, Bene zogenaamde Engelfche opvoeding van zijne Moeder ontving, welke de uitsluiting van
liet aanleeren van andere taalen behalven onze eigene in zich
bevat; als landmeeter befteedde hij zijnen jeugdigen tijd ;
dan teflcns begon de neiging van zijnen geest zich vroeg
te ontwikkelen. De oorlog, waarin zijn Vaderland met
Frankrijk en Spanje was ingewikkeld, flak het eerst die
verborgen vonken aan , welke naderhand, met gelijken
glans en voordeel, een zo helder vuur werden. Vijftien
jaaren oud zijnde, verzogt hij zo dringend om in den
Fngelfchen Zeedienst te mogen treeden , dat men Bene
Cadctsplaats voor hem verkreeg. Dan de tusfchenkomst
van eerie vreesagtige en liefderijke Moeder verhinderde
den aanvang van zijne krijgskundige loopbaan. Negen
bereikt hebbende, werd hij tot den krijgs--tienjarc
dienst zijns Vaderlands opgeroepen , en tot AdjudantGeneraal van Virginie, met den rang van Majoor, aan
hij als Gezant tot de Franfchen op de Ohio-getld.Va
bedreef , en zijne cerfte krijgsverrigtingen , wordt omitandig befchreeven. WASHINGTON, wiens oorfpronglijke gehegtheid aan het krijgsleeven, door de toejuichingen zijner eerfle poogingen en krijgsbedrijven, eer toegenomen dan verminderd was , kon , bij het eindigen
M ni ,;
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van den Veldtocht, door het moedig en fijn gevoel va*
een' krijgsman, niet verdraagen, zich aan de laage verne.
dcring_,om in r oigilhikking voor de krijgslieden uit Engeland gezonden onder te doen, te Qnderwerpen. Hij verliet den krijgsdienst , en, zijn oudile Broeder geftorven
zijnde, werd hij bezitter van het latidgoed Mount Vernon,
In deezen flan lwisfel ítondt het gefchaapen, dat hij
liet Krijgs- voor het Landleeven zou verwisfelen. Dan
hij nam, op zeer lohijke voorwaarden, den krijgsdienst
Weder aan. Veragteloozing van zijnen raad had een deerlijke nederlaage ten gevolge, waarin hij de éénige Officier bleef., die in leeven en niet gewond was. „ De
Colonel WASHINGTON," om hier de woorden zijns Leevensbefchrijvers te bezigen, „ werd befehouwd als de
roem en het cieraad van het krijgsweezen, en zijne ach
groeide bij elke gelegenheid, waarin hij. zijne poo.-ting
gingen kon aanwenden. Zijn gedrag in deezen ftrijd werd,
algemeen geroemd; en het openbaar gevoelen zijner Lande
genooten was, dat, wanneer men zijnen raad gevolgd
had , de verwoesting op den dag der nederlaage vermijd
zou. geworden zijn." — Hij werd vervolgens in Mirginie
aangefteld tot Opperbevelhebber over de aangeworven
krijgsmagt ti met het buitengewoon voorregt, om zijne
eigene $tafocieren te benoemen. Zonder: oneere den
dienst kunnende aanvaarden , nam hij met blijdfchap de
aanflelling aan, hem door zijn Vaderland aangeboden.
Nieuwe onaangenaamheden bejegenden hem van wegen
de Engelfchien. De Luitenant -Gouverneur, aan wiens
bevel hij tot in de geringfte bijzonderheid onderworpen
was, Wierp, door onkunde of ftijfzinnigheid, WASHINGroN's ontwerpen menigmaal omver„ en gaf bevelen, die
niet dan met zeer veel gewaagdheid en moeite konden
uitgevoerd worden, Manlijk klonken zijne verdeedigin.
gen, -.- trouwhartig zijne raadgeevingen. De vrijmoedig.
beid., met welke hij de genomene maatregelen berispte,.
gaf den , ngelfchen Gouverneur aanfloot , die de berispiugenn voor een bewijs van gebrek aan agting voor hem
opnam.. Met dit alles zag hij gecne waarfehijnlijkheid
on op den duur in den dienst geplaatst te worden: het
pederleggen van zijne aanttelling kwam bij hem in ernítige overweeging; doch het vooruitzigt van eersen meer
werkzaamen dienst bepaalde hein om zijnen post nog
(enen veldtocht aan te houden.
Het
,
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Het welílaagen van dien veldtocht, het verdrijven der
Franfchen van de Ohio, veroorzaakte, in Bene groote
maate, een einde aan de vijandlijkheid der Indiaanen.
Zijn Vaderland was nu verlost van liet gevaar , waar
gedreigd was geworden. Het groot oogvlerk,-medht
waartoe hij in den dienst gebleeven was , zag hij bereikt.
Veel had zijne gezondheid geleden , en zijne huislijke
naaken vorderden zijne aandagt. IIij deedt affhaud van
zijnen post , tot groot lecdweezen der Officieren, die
onder hem gediend hadden. Dit gevoelen bepaalde zich
niet alleen tot de Officieren van zijn Regiment -- het was
algemeen in Virginie, en werd ook gevonden bij de Britfr/ze Officieren, die met hem gediend hadden. — Zijne
bedrijven moeten in het Werk zelve geleezen worden.
Niet lang naa dat WASHINGTON van zijnen krijgspost
nffland gedaan hadt , tradt hij in 't huwelijk met de
Weduwe van den Heer CURTIS ; eene Dame , aan welke
hij , zedert eenigen tijd, ten fterkflen verknogt was, cn
die, bij een aanzienlijk vermogen en fchoone geflalte , die
beminnelijke hoedanigheden bezat, welke huislijk geluk
te vege brengen, en met ftil doch vermeerderend geluk de
vreedzaame tooneelen van het huislijk leeven vervullen.
Op die tooneelen wenfchen wij onzen Held te zien;
en wat hem dezelve weder voor de woelingen des krijgsleevens deedt verwisfelen, verlangen wij na te gaan:
doch wij moeten daarmede verwijlen.
IIet Tweede IIoofdfhuk deezes Deels , alsmede het
Derde , befiemde de Leevensbefchrijver tot iets anders.
Het voorfchrift van TOUSSAINT heeft hij zich mogelijk
herinnerd, die wil, dat men in de Gefchiedenis de Gebeur
om licht over beiden-tenis/dCharvenig,
te verf reiden (*).
De Heer MARSHALL , bij den aanvang van het Ilde
I Ioofdit., merktop ,hoe de Voikplantingen nimmer flerker
en algemeener aan het Moederland gehegt waren, dan
naa den nu geëindigden Oorlog. Dan nooit was de
trap van gezag , welk het Moederland van regtswegen
over deszelfs Volkplantingen mogt uitoefenen, naauwkeurig bepaald. Zints lang was men 'er aan Be.
gewoon. Tegenfpraak ontmoette eene Belasting op liet Zegel , en bragt handelingen voort , die
Dwang
(*) TOUSSAINT , Rift. de P Iéademie, des Sciences & Belles
Let,tres de Berlin, 1769.
1\1 ni t
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Dwang ademden. — Deeze Belasting werd van eene op
de Thee gevolgd , die de eigenlijke bron geworden is
van den Oorlog tusfchen Engeland en de !Voord - flmericaanen. 'Vat des betreffende voorviel, wordt in het
Tweede IIoofdlluk voorgefteld , en in het Derde ver
veel , ten dien tijde , gefchreeven is-volgd.—He
over dien Volkstwist, zal men hier de worftelingen der
Vrijheid tegen Dwinglandij en Overheerfching met ge.
noegen Ieezen, en alzins ontwaaren, dat die twist een
twist was omtrent het grondbeginzel, en ook volkomen
op grondbeginzel werd aan den gang gehouden. De
flmericaanen bedoelden, blijkens alle de hier voorkomen.
de ilukkeu , geene affcheuring van het Moederland; zij
werden tot wedcrflandbieding en het handhaaven hunner
Regten genoodzaakt. Dan wij moeten onze Leezers niet
langer ophouden, maar tot die uitgewerkte Ijoofdfiuk.,
ken verzenden.
./3elangrijke Bijdraage tot de Ge%hiedenis der Regeering
vast ROBESPIERRE , behelzende het edelmoedig gedrag
van CHARLES DE LA BUSSIERE. Te 4mflerdam, bij
J. A. Meijboom, 1805. In gr. 8vo. 77 bl.

H

gordijn, zo menigmaal gefchooven voor de too.
etncelen des Schrikbewinds van ROBESPIERRE , eii
zo menigmaal weder opgehaald , wordt hier op nieuw
opgetrokken; doch met oogmerk om eenen Man te doen
kennen , die een verbaazend aantal Slachtoffers, voor den
bijl der Guillotine betlemd, van dit leevenscinde bevrijdde.
VON ARCIIENHOLTZ trok deeze Bijdraage uiteen Fransch
Werk, getiteld: CHARLES, ou Memoires Hiftoriques de11Zq
DE LA BL SSIERE , ex Employé an Cornmitté das Salut Public;
rêrrant de lute a 1'Hifloire de la Revolution Francaife, &c. redigés par M. LIENART , ; urisconfulte , Pe
r's , 1804 , plaatfte liet in zijn Hoogduitsch Maand
Minerva, geeft de herkomst op, en brengt, hein-werk
voldoende , bewijzen der Egtheid bij. Deeze, van
RóDERER ontleend, werden naderhand geftaafd door
de Schrijvers van het glournal de Paris: fchoon het
zeker de hoogt}e verwondering moet baaren , dat de
Redder des lcevcns van zo veele duizenden , waaronder
vecle Minnen en Vrouwen van Naam , -- waaronder
Madame BEA L HARNAIS , ilia i s 1 eizerin JOSEPHINE , —
gee`
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Beene bijzondere en uitfteekende vergelding daarvoor
ontvangen heeft , dan alleen van de Tooneelfpeelers,
die hunne leevensbehoudenis aan hem verfchuldigd waren. Men moet de bijzonderheden in dit Werkje leezen :
fchoon in dit Uittrekzel eene menigte van foortgelijke
gevallen ílilzwijgend voorbijgegaan , en, behalven de
vermelde gevaaren, veele intrigues en cabaalen , tegen
BUSSIERE gef need, niet vermeld worden.
Wij geeven alleen als hoofdtrekken op, dat hij, bij
de Dis'ifie der Correspondentie geplaatst, de pakken der
Befchuldigden met de letter G, die Guillotine beduidde,
die met D, Deportatie betekenende, en die met R, wel
Onderzoek te kennen gaf, in handen kreeg,-keRgtrlij
op een tijd, dat de Chef van zijn Bureau, even als hij
op de flraf- onttrekking bedagt was , en de vernietiging
van veele vomllsfen bewerkitelligde , door eerst eend
menigte van befchuldigingen te verbergen , en vervolgens te vernietigen. Verbranden vondt hij ongeraaden.
Hij ging op deeze wijze te werk. Tegen een uur naa middennagt , wanneer het Committé van Algemeen Welzijn
vergaderd was , ging hij, alle drie of vier dagen, naa ver
zijn entrée-billet aan de fchildwagten, na-tonigva
zijn bureau. Den flcutel tot hetzelve vondt hij op eene
beítemde plaats, welke met zijne eens met hem denkende <unptgenooten afgefprooken was, en ging , zonder
licht en gedruis, al tastelings, tot cie afgeflooten kas,
nam de papieren uit dezelve, en wierp ze in een emmer
met water , die op zijn last daar altijd flondt , onder voor
om den wijn bij liet ontbijt koel te houden..-wcndzl
Wanneer nu de papieren geheel geweekt en tot een brij
geworden waren , maakte hij 'er ballen van, vulde daar
zijne zakken , en ging zo dan Reeds , met het-med
aanbreeken van den dag , na de baden van Eigier ,
aan de Seine gelegen. IIier weekte hij de ballen nogmaals in zijne badkuip , en maakte 'er kleine balletjes
van ,welke hij nu uit het veufter van zijne badkamer een
voor een in de rivier wierp. Dit wegneemen der pak
ging na met min , dan met meer gevaars, en {'oms-ken
met de grootife hachlijkheid gepaard : wanneer hij 'er
meer dan vijftig dus hadt weggeruimd, bragt liet vinden vin liet pak tegen de Tooneclfpeelers hem in een
zeer groot gevaar van ontdekking ; doch 't geen hij ,
door behendig in Bene houtkist zich te verbergen, ont^Ini 5kwam,
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kwam, en daarin een zeer zonderling gefprek tusfcheii
ROBESPIERRE en anderen afluisterde (*).
Dagelijks werden door LA BUSSIERE gewoonlijk twaalf
van de twintig ingezondene Aden van Aanklaaging weg
Dit moest, in weerwil van de overal heerfchen--gedan.
de verwarring, in 't oog loopen. Een Brief van den openlijken Aanklaager FOUQUIER TINVILLE aan het Committé
van Welzijn, hier medegedeeld, zou ongetwijfeld den
dood diens edelmoedigen Mans bewerkt hebben, indien
de Val der Tijrannen zelven, vier dagen laater, zulks
niet gelukkiglijk verhinderd hadde.
Van den 22 Floreal tot den 9 Mesfidor, en dus in den
tijd van elf weeken, hadt hij 924 Procesfee vernietigd,
en daardoor even zo veelen het loeven gered; vóór Floreal 229; dus te zamen 1153.
Naa den val van rosrsPItRRE betradt L A BUSSIERE
een ander nog vreemder tooneel van Strafbevrijding voor
de ongelukkigen. Een zijner vroegere amptgenooten
Secretaris geworden bij den Volksrepreícntant I ,EGEN DRE , geweezen Vleeschhouwer , en door veelvuldige
wreedheden berucht, fprak hij , en betuigde zijne
verbaasdheid, dat zijn vriend bij zulk een Barbaar
plaats kon neemen. Uit diens mond verilondr hij de
bekeering deezes bloeddorfligen , en vernam de waarheid
(*) Ziet hier , Leezers ! een fchriklijk ftaaltje van den
helfchen geest, waardoor die Monfiers, als 't ware, fcheenen
aangedreeven te worden. In de zitting van dc Nat. Vergadering van 17 Sept . i793 fprak COLLOT D'nERBOIS „ Men
„ moest niemand deporteeren, maar allen, die zamenzwee„ ren, verdelgen, en hen in de aarde der vrijheid begraaven. Zij moesten allen in gevangenisfen geworpen, en
„ dan deeze plaatzen ondermijnd worden ; daarbij moesten
„ de lonten Reeds brandende zijn , om terllond alles in de
„ lucht te doen fpringen, wanneer zij of hunne aanhangers
„ nieuwe ondernemingen tegen de Republiek wangen mog„ ten." -- „ juist toen was het ," leezen wij verder met ontzetting, „ dat men in veele Gevangenisfan van Parijs bree„ dc en diepe graven maakte, onder het voorwendfel, dat
men de waterbuizen verbeteren wilde, die zich onder de
„ aarde bevinden; doch eigenlijk met geheel andere oogmerken ! " — De Parijzer Commune laadt ook te PiePus een fink land gekocht, om daar 15000 tot 20000 lijken
te kunnen begraaven. — —^ Doch wij wenden onze oogen af!
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Meid van dit zeggen. Hierop werd hij tweede Secre•
taris van LEGENDRE , weldra zijn Geheimfchrijver,,
zijn raadgeever, zijn vriend, en als 't ware zijn éénige
leidsman. Met diens medewerking bevrijdde hij in het
Departement der Charente alleen 154 Priesters, benevens iSoo andere Priesters , die als wederípannigen
na Cayenne moesten overgevoerd worden, en zich reeds
te Rochefort bevonden, gelijk ook i0000 Nonnen, die
door gansch Frankrijk gevangen zaten , en door de
maatregelen van LEGENDRE fpoedig haare vrijheid ver
LA BUSSIERE'S tusfchenkomst-kregcn.Gotlijsd
en medewerking , werden door gemelden Volksreprefentant over de 84000 gevangenen in vrijheid gefield.
LEGENDRE ontsloeg, naa zo veele bevrijdingen, zijnen
getrouwen vriend, raadgcever en helper, voorzien met
de beste getuigenisfen en aanbeveelingen, die hem evenwel, bij veranderde menfchen en zaaken, geen nut decden, offchoon LEGENDRE , als zijn befchermer, toch
heeds van groote waarde was : doch de dood van deezen maakte fchielijk daarop ook aan deeze befcherming
een einde.
Schoon de Franfche Uitgeever des Leevens van LA BvssiERr van diens tegenwoordige l4rinoede wel niet ronduit fpreekt, loopen de bewoordingen daar heenen om
zulks genoegzaam aan te duiden. Wij herhaalen het,
hoe zulks ons onbegrijplijk vreemd voorkomt.
J3uies'eri uit

Parijs, gefchres•enz in I °o: en
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door J. F.

Jude en laatfie Deel.
(Vervolg en flat.)

zijde der lieve Fanchon worden wij nu weder, door
Vandendeloop
des tiverks, naar de akelige bloedtooneelen van

x OnEsrir-PRE gerukt, welken wij zekerlijk in allerijl voorbiigef'ne!d zouden Lebben, zo 'er niet iets aanmerkelijks onze aan dacht inzonderheid getroffen hadde; naamlijk, dat de gehuurde moordenaars door zekere inmengfelen in den brandewijn ,
dien men hun fchouk , het zij Buskruid of iets dergelijks, tot
de vreesfelijke woede, waarin zij hunne koelbloedige moorden bedreeven , aangezet werden. Zekere Kruijer, welke als
een vreedzaam en nuchter perfoon, federt twintig jaaren, in
zijne buurt bekend was geweest, werd mede, op den gden
September van dat vreesfelijk moordjaar, in het Klooster St.
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fertnin gefleept, om aldaar eenige Geestelijken te nlasfacreí<.
ren, wanneer men hem alvoorens iets deed drinken, het welk
hem in eene foort van kortilondige razernij deed vervallen,
zonder eigentlijk dronken te worden; zijne woede was vergezeld met een onverzaatllijken moordlust, welke aan meer dan
twintig Priesters het leven kostte : deze perfoon overleed
zelf ééne maand daarna , zonder in al dien tijd geflaapen te
hebben. Deze Anecdote heeft de Schrijver ontleend uit zeker
Werk, betiteld. Hiftoire de la Revolution de France, par deu.z
11mis de la Liberté , à Paris chez Bidault, 't welk hij als het
uitgebreidfle en onzijdigile, dat over deze floffe in het licht
verfcheenen is, aanprijst. Over welke vreesfelijke Anecdote
de oude Dichter DELILLE, in zijn Dicht(luk Le Malheur et la
Pitlé, zich aldus uitlaat; welke regels, derhalven, tot ver.
klaaring derzelve, hier wel een plaatsje verdienen.

Les arts aident le meurtre, et celebrent les crimes.
Que dis-je La nature, 8 conzble de nos maux !
De tous fes elemens feconde nos bourreaux.
?

(De kun ren helpen moorden , en vieren de misdaaden.
Vat zeg ik? De natuur zelve, 6 overmaat onzer onheilen:
ftaat onze beulen met alle haare elementen bij.)
DELILLE blijft nog geduurig, volgends de opmerking van
onzen Schrijver, zijne opgeruimdheid en vrolijkheid behouden. Hoe zeer deze aanmerking ook tot de weinig belangrijke des Werks behoort, meenden wij echter onzen Leezeren,
die in den welfland van een' der beste Dichteren van Frankrijk eenig belang hellen, dezelve niet te moeten onthouden;
gelijk wij ook voor de liefhebbers der Danskunst met een
woord zullen opmerken, dat de oude en voormaals beroemde
VES•rRls, wiens Zoon en Kleinzoon thands op de Theaters
van Parijs uitmunten , de geweldige tours de force, welke thands
door DUPORT (*) in den finaak gebragt zijn, ten hoogtien afkeurt; waarbij de Schrijver echter eene zonderlinge Anecdote
verhaalt, hierin beílaande, dat de Grootvader, zijnen Zoon,
op zekeren tijd, dat de Schrijver zich mede in de Opera lievond en nevens hem zat, met de moeilijkíle luchtfprongen
tegen DUPORT ziende wedijveren, terwijl de laatíle echter
meest door het Publiek toegejuicht werd, zich daarover zeer
ergerde, en in de verfmaadendife uitdrukkingen tegen deze nieuwerwetfche koordedansfers - fprongen uitviel; doch , het gordijn
() DUrottr (zo lazen wij onlangs in een Fransch Journaal, ter gelegenheid van de beoordeeling van zeker Ballet) Duro .s a danfé ....
co,nnze on homwe qui a le diable an corps: nous ne trouvons pas d'aut, e expretfion. Wij moesten glimlachen cm de naïve uitdrukking e*
den dubbeizinnigen lof, die ook, misfchien, op ons Toonel zijne tee-

pasting heeft,
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dijn gevallen zijnde, zich op het Tooneel naar zijnen Zoon be-

gaf , dien hij over zijne nederlaag ten hoogften verdrietig
vond ,hem met deze woorden troostende: „ Volhard gij flechts
altijd bij de waare en groote kunst, die gij mij te danken
hebt, en die gij tot hier toe (en zo even had hij zich nog aan zijns
Zoons luclrtfprongen geërgerd) zo getrouwelijk hebt in acht
genomen, die het hart roert (op wat grond de oude Heer zijne kunst het vermogen om het hart te roeren korde toeichrtj.
ven, weeten wij niet; ten zij hij de in dezelve voorkomende
Pantomimes bedoeld hebbe) en niet dan door lieden van fmask
regt gevoeld wordt; en laat gij nu zonder nijd die nieuwer
goedkeuring der onbefchaafde menigte,-wetfchpringsd
door hunne armzalige Magito's-kunften, bekruipen;" waarbij
de Schrijver liet volgende opmerkt : „ Zo als de kunstijver
in liet eerst het vaderhart overmeesterde , even zo zegepraal
naderhand het vaderlijk gevoel over de overtuiging des-de
kurkenaars."
De overige reeks van Theatrale aanmerkingen gaan wij hier
voorbij , na derzelver plaats alleen voor de liefhebbers dier
ftoffe aangeweezen te hebben ; men vindt dezelve achtereenvolgende van bladz. 69-99. Voorts de, onzes bedunkens den
druk niet waardige, befchrijving van de ontvangst bij eenen
Restaurateur of Traiteur, die de beste Zeeviseh en Oesters
nahoudt, welke de Nedcrlandfche APICIUSSEN, tevens met den
prijs der voornaamfle Wijnen van Graves, enz. enz. van bladz.
104.—I 09 kunnen vinden. Daarop treffen wij weder eene Theateraanmerking aan, die ons bevestigt in onze reeds voorlange gekoesterde meening , dat 'er ná MOLIERE tot heden toe geen regt naii'e
Blijfpeldichter bij de Franfchen is opgellaan. Dergelijke aanmerkingen fmaaken ons bij uitneemendheid in dezen Autheur,
wijl hij daardoor, naar onze gedachten, ten duidelijkflen een
goeden fmaak aan den dag legt. Indedaad het Comiesch Tooneel heeft ná MOLIERE, die den wanren naïven geest, welke
daartoe behoort, zeer juist getroffen heeft, denzelven geheel
verlooren , en door eenige fcherpzinnige gezegden , die men
ons nu voor befchaafde Comiefche trekken wil uitventen, niet
kunnen vergoeden.
De Kerk Notre Dame en het Pantheon trekken vervolgende
des Schrijvers opmerkzaamheid, en wij verneemen, uit het•
geen hij daaromtrend meldt, met veel genoegen , dat men dezelve weder niet de fraaije Schilderijen van TITIAAN, VAN LOO, LE
suEUR en andere Kunflenaars verfierd heeft. — Van den
bovenflen Coupel van liet Pintheor geniet de Schrijver het
ruime uitzicht over geheel Parijs. Zij , die nooit in die Stad
geweest zijn , kunnen zich echter een genoegzaam denkbeeld
vormen van het uitzicht, welk men van den Coupel van dit
Gebouw heeft, ingevalle zij flechts het Panorama dier Stad,
toen het alhier vertoond werd, bezichtigd hebben; eerie uit.
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vinding, die,. behalven het uitneemend Kunstvermaak, deft
grootíten roem verdient , wijl ze ons , zonder kosten en moeite, in haat helt, om van verre afgelegene plaatfen met de<
zelfde zaakelijke kennis te fpreeken , alsof men 'er zich werkelijk in perfoon bevonden hadde. — De Schrijver bezichtigt voorts de onderaardfche gewelven in dat Gebouw, wel.
ke tot begraafplaatfen van groote Mannen ingerigt zijn. De
graven van VOLTAIRE en ROUSSEAU zijn de eenigfte, die nog
aldaar, en dan nog wel in hout, gevonden worden. Het lijk
van MARAT, dat eenigen tijd naast dat van VOLTAIRE gelegen
heeft, is van daar naar het Vildersveld overgebragt. Welk
een verfchil van denkwijze over een zelfde onderwerp, in
onderfcheidene tijdsomtlandigheden! — De Schrijver maakt
hier de ;volgende ernflige aanmerking, die wij ook gaarne
affchrijven, wijl het juist deze foort van aanmerkingen zijn,,
die wij gaarne in dit Werk, en in den geest, waarin zij gefchreèven zijn , leezen: „ Heden konde ik mij in het Pantheon
weder eens regt levendig vertegenwoordigen , welk een onhertlelbaar nadeel de verwoesters, der eerie goede oogroer.
ken van de Omwenteling aan geheel Europa veroorzaakt heb
Natie in dien tijd wijs en rechtvaardig genoeg-ben.Wardc
geweest, om zich met de hervorming van cone gematigde
Conflitutioncele Monarchie te vergenoegen, en hadde men
zich van alle die groote, federt dien tijd zo fchandelijk verkwiste vermogens, dier krachtdaadiglij!k werkzaame en vatbaare Natie veeeten te bedienen tot beter onderwijs, tot wanre kunstbefchaving en oprigting van groote Nationaale Ge.
denktekenen op de verheven wijze der Romeinen en Grieken —
welk een hooge fchool, welk een alles bezieiend voorbeeld
zoude zulks voor geheel Europa geworden zijn ! Thands
zijn, door die woeste toedragt der zaaken, alle denkbeelden meer verward dan ooit, alle ijver voor wijze hervormingen is onderdrukt, alle moed en íinaak voor groote, fchoo.
ne, duurzaame onderneeniingen is uitgeblusclu."
Tusfchen beiden vinden wij al weder gelegenheid om ons
over de gevolgen der rustelooze tijden te bedroeven, door,
roet den Schrijver, liet verwoeste weleer zo fehoone Bois de
Boulogne aan te flaaren , en met verdriet het verval van het
eertijds bloeijende Dorp Pa.srj, en der Porselein-fabriek te
Sevres, even buiten Parijs, te bejammeren. Van het voormaalige aangenaame St. Cloux wordt weinig gemeld; alleenlijk
verneemt de Schrijver, geduurende zijn kort verblijf aldaar,
van eenen Roskammer, den grooten 13naak, welken noNA•
PARTE , benevens zijne Broeders en Generaals , voor Engelfche
rijd- en jagt- paarden en honden heeft ; van welken gemelde
Roskammer (die het zich naast hun wel liet fmaaken; dat is ,
die in hun gezelfc;tap fwaaklijk at) hem verzekerde, dat de
eerstgenoemde omtrend tweehonderd van elks op stal had.
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Aanmerkelijk: en lezenswaardig is de omftandige befchrijving van een in het openbaar, op de nieuw ingeftelde wijze,
gehouden Crimineel Rechtsgeding. _ Ter gelegenheid van
des Schrijvers laatde bijwooning eener Confulaire Asfem.
blée, maakt hij , over het plaatfen van geleerde Mannen in
Staatsambten, de volgende oordeelkundige aanmerking: „ Ik
kan mij over deze plaatfing van wanre Geleerden in de Staats
waarin zij toch eigenlijk niet dan zeer middelmaatige-ambten,
rollen fpeelen, en waarbij zo veelerleie armzalige verflrooijingen hen van hunne weetenfchappen aftrekken, juist niet
verheugen. De weetenfchap zelve • die zij anders met warmen
ijver, en met getrouwe aanwending aller vermogens en van
hunnen tijd, ernfliglijk en kragtdaadiglijk beoeffenden, wordt
ten laatften voor hun Bene onverfchillige zaak," enz. --Wij kunnen niet voorbij, hier nog in te lasfchen, wat hij al
verder zeer menschkundig over de behoefte van den wanreie
Geleerden zegt: „ Aan den waaren Geleerden ledigen tijd en
rust in een' he haaglijken welftand te verlchaffen, opdat hij,
vrij van lange zorgen en onafhanglijk van de befcherming der
minderen, gchcellijk voor zijne letteroeffeningen zoude kun
dit fchijnt mij toe het weldaadigile te zijn, dat de-nelv:
Staat en Regent, ter bevordering der Weetenfchappen , en tot
aanmoediging en belooning der waare Geleerden, doen kan.
.Jdere burgerlijke en flaatkundige betrekking brengt hein in
eersen kring , waarvoor hij, wat zijn perfoon betreft, of niet
gefchikt is, of die — al ware dezelve voor hem gefchikt -voor hem en zijne letteroe ening nadeelig kan worden. En
hoe ligslijk wordt alsdan niet ook een beroemde naam, wiens
roem flechts de weetenfchap en niet den mensch kenmerkt,
gebruikt , om aan flegte bedoelingen meer gezags bij te zet
Deze aanmerking komt ons zo waar en zo belangrijk-ten!"
voor, dat wij die, als een grondregel tot het wél vervullen
van Staatsíimbten, aan elk, die daarin eenig belang fielt, (en
wie toch, die over den voor- of nadeeligen invloed van eene
zo hagchelijke keuze op de welvaart van een geheel Land
nadenkt, zou daarin geen belang Rellen ?) gerustelijk aanprijzen.
Moord en Zelfmoord worden hier als zeer gemeen onder
de mindere burgerkiasfe en liet gemeene volk voorgefleld;
zo dat liet groote net, 't welk langs de Sevre -brug getrokken is, om alles op te vangen , dat de flroom van Parijs al
medevoert, zelden eenen avond wordt opgehaald, of men
trekt 'er een lijk mede op; ook is aldaar eene bijzonder
daartoe beflemde plaats, ter fchouwing van de opgehaalde lijken. — Een zonderling, in zijne foort kluchtig Voorval
van dien aart gebeurde, terwijl REICHARDT zich aldaar bevond. Een Man klom, zonder gezien te worden, op de,
in de gedaante van een' praalboog gebouwde, afzonderlijk
ftaande poort St. iJiartin; en toen hij zich van boven wil.
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de nederliorten, riep hij vooraf overluid: Prenez garde, pt-i .
fans! ce n'est pas t2 voos que j'en veux. Op dat oogenblik fortte hij zich om laag, en bleef dood op de plaats liggen.
Hij bezoekt St. Germain, in welks Kasteel weleer de verban
Koning JACOBUS 1I, door gunst van LODEWIJK XIV,-neEglfch
gehuisvest was; welke laarfte dit fchoon Landhuis verliet,
om, met onnoemlijke kosten, de dorre oorden van Yerfailles in een Eden van kunst en fehoonheid te hervormen;
en wel, gelijk men zegt, omdat hij het voor een liegt voor
hield, dat hij , van het Kasteel af, den toren der-tekn
Abtdij van St. Denijs , de begraafplaats der voormaalige
Koningen vaii Frankrijk ; altijd voor oogen had. — Daarop
fpreekt de Schrijver van het thands door den Keizer, om
deszelfs eenzaamheid , zeer beminde Malnsaifon , hier omfchreeven als een treurig, onaanzienlijk, oud, flegt gebouwd
Landhuis , in het vlakke , open veld aan den landweg, in
een kaal en onvruchtbaar oord, en rondsom met breede gragten en een hoogen muur omringd. Voorts van de geduurende zijn verblijf te Parijs plaats hebbende modes in de kleederdragt der Dames ; doch , daar die dagelijks verandert,
achten wij het onnoodig, iets van dezelve aan te teelenen.
Het prachtig Hotd1 Van LUCIEN BONAPARTE treft vervolgende
onze aandacht , en wij bewonderen met den Schrijver den
(maak voor de Schilderkunst , welke in hetzelve heerscht.
Hij doet ons voorts ter loops het Chara er van JosEPII BONAPARTE als zeer achterhoudend, en in tegendeel dat van den
Zeeman JEROME BONAPARTE als gul, vrolijk en los kennen;
fpreekt ook flegts ter loops over een onderwerp , waard
oortrend waarfchijnlijk veelen met ons hem gaarne brecder zouden hebben willen zien uitweiden naaislijk over
de Nationale Boekerij en het Kabinet van Oud/zeden, waarvan
zo veel te zeggen viel! en, in de plaats daarvan, vinden wij
eene niets waardige misleiding en oud verlieten grapjen , dat
men aan Madame DE GENIIS weleer eens gefpeeld hadde.
Wij zullen hiermede onzen, in de daad voor eiken Leezer,
op eene of andere wijze , aangenaan:en , Reiziger vaarwel
zeggen, en, daar wij hein nu op de Straatsburger diligence
zien flappen, en voorts zijne thuisreis over Straatsburg,
Carlsruhe en Darmftad , naar Franc fort zien vervorderen , van
dit Werk met dien wensen feheiden, dat hij, of eenig ander
bekwaam en van zo goede adres/en voorzien Schrijver, ons
meer dergelijke aangenaame Befchrijvingen van de voornaamtle
Hoofdfleden van Europa bezorgen moge, wier leezing ons,
zo wij 'er meer mede voorzien wierden , niet geringe kosten ,
met den tegenwoordigen fiaat der befchaafde waereld , de
zeden van derzelver inwooneren, en de thands nog leverde
beroemde mannen, beter dan of wij zelven aldaar tegenwoordig waren, bekend slaaken kan,
Ijk
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Ik ben ook in Parijs geweest. Naar het Hoogdatitsch. I/Ide Deel.
In den Hage, bij J. Immerzeel, Jun. la avo. 114 bl.
onaangenaam vonden wij ons uitgelokt, om met derf
N jetZwitzer,.dien
wij na Parijs vergezeld hebben in de twee

voorgaande Deeltjes van dit Werkje (*), anderwerf ons daar
been te begeeven , in de verwagting van 't zelfde leerrijke en
mensch- en kunstkundige te zullen ontmoeten. Bedroogen hebben wij ons niet gevonden, en , hein in zijne omwandelingen door, en vertoevingen op veele plaatzen in die Hoofdílad,
eene kleine wereld op zich zelve, vergezellende, bij veel op.
merkenswaardigs ílilgelinan. Wij.herinneren onze Leezers ,
dat zij zich in 't jaar Igol daar met den Reiziger bevinden.
Wat 'er van de Wijze zijner befchouwinge zij, kan ons de
aanhef van dit Deeltje leeren. „ Wie is haar gelijk, deze groote
Stad, de vermogende, welke magt gegeeven is over alle talen
en volkeren der aarde! om wier gunst koningen fineeken, en
van wier tooverkelk de zonen des rijkdoms dronken worden 1
die zich bekleedt met den buit der overwinning, en zich op.
tiert met vreemd goud en juwelen ! wier menfchenvloedeii
ruisfchen als het geluid van een groot water, als de item van
tenen forfchen dondertag ! — Ir, der daad, haar uitwendig, dat,
wat haar voor het voorhoofd gefchreeven fiaat en voor aller
oogen zigtbaar is , bevat voor den vreemdeling reeds zoo
veel geheimzinnigs en oefening der wijsheid, dat ik het genot
haarer verborgene bekoorelijkheden niemand benijde , voor en
aleer ik deze uitwendige onderzocht hebbe. Derhalven niet aan
de tafelen der grooten, niet in den kring van bijzondere fanlilien , noch in den omgang met geleerden, al ware mij die ook
vergund, zal ik in de eerfile plaats het karakter dezer hoofd fad en de denkwijze van derzelver bewoonders nafpooren;
maar op flraten en openbaare plaatfen , waar men flechts oogen,
die zien, en ooren , die hooren kunnen, noodig heeft, om den
geest des volks te vatten , die zich in gaan en ftaan , in gebaarden en fpraak, handel en wandel, tijdverdrijf en arbeid,
bij vrolijke en droevige tooneelen, kortom overal openbaart,
waar de menfchen zich onbedwongen en in grooten getale beweegen. — Hier vertoonen zich aan den vrijen befchouwer,
op de in 't oog loopendfle wijze, de afwijkingen van de zeden zijns lands, die hij niet onbemerkt laten kan, offchoon
de inboreling , wien dezelve natuurlijk of alledaags voorkomen, op dezelve ook niet letten moog; hier kan hij meniger►
zeldzaamen trek opmerken , waarover in befchaafder gezel
dikwijls, uit la maniere de vivre, of vaderlandslief-fchapen
de, voor den buitenlander een (luier geworpen wordt. Want:
hief'
($) Zie hier boven bI. 21g.
LETT. 1805. N0. I2.
Na
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hier veinst men het allerminfte , of althans voor den Rillen aa*.
fchouwer niet, om dat men hem niet opmerkt. Veinzerij ech.
ter, hoe gemaklijk zij den geenen bedriegt, dien zij in het
oog heeft, is dikwijls voor hem, op welken zij niet gerigt is,
een helderder fpiegel van de ziel, dan de ongeblankette eerlijkheid. Zo men wil, kan men nog het voordeel bijbrengen, dat men op de openbare 11raten fpoediger den rug aan de
valschheid kan toekeeren en dezelve vergeeten, dan in gezel•
fchap, alwaar men menigmaal uuren lang zich ophouden, eit
in deszelfs vergiftigden dampkring zich benaauwen moet."
Breeder weidt onze Wereldbefchouwer hierover uit; dart
het voorgaande vonden wij goed af te fchrijven, als aantoo.
nende wat men hoofdzaaklijk van hem te wagten hebbe. Met
genoegen zouden wij onze Leezers met hem brengen in de
Kunst- Gallerij , in de Nationale Bibliotheek, in een' en anderen Schouwburg, met hem rondwandelen, en in zijne op t
werkingen deelen, die veelal gansch oorfpronglijk zijn. Wij
toeven hun een oogenblik in het Mufeum. „Men treft," fchrijft
hij , „ minder arbeidende kunílenaars aldaar aan, dan de be.
roemde verzameling (elders door hem befchreeven en beoordeeld) zou doen verwachten. Een ouden man vinde ik 'er al.
tijd het eerst en 't laatst, die onvermoeid copiëert, en vermoedelijk zijn zwakken arbeid voor geringe kunsthandelaars voor
zijn dagelijks brood maakt. Het behaagt echter niemand, hem
te berispen; is zijn arbeid niet lofwaardig, zo verdient de
beweegreden van denzelven verfehooning , zeggen de Franjclren, en toonen daarin waarlijk een edel verfland. Des te
luider fpotten zij echter met een paar Duiafchers, die onlangs
herwnards kwamèn, en met eene woede, gelijk de wolf het
fchaap verfcheurt, op alles aanvallen, wat een naarr,, heeft, en
RUBENS en RE?ngANDS bj douzijnen wegpenfeelen , met eene
praktijk, die geheel Parijs in verwondering brengen Knoest. -•
'Er bevinden zich aldaar ook verfcheiden jonge vrouwen,
welke fchilderen ; ik kan echter bij geen derzelven 'er toe ge
om te zien wat zij uitvoeren: want om het zeldzaame-raken
hiervan, dat bij het fchoon gedacht zo dikwijls anIere rede.
tien doet vermoeden, werken zij thans alle in de hoogte, alwaar zii op bijzondere daartoe ingerigte plaatzen zitten. Ziet
men echter haar' arbeid niet, zoo biedt evenwel de fchilderigtigL houding , die zij zich op dit kleine fchouwtooneel
veeeten te geeven , eenigertnaa'te eene fchadeloosflellende ver
aan. Het gefchiedt menigmaal ook bij geval, dat Zij,-tonig
verzonken in gedachten, fomwijlen een' franijen voet over de
'loerplank uitfleeken, waardoor menig oog afgewend wordt,
dat llechts herwaards kwam om gefchilderde vormen te befchouwen ; maar geen flak trekt haare fprieten fneller in, dan
zij het voetje, zoodra zij haare Verftrooijing bemerken. Ge.
meenlijk ftaat op den trap van den toegel bij ieder deezer
fchil-

IK BEN OOK TE PARIJS GEWEEST.

55J

fth+klerlievende meisjes een kennis, die door behaaglijk onderhoud haar den tijd kort, waartoe de voorbijgangers, zoo als
ik zelf ondervond, meestal tot aanleiding gekoozen worden-:
want toen ik mij in 'naare nabijheid bevond, merkte ik dat
Yuen over mij fprak, en toen ik in gedachten de oogen, gelijk Eumolpus bij PETRONIUS , ad arcesfendos fenfus ophief, hoor.
de ik zeggen : maintenant it cherche, ft on le regarde. Het
geen mijne . ondervinding bevestigde, dat men een ander het
liefst daarvan befchuldigt , waartoe men zelf het meest gen igd is."
Veelvuldig, en van den gewoonen trant zich verwijderende,
zijn de beoordeelingen, welke onze Zwitzerfche Reiziger van
Oudheden , Beelden en Schilderijen geeft , en men zal ze,
fchoon hem niet in alles bijvallende, met genoegen leezen,
Wij geeven alleen, en ten Hotte, dit weinige: „ Wanneer de
volksftem in kunstzaaken eenigzins geldt, en wettelijkheid
kan Iaen dezelve dáár niet ontzeggen, waar zij niet vooringenomenheid of invloed van anderen , maar opregte uitdrukking
van eigen natuurlijk gevoel is , dan hebben de kleine Nede„landers, in allen opzigte, eene hooge waarde: want ik zie eitijd de groote menigte der befchouwers het langst voor dezelve verwijlen, en, wanneer zij zelfs de geheele zaal doorgegaan zijn, toch nog eenmaal voor dezelve terugkomen, alsof
zij bij voorkeur den indruk derzelve medeneemen wilden.
Dit voorregt, van den groóten hoop te behangen, zal de Nederlandfche Schole ook behouden , zoo lang 'er een groote
hoop is, die van de Schilderkunst enkel werking op het oog
begeert , en in den zinnelijken fchijn zijn vermaak vindt, en
niet zoo aanzienelijk denken kan als LOBEwIJK DE XIV, die de
drollige boeren van TEINIERS niet bij zich dulden kon , vermoedelijk omdat zij met zijne koninglijke tegenwoordigheid niets
gemeens fcheenen te hebben ; of zoo lang deze groote hoop
niets van den (maak weet, die van het onzigtbaare begint te
fpreeken, eer hij nog het zigtbaare beoordeeld heeft; zoo lang
dezelve ook niet in alle kunften flechts eene denkbeeldige po±zij zoekt , gelijk thans door anderzins verdienstLike mannen
gefchiedt met dezelfde partijdigheid, waarmede men vóór deitig janren nog de deugd tot hoofddoel van het fchoone meende
te moeten maaken. Douw, NETSCYIER, TERBURG, LE DUC en
alle de meesters , die welvoegelijke handelingen uit het burgerlijk leeven, met de bijzondere vleezigheid, liet koloriet, bevallig licht en de ronding der Ncder 'an-3e, s daarilellen , zijn
het, die ook het volk alhier behangen; doch zij moeten ook
welvoegelijk zijn: want osTADE's tabaksgezelfchappen en a>? oI WER'S al te afzichtelijke voorwerpen vinden geen bijva].”
Wij twijfelen niet, of deeze drie Deeltjes , want dit is het
laatfte, leveren Zakboekjes op, die onderhond, leerzaam onderhoud, bij Bene aangenaame inkleeding, verfchadén.
-
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Briefivis/eling van SAMUEL RICHARDSON, Schrijver van Pamela,i
Clarisfa en Grandifon. Voorafgegaan door eene Levensbefchrij..
ving, en Beoordeeling der Werken van dien Schrijver, door
Mej. ANNA LIETITIA BARBAULD. Uit het Engelsch. Ijle Deel.
Te 4rnjler•dam, bij J. v. d. Hey, 18og. In gr. 8vo. 406 bi.
o groot is het getal der Beminnaaren van de Schriften van
Z
in ons Vaderland, dat wij aan den opwijlen
gang van het aangekundigd Werk niet twijfelen , bijzonder
RICHARDSON

doordien deszelfs vertaaling in zeer goede handen gekomen is,
en voorts op de duidelijkheid en keurigheid der uitvoering
geene aanmerking vallen mag. Tegen over den titel ontmoeten wij een weluitgevoerd Portrait van den vermaarden en tevens beminnelijken RICHARDSON: ook fchijnt het ontwerp te
zijn , de Drie volgende Deelen eveneens met eene Plaat te verzieren. Welk een vloed van noemenswaardige Romans, Zedelijke Verhaalen, en foortgelijke voortbrengfelen van vernuft
en fmaak, zeden de uitgaave van RICHARDSON'S Werken in druk
verfcheeneri is ; nog ftaan zijne Meesteruiukken, en die van
zijnen Mededinger FIELDING, in hooge achting; worden zij,
ondanks -de gebreken, die duidelijker uitkomen ,nu 'er de glans
van nieuwigheid afgaat, als Vraagbaaken in hunne foort aan.
gezien; en behangen de zulke wel het meeste, die op foortgelijken leest gefchoeid zijn, of van daar hunne kleur, houding en beelden ontleenen. Ook is het, voor de zaak vair
IVlenschkunde en Zedelijke Wijsbegeerte, onzes achtens, van
geen gering belang, nader bekend te mogen worden met zo
beroemd een Man als RICHARDSON Was, zo dat wij de ontwilikeling van zijn vernuft , de aanleidingen of bouwflof zijner
Werken, benevens den voortgang van zijne vermaardheid Zee
en ingeleid worden tot zijn huisfelijk leven, ia-renk,
een gezicht erlangen beide van de kracht en zwakheid zijns
harten. Geen beter middel laat zich hiertoe denken , dan de
uitgaave eener uitgezochte reeks Gemeenzaame Brieven, ver
voorgegaan door eene Levensbefchrij ving, van eetie-gezldof
kundige hand gefchreeven, die geheel den gezegden voorraad
van 's Mans Correspondentie doorbladeren konde, en de ver
bouwbof met fmaak en oordeel te behandelen wist. -gader
Zedert de uitgaave, naamelijk, der Pamela (in 174.0) ver.
kreeg zijne Briefwisfeling met talrijke Vrienden en Verwonderaars, in het oog van kICHARDSON zelven, die waarde, dit
hij de inkomende (lukken te gelijk met de affchriften van zijne antwoorden getrouw bewaarde , en aan de uitgaave van
deezen bundel , met de vereischte kieschheid , (naar het fchijut)
bij wijlen dacht. Maar het bleef bij dit enkel voorneemen,
en de papieren geraakten na zijnen dood in handen van zijne
Dochter ANNA RICHARDSON , na wier verderf (in 1804) de Kleenkin-
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kinderen deezen voorvaderlijken fchat geërfd, en voor aan.
.zienlijk geld aan Benen Londenfchen Boekhandelaar hebben
afgeftaan, door wien de fchifting, en uitgaave van liet Werk,
aan Mej. BARBAULD is aanbevolen. Geen twijfel is 'er dus
aan de echtheid van hetgeen men ons in deezen bundel ter
leezinge aanbiedt; en , zo al de geflrengere Zedekunde dit
zorgvuldig wegleggen en opflapelen van eenen (chat niet al.
roos onzijdige loftuitingen zijner Vrienden in RICHARDSON wraaken moge, wij echter onthouden ons te liever van den ver
hardheid te gispen, nadien de geur des-dienfljkMamt
toegezwaaiden wierooks den nlensch zo ligt bedwelmt. Hoe
het zij, aan gezegde zijne zwakheid zijn wij het overblijven
deezer Briefwisfeling, en alzo dat voorrecht verfchuldigd, dat
wij, dezelve leezende, ons verplaatzen kunnen in het midden
der voorige geflachten , en hunne denkwijze, werkzaamheden, vooroordeelen, gebreken en deugden waarneemen moge. Maar eer wij ons ons daartoe inlaaten, hoopen wij geenei ondienst te doen aan onze Leezers, met hunne aandacht
te vestigen op RICHARDSON, en diens Levensbefchrijving, die
wel, in den gewoonen zin des woords ,weinig merkwaardigs
geene fchitterende bedrijven, en een ítil leven behelst, dan
toch door haaren wijsgeerigen flempel, bevallige inkleeding
van kleene bijzonderheden, en bijgevoegde fchrandere beoordeeling van 's Mans Character en Werken , zijne gedachtenis
en de pen van Mej. BARBAULD vereert.
Niet zonder Benige afgunst noemde voormaals ALEXANDER de
Groote ACHILLES daarom gelukkig, dat hem in -zijn leven PATROCLUS tot eenen Vriend, na zijnen dood HOMERUS tot den
Dichter zijner heldendaaden was ten deel gevallen (*): maar,
buiten dusdanig inmengfel van benijdinge, verheugt het ons,
van RICHARDSON te mogen zeggen, dat hij in een aangenaamen kring en bloeiende vriendfchap der bevallige Sete onfchuldig leefde, en na zijnen dood door de inneemende pen
eener oordeelkundige Dame gefchetst, en door haare minlijke
hand als 't ware op nieuws ingeleid is bij het Nageflacht ,
dat zijne Werken hoogfchat.
Na een gepast overzicht van de Gefchiedenis der Romans
vóór RICHARDSON, die in dit flag van fchrijven een nieuwen
weg zich gebaand heeft ; na eenige fchoone aanmerkingen
over de drieërleie wijze, waarop dusdanige verdichte Verhaalen (uit den mond des Schrijvers, van den Held, die het onderwerp uitmaakt, of ook in Brieven) kunnen worden opgedischt, r tekent Mej. BARBAULD den Heer SAMUEL RICHARDSON als eenen Man, „ met wiens naam en vernuft, geene
„ Eng_ifche , en weinige Buitenlandfche Leezers onbekend
„ zijn , en die een voorbeeld was, onder ontelbaare andere,
„ van
,

(*) PLUTARCHUS
M. Cap. I2,

£x.

in Vita ALEX. ai. Cap. I$. & ARRIANUS de E. ped
Nn 3
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„ van natuurlijke gaaven, die zich zelven den weg tot roem
„ gebaand hebben onder den druk van bekrompene omftandig.
heden , het nadeel eener duistere geboorte, en het gebrek
van eerre deftige opvoeding." Zijn Vader was een zeer
braaf Iran, van beroep een Schrijnwerker,) toenmaals meer
dan daarna in Engeland onderfcheiden van dat eens Timmer.
mans) die , bij gelegenheid dat de aanlag van den Hertog
VAN MONMOITH op de Kroon mislukte, en deezen zijnen
Vriend het leven kostede, vermoedelijk uit hoofde van ilaatkundige redenen , zich verpligt vond, van Londen naar Derby/hire te verhuizen. Aldaar werd onze SAMUEL in 1689 ge
zonder dat de bepaalde plaats bekend is, waar hij ter-boren,
wereld kwam. Hij zelve maakte 'er, onzeker waarom, altoos
een geheim van, fchoon hij zich anders de duisterheid en bekrompen toefland zijner eerfle levensjaaren niet fchaamde.
Overeenkomflig met zijne neigingen, wierd hij in den aanvang
beflemd tot den Kerkdienst; doch eenige zeer zwaare verliezen
noodzaakten zijnen Vader, hem, op zijn 55 of i6de jaar, de
keus tot een ander beroep voor te (laan, die nu, almede ter
voldoening van zijnen leeslust, zich tot den Boekhandel bepaalde, hebbende hij alleen het gemeene fchoolonderwijs bevoorens mogen genieten,
„ Eenigen zijner bewonderaars (zegt Mej. BARBAULD) heb„ ben het aanzien van RICHARDSON willen doen rijzen door te
„ verzekeren dat hij kundig was in de klasfake Schrijveretr:
„ maar men vindt al te dikwerf verklaaringen van hem , in
, j zijne brieven, dat hij geene taal kende buiten zijne eigene'„
„ zelfs niet de Franfche." Vermoedens van het tegendeel ,
vooral gegrond op het geen hij aan den fchoolvos Brand in
zijne Clarisfa doet fchrijven , vallen weg, en het is waarfchijnlijk dat hij daartoe of de hulp van zijnen Vriend Dr. CHANNINQ genoten heeft , of dat hij zich iets uit de eerfi:e beginfelen (rudirrmenta), die hij op fehool geleerd had, heeft weeten te herinneren. Althans „ zijn íliji verfchilt zo veel mogelijk van dien van eenen fchoolgeleerde. Dezelve vloeit
„ over van platheden uit het gémeene fpraakgebruik, en.
„ heeft noch die naauwkeurigheid , noch dat kleurtel van de
„ fchoonheid der klasfiken (*) , welke gewoonlijk de vrucht
„ zijn eenex. vroege gemeenzaamheid met de beste voorbeely , den." Onbedreeven, evenwel, als hij in de geleerde taalen was; bediende hij zich toch gaarne van den voorraad uitmu ii
Zonder de taal deezer overzettinge, over het geheel zuiver, te
willen gispen , of ons aan vitterije fchuldig te maakgin , brengt toch
onze taak. mede, dat wij het invoeren van vreemde woorden in onze
rijke moederfpraak opmerken. Of zijn de uitdrukkingen clasjike SchriJvers , en vooral CIeEken , reeds met het Burgerfchap befchonken e
Worden zij wel ergens gevonden bij eenen Nederduitfchen Schrijver
van echte munt, in een Boek, dat men clasfa3ch noemen durft? De
Vertaaler fchijnt van dit gevoelen te zijn, dewijl hij zich in de rpe7
lieg van eene k bedient.
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zijne
voorhanden,
moederfpraak
muntende Werken, in
wierd
rasch bekend onder zijne fchoolmakkers door zijne verhaalen
en vindingrijk vernuft, en was bovenal, reeds in zijne vroegere jeugd, verzot op brieffchriiven en het gezelfchap der andere Sexe. „ Drie jongedochters, een hoog gevoelen heb
bende van zijne flilzwilgendheid, openbaarden hem, niet bo--„
„ ven 13 jaaren oud, haare liefdesgeheimen , om hein te be„ weegen, haar voorfchriften te geeven, om haare antwoor.
,, den, op de brieven haarer minnaars , naar te fchrijven of
,, te verbeteren." Dit, vereenigd met de neiging van IUCHARDSON`S geest om zedelijk nut te fïichten, vertoont ten overvloede den aanleg der natuure, die zich daarna ontwikkelde in
den Schrijver van Pamela, G/arisfa en Grandifon.
In den jaare 1706 werd hij als leerjongen befteed bij deg
Br. JOHN WILDE van Stationers - hall: daar bleef hij, boven
de zeven gewoone en voor hem geftrenge proefjaaren, nog
vijf of zes andere aan eene Drukkerije werken, en klom bij
trappen op, tot dat hij zich eerst in eigen bedrijf in Tleetfireet,
daarna, bij de uitbreiding zijner zaaken, in Salisbury - court
nederzette. Had hij zich achting verworven door zijne vlijt
en naauwgezetheid als Leerling, nu bezorgden hem zijne werk
gulheid als Meester aanzienlijke voordeelen ,-zamheidn
ja oefende hij tevens zijne pen, „ door Bladwijzers, Voorre„ denen , en , gelijk hij dezelve noemde , eerlijke Opdragten
„ te fchrijven voor de Boekhandelaars."
Behalven andere Werken , die van zijne persfe te voorfchijn
kwatsen, „ verkreeg hij , door den invloed van den Hr.
„ ONSLOW , Spreeker van het Parlement, het drukken der
„ Dagbladen van het Huis der Gemeenten in XXVI Deelen in
„ Folio : en in 1754 wierd hij verkoozen tot Meester van zijn
„ Gild; eene bediening, die, onder de Boekhandelaars van Londen, niet Hechts aanzienlijk, maar ook voordeelig is."
„ De Hr. RICHARDSON is tweemaal getrouwd geweest. Zijne
,, eerfte Vrouw was ALLINCTON WILDE, zijns Meesters Doch„ ter; zij flierf in 1731. Zijne tweede was de Dochter van
„ den I-Ir. JAMES LEAKE , Boekhandelaar te Bath , en zijn
„ Vriend: deeze overleefde hem." Zij was eene ftaatlijke
Vrouw, doch met een zeer goedwillig hart; hij zelve fpreekt
van haar, in een zijner Brieven, half boertende, halfernfiig,
aldus: „ Wat goedaardige Vrouw gaf ooit een punt op, daar
„ zij haar hart op gezet had? 8 Die lieve Parthers l —
„ Mijne Vrouw, die een zeer goed wijf is, regeert mij over
„ het geheel op deze manier : zij laat mij mijn gevoelen zeg„ gen tegen het gene, dat mij mishaagt. Nu en dan, als ik
„ denk dat daar rede toe is, doe ik dit met eenige hevig„ beid; en zij laat mij uitpraten. Een dag of twee daarna
(zoo het een fink is , daar zij haar hart of haar hoofd, -„ want dat is bij eetre Vrouw hetzelfde , — op gezet heeft)
„ brengt zij , zonder de moeite te doen, van 'er eenigszins
» eene
Nn ..
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eene andere kleur aan te geven, de zaak nog eens op het
tapijt. Ik heb al mijne redeneringen reeds verbruikt; en
„ het verveelt mij te herhalen, wat ik voorheen gezegd had;
„ en zij haalt het flak 'er door: en dat het ergfte 'er van is,
„ uit hare overwinning befluit zij, dat ik overtuigd ben, en
„ dat zij van het begin af gelijk en ik ongelijk had; en zoo
is zij voorbereid, om een volgend punt weder door te zet„ ten." — Aandoenlijk, en niet zonder eenigeri invloed op
de gefteltenis beide van zijn ligchaam en geest, die dus me.
dewerkte tot den treurigen afloop der Claris/a, waren de
treurige lotgevallen van zijn huis. Bij de eerie Vrouw had
hij 5 Zoons en ééne Dochter, bij de andere 5 Dochters met
éénen Zoon. Maar , behalven gezegde zijne Echtgenoote ,
beitelde hij alle zijne Zoonen, en het meerendeel van zijne
Dochters, ten grave.
„ Bij zijne andere werkzaamheden kocht RICIIARDSON, in het
„ jaar 1760, eene helft van het Privilegie om zijner Majesteits
„ Wetten te drukken : terwijl hij dus door de aangeduide
„ bronnen in ílaat was om eene zeer onbekrompen verzorging
„ te geeven aan een opkomend geflachte. Maar zijn geest,
(vervolgt Mej. BARSnurn) was niet beftemd om altijd ge„ bruikt te worden tot het gemeen maaken van de voortbreng.
„ felen van anderen. Noch Stadfeesten en eerbewijzen, noch
„ het drukken van Wetten en Ac'en van het Parlement, noch
„ de zorgen voor een huisgezin en het beftuur van een zoo
wijden omvang van bezigheden, konden de vonk, die ia
zijn binnenfie gloeide, uitdooven, of de fchoo.ne denkbeel„ den , die voor zijne verbeelding fpeelden, verhinderen,
„ om in woorden ingekleed, en voortgebragt te worden, om
„ het gehoor van het publiek te fireelen. De Drukker van
„ Salisbury - court zou eene nieuwe foort van gefchriften fchep.
pen ; zijn naam zou gemeenzaam worden in de monden
van de grooten , vernuftigen en vrolijken ; en hij was be„ ítemd om aan de overige bewoonders van Europa eene
„ drangrede meer te geeven, tot het leeren van de taal deezes Lands. — Boekhandelaars verlangden van hem, dat
„ hij een boekdeel zou bezorgen van Gemeenzaame Brieven,
„ over eene verfcheidenheid van verdichte voorvallen. Hij
„ begon 'er aan: maar terwijl de eene brief den ander voort„ bragt, ging het hein als JAN BUNJAN, „ als hij pompte
„ kwam het;" tot dat eindelijk, voor hem onverwacht,
„ zijne gefchiedenis van Pamela 'er uit gebooren werd."
Aan dit Werkje (eerst Hechts uit twee.Deelen beflaande) beíleedde deszelfs Maaker niet meer dan drie maanden ; zijne
gedachten (gelijk hij in eenen Brief aan HILL vermeld heeft)
naar een verhaal richtende eener Gebeurtenis, hem vijfëntwintig jasren bevoorens medegedeeld van eenen zijner beken.
den. Met verbaazende toejuigching wierd deeze eerdeling
der Zedekundige Romans door geheel Engeland ontvangen en

on-
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onmiddelijk in het Fransch en Nederduitsch vertaald. = Die
lof, gelijk meermaalen het gevolg is, lag grond tot nijd. „FIEL„ DING althans, die fpoedig na hem de loopbaan zijns roemsi
intrad , fchreef zijnen 31ofeph 4ndriesfen ter befpotting van
Pamela." Een laag gedrag voorzeker, doordien zij geert
verfchil gehad hadden , en RICHARDSON een zeer vertrouwd
Vriend was van FIELDING'S twee Zusters. Zeer gevoelig werd
hij des hierover getroffen, en bleef die beleediging haaren invloed deeds behouden op 's Mans ongunflige gevoelens over
de Schriften van zijnen Mededinger. — Wij mogen ons in de
keurige beoordeeling van RICHARDSON'S eerfle Werk, noch
van de volgenden, door Mej. BARBAULD, niet inlasten; te
minder , wijl wij den Leezer liever naar deeze ervaaren Schrijf.
fier verwijzen , dan haaren arbeid verminken willen.— Maar,
aangemoedigd door den verworven roem, Ploeg RICHARDSON
weldra eene nieuwe en veel voortreffelijker taak aan, en vol
hij de uitgaave zijner Claris/a, die de Pamela verdon--bragt
keren zoude, agt jaaren daarna (in 1748). Dit voortbrengfel van 's Mans penne fleekt zeer verre boven zijne overige
Werken uit, en zal (gelijk Mej, BARBAULD met volkomen
recht aanmerkt) „ zijnen naam aan de nakomelingfchap over„ brengen, als van een der eer(le vernuften van de eeuw, in
„ welke hij leefde." Dit bezorgde hem tallooze Ver%vonderaars en Leezers, die in den uitflag der Gefchiedenis (terwijl
zij in het licht verfcheen) een hartelijk deel namen ; ja menigte was 'er, en onder anderen Ladij BRADSIIAIGH, die in Brieven ernilig op hem aandrongen, om aan het treffend verhaal
der lijdende Deugd eene wending ten goede en gelukkigen afloop te geeven. Dan RICHARDSON behield zijn ontwerp:
hij tekende de zegepraal van de kuischheid des gemoeds ; hij
„ maalde haar af als onbezoedeld, onbezwalkt en onvatbaar
„ voor alle befinetting: hij heeft zijne claris/a, de bloem,
„ die opwies, geurig voor de zi;:nen en liefelijk voor 't oog,
„ rijkere geuren doen verfpreiden , nadat de wreede roover
„ de féhoone roos geknot , en haare liefelijkheid vernield heeft."
Hij deed zijne Heldin bezwijken, verwelken, omkomen, onder het geweld en de listen der vindingrijke boosheid, maar
verhoogde haar fterfbed door de verhevenfle uitzichten en vertroostingen der Godsvrucht.
„ Na twee Werken te hebben uitgegeeven, in ieder van
„ welke eene Vrouw de hoofdperfoon was, befloot RICEIARO„ SON der wereld een voorbeeld te leveren van een volmaakt
99 Man. — Hij werd gedeeltelijk tot dit ontwerp aangefpoord
„ door de befchuldigingen van zijne vrouwlijke leerlingen,
die, in antwoord op de verwijtingen, welke hij haar deed,
„ dat zij te veel behaagen hadden in Love/ace, hem onder
„ het oog bragten , dat hij haar niemand anders gegeeven had
om te beminnen." Dus fchreef hij nu zijnen Karel Grandijon, die, welke hooge verdienften men daaraan te recht toeNn 5
ken-
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kenne , evenwel bewijzen draagt der onvolmaaktheden van
_een groot Vernuft, gelijk Mej. BARBAULD aantoont. Nog
heelt de oplIeller van deeze drie voornaamere Werken een
boekdeel Gerneenzaame Brieven, een blad (No. 95) in den
Rambler, en de Fabelen van 1f,,fopus met aanmerkingen in het
licht gegeeven, behalven een groot afzonderlijk blad over de
Pligten der Vrouwen jegens haare Mannen, en eené Verzameling van leefregelen en zedelijke gedachten, getrokken uit zijne
Romans.
Over den Bijl van RICHARDSON is reeds een woord gezegd;
verders heeft Mej. BARBAULD opgemerkt, „ dat die in geens
„ evenredigheid ftond met de andere uitmuntende fchoonheden
„ zijner fchriften. Hij fchreef met gemak, terwijl de uitdruk.
kingen, zoo wel als de gedachten, gereedelijk tot zijne
„ pen vloeiden: maar wij vinden in zijne werken, noch de
„ ongedwongenheid en bevalligheid van de befchaafde we„ reld, noch het doorwrochte tijdperk van een meesterlijken
Schrijver. (*) Zij zijn niet ílechts overlaaden neet eenen over„ vloed van pligtpleegende uitdrukkingen, die aan de zamen„ fpraaken , in den Grandifon vooral, zekere flijfheid gee.
„ ven; maar zij zijn ook ontzierd door kleine onbefchaafdhe„ den in de uitdrukking, nieuw gefmeedde woorden, en in„ gewikkelde en kwalijk gefchikte volzinnen. -- Nogthans
„ is de ilijl Van RICHARDSON gefchikt, om iedere omflandig„ heid van de zaak, die hij wil befchrijven, op de allerlee.
„ vendigile wijze voor het oog des leezers te brengen. Hij
„ heeft de naauwkeurigheid enI de meesterlijke hand van eenes
„ Nederlandfchen Schilder, met de fchoone denkbeelden van
„ den Italiaanfchen." enz.
Wij komen nu tot het Zedelijk Charakter van onzen beroemden Man, dat wij niet afkunnen, met weglaating van
.menigte kleene bijzonderheden uit zijn leven, kortelijk, en,
zo na doenlijk, met de eigen woorden der bevallige Uitgeeffier van zijne Briefwisfeling, te fchetzen. Als Drukkeren
`Schrijver klom vast de vermaardheid van RICHARDSON ; en
breidde zich, met den aanwas zijner bekenden, de kring zij ner verkeering en briefwisfeling al verder uit: hij onderhield
deeze, ondanks de zwakheid van zijn zenuwgeftel, waarover
bij zich menigwerf l-el Laagde; en de kwaal nam niet zijne
jasren toe, onder den ílriktíten leefregel en het gebruik van
teerwater , toen voor heilzaam gehouden. Altoos was hij fobor en meatig, geregeld en vlijtig in zijne bezigheden, en
een man van groote oprechtheid en eerlijkheid. Onder zijne
deugden fleeken zijne minzaamheid en herbergzaamheid uit.
Zijn
-

(*) Deeze volzin, zo als die in de vertaaling luidt, is en blijft ons
the polished PERIOD of
duister. In het Engelsch leezen wij :
„

finished Author ;" de welbewerkte reden van eenen meesterlijken Sehrij-

goeiederen volzin, of periodè, om dit onduitsch woord
zelve te bezigen.

ver; en wordt 'er gedoeld op de rondheid, bekwaame lengte en
den afloop van
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Zijn huis te Salisburij, en zijn buitenverblijf, eerst op North.

End, vervolgens te Parfons-Green, fond open voor gastvrije
bezoeken, voor ongelukkigen en derwaarts genodigde Vrienden. Hij betoonde zich, overeenkomilig zijnen wasfenden rijk
dom , milddaadig en onbekrompen in liefde , het zegel der
Godsdienfrigheid , wier uiterlijke pligten hij zorgvuldig waar
Voorts „ beminde hij altijd het gezelfchap van-nam.—
„ Vrouwen. Hij leefde als in eenen bloemtuin van (onbefpro.
ken) Juffrouwen: deeze waren het, die zijn vuur aanblies
zen , zijne keurmeesters , zijne toejnigchers." Met dit al
behield hij , in de betrekking van huisvader en echtgenoot,
zekere llaatelijkheid en flijfheid in zijn gedrag, hoe gemeenzaam en uitlokkend hij anders was voor kleene kinderen.
Doch onder zijne gebreken heeft men vooral te rangfchikken
het zwak , dat hij zelve ook aan zijnen Grandifon toeëigende:
hij wierd gefladig gevoed met loftuitingen, en zijne Werken
waren het onderwerp der gefprekkeu in den kring, waarin hij
leefde, de voornaame ftaf der brieven, die hij wisfelde : geen
wonder dus „ dat hij een te hoog gevoelen had van zijne
„ bekwaamheden, en met zich zelven maar al te veel zich
„ bezig hield." Deeze trek van ijdelen hoogmoed, wordt te
recht aangemerkt (*) , zoude nimmer dus flerk zijn uitgekomen, zo -veelen der brieven, die thans het licht zien, door
zijne eigene voorzichtigheid in tijds vernietigd, of wel van zijne
kleenkinderen terug gehouden waren. — Maar genoeg. Wij
keeres weder tot 's Mans leven. Aan deszelfs einde in 1 755
liet hij veel timmeren in de fad, als ook op het land, waar
hij zijn nieuw betrokken buitengoed in orde bragt. In 1 757
trouwde hij zijne Dochter MARIA uit; en van dien tijd vergun•
de hij zich eenige rust van zijnen arbeid, die, volgens eigen
gevoelen, door deszelfs overmaat, zijn geffel gekrenkt had.
Nu (zegt Mej. BARBAULD) had hij gelegenheid, zoo hij ge.
„ zond mogt blijven, om genot te hebben van zijne verkree, gene achting, zijne voorfpoedige omfandigheden , zijne
„ kinderen en zijne vrienden: maar, helaas! een tijd van
9 f rust, voor moeilijke arbeidzaamheid gekocht, komt dikwijk te laat om genoten te worden: en ten opzichte van de
wereldi'che, zoo wel als Godsdienftige, belangen, geldt
„ het zeggen des Dichters:
Then we find
The key of life, it opens to the grave.
Wanneer wij den /leutél des levens gevonden hebben , opent hij
ons hei graf.
De gefleldheid zijner zenuwen deed hein zichtbaar afneemen; „ en zijn dierbaar Ieven werd eindelijk afgefueeden door
„ ee4 ) Zie Monthly Review for Tan. i8os. bl. 3. waarvan wij ook hij
het opiellen deezer Recentie ons te meer bediend hebben, vermits wij
het oorfpron ,elijk Werk ter toetzing der Vertaaling niet konden op11 an.
(
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„ eenen aanval van beroerte, op den Oden van Hooitnaanc!
„ 1761 , in den ouderdom van 72 waren."
Intusfchen, om onze Leezers door veelheid van woorden
niet af te matten , Hellen wij ons verflag omtrent de Briefwisfeling zelve, die in dit Deel voorkomt, tot de uitgaave
uit van een volgend; wanneer wij te meer gelegenheid en ruimte zullen hebben, om hun met deeze nagelgaten fchriften van
RICHARDSON opzettelijk bekend te maaken. Wij fluiten met
te zeggen , dat in dit Ifte Deel gevonden wordt de Briefwis
Heer A4RON HILL, WARBURTON (t n Brief) -felingm,td
STRAHAN 9 HARRIS, CAVE, Lord ORRERY (één Brief), de Eerw.
Heeren SAMUEL en WILLIAM LOBB, `Sun., Dr. YOUNG, en
Mejuffrouw KLOPSTOCK, (Echtgenoote van den Schrijver der
Ivies/lade.)

flanmerkinges: over de Dichtkonst. Te fbnflerdain , bij F.
Draijer, 1805. In gr. 8yo. 83 bl.
„ uoewel dit Onderwerp reeds meermalen behandeld is,
zo laat echter de rijkheid daarvan, en de onderfcheidene oogpunten waaruit men hetzelve kan befchouwen ,
noch wel eene nalezinge toe in zulk een oogst. — De.
ze losfe Aanmerkingen doen zien dat zij flechts als tot een
Hoofd of Inleiding van uitvoerigere Befchouwingen dienen.
lvlooglijk dat wij dezelve, als ook de Gefchiedenis der Dicht
tijd op dit Boekske hiaten volgen. Den Le--konst,dre
zer zij intusfchen dit aangeboden, en vare tvel!"
Dit weinige flrekt tot Voorreden voor dit Werkjen, het welk
blijken draagt van veel kunde en oordeel. In eenen tijd, waarin
zoo veele ligt opgeflagene Stukjens over Dichtkunst beuzelen,
verblijden wij ons, een Boekjen in het licht te zien, waarin
grondige kennis van oude Letterkunde doorblinkt, en waar•
in heldere begrippen zich aan ons oog telkenreize opdoen.
Tot Bene proeve firekke het volgende, waar de Schrijver
zegt: „ Laat vrij het vaers een last zijn voor iemand die niet
dan op de gewone wijze denkt, voor den Dichter is het een
vermaak en als fpel. In zijn vuur weet hij ter eigener fond
deze aangename fchikking der woorden, welke haar grond in
zijn Muzijkaal gehoor vind, te verkrijgen. Deze manier om
de woorden hij elkander te, voegen is voor hem als geene
moeite. De aangenaamfle geluiden worden 'er door gebooren, men gaat op eene vloeijende wijze van de eene klank tot
de andere over. Het is dan zonder reden dat fommige denken
floe de Dichter daarin te veel dwang ontmoet. Een edel en
vindingrijk vernuft doet dit zo vaardig dat de gemaklijkerbe.
handeling van het Profa hier in weinig of geen voordeel bezit. Hoe welfpreekend de Redenaar ook zij , nimmer
noem-
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noemde de Oudheid hem zo als zij den Dichter deed, ee;a

tolk der Goden."
„ Maar hier uit moet men niet befluiten alsof de Vaersmaat
alleen een Dichttuk uitrnaakt, neen, het Vernuft moet hier
de eerde bron zijn. De Vae rsmaat is niet meer dan een ver

welk tot het Mechauismus dezer Konst behoort.---eischt'
Men zegt; Als dit zo is, dan hebben zij die de oorfpronklijke
Taalen der Dichters niet kennen niets aan hunne Werken, al
worden die ook in het fchoonst Prufa 't welk men begeeren
kan vertaalt. Dit flemmen wij gaarne toe. Ja niet alleen met
opzet tot de vertaling in Profa , maar ook zelf tot die welke
in Vaerfen. Het is niet mooglijk de welluidenheid van het
oorfpronklijke in welk een taal ook na te volgen; maar men
moet echter daarom zulk een arbeid niet verachten. De Konstplaaten van een beroemd Graveerder na Benige heerlijke fchilderijen behelzen Bene groote waarde, echter word 'er 't koloriet in gemist. Een MARCUS ANTONIUS hoe vermaard ook wegens zijn Graveerkonst na de flukken van RAPHAEL, doet ons
het onwaardeerbaar talent van RAPHAEL niet kennen, waardoor
deze fcliilder zo vloeijend van Penceel was , dat men van hem
zeide dat hij veeleer met dunne lucht dan met verw fcheen
gefchilderd te hebben. Al is dan zulk een gemis zeer groot,
ons word noch echter dat vermaak gefchonken dat wij van
's mans Vernuft en van de zuivere omtrek die hij aan alles gaf,
kunnen fpreeken. Beroemde Vertalers vergoeden dus ook eenigermate het verlies 't welk fommige aan bet oorfpronkliik
hebben door de juiste aanmerkingen die zij 'er bijvoegen , en
waardoor zij de, fraaijheid van ontelbare Dichterlijke plaatzen
der Ouden zo nabij onder 't oog brengen dat men eenigzints
daar door geholpen word, voor zo ver de zaak 'er vatbaar
voor is."
Flet geen de Schrijver hierop laat volgen over het Rijmwoord
verdient niet minder onze goedkeuring. Onzes oordeels is het
zeker, dat, maat en rijm weggenomen, het dichtjuk ver.
valt. Waar toch zal men anders de palen hellen tusfchen
poëzij en profes? Dichterlijk en dichtftuk wordt te zeer ver
vernuft, de Telemaque, is wel-ward.Ietmsfukvn
in een dichterlijk gewaad gekleed , maar daarom nog geen
dicht/luk. Of ieder vverdiclit flak of werk is het ook ; en
Moeder de Gans vraagt ons denzelfden naam voor haare Ver
Het beflek laat niet toe, dit verder te betogen. -teling.
Wij bevelen dit Boeksken aan, en zien met verlangen de
weer uitvoerige (*) Befchouwingen, en bovenal de Gefchiedenis der Dichtkunst van denzelfden Schrijver te gemoed, wien
wij ernftig verzoeken, in dezen kring werkzaam te blijven, en
in
(*) Dit klinkt immers beter dan uitvoerigere? De Sch rijver van deze
Aanmerkingen ic zeer onnaauwkeurig, om niet te zeggen flordig, omtrent taal, Itijl, eat .; waarvan wij boven recdaecnigeeanwijzing deedoa^
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in het vervolg de aangehaalde plaatfen uit Schrijvers onder

aan

de bladzijden aan te wijzen; iets, het welk, naar ons gevoelen , hoogst noodzakelijk is, opdat de onderzoeklievende Lezers
overtuigende blijken kunnen vinden van de echtheid en juist•
beid der bijgebragte plaatfee.
Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel. Uitgegeven door PAULUS VAN HEMERT. IF en Ude Stuk. Te 4mflerdam , bij M.
Schalekamp, 18o5. In gr. 8vo.
enmaal dit Werk bij deszelfs aanvang breed aangekondigd
hebbende (*), het geen uit deszelfs aard niet gefchikt is
voor gedurige Recenfiën , nam de Recenfent de pen andermaal
alleen op, om , na zijne betuigde verwachtingen van des
Schrijvers oordeel, fmaak, geleerdheid en vernuft ten dienfle
der verlichting en befchaving, zijne verontwaardiging te uiten
over de wijze, op welke VAN HEMERT zich meende te moeten
wreeken over onguntlige aanmerkingen op zijn gefchrijf door
eenen anderen Recenfent (t). Thans doet hij het eeniglijk, om
zijne verwachtingen van dit Werk, welke hein zoo aangenaam
waren, te leur gefleld te noemen , daar hij deze Lektuur m€t
minachting en wrevel van de ontbijt- en thee -tafel verworpen vindt in huisgezinnen, Wien het te voren een aangenaam
onderhoud was, maar wier eerbaarheid het duldeloos is, zich
door eene lektuur, van welke men dit nooit verwachten kon,
en zonder Benig waarfchuwend opfchrift , onder den alge
naam van allerlei, overvallen te zien met bedenkingen-men
over het werk der voortteling ; met bijzonderheden over de
maagdelijke kuischheid bij zommige volkeren , en met eene vertelling wegens vrouwelijke oneerbaarheid , die gezamenlijk het
dartel onderhoud van bordeel-confraters mogen uitmaken, maar
.door de eerbaarheid niet gelezen willen worden , ten zij de
beoefening der natuurlijke gefchiedenis van den Mensch dit
noodzaaklijk maakt, en derzelver geregelde befchrijving den
kiefchen Schrijver, zijnes ondanks, tot zulke bedenkingen en
.verhalen dringt, beneden welke de vertelling van den Yefrsiten prediker nog altijd zoo laag ligt, dat zij nooit meer dan
eene onbefchofte aardigheid mag heten, wanneer zij bij vrouwen wordt uitgekraamd.

E

(*) Voor 1804. N°. VI. bl. 248. (t) Voor 18oq. Ni'. 1. bl. 4.

Tweede en laat/te Verval; op de Reis naar Brunswijk, door dear
Vrijheer VAN KNIGCE, behelzende: Bene Reis van den Bailluw
WMUMAN , Routeester Dooa r isoscH en Dominé SCHOTTENIUS ,
van Biesterberg naar * * * , ter bijwooning eener Doopplegtigheid, enz. Uit het Hoogduitsch. Alom te bekomen. In gr.
8vo. 236 bl.
wij den braven zwaarlijvigen Houtvester, in het
V vorige Deel van dit Werk, in het blote hembd, met halve
laar-
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$aitrfen -en hartslederen broek, in dit Deel vinden wij denzelfden man al mede meer dan eens in eene of andere belachlijke
ongelegenheid. Zo horen wij hem onder anderen hier eens
op zekeren nacht: „help!help! help! wat weergae is dit? help!
help! help t ik bid u!" angllig roepen ; en toen liet gezelfchap
betn te hulp toefchoot, ging onderweg de kaars nog uit; dan
eindlijk vond men den waardigen man, zeer onzacht uit zijnen
eeríien flaap gewekt door den groten bok van den Kastelein,
die zich op den zolder bij den voorraad van haver vrij wat te
goed had gedaan, op de kamer van den Houtvester verdwaald
was , en dien de man voor den levenden duivel hield.
Daar, gelijk wij te voren reeds zeiden, een geregeld verflag
der gefchiedenis ons niet mooglijk is, willen wij het volgen.
de voorval bij het affcheid uit die zelfde herberg tot een proefje affchrijven:
„ Kastelein ! geef de rekening !" riep de Bailluw WAUMAN
in het opgaan van den trap, en terilond trad de Kastelein in
zijn bruin- katoenen vest, met de groene fluweelen muts mei
kleine zilveren knoopies onder den arm , de kamer in , en gaf,
met eene diepe buiging , de rekening over. Reeds bij den
eerfen post gluurde de Bailluw WAUMAN, half verwonderd en
half gemelijk, over het blad heen.
WAUM. „ Wat weêrgaê, Kastelein! is dit? Houd gij mij
voor een' gek, of zijt gij 'er zelfs een ?"
KASTEL. „ Alles is volkomen accoord , zeer geëerde Heer
Bailluw l"
WAUM. „ Wat drommel heeft uw hinkende bok op mijne
rekening te doen? Hebben wij hem opgevreten ?"
KASTEL. „ Wel, ik bid u, Mijnheer! Neen! Zulke voornaome Heeren vreeten immers falr'a ,'enig! niet als het lieve
vee. Zij eeten. Neen! neen! ik weet zeer tvel, hoe veel
respect k aan zodanige Heeren verfchuldigd ben. Gij kunt
mij op mijn woord van eer gelooven, dat ik drie iaaren in
hamburg ben geweest. Dat is eerst een flad, Mijnheer de
Bailluw! 8! Wanneer men van Haarburg af, de Elve—"
PREVILL. — (die over den fchouder van den Eailluw in de
rekening had gezien) „ Doe geen moeite, mijn vriend, out
ons uwe vaart over de Elre te vertellen , zeg maar kort en
zaaklijk, hoe komt gij 'er toe, om op de rekening te plaatfen: voor mijnen grooten Hans twintig Guldens!"
KASTEL. Dat was hij wel waardig, mijn lieve Mijnheer!
en ik wil wel een fchurk weezen , zo ik hem voor dien prijs aan
mijnen eigen Broeder zou hebben willen verkoopen. Zulk een
bok is 'er in het heilige Roomfche Rijk niet. Ik had immers
voor het vel alleen gemakkelijk twaalf Guldens kunnen krij.
gen, en aan nieren- en pens-vet" —
DOORNB. „ Wat drommel raakt ons uw bokkevel met al uw
nieren- en peus.vet. Ik mag gaarne lijden dat gij met uwen
,

fain.
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fl:inkenden bok, die mij dezen nagt zo veel fpektakel gemaakt
heeft, naar den bloksberg rijdt."
KASTEL. „ 6! Hoe gaarne zou ik dat doen! Maar daar zit
juist de knoop, dat het beest geflorven is."
DOORNB. „ En wat raakt ons uw gecrepeerde bok ?"
KASTEL. „ Ja, maar waar zou hij anders van geflorven zijn,
dan van de alteratie, die hij dezen nagt op uwe kamer gehad en dat hij door het gevecht met u de rest gekreegen heeft.
Gisteren was hij nog zo gezond als een hert , en dezen morgen vind ik hem in de ftal dood liggen. Dus is 't immers niet
meer dan billijk, dat gij mij denzelven ook betaalt."
WAUM. „ Gekheid! Wij hebben den bok niet vermoord,
en zullen hem ook niet betalen."
KASTEL. „ Wel nu, dat is des te beter!"
WAUM. „ Hoe wat des te beter ?"
KASTEL. „ Dan krijg ik 'er een paard voor."
WAUM. „ Een paard? Een paard? Wat wil dat zeggen?
den paard ?"
KASTEL. „ Hier is, met uw welneemen, een klein briefjen."
De Bailluw WAUMAN rukte den Kastelein het papiertje uit de
band en las:
„ Alzo en nademaal de Kastelein GOUDSCHAAR alhier aan„ getoond, en des noods beweezen heeft, dat zijn zwarte Gei.
tenbok, de groote Hans genaamd, dezen morgen in de ftal
„ dood gevonden is, en men geen andere oorzaak van dit fu„ biet íterfgeval uitdenken kan , dan dat genoemde bok , in
„ een gevecht, eenige uuren te vooren met de thans aldaar
logeerende Reizigers gehad hebbende, qua/i lethaliter moest
ontfleld geweest zijn: zo zijn evengemelde Reizigers, vol„ gends Rechten, ook verplicht om den Kastelein GOUDSCHAAL
„ voor dezen bok fchadeloos te houden; wordende teven*
„ het verzoek van meergemelden Kastelein geaccordeerd, dat,
bijaldien de Reizigers de betaling weigeren zouden, op een
„ van hunne paarden arrest worde verleend, en hem vrij flaat,
„ om hetzelve , in plaats van den bok , aan zich te eigenen ,
„ gelijk aan dit Arrest falvá cetera quin causfd mits dezen wordt
„ afgegeeven. Datum enz.
„ L. S. J. J.

GRIJP.

— Bailluw."

Hoe zeer men bij de lezing van dit Boek van tijd tot tijd
recht hartlijk lachen zal, zo herinnert zich de Lezer van het
eerfle Deel toch wel, dat dit van hetzelve nied het ééuige
uitwerkzel was, en in dit laatlle Deel ontmoeten wij ook nu
en dan nog al iets, hetwelk in het gevoelige hart voorzeker
eenen indruk ten goede kan nalaten; weshalven wij ook ge.
heel het Werkje kunnen aanprijzen.

ALGE Al E E N E

VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN.
Predigten von CHR. HEINR. EBERSBACH , Deutfchen
Prediger der Euangelisch-Lutherifchen Gemeine zu
Amiterdam. Eriter and Zweyter Theil. Gedrukt
auf Kosten des Verfasfers. Al íterdam in Commisfion beij L. 4. C. Beste, 1804, 1805. 8vo. 504 f.
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et het geven van verftag dezer Leerredenen hebben wij gewacht tot de uitgave van het laatste
Stuk des tweeden Deels, in dit jaar. De Eerw. EBERSBACH heeft in deze bundels eenëntwintig Leerredenen
het licht doen zien, op ferk aanhouden van de aanzien
leden zijner Gemeente en andere bij hem hoogge--lijkte
achte toehoorders.
Uit LUK. II: 21. wordt in de eerlire Leerreden aanleiding genomen ter aanwijzing , hoe gewigtig en bepeinzenswaardig, bij het begin des jaars, de gedachte zij,
dat men reeds vroeg, bij den aanvang des levens, aalt
het Christendom is toegewijd. — Het belangrijke en
weldadige , in onze dagen , van het nadenken over
CHRISTUS, is voorgedragen in de tweede, naar MATTH.
XXII: 34-46. -- De voorílelling der Gelijkenisfe door
NATHAN aan DAVID, — het vonnis, door dezen geftreken, en de toepasfing , door genen bij deze gelegenheid
gemaakt, — herinnert aan Benige , in de derde Leerreden, naar 2 SAM. XII: 1-14, aangewezene -vaarlieden,
welker overweging van ongemecnen. invloed zijn kan
op het bezef der verpligting tot Benen deugdzamen levenswandel. — Dat het nadenken over de Geboorte
van TESUS CHRISTUS , voor ons, als zijne belijders,
over het geheel belangrijk en heilzaam is, wordt getoond
in de Tierde Leerreden, naar LUK. II: 15-20. --- De
hoge zedelijke waardij des vertrouwens op GOD is, naar
11ATTH. IX: 18-26, gefchetst in de vijfde Leerreden.
.— Drie Leerredenen, de zesde, zevende en achtte, naar
LU£.
2 TT. 1805. NO. 13.0 0
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XXIII: 43. JOAN. XVII: 24 en a Cor. V: 7 -9,
zijn gefchikt ter ontwikkeling der gronden onzes geloofs
aangaande het wederzien onzer afgeflorvene vriendei,
aan gene zijde des grafs. — Voor'íchriften , hoe wij,
als Christenen, onze werkzaamheden , tot nut onzer
niedemenfchen, moeten heiligen , zijn opgegeven in de
negende Leerreden, naar MARK. VII: 31 -37. -- De tiende
is toegewijd aan de afíchetzing der treurige uitwerkzelen
van onbeteugelde begeerten, volgens i Kon. XXI: i 19.
-- In de elfde wordt een tafereel opgehangen van de
waardij des huiszelijken vredes, over Gen. XIII: 8. —
In de twaalfde wordt geijproken over onze huiszelijke betrekkingen, naar JOAN. IV: 47--54. -- Het onderwerp
van de dertiende Leerreden is : Godsdienst , eene behoefte voor redelijke menfchen, naar Jon XXI: 15. —
Beproeft alle dingen cn-bchoudt het goede! is de ver
Apostel PAULUS, i Thesf. V: .2i,-manigvde
welke in de veertiende Leerreden verhandeld wordt. —
Hoe nodig het, vooral in onze tijden, zij, te ltreeen
naar wezentlijke godsdienítige verlichting en godzalig
getoond in de vijftiende Leerreden , naar aan -heid,s
PFTR. III: 17, i8. — De waardij van de-leidnga2
viering des Zondags, en de weldadige invloed van den
Godsdienst, op de veredeling der gezellige vermaken,
zijn de onderwerpen van de zestiende en twintigfee Leerredenen, beide naar aanleiding van LUK. XIV: i —ii.Het voorrecht, dat wij in eene Goddelijke Openbaring,
en wel in de Christelijke , mogen geloven, wordt aan
zeventiende Leerreden, naar Jo:1N. I: i8,-gewznid
en in de achttiende, naar MATTH. VIII: 1-13. — Over
het groot geluk van rechtfchapen Ouders, is de titel der
negentiende Leerreden, ten tekst hebbende LUK. XI: r28. -- De verzameling wordt befloten tiet de eenëntu'intigfie Leerreden , waarin , naar i Cor. I: ag, 24 ,ontwikkeld
wordt de Helling : dat dc verkondiging der Leere van
den Kruisdood des Heeren een belangrijk bewijs is
voor de hoge waardij van het Leeraar - ambt.
Bij de verzekering , dat zonder het fledk aanzoek van
veelen — die ook, als zodanig, hunne namen op Bene
den Eerw. Schrijver vereerende lijst van Inteekenaren
hebben doen plaatzen — deze Leerredenen niet in liet
Jicht zouden verícheenen zijn; voegt de Eerw. EBrrs.nACx , op den toon der oprechtheid en ongemaakte nedèrigheid, de betuiging in zijn Voorbericht: „ dat niemand
LUK.

-
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mand heter aan hij zelf'het gebrekkige dezcr Leerrede
kent; dat dezelve in zijne oogen verre beneden de-ne
meesterflukken Van genen ZOLLIKOFER , REINIIART,
NAREZOL, en andere vermaarde Kerkredenaaren van onzen tijd, moeten gefield worden; en dat de vrees voor
onbefcheidenheid jegens zijne Vrienden hein weerhouden
heeft om hun verzoek te weigeren, om ook onder de
Leerredenen zulke te laten drukken, welke zijn Eerw.
zelf liever ongedrukt zonde gelaten hebben."
Daarenboven wordt dc Lezer verzocht, bij de beoordeeling in het oog te houden, „ dat deze Leerredenen
gehouden zijn voor vergaderingen van menfchen uit aller
dat zij berekend zijn naar de behoeften vats-leiftand;
toehoorders, die tot eene Gemeente van niet minder dan
dertigduizend zielen behoren ; dat derzelver inhoud
grotendeels gekozen is naar de tijdsomflandigheden ,
waarin wij hier te lande ons bevinden; dat derzelver bewerking ingericht is naar de vatbaarheden en vorderingen van een zeer gemengder hoop; en dat zijn Eerw.
alzo veel onaangeroerd moest laten, waarvan hij, voor
andere toehoorders, zoude gewaagd hebben, en tevens
van dingen fpreken, welker voordragt onnodig zoude ge
zijn voor gene andere Duitfche Stads-gemeente." -west
Naardien Kerkredenen doorgaands uitgefproken worden voor zeer gemengde fcharen, is het vast de groot.
(te kunst , derwijze te prediken , dat kundigen en onkundigen Richting erlangen. De Leeraar moet zich,
onzes oordeels , zekere middelkiasfe voornellen , opdat
hij niet, door Bene te ingewikkelde voordragt, voor
mingeoeffenden onverffaanbaar, of, door gene verwerpelijke platheid , het deftige uit het oog verlieze, en voor
erVarenen, die tevens finaak bezitten, ondraaglijk worde. Dit doel zal hij treffen , wanneer hij klaarheid en
netheid in flijl en taal, met ernst en hartelijkheid In de
ontwikkeling der redelijke en Euangelifche waarheden
en vertroostingen , vereenigt, en dezelve zo duidelijk en
belangrijk weet voor te íl ellen , dat het verfland verlicht, het hart getroffen, en 'er alzo waare lichting
geboren worde. -- Offchoon bevoegde Kunstrechters mogten oordeelen , dat dc Eerw. EBERSBACH,
vooral ten aanzien van het zaakrijke en nflaleizde in de
bijzonderheden, 't welk de waardij van het praéticale der
Leerredenen uitmaakt , de door hem boven gemelde ett
geëerbiedigde voorbeelden niet evenaart; is het 'er ook
002
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verre af, dat wij zijn Eerw. de verdienfte zouden ont.
zeggen, van, bij netheid in taal en ftiji, duidelijkheid
en ernst in voordragt gepaard, en zijne onderwerpen
met vuur en levendigheid behandeld te hebben. Heeft
bij verkozen , misfchien om de behoeften van minkundigen, zich hier en daar bij algemeenheden te bepalen,
liever dan overal tot veelerlei bijzonderheden van het
dagelijkfche leven, tot de zo verfchillende overleggin
harten enz. af te dalen — het ontbreekt ook-gends
niet aan naauwkeurige uiteenzetting van fl:ellingen, die
beredeneerd worden; terwijl Reeds het hoofddoel is:
opwakkering tot ijver in het bevorderen der Godzaligheid, en alzo aani'poring, om, met verfoeijing der ondeugd, te fireeven naar het heerlijk doel van onze ver
als Menfchen en Christenen.
-ordenig
Om over de wijze der behandeling te kunnen oordeelen willen wij den Lezer met den hoofdinhoud dier
Leerredenen bekend maaken , die het wederzien onzer
Vrienden na den dood ten onderwerp hebben , en tot
welkers opf'ceiling de dood van een geliefd en veelbelovend Kind aanleiding gaf, gelijk de Eerw. Schrijver in
zijn Voorbericht gemeld heeft. De eerfte dezer
Leerredenen behelst gronden voor dit wederzien. Een
dier, gronden wordt gezocht in de betrekking, hier tusfchen Vrienden en Bloedverwanten aanwezig; — een andere, in de gedachte, dat zonder het wederzien in de andere waereld geene zaligheid denkbaar is. Nog andere
gronden worden in de tweede Leerreden over dit onderwerp nader opgefpoord, en gezegd, ten derden, gelegen te zijn in de behoefte en wensch, allen eigen, om
ontvangen weldaden te verge/den , zo niet door daden, ten
rnin/len door woorden; . waartoe wij in de andere waereld
de beste gelegenheid zullen hebben , en vergoeden kunnen 't geen ons dier onmogelijk was, door. de fcheiding , welke de dood veroorzaakte. Een vierde grond
ligt in den gewigtigen invloed des gelood in het wederzien
op onze zeden en gezellige deugden, alzo het daartoe eene
der krachtigfle drangredenen kan geacht worden. Een vijfdo grond voor het wederzien mag men zoeken in des:
troost, welken het ons geeft, zo bij den dood onzer vrienden i als op ons eigen /lerfbedde, wanneer ivii hun op deze
aarde moeten achterlaten. Ook kan men nog als een grond
aanvoeren den ii'enscb on; beroemde spannen der vroegere
eeu;i en te keren kennen. --- Na deze gronden in delijzon;
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tonderheden meeren min uitvoerig ontwikkeld te hebben,
gaat zijn Eerw. voort, in de derde Leerreden over dit
onderwerp, de tegenwerpingen te toetzen, welke worden aangevoerd tegen de leere des wederziens. Op de
eerfle tegenbedenking : Hoe men elkander na den dood zal
kunnen vinden, daar men, zedert het verlies van elkander
hier op aarde, door lengte van tijd, elkander als vreemd
kan worden , en de indrukken der liefde en rriendfchap uit
kunnen worden, — wordt hoofdzakelijk, met-gewischt
twijffeling, of men wel geheel van elkander vervreemden
Ran, geantwoord: dat GOD genoegzame middelen heeft
om die verwijderden weder tot één te brengen , en het
verdoofde vuur der liefde op nieuw te doen ontgloeien.
-- Eene andere vraag wordt in dezer voege geopperd :
Waaraan zullen wij elkander weder kennen, daar wij ons
tegenwoordig lichaam in de eeuwigheid niet overbrengen?
Hierop wordt geantwoord , dat, buiten de harmonie der
zielen, die hier elkander kennen door overeen{iemming
in beginzelen, het zeer waarfchijnlijk is , dat wij , aan
gene zijde des grafs, een lichaam, gclijkformig aan het
tegenwoordige, zullen omdraagen; 't welk niet alleen de
Rede waarfchijnlijk maakt , maar ook de Openbaring
bevestigt. — Eene derde vraag is: Wanneer zullen wij
elkander wederzien; terflond na den dood, of later? en wordt,
op eenige aangevoerde gronden, tertlond na den dood
als het waarfchijnlijkst geoordeeld. — Voorts wordt in
bedenking gegeven: Hoe lang zal die hereeniging duuren;
eeuwig, of korter? en geantwoord, als aanneemlijkst te
agten, dat, schoon de verwijdering daar niet voor altoos zijn zal, de vereeniging echter wel bij tusfchenpozen afgebroken kan en dient ge(}eld te worden. —
Daarenboven wordt in het midden gebragt: Ells wij dáár
een onzer geliefden of bloedverwanten in het gezelfchap der
zaligen te vergeefs zoeken , en weeten dat hij een onzalig
lot ondergaat, will hij hier op aarde zedeloos zich gedroeg;
moet dan het wederzien ons niet martelen, of moet, dewijl
wij daar zalig zijn zullen, het geloof in het wederzien, om
deze reden, niet geheel vervallen? Behalven eenige andere
vermoedens, wordt inzonderheid hier tegen aangemerkt,
dat wij in de eeuwigheid beter dan hier den weg der
Goddelijke rechtvaardigheid zullen kennen , en, liet oogmerk der Goddelijke firaffen doorziende , ook daarin de
opperfile wijsheid en liefde zullen eerbiedigen, op eene
wijze, dat daardoor , bij het wederzien, wegens aauge00 3
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gevoerde tegenbedenking, onze zaligheil niet zal kun
'maar wel vermeerderd worden. — Ein--negtord,
delijk werpt men nog tegen : ,dat wij zi;iiiclijke fellepzelen Rijp, ' en dat wij, als zodanigén , ook geene andere dan
zinnelijke begrippen vannen van eeuwigheid, ran wedeszicn,
en van de hope cieszelven; zo dat vie weet of wij niet dwaalén , en of wij niet te reel in dezen op onze n•enfchen en
zinnelijke begrippen bontven ? Dan ook hierop wordt, na
eenige voorafgaande aanmerkingen, geantwoord, dat de
erkentenis van het verfchil der dingen zelve met onze
zinnelijke voorftelling, ten opzigte van het geloof aan
het wederzien, geené zwarigheid maakt, dewijl GOD ons
zo niet zoude ge{cliapcn hebben , als wij zijn , indien
het niet tot ons geluk diende. Dewijl wij dan , volgens
GODS inrichting, fcboon als zinneljke fchepzelen , aan
eene wedervereeniging kunnen denken , en 't begrip , hieruit geboren , zo naauw met ons geluk, rust en deugd in
verband (laat; zo kunnen wij ook als zirmelijke fchepzelen van GOD verwachten, dat Hij clie gedachten , dat
verlangen , die begeerte des wederziens eens voldoen
zal; offchoon dat wederzien dan ook, in fommige opzigten, verfchille van de voorflelling , welke wij ons
deswegen tegenwoordig , als zinnelijke fchepzelen
Vormen.
Zonder ons ter beoordeeling verder in te laten, merken
wij alleen aan , dat de Leerredenen niet zeer doorfpekt zijn
met gepaste fchriftuurlijke aanhalingen , en dat de Tekflen, in plaats van in dé bijzonderheden , met uitlegkundig
ge naauwkeurigheid, doorgaands verklaard te worden,
meestal tot blote aanleiding dienen van de behandeling
des onderwerps , daaruit afgeleid. Ons beftek gedoogt
niet, dat wij een flaal geven van den trant en f'cijl des
Schrijvers, die ons over 't geheel zeer wel, en hier en
daar bijzonder wel bevalt. Wij eindigen met den Lezer nog te melden, dat de meeste Leerredenen hefloten
worden met Coupletten uit zeer fehoone en flichtelijke
Gezangen, waaromtrent de Eerw. EBERSBACH zich in
zijn Voorbericht aldus uitlaat : „ Ik koos de Gezarigen , waarmede verfcheidene der Leerredenen befloten
worden , deels , wijl , naar mijne ondervinding , eel.
goed Vers , aan het einde eener Leerreden ,. met kracht
opgezegd, de indrukken op liet Bart der IIoorderen uitnemendbevordert; deels , wijl mijn oogmerk was , mij:te Toehoorders van tijd tot tijd bekend tc maken uiét
de
-
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de beste Geestelijke Liederen mijns Vaderlands (Duitschland) , en alzo liet verlangen naar dezelve gaande te maken . wanneer 'er eens een nieuw Gezangboek ten
clienfte onzer Gemeente niogt worden uitgegeven."
Specimen Hermeneuticnm, de diverfis fignificationibus
vocis XAPI2., in N. T. &c. &c. Auctore IACOBUs
JUSTUS SCHOLTEN, Florna Batavus. Traj. ad Rhen.
apud 0.' I. a Paddenburg, et G. ab Tzerworst. 8va.
form. maj. pagg. 176.
et baart bij eerstbeginnenden , in het lezen en ver
FIklaren
van liet Nieuwe Verbond , geene geringe
,

moeielijkhcid, dat deszelfs Schrijvers verfcheidene woorden en fpreekwijzcn in zeer verfchillende, ook wel van
't gewoone gebruik verre afwijkende , beteekenisfen ge.
brnikt hebben. De Woordenboeken van SCHWARTZ,
SCHOETTGEN, KREBS , SPOHN, TELLER , SCHLEUSNER en anderen bewijzen daaromtrent niet altijd den reg-

ten dienst. Dikwijls ziet men, in dezelven, de onder
veel te veel vermenigvuldigd, en-fcheidnbtks
geheel ftrijdig met goede uitlegregels opgegeven en geranbfchil.t. Een voornaam gebrek is hierin gelegen ,
dat men de denkbeelden en gevoelens der Schrijveren
niet genoeg onderfchcidt van 't geen zij, ginds en elders , door woorden hebben willen uitdrukken. De
kundige Schrijver van dit Academisch Strijdfchrift ,
thans Predikant te Ophemert , heeft, onder voorzitting
van zijnen waardigen Leermeester , den Hoogleeraar
HERINGA, die 'er hem den weg toe gewezen heeft , niet
liet Griekfche woord ápis, dat zeer dikwijls , in het
N. Verbond, in onderícheiden zin voorkomt, de proef
genomen , om dat gebrek te verhelpen. Hij tracht de
verfchillende beteekenisícn van dit woord in eene juiste
orde te fchikken, met aantooning van de wijze, waarop
de Gene uit de andere gevloeid , en elke derzelven , op
onderícheidene plaatzen , die meestal één voor één opgeteld en kortslijk verklaard worden , aangewend zij.
De eerfee beteekenis van 't woord xdpic Itelt h j te
recht te zijn beml/igheid, nangenaanaheid, die men zoo
wel bij Grielache Schrijvers , als in de Griekfche
Vertalingen van het 0. Verbond, Apocryphe Schriften,
en in het N. Verbond , (Luc. IV: ---. Eph. IV: e,.
Kol,
004
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Kol. IV: 6. III: i6) , aantreft. De tweede , ook bij
clasficke Schrijvers niet onbekende, in het N. Verbond
meest heerfchende beteekenis is die van welwillendheid en
ongehoudene gunst. Hier komen eerst zulke plaatzen,
die de Schrijver oordeelt allerduidelijkst en minst betwstbaar te zijn, daar de Nederlandfche Overzettersmeestal 't woord genade hebben, in aanmerking: Luc.
I: 3o. II: 4o, 52. Hand. II: 47. IV: 33. VII: io, 46.
Hebr. IV: i6. Jak. IV: 6. i Pet. V: s. Uit deze
plaatzen worden dan vervolgends nog vele anderen in
denzelfden zin verklaard, als daar zijn dezulken, waarin de Xápus (de ongehoudene gunst) van God, en van onzen Heere 7efus Christus, genoemd wordt, waartoe ook
de gewoone heilgroeten en zegenwenfchen in de Apostoliíche brieven behooren ; ook anderen, daar onzen
Schrijver 't woord xápts, zonder eenig bijvoegzel , of
ook met bijvoeging van anderen, als Xo7oc, ivxyyéX:ov,
wvevga , in dezelfde beteekenis fchijnt gebruikt te zijn.
Voor eerre derde , met de vorige nauw verbondene , hoewel bij Griekfche Schrijvers minder voorhanden zijnde
betekenis, neemt hij aan die van weldaad of gefchenk ,
maar brengt daartoe niet zoo vele plaatzen , als ons
daartoe fchijnen te behooren. De navolgende alleen,
Hand. VI: 8. 2 Kor. I: 15. IV: 15. VI: j. IX:
8, i4. 1 Pet. III: 7. IV: io, oordeelt hij dien zin te
vorderen. Eindelijk komt ook nog de beteekenis van
iets aangenaams, waarmede hij ook die van vergelding en
dankzegging verbindt, te berde.
Vii hebben deze Uitlegkundige Proeve, die zoo wel
den IÍoogleeraar HERINCA, als dezen zijnen Kweekeling,
eere aandoet, met genoegen gelezen. Nieuwe gedachten en betere verklaringen der ménigvuldige verhandelde
plaatzen , dan die reeds door anderen in 't midden gebragt zijn , hebben wij 'er niet in aangetroffen. Maar
dc jonge Schrijver toont bekend te zijn met de beste
hulpmiddelen ter uitlegging van de Schriften des Nieuwen Verbonds. Bij de meeste plaatzen worden de onderfcheidene vertalingen van de meestgeachte oude en
nieuwe Schriftuitleggers met fnedig oordeel ter toetfe
gebragt. Niet altijd, evenwel, is de keuze, naar ons
inzien, even gelukkig uitgevallen. Ook zien wij geene
noodzakelijkheid in de geduurig wederkomende opnoeming en beoordeeling van andere vertalingen , bij elke
plaats, die niet zelden, met fchijnbaar verfchil, op 't
zelf-
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zelfde nederkomen, en waarbij dezelfde reden van ver
andere verklaringen gevolgd wordt, en, uit-ichlvan
dien hoofde , alleenlijk met een woord had behoeven
gezegd te worden, welke vertaling men, naar 't een
aangenomen richtsnoer , aanneemt. Ondertus--mal
fchen verdienen alle zulke bijdragen, tot grondige ver
liet Nieuwe Verbond, aanmoediging en lof.-klaringv
Men herkent ook hier allerwege den fchranderen Leerling van den verdienflelijken Hoogleeraar HERINGA,
wiens oordeel nu eu dan niet name genoemd en doorgaans gevolgd is.
Opwekking om alles te doen , wat mogelijk is, tot bevordering
en uitbreiding van het echte Christendom : voorgedragen desa
8 Plug. 1805, bij ele aenheid van de Algerneene Vergadering
van het Nederlandse i Zendeling -Genootfchap , destijds gehouden te Rotterdam, door FRANS VAN GOGH, Predikant te Schiedam. Te Schiedam, bij G. W. van Hemsdaal, í8o5. In gr. 8vo. 46 bl.
Jij geloven zeer gaarne, dat velen der DireEeuren
en Leden van Nedcrl. Zendeling-Genootfchap op
de uitgave van deze Opwekking-rede hebben aangedrongen : daar iedere Leerreden, bij foortgelijk eene gelegen
altijd het licht zag, moest men ook de uit -heid,nog
deze verlangen, die bij de vorigen hare plaats-gaven
verdient, in warmte en ijver voor des Genootfchaps po
voor gene van dezelve behoeft te wijken, en-gine
wederom nieuwe blijken oplevert , dat , hoe zeer dan
ook fommige leden tot andere Christen-gezindheden mogen behoren, Directeuren, wanneer zij daar als Rede
optreden, gene de minfte bedenking maken, om-nars
zich als ijverige voorltanders te doen kennen van dat
Kerkgenootfchap , waarvan de meesten hunner, en althands allen, die aldaar tot nog toe redenden, Leeraaren zijn. Niet alleen dralen zodanige gevoelens in geheel deze Redevoering door; maar het trok al aanftonds
onze aandacht, dat de uitgefproken zegen, uit i Cor.
XIII: 13 ontleend, met eene invoeging vermeerderd is,
(de liefde Gods DES VADERS , zegt de Leeraar VAN
GOGH) tot welke wij genen Christen- leeraar bevoegd
rekenen, hoe gewoon dezelve in het Hervormd Kerkgenootfchap ook wezen moge ; en 's mans bepaling van
den
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den zuiveren , maar tevens beoefenenden Godsdienst ,
die wij in deze Rede op den voorgrond vinden; moge
overigens onzen Lezeren tot eene proeve dienen , dat
het zo ftraks door ons gezegde naar waarheid is : dezelve is gelegen , EN in de regte kennis van alles, wat de
Meiland en zijne Apostelen geleerd en bevolen hebben, EN in
liet geloof des harte in den Heere J. c. , als den Goddelijken
T7erlosfer, Die, VOOR ONS EN IN ONZE PLAATS , onze zon
gedragen heeft, in zijn ligchaam, op het hout, EN in-den
eene daaruit voortvloeijende dankbare liefde jegens God en
elkander , naar de voor fchriften van het Euangelie. „ Ja
dit," (zo vervolgt hier de Redenaar) „en dit alleen,
„ verfla ik door liet ware Christendom , in vereeniging
„ met alle de Befhuurders en Leden van het Ned. Zend'.
Genootfchap." (Dit moge waar zijn; de Heer VAN
GOGH kan liet weten; maar het geen hij 'er bijvoegt ,
is, onder verbetering , eene machtfpreuk:) „ en met
„ alle die overige Christenen, die zich onpartijdige en juiste
„ begrippen vormen , nopens den waren aard van dien
fchoonen Godsdienst, die van Christus zijnen naam oat,, leent." Weshalvcn liet ons geenzins bevreemdt.,
dat ook deze Redevoering met eene goedkeuring der E.
Clasfis van Schieland pronkt. Overigens lazen wij deze Opwekking-rede met genoegen wij laten toch gaarne
een ieder zijne eigene denkwijze volkomen vrij , en beoordelen hem in zijnen geest; met overtuiging zeggen
wij dan ook : dit fink is fraai , met oordeel en finaak bewerkt , en wij twijfelen niet of de Redhnaar zal zijn
voornaam oogmerk met de uitgave bereiken , 'plat velen,
iamentl ijk , bewogen :gorden oen deel te nemen in des GesioótFchaps pogingen; vooral velen van zijne Mede - leeraars
in de Hervormde Gemeenten tan Nederland', Om zich te
verklaren voor Medeleden van deze Maatfchappij. (Meer
dan dit , zegt de Eerw. VAN GOGFI, is 'er voor hun niet
nodig on het te zijn , en als de zoodanigen behandeld te
worden.)
De text, PRED. IX: Ion. Alles Wat uwe hand vindt,
enz. is hier ceniglijk een motto; van denzelven zegt de
Redenaar dan ook volfcrekt niets; die woorden wo,rdeti
llecht;s gebruikt "ter. opwekking, 'om; ter bëvofdéring
en 'uitbreiding van het ,vare Christendom ,_ (waarvan
tvij de bepaling reeds hebben aangefzipt) met s alle onze
krachten al dat geen in 't werk te (fellen, wat in ons
vermogen _is: I) Uit hoofde van deszelfs tegem-voolzdigeii toe/land
;
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Hand is dit zeer nodig: de Redenaar beroept zich of) de
kennis, liet .geloóf eh-de liefdebij de Christenen van den
tegenwoordigen tijd; liet .laatfie brengt hem van zi lve
op het verzuim om het Euai gelie verder uit te breiden.
Dit eerfte Ituk loopt zeer kort af. 2) Dan breedvt^criger (dit was toch zijne hoofdzaak) handelt hij over de
verplichting en aanmoediging tot dit werk. Met ee.c. enkel \voord ftïpt.Iiij den plicht aan, 'óm het Christendons
onder deszelff belijd 2rs te bevorderen; maar in het brede, om dit te dhen Onder de Heidenen, des Gerlootfchap's voornam è, bedoeling. Hij toont aan: dit is de
cisch van God; -- efus en zijne echte volgers door alle
tijden zijn hierin ten voorbeeld; -- de liefde van j efus
óintrend onwaardigen i — ons eigen belang, -- en einde
het belang van Aarde en Hemel, dringt daartoe. Wat-lijk
dit laatíte betreft, (want ons beftek gedoogt niet, den
Redenaar in., iedere bijzonderheid te volgen) het echte
Christendom vernielt het oorlog, en maakt, dat onder
.alle Natien en door geheel de wereld vrede is; -- het
bijzonder geluk der Heidenfche Natien wordt 'er door tot
(land gebragt, daar deze alzo t}it den ellendigflen toe=
Rand verlost worden ; — door zodanige pogingen zullen de Christenen zelve zich naauwer vereenigen ; — en alzo zal de Hemel bevolkt en verheugd worden. Het gde
Deel der Rede bevat waarlijk roerende aanfpraken en opwekkingen , die geheelenal doelmatig zijn.
Wij kunnen den Eerw. VAN 0o0H den lof niet weigeren, dat hij de taak, die hij op zich nam ,wel heeft uit
geheel deze Opwekking-rede zich toont te-gevord;in
herinneren, in welk eene Vergadering hij fpreekt, en met
welk een oogmerk ; waarom hij al het overtollige en
minder doelmatige affnijdt ; — en , doet hij zich kennen;
gelijk wij zeiden , als een vrijmoedig voorflander der
leerbegrippen van het Kerkgenootfchap , waarin hij
dient, niet minder onbefchroomd en duidelijk komt hij
uit, als met geheel zijn hart de belangen en bedoelingen van dat Genootfchap toegedaan, waarin hij nu als
Redenaar optrad; terwijl in dit opzicht het „ peEtus
est quod difertos facit ” ten vollen in hem bevestigd
wordt.
Tot eerre kleine proeve geven wij het volgende, waar
hij, de Vergadering bepalende bij het voorbeeld , door
alle tijden, van ieder echt volger van Jefus ,het aandenken aan eenen onlangs overledenen geachten -Broeder
ge„
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geheel onverwacht en toch ongedwongen verlevendigt,
hetgeen voorzeker bij de mondlijke voordragt zeer aan
werken moest:
-doenlijk
„ Ja ook in onzen tijd ontbrak het niet aan zulken,
die , in navolging van den Heere Jezus, alles over
hadden voor het Christendom, in alle oorden van de
„ wereld, en ook , God zij geloofd! in ons eigen Va„ derland. Met aandoening denk ik hier aan onzen
afgeftorven Vriend en Medebroeder, den onlangs in
,, den Heer ontflapenen KROM. ô! Hoe vurig brandde
zijn hart van verlangen , dat die fchoone Godsdienst,
aan welks bevordering hij in zijn Vaderland -- on„ der zijne vrienden en magen, en in zijne Gemeenten,
„ met zoo veel ijver en zegenwerkzaam"was, ook tot de
„ Heidenen mogt komen ! Hoe gretig greep hij de ge„ legenheid aan , om eene Zendelingmaatfchappij tot
ftand te helpen brengen in Nederland! Welk een ijver
„ bezielde hem , toen hij , bij de oprigting van ons
„ Genootfchap, tot onzen Voorzitter was gekozen! Hoe
hartelijk waren toen zijne gebeden! — hoe wijs zij„ ne raadgevingen ! hoe vurig alle zijne bemoeijingen!
„ welk eene blijdfchap was het hem, om, hoezeer in
jaren ver gevorderd, telkens de reis naar deze Stad
„ te doen , ten einde onze Vergadering bij te wonen!
Hoe werkzaam was hij hier Reeds in onze zamen„ komsten! IIoe arbeidzaam voor de groote zaak, die
„ wij wenfchen, buiten dezelve! En zou deze zalige
„ Broeder nu ophouden hieraan bevorderlijk te zijn?
Neen , mijne Broeders! hij nam de zorg voor de be„ langen der Heidenen met zich naar den hemel. Daar
„ kwam hij bij gezaligden uit hun , voor wien ook
„ zijn ijver van God gezegend was. Daar verblijdt hij
„ zich, zoo menigmalen als de Engelen hem berigten,
„ dat het goed gaat met de uitbreiding van Christus
Rijk op deze wereld , en dat zijne voormalige Zen„ delingbroeders daar voor blijven ijveren, ja —maar
„ daar helpt hij ons ook nog met zijne gebeden — gebe„ den,dienunogkrachtigerzijn dande gebeden, diehij
,, hier op aarde deed. 6 IJverige man! Jefus gaf ons u
„ — Jefus nam u van ons weg! De naam des Heeren
„ zij geëerbiedigd door ons allen! Ja, gezegende Ver„ losfer ! wij onderwerpen ons aan uw hoog beftuur,
„ en u, geftorven Broeder! u gunnen wij uw geluk,
terwijl uwe nagedachtenis onder ons in zegeninge
„ blijft,
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blijft, en wij uw geloof en uwe liefde wenfchen na
te volgen, en u eens weder te vinden bij uwen e n„ zen gezegenden Verlosfer."
-

Over de waarheden van den Christelijken Hervormden Gadsdienst, enz. Te .4rnheln, bij J. H. Mocleman Jun.
18o5. Ira 8vo. 191 bi.

E

en elendig oudmoods Onderwijsboek, zonder oordrol
en finaak, door een Leeraar, wij weten niet wie,
opgefleld ten dienfte zijner Catechilanten, die waarlijk
te beklagen zijn, dat ze geen beter wegwijzer hebben,
in een' tijd, waarin zoo vele betere Leerboeken voor
zijn. Hij zegt, omtrent drie jaren geleden , zijne,-hande
hier met eenige verandering voorafgaande, kleine fchets,
zijnde eenige zeer eenvoudig e vragen o'er de waarheden
Zan den Christelijken Godsdienst , ten dien /1e der eenvoudigllen en eerstbeginnenden, op eigene kosten te hebben
laten drukken en ronddeelen , maar nu, den aanwas van
kunde (!) en verdere leergierigheid, bij vcrfcheidenen
zijner leerlingen , befpeurd hebbende , 'er toe overgegaan te zijn , om eene grootere en meer uitgebreide fchetr
dier 3'aarheden door den druk gemeen te maken , ten ge
meer gevorderden. De kleine fchets bevat al--bruikevan
leen negen Hoofdflukjens, niet een Aanhangzel over de
Tien Geboden; de grootere is in dertig Hoofditukken
afgedeeld. Beiden zijn, op de gewoone wijze , met
vragen en antwoorden , opgel'eld, met dat verfchil alleen,
dat in de kortere fchets ook een aantal onbeantwoorde vragen wordt gevonden. Zie hier , tot Gene proeve
op hoc danige wijze de Leeraar liet geheugen zijner meer
gevorderde leerlingen tracht te hulp te komen , een gedeelte van het antwoord op de vraag: Hoe luidt het Grdicht van de Boeken d.s 0. en N. T.
Antes, Het heilig Bijbelhoek bevat,
In zig een ongemene fchat ,
koor naarffigen in 't zoeken.
uien vind, in 't Oude Testament,
Bij good en Christen wel bel md,
Een min dan veertig Boeken,
Vijf
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,Vijf zijn van Mofes, fofua,
Het Boek der Richtern , Ruth daarna,,
1'n Samuel twe óverken,
Taw van 't bedrijf der I(oningen ,
(hroniken twe, door Geest en Pen,
Be chreven voor Gods .herken.
.asra en Neheinia's trouw,
't Boek Ester, .4haafujros /7i omv ,
.7ob en 't Boek der Pfalmen.
De Spreuken, Prediker en 't Hooglied,
Veel fchoner dan Parnas 't uitgiet,
Trol aangenam e galteen.
SED 0HE 1 JAM SATIS EST.

SLUITER Lec`iiones Aiidocideae.
InterjeCtae fUnt LUD. CASP. V ALCRENAERII ineditae et
I0. LUZACII in ANDOCIDEM Animadverfoncs; item
nonnulla ex Codicibus MSS. excerpta. Lugd. Bat.
spud Haak et Socios. 8va. form. nlaj. pagg. 283
practer Praefationem.

INI OTTONIS

--

D

e Heer SLUITER , in de plaatze van den overleden
LJ IIoogleeraar TERPSTRA , aan het Kwcekfchool te
Deventer beroepen , vond deeze gelegenheid gefchikt
om zijnen reeds te vooren aangevangen arbeid over ANDOCIDES in het licht te gccvcn en op te draagera aan de
Regeerins dier Stad en de Opzienderen der Doorluchtige Schoole. In eerre , op deeze Opdracht volgende,
V oorreden bericht hij den Leezer, dat hij, door de Hee r& n LUZAC en wIJTTE NBACH onderwezen, bij het leezen der Griekfche Redenaaren, meermaalen zijne krachten had beproefd in het bedlellen van Benige ontwijffelbaar bedorven plaatzen ; dat hij zijne aanmerkingen
den Meere LUZAC had medegedeeld, en deeze hem aangeme)edigd om dezelve door den druk emecn te maalsen.
Oni filet werk niet te breed te doen ultloopen , bepaalde
hij zich tot ANDOCIDES; fpoorde de bijzonderheden van
's Mans loeven op , en brat zijne Aantekeningen in orde. Hieruit ontílónd het flak, hetgeen wij thans voor
ons hebben, en dat den ijver, der arbeidzaamheid, he-

le-
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iezenheid en oordeelkunde des jonen Hoogleeraars
eer aandoet.

. Het Werk beftaat uit Twaalf IIoofditukken. Alleen
het laatte is aan den Redenaar LIJSIAS gewijd. lies
Schrijvers aanmerkingen over ANDOCIDES waren zo
breed uitgedijd , dat hij zich verplicht vond , aan Lijsus
mindere ruimte te gunnen, dan hij eerst denzelven had
toegedacht (*). Van de elf overige loopen de vijf eer lie over liet leeven en de lotgevallen viii ANDOCIDES,
tact taslchenvoeginge van oordecl'.:nndi e aanmerkingen
over vcrfchciden onderwerpen, welke doorgaans gctnigenis draagen van (les Schrijvers vlijt en fchrander doorzicht. De volgende zes behelzen opheideringen van
duistere eni verbeteringen van gebrekkige plaatzen in de
Werken des Atheenfchen iU eenaars , waarbij de Heer
sr,uvrF-it zijne verplichting erkent aan zijnen Leermeester LUZAC , van .welken hi!, onder andere hulp , ook
cie aantekeningen van deszelfs Schoonvader V ALCKENAERR
had ontvangen.
Uit de vijf eerde Ilonfdthnkken zullen wij een beknopt
verflag van liet leevcu van .ANDOCIDES g;eev^ n. D- Schrijver heeft veel moeite genomen om de bijzonderheden
daarvan bijeen te zamelen ; dezelve zijn weinig bekend
dan bij Geleerden van den centen rang, en zullen onzen Leezeren in liet algemeen aangenaamer zijn , dan
liet onderzoek der richtigheid of gebrekkigheid der bij
plaatzen van Benen Griekfchen Redenaar.
-zonder
I. ANTnOCIDLs was afkom tig uit een dier aanzicnlijl^e Gedachten , welke den naam van 1s:r^atr°ide,a drncgen , van ouds in waardigheid uitmuntten , en de bezorging hadden van den Godsdienst en deszelfs plechtig
). Om niet te fprceken van fabelachtige afiei--hedn(j
dingen van TELFMACIIUS, of zelfs van ius(f.),
zi,n gedacht was een der oudflen, en behield tangen tijd
cellen beroemden naam en niet kleinen invloed in het
Gemeenebest. LrOGORAS, zijn Overgrootvader, ve r [on, de ballingfchap boven cone ilaafiche onder\verping ;tan PISISTRATUS , en was naderhand een van (Ic
erflelleren der Athecnfche vrijheid (s). ANDOCIDES
Zoolt
,

-

(T ) BL ; en 242.
(t) [Zie . PETITUS de Legg. ileticis, Lib. 11. Tit. III. n. 126.j
!) 11. 7.() fit. t 9.

(
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Zoon Van LEOGORAS, floot, als Gezant van Athene,
het dertigjaarige verbond met de Lacedaemoniers (*).
De Zoon van deezen ANDOCIDES, naar zijnen Grootva
genoemd, wordt befchreven,, en door-derLEOGRAS
de fchimpzieke Tooneeldichters van dien tijd gehekeld, als een verwijfd, wellustig mensch (j-). Hij was
de Vader van den Redenaar ANDOCIDES,welken TzETzES wel den aangenomen Zoon van LEOGORAS noemt,
naar zonder daarin iemand der Ouden op zijne zijde
te hebben (j.). — ANDOCIDES werd geboren in het
eert e jaar der LXXVIIIfle Olympiade (S). Al vroeg
schijnt hij aan liet beftuur van zaaken gekomen te zijn.
In het tweede jaar der LXXXVIite Olympiade, en dus
in den ouderdom van 33 jaaren , voerde hij, met eenen
GLAUCO, het bevel over eene vloot van 20 fchepen (**).
Zijnen voornaamíhen roem behaalde hij evenwel niet in
krijgszaaken. Kort na het eindigen van zijn bewind
over de Vloot , werd hij als Gezant van Athene na
verfcheiden Landen gezonden, en deed, in die hoedanigheid, den Vaderlande aanmerkelijke dienften (f j-). Dit
Gezantfchap valt tusfchen de LXXXVI[leenLXXXIXite
Olympiade. — ANDOCIDES kreeg van tijd tot tijd grooter vermogen en meerderen invloed. Hij voegde zich
bij de partij der Aanzienlijken. Het gevolg daarvan was
wel, dat hij door de befchuldigingen der andere partij
tot viermaal toe in leevensgevaar geraakte : maar tel
werd hij door zijne Rechters vrijgeíproken. Hij-kens
zelve befchuldigde vervolgens ALCIBIADES , in eene Re.
denvoering, die nog voorhanden is, welker echtheid
door TAYLOR wel in twijffel getrokken , doch door
VALCKENAER en RUHNKENIUS verdedigd is (44).
II. Doch terwijl ANDOCIDES fleeds booger meende te
flijgen, deed hij eenen te zwaarderen val. De bekende
Pe(*) BI. to. (t) BI. II. (4) BI. 13.
(§) Volgens J. A. FABRICIUS, Bibl. Cr. Vol. I, p. 891, iu
het jaar 468 voor de geboorte van CHRISTUS; volgens anderen 466. Ree.
(**) Bl. 14.
(tt) BI. iq., t$. De Heer SLUITER heldert bij deeze ge.
legenheid eens: omílandigheid op, en verdedigt de echtheid
eener Redeuvoeringe van ANDOCIDES, Waarover TAYLQR Cl)
)kUHNKENIUS verfchillen. Rec.
(44) BI. 16 env.
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Peloponnefifche Oorlog ontlfond tusfchen Lacedaemon
en Athene. De Atheners zonden hulptroepen na Sicilie
aan de Egeftaners en Leontiers, tegen die van Syracu'a
en van Selinus , onder bevel van LAMACHUS , NICIAS
en ALCIBIADES (*). Terwijl men de Vloot gereed
maakte, werden in zekeren nacht de Hermae, of Standbeelden van MERCURIUS , verminkt (4). Bijkans alleen
hetgeen naast de wooning van ANDOCIDES Rond bleef
onbefchadigd (4).
IIL Vreemd zoude het geweest zijn, indien eene gebeurtenis van deezen aart bij een zo woelig volk geene
onrust verwekt had. Sommigen befchouwden het als
een ongunftig voorteken voor de ontworpen ondernee ming; anderen als eene list der Corinthiers , oni de bijgeloovige Atheners af te fchrikken van den tocht tegen
Syracufa; nog anderen, en waarfchijnelijk waren doezen
naast aan de waarheid , als eene baldaadigheid van dronken lichtmisfen. Men befloot onderzoek te doen na het
gebeurde, en beloofde i000 drachmen, welke naderhand tot io,000 vermeerderd werden, aan den ontdekker. Diestijds ontdekte men evenwel niets ; maar wanneer de Vloot op het punt was van onder zeil te gaan ,
werd eerre nieuwe befchuldiging opgeworpen tegen ALCIBIADES, een der hoofden van den tocht , en tegen
anderen, dat zij de Verborgenheden van CERES al fputtende nagebootst, en dus zich aan heiligfchennis liedden fchuldig gemaakt. Onder de betichten was ook
LEOGORAS, de Vader van ANDOCIDES
Sommigen
hebben beweerd, dat ANDOCIDES zelve zijnen Vader
zonde hebben aangeklaagd; en dat zijne vijanden hem
zulks te last leiden , blijkt uit zijne eigene werken, waarin hij zich verdedigt tegen die aantijging, en flaande
houdt, dat de flaaf van zekeren PIIERECLES zijns Vaders

(s).

(*) BI. s7 env. (t) De Schrijver vlecht hierin eene vrij
uitvoerige Verhandeling over deeze Standbeelden, bl. 3i-5o.
maar welke wij , als eigenlijk tot het leeven van ANDOCIDES
niet behoorende, overflaan. Rec.
(1F) 131. 51. (§) BI. 52-62. De Schrijver verhaalt hierop
de uadeelige gevolgen der terugroepinge van ALCIBIADES (welken zijne vijanden , oni hunnen flag te wisfer te neemen, eerst
hadden laaten vertrekken , en naderhand opontbooden) voor
de zaak van Athene. Doch hierin zullen wij hein niet v olgen. Rrc.
Pp
LETT. I805. NQ. I3.
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tiers aanklaager was (*). Hij zelve werd ook befchnldigd, maar door zijne rechters vrijgefproken (t). Zekere TEUCER , die te vooren van Athene na Megara gevlucht was, kwam terug op belofte van ftraffeloosheid•,
en verklaagde achttien niet onaanzienlijke perfoonen als
fchenders derllermae (4). Een flordig kaerel, DIOCLIDES geheten , bediende zich van de hieruit ontftaande
verwarring, om niet minder dan 300 menfchen deezen lak
aan te wrijven. Zijne aanklacht werd naderhand valsuh
bevonden , en hij ter dood gebragt
Maar onder
onder deezen ANDOCIDES,-tusfchenyrakvl,
in hechtenis. Op aanraaden van anderen , bediende hij
zich van de gelegenheid, om, door eene vrijwillige bekentenis , zichzelven en zijne vrienden te redden; en
dit gelukte hem (**).
IV. ANDOCIDES was nu wel ontflagen, maar in zijne
eer gekrenkt ; het verfchijnen in de Tempels en op de
Markt, of in de Volksvergaderingen , was hem ontzegd, zo dat hein zelfs geene klacht over ontvangen beleedigingen wierd tocgeílaan. Sommigen, die beweeren,
dat hij door de Priesters en Priesteresfen openlijk zoude
vervloekt zijn , fchijnen zijn geval verward te hebben
niet dat van ALCIBIADES (tt). In zijn Vaderland dus
veracht, begaf hij zich tot den koophandel, en deed
verfcheiden reizen , tot dat de Raat der zaaken te Athere veranderde, de Volksregeering afgefchaft wierd, en
liet gezach in handen van den Raad der Vierhonderd
kwam. Een voorilander der Arillocratie zijnde, dacht
hij hiermede zijn voordeel te doen, verwierf van ARCIJELAUS, Koning van Maccdonie, verlof om in deszelfs Rijk flaaven voor de roeibank te koopen, en deed
dezelven, zonder winst, over aan de Bevelhebberen der
Atheenfche Vloot, welke hij ook van geld en mondkost voorzag. Maar dit werkte verkeerd : de Vloot
weigerde zich aan de Vierhonderd te onderwerpen, en
het bedrijf van ANDOCIDES fterkte dus , tegen zijn oogmerk, de andere partij. Het gevolg was, dat hij, te
Athene gekomen, befchuldigd wierd van den vijand te
hebben geholpen, en men last gaf om hem te vatten.
IIij nam zijne toevlucht tot een altaar , dat hem toen
tot

(s).

(*)BI. 6?-64.
(4) 131. S7 , 66.
(t) BI. 64.
() BI. 6j, 69. (**) BI. 68, 69. (ft)Bl. 70-72.
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tot eene vrijplaats diende, werd vervolgens wel in den
kerker geworpen , maar naderhand weder losgelaten (*). Daarop ging hij weder reizen, geraakte op
Cyprus in gunst bij EUAGORAS , Koning van Salamis,
maar verviel ook weder in deszelfs ongenade, en zwierf
dus tot dat de Volkspartij weder de overhand kreeg te
Athene. Toen kwam hij te huis, en verkreeg van de
Prytanen verlof om in de Volksvergadering te verfchijnen.
Maar hierdoor fchond hij het besluit, te vooren tegen
hem genomen, en werd tot ballingfchap veroordeeld (t).
Hij begaf zich na Elis, hield daar , naar het fchijnt ,
zijne wooning , maar reisde , om zijnen koophandel,
van tijd tot tijd na Cyprus en andere landen, tot dat
hij , na het uitwerpen der Dertig Dwingelanden door
TIIRASYBULUS, na Athene wederkeerde (j.).
V. ANDOCIDEs geraakte nu weder in aanzien, werd
tot Lid van dea Raad verkoren, verkreeg daar, en in
de Volksvergaderingen, grooten invloed, en bediende
verfcheiden eereposten. Niet lang behield hij het geruste
genot (lier voordeelen. Drie jaaren na zijne terugkomst
werd het weder gestoord (§). ElILvcus , zijn Ooni
van Moeders zijde ,was in Sicilie geltorven , Beene Zoonen, maar alleen twee Dochters nalaatende. Deeze waren , volgens het Atheenfche Recht, wel Erfgenaameii
van haaren Vader, maar moesten ten huwelijk worden
genomen door haare naaste bloedverwanten (**). A-\DOCIDES en zekere LEAGER waren volle Neeven der
Dochteren van EPILVCUS, die meer fehulden dan goed
had. De beide Neeven bellooten ieder Bene deezerDoch teren ten huwelijk te neomen , fchoon zij , uit hoofde
van derzelver armoede , hadden kunnen volftiaan met
tiaar hukvelijksgoed te geeven (tt). De Bruid van ANDOCIDES ítierf kort daarna; die van LEAGER bleef in
lceven. Zekere wellusteling CALLIAS verliefde op haar,
en
(*) Bl. 73, 74•
(t) Bl. 74 75•
(4) BI. 75--77.
78-80. (**) De Heer SLUITER geeft hier eene korte
Verhandeling over de Wetten van Athene met betrekking tot
de huwelijken der Dochteren, bl. 80-93. Men weet, dat
de Wetten van SOLON hieromtrent in foi uiige opzichten eeníge overeenkomst hadden met het Mofaifche Recht. Zie SAM,
PET. D Legg. Att. Lib. VI. Tit. I. p. 44t. J. D. MICHAëLis,
idol. R'cht, 5 78. Ree.
(tt) zit. 89, 93.
,

(j) BI.

,
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en verwierf haar van LEAGER voor geld. Hiertegen kantte

zich ANDOCIDES, en eischte, dat LEAGER of de Doch ter van EPILYCUS zelve behield , of aan hem afílond.
CALLIAS nu had eene Zuster van LEAGER tot zijne
Vrouw gehad, en bij dezelve eenen Zoon gewonnen,
HIPPONICUS geheten, welke dus Hechts één graad ui ^
eerlijker bloedverwant was dan AN DOCIDES . Voor dien
Zoon eischte CALLIAS het meisjen , dat hij inderdaad
voor zich begeerde, en maakte, om ANDOCIDES uit dell
wech te krijgen , eenige fchurken op , welke den Redenaar, ingevolge van het bovengemelde befluit, uit de
Volksvergadering zochten te weeren, ten einde hij niet
zelve zijne zaak rnogt verdedigen , en daarboven hein
van andere misdaaden befchuldigden , welke, bewezen
zijnde, hem den hals zouden gekost hebben (*). Doch
deeze wist zo wel zich te verdedigen, dat hij volkomen
wierd vrijgefproken. Zedert fchijnt hij zijnen voorigen
rang in den Staat bekleed te hebben, tot dat hij , zes of
zeven jaaren laater, na Sparta werd gezonden , om over
den Vrede te handelen. In dat Gezantfchap werd hij
geoordeeld zijnen plicht niet betracht te hebben , en
bij rechterlijk vonnis uitgebannen ; in welke balling=
fchap hij flierf, zonder kinderen na te laaten, en de
laatfee van zijn Geelacht (j-). — „ Dit," ze'gt de
Heer SLUITER (4.) , „ zij genoeg over het leeven en
„ de daaden van ANDOCIDES, die, door het geluk op
„ veelerlei wijze geflingerd , nu eens tot aanzien in
„ den Staat verheven, dan weder, in den kerker ge„ worpen , een ellendig keven leidde, gehaat bij zij„ ne medeburgeren, bij den nakomeling vermaard door
„ zijne welfpreekendlieid, maar veracht om zijne ver„ dorven zeden (S)."
Dit ons uittrekfel is reeds zo lang geworden , dat
ons geene ruimte zoude overfchieten tot het wikken
der in de volgende Hoofdstukken voorkomende aanmerkingen, al hadden wij, om bovengemelde redenen, niet
goedgevonden ons daarvan te onthouden. Alleenlijf;
moeten wij zeggen , dat die aanmerkingen doorgaans
blijken draagen van het vernuft, de fchranderheid, de
belezenheid en het bondige oordeel des Opftellers, van
wiens ijver en kunde het Gemeenebest der Letteren zich
in vervolg van tijd nog veel goeds mag belooven.
(*) Bl. 93-97• (t) B!. 97• (4-) BI. 93.
(§) Van deeze zegt de schrijver iets op bl. 97.

V.
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V. M. NIEUHOFF, DIST. inaug. de Bodemaria ejusque

a Romanorum nautico foenore difFerentia et major.
qui hinc edam perfpicuus est, mercaturae apud ko•
manos contemtu apud noflrates favore.

G. OOSTING, de origine et progresfu Juris Drentheni.
et het uiterst genoegen hebben wij wederom de
bewijzen ontvangen van de naarftigheid en fmaak,
waarmede ook te F?arderwijk de rechtsgeleerde fl:udien
behandeld worden; en wij wenfchen den Hoogleeraar
KEMPER , aan wien deze beide Jongelingen verklaren
hunne vorming voornamelijk fchuldig te zijn, geluk,
met Leerlingen, die door zulke proeven inderdaad hun
Meester zo wel, als zich zelven tot eer tonen te-ne
ftrekken.
De eerfte Verhandeling is in twee deelen verdeeld ,
waarvan het eerde het groote onderfcheid aantoont, dat
'er in de Romeinfche en hedendaagfche Wetgeving plaats
vindt omtrent Bodemerij , en hetwelk inderdaad zoo groot
is , dat de geleerde Schrijver met den Grooten BIJNKERSHOEK te recht aanmerkt, dat men geheel verkeerd zou
handelen, indien men deze zaak uit den geest der-de
Romeinfche Wetgeving alleen wilde beoordeelen : terwijl het tweede ten doel heeft aan te tonen, dat waar
onze Wetten ten dezen opzichte den voorrang bo--lijk
ven de Romeinfche verdienen. Wij hebben in dit deel
vooral met veel genoegen gelezen de opheldering van
de plaats bij CICERO , waarop meestal de beltrijders
van de Romeinfche denkbeelden over den Koophandel
hunnen aanval gronden; zij draagt onbetwistbare blij
oordeel , waarmede de geleerde Schrij--kenvaht
ver gewoon fchijnt te zijn, de Schriften der Ouden
te lezen. Wij raden den jongen Schrijver, in dit lezen der Ouden vlijtig voort te gaan, vooral ook tot
verdere vorming van zijnen Latijnfchen ílijl, die waarlijk in deze Verhandeling zoo goed is, en zoo veel ver
dien, waarin des jongen NIEUHOFF's vroege--ichltvan
re Verhandeling, de arre bene moriendi, ge{chreven is,
dat wij, zonder denzelfden naam voor de beide Verhandelingen te vinden, bezwaarlijk beide Stukken aan denzelfden Schrijver zouden toekennen.
Met
Pp3
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let geen minder genoegen hebben wij de tweede
Verhandeling , van den Fleer OOSTTIG, gelezen. In
een goeden Latijnfchen Bijl, dien wij met genoegen in
dc meeste Leerlingen van den Iloogleeraar KEMMPER
waarnemen, gefchrcven, munt zij niet minder uit dan
de vorige.
Op het voetfpoor van den beroemden VAN DEP. SPIE
deelt de Schrijver zijne Verhandeling in twee doe--GEL,
len. In liet eerste gaat hij de Staatkundige Omwentelingen van het Landíchap Drenthe na , van dc vroeglie
tijden tot op onze dagen, en betoogt ten flotte , op
eene uitmuntende wijze , de noodzakelijkheid der affcheiding van Drenthe van Oreri sfel , waarmede dit
Landfchap in den jaare 1798 vereenigd was (*) : terwijl hij in het tweede gedeelte niet minder voortreflijk
den invloed nagaat, welken deze Omwentelingen, in
onderfcheidene tijden, op de Wetgeving gehad hebben.
Wij wenfchen het Landfchap Drenthe niet oenen jon
Rechtsgeleerden van harte geluk, die in deze Ver-gen
getoond heeft, met deszelfs be--handeligzofc
langen en Rechten bekend te zijn, en weníchen, dat de
Schrijver in de gelegenheid moge gefield worden , op
dezen weg zijn Vaderland verder nuttig te zijn.
,

(*) 't Is waereldkundig, dat deze affcheiding ok kort
daarop tot stand is gekomen; en het moet den icugdigen
Schrijver niet weinig genoegen geven , zijn gevoelen op deze wijze bevestigd te zien.

Eenige Be/piegelingena der Kanti/che Wijsbegeerte , door
Ecleccicrts. In 's Ilag e, bij Vosmaer en Zoenen, 1805.
In gr. o vo. 179 Blad:.
at de onderlinge wrijving van firijdige begrippen,
even als van haal en vuursteen, veelvuldige vonken afwerpt, waarbij het licht der waarheid gemakkelijk kan worden ontfloken , is een vrij algemeen beeld
geworden der menfchelijke bevatting; maar dat ook zul ke vonken, in het buskruid vallende der menfchelijl:e driften , verfchrikkelijke en verdervelijke losbarlUngen te
weeg brengen, is cenc bijvoeging der ondervinding tot
dat, thans zoo geliefde, beeld. Op den titel af van dit
gefcltrift verwacht men geene ongelukken , om dat men
vast
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van den Ecleí^icus geene vooringenomenheid en driften
vermoedt omtrent bloote begrippen en gevoelens, wijl
hij toch, aan geen flelzel gehuwd, zijne keuze geheel
vrij heeft , en in dezclvc eeniglijk door zijn oordeel
geleid wordt : doch het gefchrift zelf inziende, vindt
men overal meer eenen geest van opzettelijke tegenípraak,
dan van koele beoordeeling, en Benen meer bijtenden en
fpottenden, dan befclieiden en ernftigen , toon ; zoodat
men vrij zeker vooruit kan zien, dat de Nederlandfche
voorflanders der Kantifche Wijsbegeerte, in wier fclin-)l
de zachtmoedigheid bij de minfte tegenfpraak waarlijk
geene hoofddeugd fchijnt; zich tegen dezen Eclecticus
zullen aangorden , en , treedt hij Hechts met zijnen naam
ten voorfchijn, Benen fftrijd voeren, waarbij de \Vijsbcg;eertc zelve in aller oogen op de kans der wapenen geItc1d zal worden. Gaarne zag zich Recenfent van ijdele onheilfpelling befchuldigd, maar ongaarne van ongegronde befchuldi ing verdacht, en vindt zich daarom
verpligt, bij de aankondiging van dit gefchrift, deszelfs
beloop en 1chrijfwijze te doen kennen.
Eene Voorrede, waarin EcleFticus, na zijne bevreemding over het duistere voorhiel van Benen man als KANT,
wegens vroegere letterkunde beroemd , zijn vooroor
erkent tegen den hoogen ophef wegens deszclfs-del
Wijsbegeerte, en aan dezelve den naam van Criti/che betwist, om dat alle Wijsbegeerte Critisch , dat is , oor
behoort te zijn , kenmerkt al aanflonds den-dcelkunig
geest, die hier de pen huurt. „ De ongerijmde Gnostieken beroemden zich van hunne diepe kennis; de
„ Scholastieken in de donkere middeleeuwen prijkten
met weidfche certijtels hunner wijsheid; de Illusni„ na[a]ten zouden de volkeren verlig(ch)ten en be„ do(ie )rven alles. 't Misbruik van den dertigen naam van
„ Philof plhen is te bekend, om geen nadenken te voe„ den , wanneer sommigen, onder dien naam, met ver„ inlading van 't overig menschdom , zich van waar„ heid en lig(ch)t den eigendom aanmatigen." Dit tot
een ítaal. — De Befpiegelin;en zelve worden onder
twee Afdeelingen verdeeld, waarvan de 1(1e, over een/ge
leerin,?en der Kanti/che overnatuurkzrnde, de fide , ot er de
.K ntifche zedekunde, ten opschrift heeft. i. De algemee,2e begrippen van voren. 2. Het bel/aan van voorwerpen
onzer zinnen. 3. De kennis van God uit zijne werken.
4< liet heginzel der genoegzame reden, zijn de floffen der
Pp4
ever-
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overnatuurkundige befpiegelingen. i. Het onderfcheid
tusfchen belang en zedelijkheid. 2. De zuiverepra5lifche reden.
3. Onze zedelijkheid met opzigt tot God. 4. Vergelijking
van het Kantisch zedejlelzel met het gewo(o)ne , zijn de
onderwerpen der zedekundige befchouwingen. De algerneene begrippen van voren worden verworpen , als vielen
zij in dezelfde zwarigheid van de leere der aangeborene of ingeschapene denkbeelden. Het bejtaan van voorwerpen onzer zinnen wordt beweerd , als hadde KANT
derzelver aanzijn betwijfeld, fchoon hij hetzelve een
vereischte, een noodzakelijk geloof in ons noemt, en
als liep de ganfche gefchiedenis des Euangeliums gevaar , om ons , als geheel problematiek, te ontvallen.
De kennis van God uit zijne werken wordt verdeedigd , als
of KANT den wereldmaker niet hadde erkend uit de werken des Heelals , in welke alleen hij de hoogfle volmaaktheid , de heilige Godheid niet meende te vinden
buiten zijne eigene zedelijkheid als mensch. „ Nie„ mand koude, om dat alles, KANT of zijnen aanhang
„ voor begunaigers van ongodisterij. Dat 'er een God
„ zij , weten zij volílrekt niet: maar zij gelooven het:"
zijn hier de opmerkelijke woorden. Het beginzel der
genoegzame reden wordt als verworpen voorgedragen,
fchoon KANT hetzelve gefield heeft onder de grondwetten of denkvormen des verftands. In de Afdeeling over
de Kantifche zedekunde wordt de nieuwheid betwist aan
het onderfcheid tusfchen belang en zedelijkheid, en de tegenoverílelling van de begmzcls pligt en genoegen afgekeurd. De zuivere raêtifehe reden fchilnt niet haren
imperatief aan Eclecticus eene ijdele magtfpreuk , die ,
de vraag naar het waarom der geboden verbiedende,
allen aandrang voor zijn gevoel buiten fluit, en tevens
alle vrijheid werkeloos laat, die in zijn oog door een
haatbelovend daarom alleen bepaald wordt, die ook gee.
ne bepaalde pligten voorfchrift en den algemeenen zederegel op zekere wen/chelijkheid van hare betrachting
laat fteunen, en die voorts onverpligtend zijn zou., omdat zij baar eigene wetgeeffier zou moeten wezen.
De zedelijkheid met opzigt tot God naar de Kantilche
Wijsbegeerte lijdt een zeer fcherp onderzoek, als floot
zij God van de zedelijke wetgeving uit, als ware haar
zedekundig bewijs voor Gods beltaan niet klemmende
en alleen uit nood aangenomen , als ware de ganfche
zedekunde van KANT zeer bekrompen in alle betrekkingen
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gen tot den naasten zoo wel als tot God , ja als nam zij
eeniglijk God aan als middel, niet als oorzaak, om dat
men zich wel als zelfgebieder verheft, maar niet dan als
magtelooze zelf belooner gevoelt . Eindelijk wordt het
meer gewo(o)ne zedeflelzel in alle opzigten boven het Kantifche voorgetrókken, het welk in eene dankbare verheff ng van het Euangelie uitloopt.
Het geheele ftuk is voorzeker van eene zeer bekwame
hand gefchreven, die het publiek met eene meer onzijdige voorftelling der gemaakte bedenkingen verpligt, en
aan hetzelve regt gegeven zou hebben , om Bene gematigde
teregtwijzing te verwachten van het- verkeerde, het geen
dc Kantifche Wijsgeer in die voorítelling op vele, indien niet op alle, plaatzen zal moeten doen opmerken,
ten zij hij aan zijne Wiisbegeerte hij het publiek eenen
geweldigen flag wil laten toebrengen , wiens ruwheid
alleen Recenfent in Eclecticus misprezen heeft.
Verhandelingen, uitgegeeven doos" TEYLER'S Tweede Ge
Stuk, bevattende een Intwoord op-notfchap.XIde
eene Vraag, uitgefchreeven voor den 7aare 1799 en ver
i8oi, met den Gouden Eerprijs bekroond in-nieuwd
1802. Te Haarlem, bij J. J. Beets, 1804. Met de
ooffpronglijke Hoogduitfche Verhandeling 344 bl. In
gr. 4to.

N

aa het tweemaalen ophangen der Prijsvraage: Welke
is de tegenwoordige
te enwoordige Raat onzer Natuurkennis van de
eragtige
des Dampkrings ? — In hoe verre
kan men, naamlijk, volgens welbevestigde ondervindingen,
aantoonen, door welke oorzaaken het Water, in den vorm van
Damp, ofop eenige andere wijze, in den Dampkring opgenomen
en opgehouden worde; en aan welke ,00rwaken het zij toe te
fchrj ven , dat het in den Dampkring opgehouden Water worde
losgelaaten , en daaruit, onder ver fchillende gedaanten, ne
kunnen, wijders , de Wateragtige I'er--derval?En
hevelingen alleen aan de loslaating van liet in den Dampkring opgehouden Water toege/chreeven worden: of zijn 'er
Waarneemingen , welke duidelijk leeren, dat'er, bij zornmige
Verhevelingen, Water in den Dampkring worde gebooren ? —
fchijnt hetAntwoord van den Heere JOHANN DIEDERICH
OTTO ZYLIUS , te Goldberg in het Mecklenburg - Schwerin
fche, waaraan de Gouden Eerpenning is toegeweezenpp $
ee,
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een Eenling te zijn. Geen Voorreden geeft ons des eenig
berigt. Hoe het daarmede ook gelegen zij, 't is het
Antwoord zelve, waarop het hier aankomt. Gemaklijk
zeker viel het niet , deeze Vraag, uit zo veele Onder
beihaande , te beantwoorden.
-vraen
't is ook uit deezen hoofde, dat de Heer ZYLiUS eenige voorafgaande Herinneringen met den aanvange zijns
Antwoords mededeelt; te recht opmerkende, „dat men
in geen deel der Natuurkunde cene zo wankelende, onbepaalde en dubbelzinnige taal aantreft , dan (als) in
de Meteorologie, of de Leer der Lustverhevelingen."
Voorbeelden bijgebragt hebbende, geeft hij op, in welk
een zin hij de zo verfchillend gebezigde benaamingen
opvat, en voegt 'er bij de herinnering aan eenige bekende hellingen, welke, met opzi g t tot de gevolgtrekkingen , die zich daaruit voor de grondfiellingen der
ygrometrie, of Vogtmeeting, haten afleiden, van het
oogfte wanbelang zijn.
In de Inleiding ontvouwt ZYLinS , waartoe eigenlijk
de Natuuronderzoekers door de Vraag worden uitgenoó•
digd; hoe het niet beftaat in een bloot overzigt van die
'fheorien en Hypothefen , waardoor men deeze Ver
tegenwoordig zoekt te verklaaren; maar in eene-fchijnzel
naauwkeurige bepaaling van het geen dusverre in-dit vak
der Natuurkunde is gedaan, hoe veel daarin welbeweezen of tot zekerheid gebragt , en hoe veel nog te onder
overig is. Dit gezigtpunt is het, waaruit hij-zoekn
in zijn onderzoek, zo wel in 't algemeen , als bij de
beantwoording van iedere bijzondere Vraag , het onder
-werpbfchout.
Het I Hoofdftuk behelst eene opgave van de gevoelens der nieuwste Meteorologen, aangaande de Wateragtige Verhevelingen van den Dampkring. Met een Vaderlandsch genoegen lazen wij des Duitfchers fchrijven
„ Welke voortreífelijl.e aanmerkingen over de verdamping van druppelvormige vloeiftofFen vindt men niet
reeds bij 'S GRAVEZANDE, en hoe fcherpzinnig en grondig wierd niet de gehcele leer der uitwaasfeming, en der
Wateragtige Meteoren, door MUSSCHENBROEK behandeld ? Men kan niet zonder bevreemding merken , hoe
weinig van de heerlijke werken dezer wijsgeerige Natuuronderzoekers door hunne eerfee opvolgers is gebruik gemaakt geworden, en hoe verre menigeen, voornaame-
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derden van den weg, die door M17SSCHENBROEK was
aangeweezen."
De Theorien van DE LUC, LE ROI, DE SAUSSURE,
MONGE en HuBE worden in het II H. voorgedraagen ;
en vindt men hier een kort overzigt van de verklaaringen en leerftellingen, waarin de meestbekende Meteorologen de refultaten hunner navorfchingen opgeeven. Het
kwam 'er nu op aan, om de bewijzen te kennen en ter
toets te brengen, waarop uien deeze leerfcellingen grondde , om dus tot de oplosfing des Vraagstuks te naderen.
Eene Afdeeling is beftemd ter beoordeeling der Theorie van DE LUC; de vier volgende Afdeelingen betref
(maak, de Theorien van LE ROI,-fen,idz'
MONGE , DE SAUSSURE , LIBES , en PARROT.
Door deeze beoordeelingen baande ZYDIUS zich den
weg ter beantwoording der voorgelegde Vraagen , welke
niet het III H. aanvangt. De cerfe Afdeeling van hetzelve
onderzoekt: In hoe verre kan men, volgens welbevestigde ondervindingen, aantoone.n, door welke oorzaaken het Water, in den vorm van Damp , of op eenige
andere wijze , in den Dampkring opgenomen en opgehouden wordt? — De tweede dient om te toonen, aan
welke oorzaaken het is toe te fchrijven, dat het, in den
Dampkring opgehouden, Water worde losgelaaten , en
daaruit onder verfdhillende gedaanten r:edervalle. — De
derde zet dit fluk voort ; ontvouwende, hoe wijders de
Wateragtige Verhevelingen alleen aan de loslaating van
het in den Dampkring opgehouden water kunnen toegefchreeven worden: of zijn 'er Waarneemingen , welke
duidelijk leeren , dat 'er, bij zommige Verhevelingen ,
Water in den Dampkring worde gebo oren? — Voorts
wordt onderzogt, hoe verre men thans met de kennis
van de Wateragtige Luggtverhevelingen gekomen is; als
welke de Lugtverhevelingen zijn, wier natuur-med,
en ontftaan men door welbevestigde ervaaring kent, en
welke die, wier verklaaring tot nog toe rust op bloote
hypothefen en gistinen.
Laaten wij, zeer kor
t dit alles aangetiipt hebbende,
hier wat van naderbij den Verhandelaar volgen. „ Bovenflaande ftellingen," fchrijft hij , „ bevatten deels
onmiddelijke refultaten van ervaaringen , deels gevolg
wier juistheid uit de bekende verfchijnze--treking,
len, waaruit zij eleid zijn, met bellisfcnde zekerheid
blijkbaar is. Ia te gelijker tijd bevatten zij ook alles ,
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lies, wat, tot nu toe, over den aart en het ontftaan
der Wateragtige Lugtverhevelingcn uit de ondervinding
met zekerheid kan beweezen worden. Het is veel, in
vergelijking met het geen men nog voor weinig jaaren
van deeze Verhevelingen van den Dampkring wist. Te
vergeefs vorschte men naar de natuur en wijze van ontítaan der Wateragtige Verhevelingen, zo lang het eerste
en grootíie deezer verfchijnzelen — dat geene naamelijk,
het welk alle andere voorafging, en waarvan alle de overige alleen gevolgen waren — het verfchijnzel van het opftijgen van het Water in de Lugt — niet verklaard was.
En juist de verklaaring van dit grootíie en algemeen({ e
veríchijn.zel van allen rustte op hypothefen, die of, dewijl zij slechts willekeurig en op geene bewijzen, uit de
ondervinding ontleend, gegrond waren, ook in 't geheel
geene zekerheid geeven konden ; of die tegen andere ervaaringen, of wel tegen zich zelven, op het kragtigst aanliepen. Dit laatíte was het geval met die hypothefe, wel
naaste bij de waarheid kwam , naamelijk met het-keht
flelzel der Verdamping. Terwijl men aan den eencn
kant beweerde, dat alle Uitwaasfeming Bene Verdamping
is, hieldt men aan den anderen kant flaande , en bewees het door proef'neemingen, dat geen Waterdamp bij
j50 . REAUMUR eene ftexker drukking dan die van eene
kolom Kwikzilver van 0,5 duim verduuren kan. Zo wederleide men aan den eenen kant , het geen men aan den
anderen kant beweezen hadt.
„ Doch hoe veel 'er ook altijd de volgende bearbeiding van dit gedeelte der Natuurkunde bij moge gewon
hebben , dat de aart der Uitwaasfeming tegenwoor-,-ne
dig door beflis.ende ervaaringen met zekerheid verklaard,.
en door de verklaaring van dit eerste en algemeen ver
nadere kennis van alle overigen de weg-fchijnzelto
gebaand is, zo is toch des niet te min dat geene, wat
hierdoor tot zekerheid gebragt is, bij uitliek weinig,.
in tegenoverflelling van 't geen wij nog niet weeten,
in tegenoverflclling van 't geen ons , ten aanzien der
Wateragtige Verhevelingen ven den Dampkring, nog altijd donker en onzeker is.
„ Wij weeten, hoe het Water in de hoogte ífijgt•;wij
weeten , hoe het in eenen veerkragtigen, dat is, in een
drooges en onzigtbaaren {laat , zich in de lugt ophoudt en zich daarmede verbindt; wij kennen ook eenige oorzaaken van deszelfs terugkeering tot den druppelvormigen Raat; ook weeten wij, hoe het, niettegene
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genflaande zijne tegenwoordige overweegende zwaarte,
zich met de lugt in evenwigt houdt, en waardoor dit
zijn ref'pec ief gewipt vermeerderd of verminderd worden
kan; even zo kennen wij ook eenige oorzaaken van den
Regen, van de Sneeuw, van den Daauw; maar hoe veel
meer is aan den anderen kant dat geene, wat wij nog
niet weeten!
„ Het is zeker, dat uit Wateren Warmtef}of Water.damp gevormd wordt; maar wij noemen waar, dat buiten de Warmteftof ook 'Elthrifche Vloeiftof bij deeze
bewerking in het fpel is. Van welken aart is deeze medewerking der Ele&&rifche Vloeiftof bij de vorming, onderhouding en verftooring van áen Damp? In welk
eene betrekking haat, bij alle deeze veranderingen, de
werking der Ele rifche Vloeiftof tot die der Warmtefkof ? Verder, vindt in den Damp eene betrekkelijke hoeveelheid tusfchen de Warmteftof en de Elecrifehe Vloeiftof plaats, of is deeze naar de maate der om
welken invloed heeft, in-flandigheorc,n
het laatftc geval, deeze verfcheidenheid op den aart van
den Damp?
„ Deeze met de lugt meer of minder naauw verbondene Waterdampen worden door eenen zekeren graad
van koude en drukking, die door de maate van derzelver eigendommelijke uitzettende kragt bepaald wordt,
in hunne beftanddeelen gefcheiden; maar dikwerf ontftaat ook eene fcheiding der Dampen in hunne beftanddeelen uit andere geheel onbekende oorzaaken. In Gene
kort te vooren nog geheel heldere en drooge laage lugt
ontftaan plotslings dikke wolken, zonder dat eene ver
temperatuur of drukking voorafging. Der--anderigv
halven zijn nog niet alle oorzaaken van het fcheiden der
Dampen in hunne beftanddeelen bekend. De daar
over geopperde gistingen hebben zeker veel waarfchijnlijkheid ; maar ter volkomene bevestiging van dezelve
is 'er nog noodig, dat men met de natuur en zamenhelling van den Waterdamp nader bekend geraake.
„ Door het fcheiden deezer in de lugt aanweezige
Dampen in hunne beftanddeelen ontfhaat druppelvormig
Water en daaruit vogtige Waasfem., Nevel, Wolken
en Regen. — Maar zou al het Water, dat in den Dampkring te voorfthijn komt , op deeze wijze ontffaan ?
Zou ook niet in den Dampkring eene zamenl}elli ng van
het Water uit zijne beftanddeelen plaats vinden? Niets
is waarfchijnlijker dan dit. Dan dit onderwerp behoort
tot
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tot die, waarover eerst door toekomflige ervaringen
kan beflist worden. — De hypotheiè, dat de Dampkringslugt niets anders is dan duurzaame Waterdamp —
en dus Water in den vorm van Gas -- en dat bij het
ontflaan van deWolken en den Regende Dampkringslugt
zelve ontbonden , en derzelver weegbaare grondflof a
het Water naamelijk, afgefcheiden wordt, is zonder allen
grond, dewijl ze uit onnaauwkeurige begrippen van de
werkingen des hygrometers afgeleid wierd. — Eene ge
veel fcherpzinnigheid,-lijkfortgehypwdm
maar ook op een zeer beflisfenden toon , door GiRTANNER voorgedraagen , terwijl hij beweerde, „ dat
de Dampkringslugt geenzins was, gelijk men verkeerdelijk geloofd had, een mengzel van Zuurflof„ gas en Stikflofgas , maar veeleer een mengzel ,
„ beftaande uit Zuurftofgas en Waterflofgas — Water
in den Raat van Gas." Hij meende, naamelijk, de
oude meening van WIEGLEE, dat Water door Bene hooge temperatuur in Stiklugt kan veranderd worden, bevestigd te hebben gevonden. Intusfchen hadden reeds
voorheen DEID4AN, PAATS VAN TROOSTWIjK, LAURENBERG en anderen den oorfprong deezer dooling aangeweezen. Ook BERTHOLLET en BOUILLON LA GRANGE
hebben de proefneemingen van GIRTANNER herhaald, en
geene Stiklugt verkreegen.
De in de lugt zwemmende kleine Waterdeeltjes, die
den inhoud der vogtige uitwaasfemingen uitmaaken , moeten niet eene zelfflandigheid aangevuld zijn , die ligter
is dan de lugt. Dit volgt noodwendig uit de wetten
van het evenwigt. Maar wat is dat voor eene zelff}andigheid ? De gisting, dat het de Waterdamp zelve is,
waarmede deeze vloeibaare waterkogeltjes aangevuld
zijn, heeft zeker eene hooge maate van waarfchijnlijkbeid ; maar met volle zekerheid laat zich ook hierover
dusverre nog niets beflisfen.
„ Het is wel niet te ontkennen , dat de Hagel dik werf op de opgegeevene wijze (*) ontflaat; maar het
is zeer waarfchijnlijk, dat hij ook dikwerf, in minder
hoo(*) De opgegeevene wijze, bl. r42, was: „ Is de Electrieiteit der wolken flerk genoeg om dezelve te doen rijzen tot
in hooger lugtlaagen, wier temperatuur zich onder her Vriespunt bevindt, dan zal 'er geen Regen , naar Hagel ontflaan ;
dewijl de waterblaasjes, in het zelfde oogenblik dat zij zich
tot druppels versenigen, in den vasten Raat overgaan."

VAN TrYLEP.'S TWEEDE GENOOTSCHAP. 5,05

boogc lugtflreeken, uit andere oorzaaken ontf tat. Zeker ípeelt , ook bij deeze Lugtverheveling, de Dlectriiche Vloeiftof al weder Bene hoofdrol. Dan alles, wat
deswegen is aangevoerd geworden , rust dusverre op
bloote gisfingen, die eerst door nader bekend te worden met de zamenfl'elling der Lleérifche Vloeiftof eit
met de omftandigheden, welke de vorming en fcheiding
d.eezer merkwaardige ífof in Naare beftanddeelen vergezellen, tot zekerheid kunnen gebragt worden."
Kort-zaakelijk Onderzoek, over de waare oorzaak der Vredebred' van Groot-Brittanje met Frankrijk ; waarin, onder anderen, de mogelijkheid tiener te dome Landing op de Brit/chie
Eilanden wordt betoogd, en We wederzijdiche Vtaatskragten
oiippartiidi worden overwoogen en aangeweezen ; beneveirs
de tegenwoordige /laat van het E-r eenigd Rijk van Groot.
Brittan•'e en Ierland. Door S. VAN DE GRAAFF. in den
Haag, bij Lelinfante en Comp., i& os. In gr. avo. x16 bi.
Werkje is de geboorte verfchuldigd aan de jongde voor
D uveeien
onverwagte Vredebreuk tusfchen Groot-Brittanie

en Frankrijk, en ingericht om de wanre oorzaak daarvan op
tefpooren.'De verbaazende Krijgstoerustingen in de Franfc'ze
Zeehavens , de geduchte Legerniagt aan de kusten van Frankrijk verdeeld , deeden elk langen tijd uitzien , wat 'er van
de Landing des Legers onder den naam van de 4ruiée van
Engeland zou worden.
Met een zeer verfchillend oog werd deeze Onderneeming
aangezien, en door niet weinigen als roekeloos, gewaagd,
en zelfs als onuirvoerelijk, befchouwd. Het lang verwijl
zette aan die begrippen niet weinig kragts bij. Dit noopte
den IIeer VAN nE GRAAFF tot het vervaardigen van dit Werkje, deels ftrekkende om de mogelijkheid eener te doene
Landing door voorbeelden te toonen. Een reeks van 4,5
Landingen opgeteld hebbende, maakt de Schrijver dit be.
fluit: Van 45 Landingen zijn 'er flegts 4 mislukt, en onder
de 41 , die werkelijk gefchied zijn , waren 'er 12 , welke
groote Revolutien of Ontthrooningen ten gevolge hadden; de
meeste welgeflaagde Landingen werden door de Franfc in ondernomen , en dikwerf zelfs ais de Engei/chen de oppermagt
op Zee hadden; en zeer zelden werden die Schepen, welke
tot de Landing gebruikt werden, door Engel/die Schepen ontmoet, wijl dezelfde winden, welke den overtogt na Engeland
begunffigden , de Bagel/then in hunne havens deeden blijven.
De gedraagene voorzorgen der Enge/Jchen dienen hein ten
blijkt, dat zij de mogelijkheid vastftellen.
Dan
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Dan niet alleen beweert VAN DE GRAAFF de mogelijkheid
der Landinge , en dat een aanzienlijk Leger de Engelfche
Kusten zal kunnen aandoen en zich daar fiaande houden , met
vermelding, hoe, volgens den Heere BOURDE DE VILLE HUET,
gewoonlijk eene Landing gefchiedr. Dit gaat op het papier
vrij gemakkelijk toe; doch de proefneeming is vol gevaars , en
hangt van ontelbaare bijkomende voorvallen af , welke wij
niet behoeven op te noemen. Doch onze Schrijver, zeer met
de Landing ingenomen, drijft het, onzes inziens, te verre,
als bij beweert , dat de Landing eenmaal gefchied, en de gelanden, flegts ;o,000 man flerk, verfchanst zijnde, in flaat
zouden zijn om de Enge/feite Landmagt het hoofd te bieden
en hun terrein te kunnen behouden. Met eene 1leliing ingenomen, overdrijft men dezelve niet zelden.
Het vast vermoeden des Schrijvers, dat het vereenigd Rijk
van Groot - Brittanje en Ierland welhaast het Tooneel des
Krijgs zotr worden, deedt hem het oog vestigen op de Sources en Middelen, door welken dat Rijk ten tegenwoordigen
toppunte van magt is opgelleegen, en tevens de waare reden
onderzoeken, waarom het, bij aanhoudenheid , den Vrede
blijft weigeren. Die bronnen vindt hij in de verfchillende Tak
andere Natien.-kenvaIduflri togevnhda
Dit wordt op eene wijze ontvouwd, als wij meermaalen aantroffen ; zo ook Engelands hardnekkigheid in het blijven voeren van den Oorlog, waarvan hij de reden meent te vinden in
de vrees, dat, door den Vrede, de Handel diens Rijks een
aanmerkelijken krak zou krijgen , en zijn Zee-fyflhema vernietigd worden.
VAN DE GRAAFF'S heerfchend denkbeeld , dat de Landing
vast zal ondernomen worden, en onze Republiek daarin werkelijk deel neemen met haaren grooten Bondgenoot , fpoovde
hem aan, om zijne Leezers , op de gemakkelijkíle wijze, zo
wel met de Phyfieke geíteldheid van Groot-Brittanje, als met
de Huishoudelijke Inrichting van alle deszelfs Staatskragten,
bekend te maaken. Dit deeds hem den Tegenwoordigen Staat
van het vereenigd Rijk van Groot-Brittanje en Ierland in zeven uitflaande Tafelen agter het Werkje voegen.
Deeze Tafels, die, onzes inziens, het waardigfte van dit
Boekdeeltje uitmaaken , zijn ontleend uit de nieuwfile en beste
berigtèn over Engeland, Schotland, Ierland, alsmede de Britfche Oost- en LYest-Indifche Bezittingen. De raadpleeger dier
Tafelen, vrij meer dan enkel met Naamen en Getalletteren opgevulde Lijsten, ziet in dezelve, onder voegelijke en wel onder.
fcheidene Afdeeiingen , eene korte en zaakelijke befchrijving
*an de Ligging en Verdeeling der drie Rijken, de lugts- en
grondsgefteltenis , de voortbrengzels, de bevolking van alle
de bijzondere Graaffchappen , derzelver Landbouw, Veeteelt,
Visfthcrij , Fabrieken, Koophandel en Zeevaard : hij treft 'er
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dellleden; een verflag van de Inkomflen, Uitgaven, Staats
alsmede eene fchets der onder-fchulden,LaZmgt;
takken van Beftuur, Regeeringsvorm, Godsdienst-fcheidn
en Geestlijkheid, Kunfien en Weetenfchappen, Staat en Charaéter des Volks.
Het kon niet uitblijven, of in dit Werkje moet de Neder
vicelerwegen met fmart terugzien op den eertijds zo luis--lander
terrijken that onzes Vaderlands, en de laagte, waartoe het gezonken is. Dan de Schrijver vindt opbeuring in het denkbeeld,
dat wij grootendeels de oorzaak van ons verval buiten onszelven kunnen vinden , en bovenal troost, dat de middelen
tot herftel nog in onszelven voorhanden zijn, zo wij flegts de
hcilzaame poogingen van het Gouvernement onderfteunet^l, en
het Vaderland met vereenigde kragten willen opbeuren. -Ilij draagt deezen zijnen arbeid op aan zijne Excellentie,
-

R. J. SCHEMMELPENNINCK.

,Schoon, in een Werkje an deezer, aart, geene verheevenheid van Stijl gevorderd wordt, zou eerie meerdere lcieschlieid
van Taal daaraan welllandig geweest zijn. 13efchaaving fchijnt
ons toe 'er aan te ontbreeken. De Tafels hebben eene meer
ondergaan dan het Werkje zelf.
-derpolijstng

PIT, of wie zal zegevieren? Opgefleld door demi
Schrijver van het 73oek: Napoleon. Uit het Iloogduitscli vertaald. Germe.'nien, i'oj. In 8vo. 4o bl.

NAPOLEON en

Boek Nrpolema, welks Schriever de op den Titel geJ Jetftelde
Vraag tragt te beantwoorden , kennen wij niet.

Het hoort zeker in Germrtaenie ;i t'huis, welk Land ook als de
Drukplaats van het tegenwoordig Stukje voorkomt. l:Iet zal
niemand bevreemden kunnen , dat 'er Germanismen in dit
Werkje fchuilen , en wij durven onze Leezers verzekeren dat het
des overvloeit. Dus b. v. luidt de aanvang: „ De ondour„ dringlijke sluier der toekomst verhult den met groote ge„ volgen vergezelden uitgang van de i Beds hooger klimmen.
de woede tusf'Chen Gallien en Brittannien. Geduurende de
dageliikl'che aannadering van deze Katal'rophe, zijn de na„ vorfcrende oogen der wereld op dit groote Schouwtoneel
gevestigd ; — en de vragen: wie zal zegevieren , wat zulen de gevolgen van de behaalde zege zijn, en wat moet de
„ Wereldburger wenfchen ? overmeesteren de gemoederen,
„ met Bene vuurige belanguelling."
Aan cieeze belangftelling tragt de Schrijver te beantwoorden. Hij brengt, ten dien einde, de zaak van den Jaare 1793
opgehaald hebbende , veele bijzonderheden van celen ftaatkun•
dijen :art bij, die door hem tegen elkander over gelleld worL1 I T, I JO5. N0, 53.
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den. — Zijn beluit van dit gedeelte is in deeze woorden be.
greepen : „ Wanneer wij nu alzo twee Mogendheden der we
„ reld ten bloedigen firijde opontboden zien, zoo moeten wij
„ over het lot der wereld klaagen, dat ze beide in firijdigheid bragt: oorlog of vernieling van den Britfchen Staat,
én oorlog of af hanglijkheid van de Franfehe Monarchie.
„ Op beide zijden gebiedt de ijzer vaste noodzaaklijkheid, op
„ beide zijden is regt tot den oorlog."
Dit alles heeft voor ons de vereischte klaarheid niet. Dan
des Schrijvers oog is, gelijk hij het uitdrukt, verhuld ten aan.
ziene dier voorwerpen ; min verhuld is het , naar zijn zeggen,
bij het befchouwen van het Strijdperk der Phyfifche kragten en de
bedoelde Landing. De uitvoering deezer onderneeming hangt,
zijns oordeels, „ van de beflisfing van twee groote Phyfif'che
„ kragten af, t. w. van de meerdere raagt van het vuurfpu„ wend gefchut en van de gunst of afgunst der Elementen."
De bedoelde Landing in Engeland of Ierland is voorts het
groote fluk van 's Schrijvers overweeging ; veel is des reeds,
en beter, gefchreeven. Hij keurt NAPOLEON voor te ervaren
om, door zulk eene gewaagde onderneeming, „ het overfchot
„ der FranfclleZeemagt, eene zoo kostbaare moeite ,zijn eigen
roem, zijn perfooneel befiaan, in eene zoo onzekere waag„ fcbaal te nellen."
Nan nog veelerleie overweegingen , is het doel van zijn NAPOLEON, „ door enkele dreiging van eene groote Landing Engeland benaauwd en vervaard te maaken en bezig te houu.
den , hetzelve door bezwaarlijke blokkeringen en kruis„ vaarten, door bevestiging der kusten te vermoeijen, en
eindelijk door een flaande Leger in den grond te be„ (derven.
Vt:j van tegenflrijdigheden is dit Stukje niet geheel; dnisterheden zijn 'er veeie hi. Deeze hebben zich reeds opgedaan in de v einige aanhanlingen ; en liet Plot, waarmede
wij van dit Boeksken afhappen, zal tot nog nader overtui
dienen. „ Tot heil van het menschdom zijn de na--gin
„ tuurlijke gefteldheid en de verfchillende flrijdkragten van
„ beide krijgvoerende Haten van dien aart, dat de een den
„ anderen niet geheel verwinnen zal. Groot•I3rittannien is
„ door zijne ligging tot eene zeemagt gefchapein , en daar
„ het al bezwaarlijk valt, aan hetzelve de eerfie rol on„ der de handelsfiaten te betwisten, zoo zal het ormoge„ lijk zijn het tot eersen ondergefchikten rang te verlagen, of
„ wel te niet te doen. Frankrijk is eene landmagt; Engeland
„ kan het op het land niet aangrijpen ,veel minder overmees„ teren.
„ De regtvaardigheid der zaake is op de zijde van Frank„ rijk: zijne zaak is de vrijheid der zee, en dus van de
,, meisclihcid.
„ De
•
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„De kragten der firijdenden haan onder de onoverwinnelii-

„ ke wetten der natuur en der ijzere noodzaaklijkheid. Zij
„ kunnen ze hen fegts ophouden vijanden , nimmer rivalen te
zijn [hier is zeker een drukfout, of iets uitgelaaten; trou„ wens dit heeft meer plaats] zoo zal 'er toch voor Europa
„ een beter staat van zaaken, en uit de wederzijdfche in.
„ fpanniug van kragten nieuwe bloesfems van befchaving
„ ontilaan. Beiden zullen in den reeds nabij zijnde Vrede
„ toegevend zijn : en daar van zal de eerfle voorwaarde
„ zijn : Frankrijks onverhinderde herovering van Domingo."
Wanneer de Germanifche Staatkundige Propheet deeze Voor
dit jammerlijk vertaalde Stukje in 't licht-zegindt,of
gaf, vinden wij niet vermeld; doch wij ontdekken geene
verfchijnzels , die ons de vervulling daarvan doen te ge moet zien.

Prijsverhandelingen over het voorkomen en weren der Tweegevechten. Uitgegeven door het Utrechtsch Genootfchap van
Kunflen en Wetenfcliappen. Te Utrecht, bij B. Wild en J.
Altheer, í8o5. In gr. avo. 2ao Bl.

^% il ontmoeten in dezen Bundel een Tweetal keurige Ver-

W handelingen; die van den Eerw. WILLEM DE vos, Leer-

aar der Doopsgezinden te dmflerdau: , met dubbel Goud be-

kroond, en die van CHARLES GODEFROI HEYLUS, eveneens met
den verdubbelden Eereprijs in Zilver befchonken. Deeze
fchreef oorfprongelijk in het Fransch , en is zijn Werk, met
bijgevoegde Vertaaling, gedrukt. De Prijsvraag des Genoot
waarop de Antwoorden luiden, was van volgenden-fchaps,
belangrijken inhoud: LYelke zijn de middelen, om de Duëllen,

of Tweegevechten , voor te komen en te weren , wanneer het gevoelen in een Land heer fchende is, dat het fchandelijk zou wezen, wegens zekere beleedigingen den befeediger niet uit te dagen
tot een Tweegevecht, of, uitgedaagd zijnde, hetzehve niet aan „e
nemen ? En hoe moet zich iemand gedragen, welke zich in een
dergelijk geval bevindt? Toen dit Vraagstuk eerst wierd opgehaligen, zijn 'er of geene Antwoorden bij het Genootfchap ingekomen, of geene ten minsten der bekrooning waardige. 'Er was
'er misfchien onder de bekwaame Mannen in ons Vaderland,
gelijk zulks de rondborftige DE vos van zichzelven belijdt in
zijne Vooraffpraak, „ die zich weinig bate beloofden van
„ eenigzins zich aan te gorden tegen het kwaad, welks be,, (rijding begeerd wierd: en zulks te minder, daar die ftoffe
„ zich als ganfchelijk uitgeput voordeed, — ja toch het
„ Esprit de Corps, of de Geest des Militair-wezens, de beste
„ oogmerken en wenichen dreigde te verijdelen." Iíet GenootQq2
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nootfchap, evenwel, wiens roem vooral wegens liet leggen der
eer ffe grondlagen tot een verbeterd Schoolwezen in ons Vaderland zeer hoog geíteegen is, vermoedelijk overtuigd , dat alle middelen ter uitrooijing van de verfoeielijke Modewet der
Tweegevechten geenzins niet ernst beproefd waren, en welligt
genoopt door bijkomende redenen, verflaauwde in zijnen lof
ijver niet. Men herhaalde in i800 de Uitfchrij ving,-felijkn
en nu met toezegging van eenen dubbelen Prijs. Aan deezen
herhaalden drang zijn wij de uitgave verfchuldigd van beide
deeze Verhandelingen, wier beoordeeling wij met lust en vaar.
diglijk ter hand 4ieemen. Hiertoe, naamelijk, noodigt ons de
gewigtige inhoud uit van het Boekdeeltje, dat onze aanprijzing
geenzins behoeft, maar, uit kracht van het reeds gezegde, en
door zijne eigen waarde, ook zo wij zwijgen mogt n, de
aandacht befpreeken zonde der verftandigen en menfchenvrien.
den in den Lande, bijzonder van de hoogere rangen der Maat
Krijgswezen. Alleen wij zijn bekommerd,-fchapijenvt
of niet de uitbarfting van den vernieuwden Landoorlog hinderlijk zijg moge aan den gezegenden indruk, dien wij anders op
het punt ílonden van ons te vleien dat deeze Bundel bij den
Volke manken zoude: en hartelijk wenfchen wij, dat de item
der Rede, die zich op nieuw tegen het vooroordeel en de
fchande der Eeuwen begonnen is te verheffen, geen zins ver
veel minder gefmoord worde door den klank der wa--dofti,
penen en de ongunst der tijden. — IIoe het zij , die vreeze
wakllnrt ons te íterker aan, om door ons verflag zoo veel
immers zijn kan, te zorgen, dat dit vereerend voortbrengfel
der Vaderlandfche. pen en drukpersfe niet achter de bank ge.
fchooven worde bij alien, wien het gruwel der Tweegevechten ten aanfloot is.
Tusfchen de waardige Mededingers heeft het lot heflist omtrent den rang en prijs , dien ieders arbeid hebben zoude : en , Iaat
het ons vrijftaan te zeggen , wij wenfchen den Eerw. DE vos daarmede geluk, dat het lot Hem beguníligde, en, zo wij achten,
ditwerf ruim zo regtvaardig was ,als des Genootfchaps oordeel,
waardoor gedachte uitfpraak aan zulk eene wisfelvalligheid
verbleeven wierd. Men wanne intusfchen niet, dat eenige
vooringenomenheid met den bejaarden roem van deezen Schrijver, op nieuw bekroond, (*) ons de onzijdigheid van Konstrich(*) Wil herinneren hier den Leezer aan 'a Mats Prijsverhandeling
over de Roast van Waarneemen , bij de Haarƒ. Maatfchappij , D XIII. —
aan die over het Huwelijk, bekroond van het Genootfchap Fioreant Liberates Artes, D. I. ~ aan een Tweetal, ingeleverd en vereerd bij vzYLERs Godg. Gen., over de fehikking van 7afus en de Apostelen naar de
Volksbegrippen, D. XII, en over de kracht van het Inwendig Bewijs
voor den Christ. Godsdienst: — en eindelijk aan zijnen Planeet - Leezer befchaamd, die den Eereprijs wegdroeg bij de Maatfch. Tot Nut
van 's Algemeen, A4 .1800. -- *klen zo veele bewijzen der beleezenbeid
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richters doe nit het oog verliezen, of dat wij de verdienlien
miskennen der andere Verhandeling. Wij flaan toe, in bondigheid en kortheid van betoog, in fchoonheid en kracht van
fijt, heeft het werk van den I-Ieer IEYLus bij ons den voor
doordien het flak van den Eerw. DE VOS , meer uiteen--rang,
gezet zijnde, vooral wegens de lengte der volzinnen en vol.
heid van gedachten niet zo Bevallig leest. Ook ontveinzen
wij niet, dat de Verhandeling van Deezen, verrijkt met eene
opeenfiapeling van geleerde Aanhaalingen, of Bijvoeg/els, bovendien vermeerderd met een& uitvoerige en op zich zelve gewigtige Bijlage, onder den titel van Nafchrift, van herhaalingen niet vrij te pleiten is , en geenzins die houding heeft ,
welke de onvermoeide Schrijver daaraan had mogen geeven,
wanneer zijne kundige hand zich had kunnen verledigen om
het fluk tot één geheel over te werken. Met alle deeze nadeelen , echter, helt ons oordeel naar zijne zijde; en zulks op
volgende gronden. I-loog waardearen wij toch 's Mans beleezenheid , fchat van geleerdheid, meesterlijke en naïve behandeling van het uitgeput onderwerp , te danken aan zijn
vindingrijk vernuft , waarvan de proeve voor ons ligt. En
mogten wij anders twijfelen ,dan zoude het verzinnen endoor.
denken van niernee en aanneemelijke middelen ter fluiting der
toomelooze Duëlzucht, onzes inziens het hoofddoel der Vraage , hein de plaatze hoven zijnen geachten Mededinger in on.
ze ooges ten vollen waardig doen fchatten. — Dan maten wij
op deeze vergelijking niet langer flilfiaan , terwijl eene belang
taak ons wacht.
-rijke
Naar aan?eiding van het voortel, fplitst DE vos het ligchaam
zijner Verhandeling eigenaardig in II floofddeelen; acht hij,
dat buiten het beftek loopt, den oorfprong en de gefchiedenis
van het Duël opzettelijk na te fpooren ; en bepaalt hij den zin
cler Vraage , fchoon gevat in algemeener bewoordingen , tot
tien Kri/gs/land. Elders in de Maatfchappije, onder den Adel
en aanzienlijken, moge het Tweegevecht, uit wufte en grillige navolging der gewapende benden, in zwang zijn: maar
bij deezen heerscht , als eene verklaarde Beroeps-opinie, het
averechtsch begrip, dat de fchande wegens Eerkwetzing niet
dan door uitdaaging tot, en aanneeming van, het Duël zoude
zijn uit te wisfchen of te vergoeden; zodat, wie zich daaraan
onttrekt , of zulke voldoening weigert , naar hun algemeen
oordeel , niet de blaam van lafhartigheid gebrandmerkt wordt.
Kon dus onder het Militair -wezen deeze manier van gedrag en handel gefnuikt, in onbruik en verachting gebragt
wor.
held, arbeid zaamheid, en van het vernuft van den heroemdenAmilerdamfchen Leeraar, die dringend wonen , dat deeze zijne Verhandeling niet
zonder de uiterfte ligtvaardigheid mag aan een kant gelegd worden
door onkunde en bevooroordeelde fijfzinnigheid.
Qq3

602

PRIJSVERHANDELINGEN

worden , dan zou gewis aan de drift tot Tweegevechten onder de leden der Burgermaatfchappije ook de hartader worden
aí'gefneeden , omdat dezelve aan eerstgezegde fierker wangevoelen onder den Dienst aanhangelijk of ondergefchikt is. In.
middels wenscht echter de Schrijver in het voorbijgaan , „ dat
geese (alles d'asfgut (of fchermfchoolen) door publieke
auctoriteit opengefteld, of onderwijzers in die konst, door
„ iitulature, of anderzins , met eenig gezag hoegenaamd on„ derfchraagd mogten worden: — Want „ jonge luiden ,
„ terwijl hun bloed heet is, zijn (volgens Loci.E) dikwerf ge„ neigd te denken, dat zij vergeefs fchermen geieerd hebben,
„ zo zij hunne bekwaamheid niet wonen in een Tweege„ vecht." -- Een aanvang maakende met breedere omfchrijving van het geen , zijns oordeels , voor een Duël te houden
is , vervolgt DE vos met de opgave van een tweetal voor.
beelden, die bewijs opleveren der buitenfpoorigheid, waartoe
een ongerijmd Eerbegrip onder geheele Volkeren opklimmen
en de menfchen vervoeren kan. Het eerre is dat van de aan
meestgeliefde Vrouwen in Bengalen, die, niet-zienljkr
ftaatzie uitgeleid, haaren roem Rellen in leevende zich te werpen op de brandulapels van overleeden Echtgenooten : het ander vermeldt MONTESQUIEU (*) omtrent de Moscovitifche Vrouwen, die weleer voor mangel van achting en liefde hielden,
wanneer zij niet door haare Mans wierden afgerost en geflaagen. Maar liet Duël had , naar zijne voorige inrigting in
de Middeleeuwen, veel gemeens met dat gedrag der Indifche
Vrouwen, dewijl in beiden ook het Bijgeloof zijne rol fpeel.
de. Toen vereischte het grooten toeulel , wierd regelmaatig
behandeld , gefchiedde niet zonder openbaar gezag, vervong
de plaats van behoorlijken regtshandel (t), en vond zijne
beste verdeediging in het wangevoelen omtrent Gods oordeel,
door den uitlag des firijds , gelijk men waagde, het pleit
beflisfende. Thans is 'er van dit regelmaatige of wettifche
geene fchaduw meer overig bij het Duëlleeren, of mengt zich
bij de Militairen eenigerleie bijgeloovigheid daaronder. Maar
hunne drift tot vechten , en bloedvergieten van hunne fpitsbroeders, hun zogenoemde point d'honneur , draagt kwalijk
ander merk , dan dat eener onverdeedigbaare zwakheid of
verblinding; gelijkt enne vlaag van krankzinnigheid, die naar
We iWescovitifclie Vrou:vengril het meeste trekt.

De

(*) Lettres Perfanes , Lett. LI.
(t) OviD. Trist. Lib. V. El. 10, v. 43, 44.

Adde, quod injuftum rigido jus dicitur enfe:
Dantur & in medio vulsera fcepe foro.
Eene plaats, die wij te liever aanhaalen, dewijl dezelve der aan

Eerw. na vos ontglipt fchijnt, en tevens de oudheid der-dachtvne
Tweegevechten by de liarbaaren ttaaft.
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De Schrijver, fchoon hij zich der bewijsredenen en menigte tegenfchriften van vroegeren en laateren tijd ten vollen
kundig toont, acht het overbodig, zich met eene opzette ij
wederlegging der wanfiallige en barbaarfche gewoonte van-ke
den Tweefltijd onledig te houden. Hij bewijst echter, dat
verftandigen, Vorflen van naam, en Wetgeevers, zich daar
altoos en eenpaarig verzet hebben. Hij dringt 'er dus-tegn
op aan, dat 's Krijgsmens Eere, indien zij anders de publieke
opinie tot haar beginfel en leiddraad aanneeme, zich behoore
te regelen naar die geuite publieke opinie ter niter/le blanreering; waardoor bet Tweegevecht als eene waare Jattife getekend ítaat, en zonder eenige aanmerking op den glimp, dat
het tot welleevendheid verpligten zoude, van de allerkundigfle
Koningen en Legerhoofden, gewraakt of gevonnisd wierd, als
een bedrijf van onverftand , waardoor men lijf en eer ver.
beurde. ja, vermits de Militair deeze wetten bezweert, en
op zijn woord van Eer voor onfchendbaar wil gerekend heb
trou:veloos en meineedig wordt hij niet, —-ben;hofculdig,
hoe weinig is hij een Man van Eer, zo hij daartegen han.
delf en zijnen pligt fchendt?
Evenwel het kwaad luisterde naar dit alles niet: en men
heeft dus uit te zien naar andere en krachtiger , of ook nieuwe middelen. Omtrent llrafwetten, casfatie en infamie, is
fchier alles beproefd, waarvan men zich iets belooven konde. Wat vermogen des, ontrijst nu de bedenking, de wereld
en de Maatfchappij in het genieen? De Peldpredikers, behalven dat zij niet alomme en in vredestijd bij de Regimenten
zijn, zouden, wanneer zij zich geftadig tegen het Duël ver
bezwaarlijk gehoor vinden, of ook der befchirr.--zetdn,
ping niet ontgaan. Het Hekelfchrift, en vooral het Tooneel,
belooven op zijn best eene voorbijgaande aandoening gaande
te manken, dan geenzi-ns de zeden te hervormen: zelfs „ be„ hoeft het Tooneel te veel alle fterkwerkende driften, dan
,, dat men daarbij ook de uiterften van woede en dolzinnig„ ]leid misfen kunne," of van hier beJfendió partij trekken, om edelmoedige vergiffenis en waare grootheid in te
fcherpen. liet ontwerp, eindelijk, om den Duëllist uit den
fatibenlijken Burgerking uit te fluiten, van openbanre zamenkomlien en plaatzen van vermaak te weeren, en allen
omgang te weigeren met de fchoone Sexe, fchijnt naauwelijks
uitvoerbaar , loopt in tegen de neiging der Juíferfchap om
Ridderlijk bedrijf toe te juichen, en zoude misfchien veel
meer verbitteren dan verbeteren.
Dus, gewaagende van de moeielijkheid om het algemeen
oordeel der wereld om te zetten , voorziet de fchrandere
Schrijver Bene tegenwerping ; en legt hij niet ongevallig aan
een weldenkend Krijgsman dusdanige woorden in den mond:
„ Juist hier zit ook de hooflzwaariglzeid bij ons. Menig een
^^onQq4
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onder ons verfoeit gelijk gij de Tweegevechten. — Maar
„ wat is de item van eenigen onder zo veele duizenden? Ziet
Gij kans, den l3urgerfland in zijne denkwijze om te zet„ ten: wij neemen aan, die van onze Corps te doen zwen.
„ ken. Zo niet ? houd dan op met ons te gispen." Zon
aanmerking vooralsnog te beantwoorden, neemt-dernuz
zijn Eerw. dien verklaarden afkeer des Tweegevechts ten
voordeele, en treedt hij toe tot het nader onderzoek over het
willekeurige in de hedendaagfche behandeling'der Duëllen en
daartoe aanhoorige bijzonderheden. Het ontgaat alzo zijner
aandacht niet, dat „ hoe beter de benden gedisciplineerd zijn,
„ en hoe braaver en gezetter de Characters der Hoofdgebie„ ders zijn , hoe minder ook bij hunne onderhoorigen van
Tweegevechten gehoord wordt; -- en dat de C.ruarnifoers.
„ plaatzen het voornaame tafereel (liever, gelijk wij gisfen,
tooneel) zijn, waarop dezelve verfchijnen: — want in het
leger of bij cantonneering bedwingt men ze genoeg; — ja
„ de -Eer zelve, doet het Vechten alsdan uitflellen tot na den
„ vrede." — Voorts mangelt 'er zeer veel aan het daadelijk
en volledig handhaven van de aanwezige Wetten ; en fchijnt
de reden van dit verzuim gezocht te moeten worden, gedeeltelijk daarin , dat de handhavers der Wet te veel onkundig
blijven wegens de voorvallen zelven , vermits men nu doorgaans buiten getuigen en als bij bloote Rencontre zijne wederpartij ontmoet; maar ook gedeeltelijk ligt de fchuld in eene
willige onkunde, en dat men, als gezegd wordt, uit Benig
medelijden ,of door den dwang van het algemeene Mode -idee,
genoodzaakt is , van twee kwaaden het minst fchadelijke
te kiezen. — Gepaste voorbeelden dienen voorts tot opneldering en flaaving der uiterfle willekeur en losheid , die ten
deezen onder het Krijgswezen heerschr en het kwaad beguníligt. Trouwens, ' in plaatze van wet of orde, is thans
alleen de grillige gewoonte, of zekere Etiquette, en alge
waan van welvoegelijkheid, opgetreeden, en de maat--men
lla f geworden van het Point d'honneur. Zij bepaalt onder anderen , dat Officier tegen Officier , buiten fchier eenige rangsonderfcheiding , bij zekere gelegenheden te duëlleeren heeft: maar
zij verbiedt zulks tevens aan de Soldaaten onderling, en merkt
het agn als firijdig niet de Discipline, wanneer een Soldaat den
Officier uitdagge. Welke verwarring laat zich derhalven niet
duchten, zo eens de algemeene Soldaatengeest zich wilde toeeigenen , wat den Militair uit kracht zijns beroeps toebehd ort , alzo die eigendunkelijke Etiquette ten zijnen aanzien
voor onteerend bef'chouwde, ja haar den bodem zocht in të
haan? Wij noodigen thans den Leezer, die met ons het Werkjen doorloopt, op de verdeediging van de zaak des Tweegevechts, die onze Schrijver, zijt.e reden tot braaVe en wel
Legerhoofden wendende, aan hun, in zulke begin--denk
fe-
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felen opgewiegd, op eene kunflige wijze heeft in den mond
gelegd, en die te nicer behaagen moet, daar zij in krijgs•ans(lijl is ingekleed en rust op deszelfs gronden. Te lang
is liet fink voor inlasfching in ons verflag, en zoude het bovendien in het glinipige der voordragt, ten aanzien van het
woorden/pel, of dandelijk verbergen en bewimpelen van alle
redenen, die tegen het Duë1 flrijden , zeer veel van zijne
fchoonheid verliezen bij alle bekorting. Genoeg, men zoekt
een voorwendfel, om zich van fchuld vrij te fpreeken, in het
omfagtige en moeielijke der Procesfen wegens Injurien, zo
grievende voor den Man van Eer; en deeze, die in het burgerlijk leven den beleediger veelal ontgaan kan, vermag zulks
onder de Militairen niet, welken de Dienst tot geduurige gemeenzaamheid en ontmoeting verpligt. — Edoch , vermits
men ten zelven tijde en in éénen adem het Duël voorfpreckt en
als een gruwel wraakt, houdt DE vos liet daarvoor, dat men
te rasch de mogelijkheid opgeeft om het vooroordeel te ver
wel filzwijgend zodanig een middel verlangt, dat-bane,of
te huis niet flechts , maar ook bij buitenlanders en vreemden,
werken kan , omtrent de begeerde eervoldoening de plaats van
het Duël zou mogen vervangen, en, met één woord, moest
afgemeeten zijn naar deezen regel „ Ii faut combuttre
le point d' honneur , par le point d'bonrtettr mire :" 'terwijl
men , onder voorwaarde dat zulk een wcnfchelijk goed wierd
uitgedacht en in werking gebragt, allezins voor overtuiging
vatbaar fchijnt, wegens liet dwaaze , bedenkelijke en helfche
der Tweegevechten. — Zodanig een middel nu meent de
Schrijver dat in den boezem van liet Krijgswezen is te vinden, en daar te,flellen door den invloed eu de krachtige mede
bevelhebbers en legerizoofu'en.
-werkingva
(Ilet flat hierna.)
Stan RUTGER JAN SCHIMMELIENNInCK, in Mei 18o5. Te 4wflerdatta, bij J. Allart, 18o5. In gr. Svo. zo bl.
er eer van SCIIMuELPENNINCK's doel tot redding van het
Vaderland, befnaarden FEITII en KANTELAAR hunne ipee(tnigen. Ilet Onderwerp! de Dichters! — met graagte begonnen wij ; met dankbare verwondering eindigden wij. Zoo
is dan het vuur der jeugd in den bedaagden FELTIS nog fchitterende! Zoo herjeeft de kiefche ICANTELAAR voor Poëzij, en,
gelijk wij hartelijk wenfchen , voor geheelde Letteren! Hij , die
de Weifust (*) in alle hare aífchuwelijkheid fchilderde; die
derf

(*) In de Gedichten van het Leidfche Genoofchap, VI D. i St.
Q i5
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den dood eens Kinds (*) zoo treffend bezong ; NIEUWLAND op
zijne bruiloft zoo uitnemend onthaalde( J ), moest ons meerder
- -

te gast nodigen. Veelen kunnen niet, en overladen ons echter
met Dichtwerken ; — KANTELAP R kan , en .... Dan wij zouden
ons , dus doende , erna ondankbaarheid íchuldig maken , daar
hij ons hier weder een Gedicht levert, zijner kieschheid waardig.
Iloe weinige bladzijden bevatten deze Gedichtjes ! en echter, hoe veel meer dichterlijks is hier , dan in zomtniger wijd
Bundels ! Ziet hier , ten bewijze, de laatste helft van-lupige
liet Dichtlluk van FErnS, waardig de lier, die eens DE RUITER (-J-) bezong.

Een cuRtus nno' juichend Eierven,
Daar de uitkomst hein tropheën plant;
Een CODRUS willig 't leven derven
Ter redding van een Vaderland;
Om eeuwige eer, die bij het leven
Reeds om het ofer fchijnt te zweven,
En ras de zekere uitkomst biedt,
Een kleen getal onzeek're jaren
Niet angflig als een' [chat te [paren ....
'k Eerbiedig, maar bewonder 't niet!
Maar zich aan 't Vaderland te wijden,
Wat nacht de donkre toekomst dekk',
Onzeker, of wij (chipbreuk lijden,
En vloek ons niet ten loon verflrekk';
Dan, veilig met zijn rein bedoelen ,
Zich boven de uitkomst groot te voelen,
Een zinkend Vaderland ter eer,
;;t door geen poging meer te fe/wren,
Maar zonder hulp gewis verloren ....
Voor dezen fiervling kniel ik neér!
i Neêrlands hoop! uw daad blijft edel,
Ook waar nog nacht op de uitkomst zinkt;
Zij d,-t,zt eene eerkroon op uw' fclaedel,
Die boven lot en uitkomst blinkt.
TV /c it vergoden of verdoemen,
Het IVakroost zal uw grootheid roemen;
Uw doel blijft bij hein onbefinet:
En wat , wat zou is de uitkomst fchaden ?
in 't oog, dat willen weegt als daden,
Ifebt gij uw Vaderland gered!

Niet

*) Zie het begin van het 3de Stuk der Bijdragen van FzITS en
^i.ANTEAAR.

(t) achter de Nagelaten Gedichten van P. NIECWLAND, bl. 127.
(1) Oden en Gedichten,

Itte D. bl. 63.
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Niet minder fchitterend is het eerfie gedeelte van K^ MELAAR'S Gedicht.

Wie is die Held, die moed en krachten,
Bataven! aan uw redding waagt?
11íe durft 'er nog genezing wachten,
Waar reeds 't verderf 't gebeente knaagt 2
Zal dan Natuur haar' loop verkeeren?
Het Noodlot nieuwe wetten eeren ?
Herrijzen, wat ten grave zonk? ....
Of laaft ge, 8 wreede Hoop! het harte,
Zoo lang gedrenkt met vrees en f Harte ,
Slechts met een' nieuwen zwijmeldronk?....
Een Volk, welks eindperk is verfehenen ,
Ziet nimmer zijnen bloei weërom;
'/eugd — manbre jaren — vloden henen;
Ontbinding volgt den ouderdom.
Zoo ziet eene eeuw het rijsjen groeijen;
Eense eeuw den eik in fchoonheid bloei/en
Vereend met majejleit en kracht;
De volgende eeuw is aan 't verdwijnen,
Kracht, majefleit en fchoonheid kwijnen,
Terwijl de tronk de ontbinding wacht.
Kunt gij nog twijfelen, Bataven!
Of dit het beeld zij van uw' ffand ?
Uw roem , uw voorfpoed ligt begraven
Bij de eedle ,/lichters van uw land.
Uw Halen veérkracht felzijnt geweken,
Uw moed voor 't overwigt bezweken
Des nooddis'angs , waar 't Heelal voor boog:
Niets, niets her/lelt de vaag uws levens,
Daar u en vriend en vijand tevens
Het merg uit uw gebeente zoog.
Als 't eenzaam dorpjen in de dalen
Den fneeuwval van de bergen ducht,

Die rondom aan zijn' hutten palen,
En vruchteloos naar uitkomst zucht:
Zoo hebt gij fchokken te verduren
Bij 't war/leien van nageburen ,
Wier reuzenkracht u ligt verplet:
Wens wijsheid zal in die gevaren
U van den ondergag bewaren?
Wie is hij , die u v aanzijn redt?
Zwijg , Wanhoop! enz.

Dic
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Aom.

Fen klein en lief gefchenk.

Nieuwe Zedelijke Vertellingen , door J. F. MARMONTEL. Uit
het Fransch. Ijle Deel. Te Leijden, bij P. H. Trap. in
8vo. 294 BI.
Zedelijke Verhalen van eenen waarlijk goeden
VQortreflijke
Schrijver.

— I. OOK DE BESTE VADER KAN DWALEN.

Het miskennen van liet hart en karakter van zijn zoontje, door
de bemoeijingén van eene twede vrouw, die ophield deszelfs
moeder te zijn , zodra zij zelve kinderen kreeg, werd eenera
braven vader de bron van zwaar en langdurig lijden. Het
kind , de vele onverdiende mishandelingen moede , was de
wereld ingeraakt, en na den dood der vrouw en hare kinderen
ontdekt de man geheel zijn ongelijk en het kwaadaardig bedrog der boze moederlijke lierde. De Voorzienigheid had echeer over het kind gewaakt; edel en groot ontdekt zich einde
zoon aan den altijd beminden vader, en maakt hem,-lijkde
en is zelve, volkomen gelukkig.
2. DE GENOEGLIJKE AVOND. Een gezelfchap van zeer edele
menfchen bepaalde zich , op zekeren avond, om elkanderen het
genoeglijkst oogenblik van hun leven te verhalen , in zo ver

zich dit namelijk aan een ieder verhalen liet. Zo erlangen wij
-

at zeer aandoenlijke, leerzame Vertellingen, die wij met onze
Lezers hier niet kunnen doorlopen , maar die ons bij uitneInnendlieid bevallen, daar 'er onder alle de oogenblikken van
vreugde en geluk, die zich het gezelfchnp thands herinnerde,
gene enkele gevonden wordt, die niet de prijs was, of van

een deugdzaam gevoel, of van eene bewezene weldaad.
3. vE DRIEVOET VAN HELENA. In eenera dorm op zee beloofde en otterde Ílelena eenen kleinen gouden Drievoet aan
Neptunus; tien jaren daarna werd dezelve opgevischt, en, om
eenen twist voor te komen , hield men zich aan de uitfpraak van
den De!phifchen Apollo , die denzelven aan den wijsten aller
wijzen toekende. Men- zond denzelven dan aan Thales, Solon,
13ias , C'iilo , Plii fo, Cleobuhrs , en aan Pittacus. Te vergeefs :
want ieder van deze was overtuigd, en overtuigde de gelastigden , dat hij ver of na de wijste der wijzen niet was. Eindelijk
bragt men het gefchenk bij Periander, die alle dc Wijzen
bijeen riep, en wilde ,dat deze de wijsheid zouden befchrijven,
en nopens den Drievoet uitfpraak doen.
„ Daarop befchreef de een (want ieder fprak , gelijk op zulke
„ gastmaalen de gewoonte is, op zijn beurt) de wijsheid, als
.. cone
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„ eene gelijkheid eener oneer•anderlijkezielsgeIieldheid, zo wel in
„ voor- als tegenfpoed; de ander, als eene grondige zelfkennis,
„ gefchikt om zich zelven beter en gelukkiger te maken; de
„ derde , als eerie gematigdheid in die verlangens, welke nimmer
„ de noodzaaklijke behoeften der Nauur te boven gaan; een
ander, als eerie gefchiktlieid om het tegenwoordige te rege„ lea, en over liet toekomende , na raadgeving van het veor„ ledene, te befè/iikken; een vijfde, als eene flandvastige ziels„ gejleld'zeid om de liartstogten te 1hedwingen; een ander, als een
„ vol/lucht gezag der reden over den wil. BIAS floot den kring,
„ en toen de beurt aan hem kwam, om te fpreken , zeide
hij: „ de wijsheid bell:aat in dit alles te zamen genomen;
„ „ waaruit ik befluit, dat de waarlijk wijze geen fterfjijk we„ „ zen is, maar een God, en zulk een God, als 'er zelden
„ „ te vinden is. Ik ben dus van oordeel, dat men den gou„ „ den Drievoet aan dien God terug zende, die ons denzel„ ven heeft doen aanbieden; want hij is 't, aan wien hij
„ „ toebehoort." Dit gevoelen flelde hun allen te vreden ,
„ en zij namen daarin genoegen , terwijl de Drievoet van He„ Lena , in den Tempel van De/ph/s., (Delphi) werd toege„ heiligd, onm tot eene zitplaats voor de Priesteres van Apollo
„ te (trekken. "
4.. DE LES DES ONGELUItS. Eene te grote , ja verkwisten•
de levenswijze, enkel echter ter liefde eener beminlijke echt
zo iets niet verlangde, maar voor wie hij meende-genot,di
niet genoeg te kunnen doen, had eenen jongen mensch in den
grond geholpen; zodat hij , toen, na den dood der echtgenote, de fchoonvader den bruidfchat terug nam, redloos bedorven was. Hij redde zich door de vlucht ; en , bij de grootlie
werkzaamheid en de hoogstmogelijke fpaarzaamheid , gelukte
liet hem, iets over te winnen , en zo van tijd tot tijd zijne
fchulden eenigzins af te doen. Zij drukten hem zwaar; en
of(choon hij tegen alle vervolging veilig was, moest hij nogvoor 't minst 15 jaren , naar zijne beste vooruitzichten, onder dien zwaren last gebukt gaan. Een ftadgenoot van hein
ontmoet dezen miskenden , maar door- eerlijken, mensch op
zijne reize, en wordt zijn gevolmachtigde. Bij zekere ongezochte gelegenheid verhaalt deze de leerzame gefchiedenis aan
eenen vtiend ; een zonderling man. En deze weet alle de
agterflallen in het geheim af te doen , is nu alleenzijn fchuldeifcher , maar biedt hein de hand zijner beminlijke dochter
aan, enz.
g. DE BERG DER TWEE GELIEVEN. FONTENELLE zeide eens
op een dag, dat hij het middagmaal hield bij Mevrouw D. B.
„ De verkeerde bewijsgronden zijn niet altijd zoo zeer te misprijzen als zij wel voorkomen," enz. En ten bewijze daarvan verhaalde hij, hoe men, in het vermoeden dat hij alles
wist,
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xvist, bij hem eens in zeker gezelfchap wijsheid en onderricht
gezocht had, eindelijk ook omtrend de onjloflijkheid en onfterfltjkheid der ziel. Hij geeft zijne redenering op. „ Gij hebt
„ ons daar," zeide een der voornaamfle Burgers van de Stad,
„ eene zeer ingewikkelde en verflandige redevoering gedaan.
„ Maar waarom zich zoo veel moeite gegeeven , om eene zaak
te bewijzen , welke in alle landen algemeen bekend is ?
„ Weet niet elk een dat de geesten wederom verfchijnen? Zo
„ nu die geesten flerflijk waren geweest, zouden zij dan na den
„ dood weder kunnen verfchijnen? En zo zij, gelijk het li„ chaam, dat zij bezielden, niets dan Plof zijn" enz. FoNTENELLE erkende natuurlijk de volle kracht van dit bewijs,
maar opperde eenigen twijfel tegen de daadzaak. Men floot
hem den mond met het verhaal aangaande twee gelieven, die,
gelijklijk geftorven en begraven in het zelfde graf, nu reeds
jaren lang zich des nagts horen lieten in een nabijgelegen
bosch, en welkers fchimmen men nu en dan daar zweven zag.
112en maakte den twijfelaar oog- en oorgetuige van dit bewijs;
en daar hij het leerhuk der onflerflijkheid voor het nuttigfle
van alle gevoelens en de kostlijkfle van alle leerflellingen hield,
zo wachtte hij zich wel te zeggen wat hij eigenlijk gezien en
gehoord had , maar wilde veel liever in den omtrek van den
berg der twee gelieven voor eenen ongelovigen gehouden worden, die aldaar overtuigd werd dat de geesten der afgeflorve.
nen verfchijnen. Wij ontkennen geenzins, dat deze laatíle
Vertelling ons bij uitflek leerzaam was. De Vertaling is redelijk uitgevallen. Het Werkje , dat in het oorfpronglijke vier
Delen uitmaakt , zal bij ons in drie Deeltjes aflopen , waar.
van de fpoedige voltooiing beloofd wordt, die wij met ver.
langen te gemoet zien.

Reizen door de Paleizen der Vreugde en de Verblijven der 1J'e1.
vaart, van K. H. sPIESS. Uit het Hoogduitsch. Te Haarlem,
bij A. Loosjes Pz. i8o5. In gr. 8yo. 237 bl.
en Tegenhanger van de Reizen door de Holen des Ongeluks
E
en Verblijven der Ellende, waarvan wij drie Delen ontvingen ; met dit ééne Deel fchijnt echter dit Werk compleet te

zijn , en dit firekt ons waarlijk tot genoegen. Niet dat wij ons
liever in de holen des ongeluks dan in de paleizen der vreugde
zouden ophouden, of dat wij ontkennen, dat ook daar nut, zo
wel als vermaak, is op te doen, maar het komt ons voor,
dat, zo als men ons bij de lezing van dit boekdeel reizen laat,
het reisje voor de zedelijkheid gevaarlijk wordt.— TIIALIEIM,
wiens gefchiedenis hier verhaald wordt, is zekerlijk een groot
en edel man, wordt en blijft dit op een glibberig pad. Wij
vin-
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vinden hier zekerlijk vrij wat fchoons, vrij wat, dat zeer lei
zenswaardig is; spiEss tekent zekerlijk zeer uitmuntend , en
roert iedere maar van het menschlijk hart. !Maar, eene al te
weelige tekening , eerre in andere opzichten al te voortref
deugdzame, fchone priesteresfe der wellust, is der and-lijke,
fchu d doorgaans en gemaklijker na- dan voordelig. Waarom
tekent men zo iets op 't papier, 't geen in de werklijke
wereld toch niet alzd gevonden wordt? Waarom verlevendigt men datgeen voor de verbeelding, waarvan men het
oog liever afleiden moest ? Ter bevordering van deugd,
en zuivere , reine gedachten ? En moeten dan alle menfchen,
kunnen zij allen, edel en groot zijn? Zijn zij 't reeds werklijk ?—befland tegen de verzoeking van ieder aanlokkend beeld?
En wie tasten het gretigst naar dit foort van gefchriften? -Wij twijfelen zeer, of door de lezing van deze Reizen des
Schrijvers wensch zal worden bevorderd: 6 Mogt geheel ons leven zulk een pelgrimaadje zijn, als die van onzen THALHEI,M;
eene aanhoudende aangename verkeering onder vrienden, eene
rusteloze, zich zelf beloonende werkzaamheid voor het welzijn
onzer mnedemnenfchen! Mogten wij even reesnrijk , als hij, en
zonder berouw over een eenig verloren oogenblik, terug kunnen
zien op de vervlogene dagen van onze onrdooling op aarde, aan
het einde van onze loopbaan, en niet vreugde van het -tooncel
treden, wet het bewustzijn, dat wij onze rollen meesterlijk ge.
fpeeld hadden! Weshalven wij ook dit Werkje niet zeer kun -

nen aanprijzen.
De Pagieflreeken. Kluchtig Bliyrpel, in vijf Bedrijven. 11e1
IloogdllitSC11 van A. VAN POTZEBUE vrij gevolgd door A. FOK EE SIMONSZ. Te Ainferdam, bij H. van Kesteren , i8o^.
In Si's. 173 bl.
-

het begin tot het eind, in den hoog G elachverwekkend,van
ílen trap ; trouwens , in zo ver hiertoe aan het oorfprong.

lijke nog iets mogt ontbroken hebben, viel de vertaling in de
allerbeste handen ; en, wordt deze Klucht maar goed uitgevoerd, kan het den Aanfchouwer aan gelach noch vermaak
ontbreken : alleen zou onze vrees zijn , want omne nin:iurn
nocet, hoe gezond ook het lachen wezen mag, of iedereen
het zo }ang, zonder nadeel , kan uithouden. — „ In den grond
is 'er eigent/ijk niets zwaarder van zijne plaats te krijgen dan
een gek," zegt de Pagie te recht; en ook zodanig volksvermaak, waarvan gelach de éénige bedoeling is, keuren wij niet
geheelenal af: dan dat foort van Kluchtfpelen moet, naar ons
oordeel , niet te lang worden uitgerekt. Voor het geëerd Publiek, dat toch van tijd tot tijd eens lachen wil, zijn zulke
Stukken behoefte; en het is eerre zeer grote verdienle van
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dat, het welk thands voor ons ligt, dat onder al dat ver
niets voorkomt, dat de onfchuld blozen doet. Ove--maklije
rigens hebben wij voor ons toch gaarne bij ieder vermaaklijk
Spel eenig zedelijk doel; en de Kluchtfpeler is ons eerwaar.
dig, wanneer hij zo, al lachende en vrolijk deze en gene gebreken en belachtijkheden uit ons midden hun affcheid nemen
doet. Mogt daartoe het Toneel nog meer worden ingericht !
Nuttige en vermaaklijke Uitfpanningen een Leesboekjen voor
Kinderen ; In IX lfdeelingeiz : Bef wande in leerzaame Ver
Spreuken, Brieven, Fa--teling,SamfprkLes/n
kelen, Gedichtjens, versnaaklijk4 Raad/els, een Tooneelfp'el,
en Gezangen. Te Am/Ic/dam, bij G. Roos. In Svo. 156 bl.
:

dat alles in zulk een klein bedek? Het is zo , LeW aarlijk
zer! maar van alles toch maar een weinig, eene kleine

proef. Intusfchen verblijden wij ons zeer, dit Werkje te kunnen aanprijzen. Boven zeer velen , welken de pers van G.
Roos gefladig aflevert, fleekt het zeer voordelig uit, — offchoon niet boven de vele Gefchriften voor Kinderen, die in
aller handen zijn. Met dat al , daar afwisfeling vermaakt,
zal ook dit Gefchriftje wel kopers vinden, en onze lieve kleinen nut en vermaak aanbrengen. Daar de Schrijver intusfchen
eileer Poortgelijke Werkjes voor de Jeugd belooft, moeten wij,
hein aanraden , íleeds het oog te houden op de kinderlijke vatbaarheid: om iets te noemen, „De nadeelige wensch," onder
de Fabelen No. i, is waarlijk voor Kinderen, voor zodanigen
althands , als waarvoor het Boekje grotendeels gefchikt is ,
weinig berekend. Het Raadzel No. 3 zal algemeen beha
wij willen het affchrijven.
-gen:
„ Het woord van hetgeen ik thans bedoel, lieve Kinderen!
„ beftaat uit drie fyllaben : de twee eerfien daarvan beduiden
„ twee algemeen - bekende vrouwennaamen : en de laatfile
„ fyllabe betekent i&ts, 't geen elk mensch, 't zij dan man of
vrouw, onder zijne voeten heeft: — en uit deeze drie fyl„ laben (zijnde deezen eigenlijk het voorbedoelde woord in
zijn geheel genomen) leest men een kleed, 't geen hechts
„ alleen de mannen gewoon zijn te draagen.
Die raaden kan wat dit beduidt,
Legt zekerlijk meer raad/els uit."
In de uitlegging krijgen de Kinderen de herinnering, dat het
bedoelde woord Camifool, juist niet wat de fpelling, maar
toch wat de uitfpraak betreft, volkomen aan de opgave beantwoordt.
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LETTER- OEFENINGEN,
Verklaring van Paulus Brief aan de Romeinen, door 1 AULcS BOSVELD, rustend Predikant te Dordrecht. if}e
en ede Stuk. Te Dordrecht, bij P. van Braam. 18o5.
In gr. 8va. 442 BI.
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/den heeft, federt eenigen tijd, onderfcheidene nieuwe Verklaringen van den belangrijken Brief van
Paulus aan de Romeinen, in onze Nederlaadfche taal,
zien verfchijnen. MIICIIAëLIS, VAN HADIELSVELD, VAN
VLOTEN, GREVE, VAN DER KEMP en DE PERPONCHER
hebben , ieder op zijne wijze , getracht, over dit Apostolisch fchrift, nieuw licht te verfpreiden. De Dordfche
Ierkleeraar BOSVELD, van wiens hand wij nu reeds ver;
fcheidene boekdeelen , over deze en gene Brieven, van
den Apostel Paulus , hebben, heeft aan dezen Brief inzonderheid veel arbeid befteed. IIet is op zijne begeerte, dat de Brief aan de Romeinen op liet onlangs
uitgegevene eerfle gedeelte van den tweeden Brief aan de
Korinthiers volgt. De uitgave gefchiedt nu ook, onder geftadig toezicht van den eerwaardigen , nog Reeels
ongelukkigen Schrijver, die echter, volgends bericht van
den Uitgever, met een opgeklaard hoofd zijne keuze
bepaalt, elk blad ziet, en niet, voor gegevene goedkeu
laat afdrukken. Men vindt, ook in dit fluk, ve--ring,
le nieuwe, den Schrijver alleen eigene gedachten , zoo
over bijzondere plaatzen, als over den draad der hoofd
wijze van verdeeling. In dit boekdeel is-rednig
alleen , uit de VIII eerlte IIoofddeelen , dat gene ver
geen algemeennuttige ,voor alle tijden bruik--handel,'t
bare , leer van Paulus bevat ; terwijl alle zoodanigc
uitflappen , tusfchenredenen of epifoden , zoo als de
Eeres. BOSVELD ze wel eens noemt, die hij oordeelt,
een meer bepaald, tijdelijk , plaatzelijk of perfonelijk
oogmerk te hebben, en nu voor ons van weinig gebruik
LETT. 180. NO. I4. R r te
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te zijn, voor een volgend flukjen overgelaten zijn.
Daartoe brengt hij H. I: i8. -- II1: 20. IV geheel.
V: 12-21. VII geheel. Hij behandelt dus alleen (i)
de Voorreden en Inleiding tot den geheelen Brief, H.
1: I—IS. (2) H. I: i6, 17, welke verzen hij beweert,
dat den korten inhoud van des Apostels Euangelisch
leerftelzel , gefchikt voor alle tijden , bevatten. (3) H.
III: 2i -3o. De breedere verklaring van dit leerffelzel,
in deszelfs geheel beloop en famenhang. (4) H. V:
i— r i. Gevolgen, die de Apostel uit zijn leerflelzel
afleidt, die, offchoon de Schrijver wel eigenlijk op zij
tijdgenoten zag, van dien aart zijn, dat zij allen-ne
Christenen van alle tijden, die des Apostels leerffelzel
aannemen, eveneens aangaan. (5) H. VI. Leer der
godzaligheid , zoo als die uit de voorgeftelde geloofsleer afgeleid, en daarna gewijzigd moet worden. (6)
I-I. VIII. Derde deel van des Apostels leerl}elzel , de
zeker beid der zaligheid betreffende.
De Eerw. BOSVELD is van oordeel, dat men noch in
dc overige Brieven, noch in liet geheele Nieuwe Ver
ergens een !luk vindt, waarin het Euangelisch of-bond
Aposto isch Leerifeizel zoo volledig , en zoo gefchakeld voorkomt, als in dezen, en dat, uit dien hoofde,
de Lezer, die hetzelve heeft leeren verflaan, voor zich
zelven gerust kan zijn , dat hij alles weet , wat een
Christen te gelooven.n en te betrachten heeft, tot zalig
evenwel de verklaring, die onze Schrijver-heid.Ofnu
van dit algemeene Zamenflel der Apostolifche Leer , in
zoo verre het leerlellig is, en wel bijzonder van H. III;
ai —go, geeft, algemeenen bijval zal vinden, durven
wij niet bepalen. Het zal hierop nederkomen:
„ Maar thans is 'er eerre wijze van godlijke regtvaardiging geopenbaard, en bekend gemaakt, waarbij
de Mofaiíche Wet in geen aanmerking komt , dan alleen dat zij , en de Propheten , aan dezelve getuigenis
geven;
„ Te weten: Door de Geloofsleer van J. C. wordt
aan en tot alle menfchen eerre godlijke regtvaardiging
en vergeving van zonden gepredikt, zoodanig, dat dezelve dadelijk uitgeoefend word, volftrektelijk over allen die gclooven , zonder Benig onderfchcid van menfchen en menfchen; want 'er is, in dit opzigt, waarlijk geen onderfcheid , aangezien tog allen gezondigd,
en alle hoop en aanfpraak op de godlijke goedkeuring,
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verbeurd hebben , indien zij naar hun gedrag zouden
moeten beoordeeld worden.
„ Maar zij die gelooven , fchoon anders waarlijk zoowel Zondaars zijnde als alle anderen, worden uit Gods
;made, en uit kragt zijner _barmhartigheid , volgens
deze blijde Iloodfchap, om niet, en te geefs geregtvaardigd, en van alle aanspraak over hunne zonden, vrijverklaard, verlost, en bevrijd, door de Verlosfing, die
in C. J. is.
„ Want God Relt en draagt dezen C. J. , in zijn
bloed , en kruisdood , door ae Euangelifche geloofsleer, aan al de Wereld voor, als een ander Zoendckfel,
't welk eertijds , met bloed!befprengd zijnde, aan Israël verzekering van de vergeving hunner zonden gaf.
Even zoo betoont God nu ook aan een iegelijk zijne regtvaardigende genade , door, bij deze Euangelijprediking,
zijn oordeel over der menfchen zonden, te voren onder Zijne verdraagzaamheid bedreven, en ook nog bedreven wordende , op te fchorten , en daaromtrent,
voor als nog, oogluiking te gebruiken ; Ten einde alzoo voort te gaan tot cene volkomen regtvaardiging in
den tegenwoordigen tijd en dag van zaligheid, om, niet
alleen in 't algemeen , regtvaardig , dat is , edelmoe
weldadig , menschlievend te wezen, maar ook om-dig,
in 't bijzonder en dadelijk te regtvaardigen, van alle
fchuld en ftraf genadig vrij te fpreken , elk en een iegelijk , die, hoe fchuldig hij anders ook zij , uit het ge.
loof van Jefus is, het met dien jefus en met zijne geloofsleer zoo opregtelijk houdende, dat hij zig, in een
goeden ernst, daar naar zoekt te gedragen." Met dit
Leerfftelzel, zegt hij, wenfche ik te leven en te Herven.
Wij voor ons zien niet rest in , hoe hij de rechtvaardiging Gods van de verlos/ing in of door ,Eeftrs Christus
onderfcheidt. Door de eerde verflaat hij, bl. 78 en
elders, die daad van God, waardoor hij den zondigen mensch vrijfpreekt, zoodat ie gerechtvaardigde
daardoor ontheven worde van alle ftraf en aanfpraak,
aan welke hij anders , uit hoofde zijner overtredingen,
zou onderworpen zijn. Deze rechtvaardiging gefchiedt,
volgends H. I.II: 2q., door de verlosfing, die in of door
•7efss Christus is, dat is , zoo als BOSVELD het ook
verklaart , door middel van die verlosfii g. Maar hoe kan
dan nu die verlosfing de vergeving der zonden zelve
aanduiden , met infi uiting van de bevrijding van de
dienstbaarheid der zonden , en inleiding in de zalige
eens
Rr2
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eeuwigheid, zoo als de Schrijver, bl. 105, io6, boweert?
Wij voegen 'er nog deze cn gene proeve vai 's mans
wijze van verklaren van moeielijkc , of althans ver
uitgelegde , plaatzen in dezen Brief bij. ---fchilend
Fl. I: 4. verflaat hij door den Geest der heiligmaking
Bene bijzondere kracht Gods , aan Christus medegedeeld, tot een getuigenis en fprekend bewijs, dat Hij
de Mesfias was. — III: 22. zal door 't eloof van Yefus Christus , waardoor wij gerechtvaardigd worden ,
in onderfeheiding van 't geloof in Hem , waarvan elders gewag gemaakt wordt , een geloof te kennen gegeven worden , 't welk aan Jefus Christus zelf eigen
is en behoort, of wel 't geen van Hem zijn oorfpron
leeft, en door Hein veroorzaakt en in de wereld gevoerd is. -- III: 25. welken God voorgejield heeft door
het geloof in zijnen bloede tot Bene verzoening , tot eene
1etooning van zijne rechtvaardigheid. Hier moet geloof
niet tract Jefus bloed verbonden , maar daarbij gedacht
worden aan de geloofsleer. IIet woord , door verzoening vertaald, moet in denzelfden zin , waarin het bij
de Alexandrynfche Overzetters , die het eerst fchijnen
uitgevonden te hebben, voorkomt, genomen worden,
en dus alhier een verzoendekzel beteekenen ; en zal dtts
de zin van deze woorden hierop neerkomen : welken
God door de geloofsleer , als geftorven, even als een
zoendekzel , aan de menfchen voordraagt, tot betooning van zijne weldadigheid. -- V: 6. Christus is
voor de zondaars gcjlorven, dat is, niet in hunne plaats,
maar ten hunnen voordeele. Zoo ook VIII: 32. God
}heeft Hem voor ons allen, dat is, ten hunnen dienste,
overgegeven.
Moet en kan dc Godsdienst van ;fefus algemeen zijn? ,bene
onpartijdige Mergelijking tusfchen het Christendon en de
Waereld , door J. L. EWALD. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te 4ynflerdam , bij G. Roos. 1805. In
gr. 8vo. 6o BI.
en tyeet zich van de achting , die de Predikant
EWALD bij liet publiek heeft verkregen, wonderbaarlijk te bedienen , om het door hem gefchrevene
aan den man te helpen. Wij hebben daaromtrent onlangs
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langs een vreemd verfchijnfel gemeld, betreffende 's mans
zoogenaamde Natuurpreken (*). Zoo komt men ook
nu weder voor den dag, met de vertaling van een Werk
uitgegeven,-jeu,rdsin178'tofpkelj
waarvan echter, niet lang geleden, een nieuwe druk,
met weinig verandering, fchijnt in 't licht gegeven, en
door den Nederlandfchen Vertaler gevolgd te zijn. Want
hoe zou EWALD , in 1788 , van BUONAPARTE , als tot
Keizer verheven , hebben kunnen (preken ? 't Is dan
evenwel vreemd, dat dit Stukjen nu op nieuw afzonderlijk wordt in de wereld gefloten, zonder dat daarbij
gebruik gemaakt is van een tweede , dat de Schrijver
'er, reeds in 17o, op heeft laten volgen, waarin hij
't te voren geftelde nader verklaard en verder uitgebreid
heeft. 't Zij daarmede zoo als liet wil, wij willen den
inhoud kortelijk opgeven.
Men klaagt over de bedroevende waarneming , dat
zoo weinigen het Christendom achten, en dat Jefus voor
zoo velen niet is, 't geen Hij zijn kon. EWALD vindt
dit minder vreemd, omdat hij van oordeel is, dat het
Christendom, volgends de bedoeling van Jefus, geen
algemeens Godsdienst zijn kan of moet. Door Christendom verflaat hij, in 't bijzonder, de verheven Christenleer van den Heiligen Geest, Godgemeenfchap , mededeeEng van God en Christus, en wel vooral bevindelijk Christendom, warm gevoel van zuivere liefde voor Jefus, gevoel zijner goddelijkheid en menschheid, echte zin
voor het reinfle, geestigile, verhevenfte , voor het charac±eriftikc , Christusaartige van den Christen-Godsdienst, eerie edele geestdrift voor Jefus , vuurig verlangen , om als 1 lij te handelen , te lijden , en te leven
voor eene betere wereld. --- En nu beweert hij , dat
dit het oogmerk van Jefus niet kan geweest zijn , om
zoodanig Christendom algemeen te doen worden , terwijl het 'er dan met deszelfs bereiking (legt zon uitzien:
't geen hij met grond meent, dat elk , die de kerkelijke
gefchiedenis en de menfchen kent, met hem zal moeten
inftemm.en. „ Welk eene verandering , " zegt hij,
„ moet 'er in de harsfenen en harten der menfchen
voorafgaan ? Hoe veel moeten der menfchen gevoelens
en gedachten zich uitbreiden , zich verfyn^n en verheffen ,
-

(* j Zie Letteroeff. 1804,, bl. 535.
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fen , om olie zaken te bevatten, welke in geenen deelt
van deze wereld zijn ? Zij moeten met den heiligen
Geest bezield worden , in den allerei. enlijktlen zin , of
zij bekomen nimmer oenige neiging voor den eenvoudige91 en verllevenen Jefus."
't Stukjen is verdeeld in zeven .4ƒdeelingeii. -- In de
eerfle fielt hij jeíus tegen Pythagoras over, die zich dikwijls van zinnebeeldige en raadzelachtige voorftellingen
bediende , en cone onderfcheidene wijze van leeren voor
zijne ingewijden en oningewijden hield; terwijl Jefus,
integendeel , niets bewimpelde , en al wat Hij zijnen
leerlingen zeidc, niet flechts den ingewijden wilde wedergezegd, . maar zelfs op de daken verkondigd hebben.
En desniettemin bleef de verhevene Christenleer voor
duizenden onvertiaanbaar. — In de tweede beklaagt hij
zich over 't verbazend getal van onchristenen, welk
hij zoo groot acht te zijn , dat , in een gezelfchap van
twintig befchaafde mentchen , negentien onehristenen
zijn, en de predikant zich gelukkig kan rekenen, indien hij onder zijne gemeente van de honderd, vijf kan
tellen, voor wien eigenlijk de Godsdienst van Jefus iets
is. — In de derde begint hij de redenen op te geven,
die hem doen vastflellen, dat het oogmerk van Jefus niet
geweest is, zijnen Godsdienst algemeen te doen worden. Hij tracht te bewijzen, dat jefus alle menfchen
niet voor zich heeft willen innemen, niet allen tot zijne
aanhangers verkoos te maken, ook niet eens allen, die
het wilden worden. Hij zou tegen de Schriftgeleerden, die zich, uit eigen beweging, Hem ter navolging
aanboden , een woord gezegd hebben, dat hen voor
altoos moest terugfchrikken , (Luc. IX: 57 --62. Matth .
VIII: iq;) aan liet hof van TIerodes , hoezeer daartoe
aangezocht, geen aanhang hebben willen maken, en velen, die op den besten weg waren, om zijne partij te
kiezen , teruggefloten hebben. 't Was zijn grondre gel: wat voor wij niet beJ1Ema is, zal toch niet voor mij
wijn, (Matth. X.V: 13.) Ilij zesde eens tot de joden":
gij behoeft ry»ij ziet te gelooven, indien gij mij niet geloo'Vena kunt, (joh. VI: 43, 44.) — ['Er zou op deze aanhaali.ngen vrij wat aan te merken vallen. Niemand , dig;
op een goeden weg was, of konten wilde, is door Jefus
immer ail efchrikt of afgewezen. Itij liet aan elk vrije
keuze, en deed het Christendom nooit van zekere prudcftinatic afhangen. Lit:rrkorenen moesten zij zijn ,
die
,
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die voor zijn Rijk gefchikt garen, maar niet in dien
pin , waarin EWALD deze fpreuk van den Zaligmaker
bijbrengt. Zij moesten zich, door gevoel van hoogere
behoefte , en een onbedorven waarheidszin, onderfcheiden, om verëerers van Jcíus te kunnen worden.] -- In
de z'icrd° worden ecnige tegenwerpingen beantwoord ,
uit het algemeen bevel : gaat heen in de geheele wereld ,,
en Zeeut alle volkeren; uit iet bijgevoegd zeggen van Jc$us : die niet gelooft, zal verdoemd worden; uit de plaaIS
van Paulus: voor Yefus zullen zich alle kniën buigen , ei;
ei/c tongen zullen bekennen, dat Hij de Heer is, enz. -n de vijfde beroept zich de Schrijver op zulle gezegden van Jefus , waarin Hij ronduit verklaart , dat wei
zullen begrijpen, met een oprecht hart Heni-nige1.m
zullen aanhangen ; dat daartoe zekere zielneiging behoort, die een ieder niet bezit, en die velen, al bezit t en zij dezelve, duoden. En had Hij anders gefproken , had Hij door liet een of ander te kennen gegeven,
dat Hij op alle de zoo millioenvoudig verfchillende, befehaafde en onbefchaafde menfchen, eenen goeden indruk wilde maken , „ waarlijk," zegt hij, „ dan zon
ik niet weten , wat ik van zijne menfchenkennis moest
denken." I Iier worden verícheidene goede dingen gezegd, ten bewijze, dat vele menfchen geen zin voor
God cu Jefus hebben. „ Een welgevallen, eene harte
genegenheid te hebben voor een enkeld woord,-lijke
erne enkele daad van Jefus , heet nog lange na niet,
liefde voor Hem zelven te gevoelen. Het is ontwijfelbaar zeker , dat Jefus wel eens het een of ander deed
of ij rak, het welk geviel aan Genen trotfchen nOLINGBRoliL , en aan genen zinnelijken LA METTRIE. Ook
Hij deed, door zijne donderende woorden, Pharizeen
van schaamte wegzinken ; ook Hij ging te gast, waar
iaen 1-tern ook nodigde. Maar nu befehouwe men eens
de heide gezichten, (van Jefus en een' Pharizeër) in
de Phyliouomiekunde van LAVATER, en ik vraag ieder,
die ílechts een dagelijks talent van de Phyfionomiekunde
bezit, of zoo een gezicht [geteekend in de verbeelding van LAvATER] het bij Jefus kan uithouden, van
Ilem kan worden aangetrokken, veel min gaarne om en
bij 1 tern zijn kan ? En zoo bladere men de gelantkundige
fragmciitcn door, of doe gene monflering over de aangezichten in een groot kofijhuis , aan een hof, op een
bal . of in een guarnifoen, en men doe bij ieder deze
vraag,
Kr 4.
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vraag, dan zeker zal men moeten antwoorden, men zal
dit bij honderden gevoelen : Neen , dat kan niet. Hier
kan geen liefde voor :lefos zijn ! " --- De zesde bevat
voornamelijk deze gevolgtrekking : Wanneer dit regt
bedacht werd, dan zou de twist over den Godsdienst
veel minder zijn. Rechtzinnigen en onrechtzinnigen
Bellen altoos als een grondregel vooruit, dat de Godsdienst van jefus een algemeene Godsdienst moet zijn.
Daarom ijveren de eerften al te driftig en te voorbarig,
dat men niet algemeen wil aannemen , wat tot den Christengodsdienst behoort, en de laatfle,t schikken en plooijen, en vouwen en fatzoeneren die zoo lang, tot dat
hij naar den algemeenen geest gevormd, aller tongen
fmakelijk, en aller magen verteerbaar geworden is. -In de zevende volgen nog onderfcheidene aanmerkingen,
over 't recht van den Staat, om Deisten en Neologen
te beteugelen; over dc behoefte van een Religionsedi5t
tot zoodanig einde, en de Geloofsbelijdenis, die men
van openbare Christenleeraars zou kunnen vorderen.
Dit loopt zoo wat in tegen de voorafgaande aanprijzing van de uitgeflrcktfle verdraagzaamheid omtrent
verfchillende Godsdienstbegrippen. Strenge Orthodoxen zullen , over 't een en ander, even weinig te
vrede zijn, als cie zoogenaamde Neologen. Dat men
evenwel alle gezegden niet ten flerkften moet nemen ,
snag, dunkt ons, wel opgemaakt worden uit de woorden van ROUSSEAU , waarmede hij alles befluit : Souvenez ous , que toutes naes affirmations ne font , que des
raifons de louter.
Men bemerkt in dit ZTerkjen geheelenal den geest
en toon van LAVATER. Die daarin finaak vinden , zullen zich aan verfcheiden vreemde uitdrukkingen , als
Christusaartige , T/irtuozen 51e/us een Godenzoon , en
dergelijken , minder floten. Ook wordt dit nog al
vergoed door den hens eigenen losfee, bloetnrijken en
innemender fchrijfflijl.
,

Zestal an Leerredenen over Daniël V. Door P. II. VAN
LIS, Predikant te Middelburg. Te Utrecht, bij W.
van Ijzerworst. In gr. 8vo. 175 Ill.

M

kent reeds den preektrant en mannelijken flijl
van den Middelburgfthen Kerkleeraar VAN LIE,
tilt
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ttit onderfeheidene , van tijd tot tijd door hem uitgegevene , Leerredenen , over verfchillende (toffen. Deze
zes , over de leerrijke gefchiedenis van Belzafar, vol
overtreffen de meeste derzelven. Overal-gensDaiël,
vertoonen zij den oordeelkundigen, met zijn onderwerp
wel bekenden, en voor dadelijken Godsdienst welmeeriend ijverenden Prediker , die zijne Hoorders gaarne
beter en gelukkiger wil maken.
Twee Belijdenis - Predikatiën over de verlichte Geloofskesanis, en de heiligende kragt, der Waarheid: naar Joh.
VIII: 32. Door Denzelfden. Te Utrecht, bij W. van
IJzerworst. In gr. 8 vo. 94 Bi.

O

ok deze zoogenaamde Belijdenis - Predikatiën. onder
zich van de groote menigte van Leerre--fcheidn
denen, die in vele Gemeenten, van tijd tot tijd, onder
dezen titel, ter erinnering aan de Christelijke geloofsleer, vóór de viering van het Heilig Avondmaal , ge
worden. De Eerw. VAN LIS vindt het , vooral-houden
in onzen tijd, hoognoodig, om dien vasten en toeëigenenden geloofstoon , dien men in den Heidclbergfchén
Katechismus, en andere Formulieren van Eenigheid,
aantreft, in de godsdienilige onderwijzingen weder in te
roepen , en oordeelde het, tot dat einde, niet ongepast,
in deze Leerredenen , den fchakel der geloofswaarheden
zoo voor te dragen, dat hij zijne I loorders niet alleen met
den letter , maar ook vooral met den geest der waar
bekend maakte. In de eerfte Leerrede, over Joh.-heid,
VIII: 32 8 . En gij zult de waarheid ver/laan, toont hij
aan , wat het geloof, bij liet licht van den Goddelijken
Geest, van iedere waarheid kent en gevoelt, en hoe
het 'er tot zegen (tot opwekking en bevordering van
blijdfchap en troost,, en andere godvruchtige aandoeningen,) mede werkt. In de tweede, over de volgende
woorden (joh. VIII: 32b.) De waarheid zal u vrijsnaken,
fchetst hij de vrijmakende en heiligende kracht der waarheid op het Christenhart, dat haar door het geloof bevindelijk kent en verltaat. — Een weinig minder angst.
valligheid , om toch geen der vastgeftelde leerpunten
(die , in beide Leerredenen, tot achttien gebragt worden,) over te taan, en een weinig meer beknoptheid
in de uitdrukking, zou deze met goed overleg vervaarRr5
dig-
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digde opilellen nog bevalliger gemaakt hebben. Ook
zou, dunkt ons , de goede indruk , dien de Schrijver
zich van deze wijze van prediken, bij zoodanige gele
meer te verwachten zijn -genhd,,vorlt
' anneer liet verlichtend , vertroostend en verbeterend ver
Godsdienstleer, niet maar zoo, in 't alge--mogendr
meen , wierd geroemd; maar liever een Christengeloofsbelijder, of wel alle Christenbelijders zamen, als uit
éénen mond, niet toepasfing op zich zelven, daarover,
in een warmen toon, fprekende ingevoerd wierden.
Zielenleer, naar de beginfelen der Critifche f:jsgeerte. In
Samen fraakken. Benevens een danhangfel, bevattende
eerre korte te J nenvoeging van het geen de CritifcheWijsgeerte leert. Naar het Hoogdtritscb an Dr. J. R. R.
KIRSTEN , door 1I. H. KLIJN. Te flrnfleldnrn , bij
P. J. Uijienbroek. i8o5. In gr. bvo. 196I;í.

D

ok bij de Duitfchers, die de fchriften van KANT in
moedertale lezen, is de behoefte erkend , om hetgeen in dezelven duister is voor dezulken , die minder in liet denken georiënteerd zijn, gelijk KANT ,zelf
het noemde , op te helderen en alzoo bevatlijker te :na
nieuwheid van den weg, dien KANT vond,-ken.D
infloeg en ten einde toe vervolgde, bragt van zelfs in zij
uitdrukkingen eerre vreemdheid mede , welke zijn-ne
voètfpoor dikwijls onduidelijk maakte voor zijne vol
maar ook de aard van zijnen geest, die zich nooit-gers:
wel kon verlagen tot kinderlijke vatbaarheden , wanneer hij aan het werk der opvoéding arbeidde in zijnen
vroégeren leeftijd, had voorzeker eenige fchuld aan deze
duisterheid, die door meerdere infchikkelijkheid naar min
afgetrokkene gedachten alzoo moet kunnen verminderd
worden. KIRSTEN heeft zijne poging hiertoe aangeweiid ten behoeve zijner landgenooten, door den Socratifchen leertrant toe te pasfen op de Criti/che zieleleer,
en dezelve voor te dragen in ge[prekken tusíchen PYTHHIAS
en IIEGio , waarvan de eerste als leerling voorkomt, dit;
evenwel niet geheel ongeoefend is in denken, dc laatlie als onderwijzer. Dit Socrotifche, hetgeen VAN IiErrERT eenmaal zoo voortreflijk aanprees bij de Critifehe
Wijsbegeerte , is ,naar Recenfents oordeel, uitmuntend in
acht genomen in den form van deze gefprekken, zoodat
zij
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zij va a deze zijde alle zijne aanprijzing wegdragen.
Na cone inleiding over het onder fclaeid tusfchen ziel en
ligchaana , volgt het Iíle Hoofdt{ ui:, van de zinlijkheid
en de zinlijke gewaarwordingen. i(ie Gedeelte, van de
ruimte. de, van den tijd. IIde Hoofdfl. , van het ver
iiie Ged. , van het verfland, als het vermogen tot het-fland.
vormen van ervaringsbegrippen; ede, van het veifkand, als
het vermogen om te oordeelen , of de oordeelskracht ;
3de, vin het geheugen; O(1e, van liet verfland, als het vermoge.': tot liet vormven der zoogenaarnde categories, ofzuivere
begrippen, ^Welken ons gemoed in de ervaring overbrengt.
i) 1/an het begrip eenes vooru'erps, (objeêis)^ eens dings in
2) Van de begrippen,
het algemeen , en deszelfs oor
veelheid, eenheid en alheid. 3) Van de begrippen, realiteit (werklijkheid) , negatie (ontkenning) en limitatie (beperking). 4) Kan de zuivere begrippen, fubflantia (zelffpandigheid) en accidentia (toevalligheid.) 5) Oorzaak en
gewroclht. 6) Gemeenfchap , of wederkeerige werking. 7)
MZooglijkheid. 8) Het beflaan (exijlent.) 9) Noodzaaklijkheid en toevalligheid. 5de , over de toepas/ing der
zuivere verfandsbegrippen. fIlde Hoofdít., van de Reden.
i tic Ged., van de Reden , als het vermogen tot het vormen van
be/lu/ten; 2de , van de Reden , als een vermogen onzer ziel,
tot het vormen van ideën ; 3de , over de Reden, als het ver
zedelijkheid; — over de praktifche (beoefenen--mogent
de) Reden, of den wil; 4de, van de willekeur, en dc veree:1/ging der vrijheid ziet natuurnoodwendigheid. IVde
Ilooldit. , over het begeerverfnogeta. if le Ged., over debeeerten , neigingen en hartsto; ten ; 2de , in de liefde ;
de, van cle jaloezij; Ode, van rlen haat ; 5de , van de wraakzucht; Ede, van den room; 7de, van de ferheid, hoogntoèd
en hovaardij ; $IIe, van de ijdelheid. Vdclloofd(L, over dc
uitplaats der ziel, en hare betrekking tot het ligchaasn. Alles wordt befloten door het aanliangzel , op den titel
om(chreven en in 39 a1'gedce1d. Over het geheel ve r
behandeling dezer floffen zoo wel , als de form-dient
van de gefprekkeii , waarin zij behandeld worden ,
allen lot. flier en daar, echter, zon Reeen /h,:t des
Vertalers hand wel gewenscht hebben , om een en ander
te regt te brengen of op te helderen. „ Is iets alleen
„ denkbaar , zegt FiEcio , en kan hetzelve in Beene
ruimte noch tijd verfchijnen, zoo als bij voorbeeld
een geest of een driehoek, waarvan twee zijden te
zamen genomen teleinder zijn dan de derde, ZOU is
„ liet
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„ het flechts logisch (redeneerkundig) mogelijk." KANT
was immers een te goed Mathematicus, om zulk een drie
denkbaar, redeneerkundig mogelijk te houden, daar-hoek
dezelve inwendig onmogelijk is; en hoe ongelukkig ftaan
hier geest en zulk een driehoek, dat is een redeneerkundig
onding, te zamen! -- (bi. 74). Hetgeen op bladz. 95ioi gezegd wordt over het vormen van befluiten (/3'llogismen) is den Recenfent zoo wel als PYTHIAS zeer duister
voorgekomen, en heeft hem zich doen verblijden, veel
eenvouwdiger onderwijs daarover gevonden te hebben
in de lesfen van WIJTTENSACH en anderen. -- Als de nacht
zoo donker moet liet worden voor hem , die de Critifche
wijsbegeerte uit deze gelprekken voor het eerst leert
kennen, wanneer hij REGIO van de 7déën hoort zeggen :
Het gebruik derzelven bestaat in derzelver toepasfing
„ op de ervaringskennis. De reden geeft, naament
lijk, door heure Idéën het verfland eenets regel, vol--„
gends welke het de ervaringskennis regest. Het gebruik
„ der Idéën in de ervaring is dus regulatief; de reden
„ geeft door heure Idéën het verstand een regelend beginzei, waar naar hetzelve de ervaringskennis regelt."
(bladz. 107.) PYTHIAS fchijnt het echter zeer duidelijk te
verstaan ,want hij vraagt niet meer; dit behoeft men ook
niet, wanneer men b. v. den Heer VAN HEMERT, over de
Idéën en derzelver gebruik, gehoord of gelezen heeft; maar
hij , die de Critifche Wijsbegeerte reeds kent , behoeft ook
dezen Catechismus niet. — Het ganfche gedeelte , hetwelk
over de begeerten en hartstogten handelt , laat fchicr
geene plaats over voor zedelijk beheer van het menfchelijk hart. „ Het is , zegt HEGIO , alleen door eene
gedurige poging, om het aandenken aan die belediging, welke onze wraakzucht opgewekt heeft, uit
„ onze gedachte te verwijderen , dat wij iets tegen dezen
„ hartstogt verrigten kunnen." — „ Dan fchijnt mij,
„ merkt PYTHIAS te regt aan, het gedurig (treven naar
„ ongevoeligheid voor vele beledigingen te gelijk een
„ middel tegen de wraakzucht te zijn." — Waarop
HEGIO eene volmondige toeftemming geeft. (op bladz.
149•) -- Een weinig verder wordt de toorn eene voorddurende wraakzucht genoemd (op bladz. x51.): men
noemde anders de wraak een langdurige toorn.
Tot een {taal van het Werk zelf vergenoege men zich
met het gedeelte over de Fierheid, Hoogmoed en Hovaardij.
9! 1£•
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Is de fierheid een gebrek-, of cene prijswaar
ziel?
-€ligenfchapdr
PYTHIAS. Den fieren man houde ik voor een' dwaas,
en vereer den nedrigen.
HEGio. Naar mijne gedachten kan ilechtg, in eenera
kleinen nietswaardigen geest,, geen e fierheid woonen. Ja ik
vorder van elk mensch , dat hij fierheid bezitte. — Ie
moet zich van zekere voortreflijkheid, ze--dermusch
kere verdieníle bewust zijn, en zich hier over verheugen.
PYTHIAS. De beflisfing of de fierheid waarlijk eene
prijswaardige eigenfchap van ons gemoed zij , hangt
echter daarvan af, hoe of wij het begrip der fierheid
bepaaien.
HEGI0. Zijn u ook nog andere woorden bekend, wel
gelijke betekenis , als het woord fierheid, heb--ken
ben?
PYTHIAS. IHoogmoed, hovaardij.
HEGIO. Deze woorden nu hebben niet alleen iets gemeenichappelijks in de bepaaling der begrippen, welken
wij niet dezelve verbinden, maar ook iets, waardoor
zij van elkander geheel onderfcheiden zijn. Wat nu is
wel het gemeenfchappelijke kenmerk , dat in alle deze
drie begrippen opgeilooten ligt?
PYTHIAS. De fiere, de hoogmoedige , en de hovaardige zijn zich zekere voortreflijkheden bewust, en zoeken anderen op dezelve opmerkzaam te maaken.
HEGIO. Dit is zeeker het gemeenfchaplijke, wat in
deze begrippen opgellooten ligt. Maar welke zijn nu
de kenmerken, waardoor zij van elkander onderfcheiden zijn?
PYTIIIAS. De fierheid onderfcheidt zich daardoor van
den hoogmoed dat de voortreflijkheden , die de hoog
waant te bezitten , meer ingebeelde ,dan waare-moedig
voortrefliikheden zijn. Hoogmoed bef{aat flechts in een
trotsch hart, in Gene groote verbeelding van voortref=
lijkheden, welken men niet bezit. De fierheid daarentegen vestigt zig op waare verdienften. De hovaardij is
Bene bijzondere foort van hoogmoed, die zich door uit
luister, en eene verblindende pragt, onder -wendig
-fcheidt.
REGIO. Volgens deze verklaaring nu is de fierheid eene
prijzenswaardige eigenfchap der ziel ; de hoogmoed en
hovaardij daarentegen zijn ten hoogften af te keuren."
De
„ PIEGIO.

,
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De Vertaling is , over het geheel, vrij zuiver; maar wat
hard, wanneer 'er Latynfche kunstwoorden voorkomen ,
als het abjlraetio vermogen, het fisbflant en het accident,
het exiflent enz. Dat ook e+,-idente waarheid, werkelijke
waarheid zijn moet , en niet blijkbare waarheid, laat zich
niet wel denken (op bladz. 174.); maar dit fchijnt in
het oorfpronkelijke alzoo gefield te dijn. —De onderfcheidene plaatf'en, in deze beoordeeling uit dit Werk aangehaald, hebben doen zien, dat de Vertaler zijne eigene
fpelling heeft, welke, naar vroegere taalregels zelve , te
gebrekkig is, om hem die van SIEGENBEEK niet gerustelijk aan te raden. Mogt de Heer KLIJN zich den
arbeid getroosten tot de vertaling der drie Critiken van
KANT T zelven , hiermede zou hij eengin belangrijken
dienst doen aan het Nederlandscli Publiek , hetgeen nu
al genoeg voorgelicht behoort geacht te worden, om
tot We heiligdommen zelve der Critifche Wijsbegeerte
te worden toegelaten.
De toef and van Nederland in vergelijking gebragt neet die
vara een/ge andere Landen van Europa. Door Mr. R. METELERKAMr , A. L. 1W. Ph. &.7. U.D. enz. enz. Ilde
Deel. " Te Rotterdam, bij Cornel en van Baalen. 1804.
In gr. 8vo. 293 BI.
\e toegeevenheid , ja ik mag zegen de blijken
JJ van goedkeuring ,waarmede het Eerfte Deelvan
dit Werk bij mijne Landgenooten ontvangen is, heb„ ben mij aangefpoord om de uitgave van dit Tweede
Deel zo veel mogelijk te verhaasten ;" dus luidt de
vergenoegde aanhef des Voorberichts van den Heere
nIETELErKAMP. Wij hebben, fchoon met eene en andere
aanmerking vergezeld , diens arbeid , aan het Eerfile
Deel betteed , gepreezen , bij liet vermelden van den
nart en het doel zijns fcluijvens , en der uitvoering
zelve (*).
Het nu voor ons liggend Tweede Deel is bij lange na
zo rijk niet in verfcheidenheid van {toffe; doch de twee
Stukken , in 't zelve behandeld , zijn belangvol , ea
verdienden wel i iet die uitvoerigheid behandeld te worden.
„

(*) Zie onze Vaderl. Letteroe. voor 18o4, bl. 369.
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den. Het is de toefland der Geldmiddelen, en van he
Krijgsweezen; twee fpillen, waarop het lot der Staaten,
in den tegenwoordiger tijd, draait. Naar 's Schrijvers
plan , wordt , in twee Afdeelingen, de toeftand onzes
Vaderlan s, alsmede die van eenige andere Landen en
Straten in Europa, opengelegd. -- Welk Vaderlander
moet, als 't ware, niet niet Bene beevende hand en een
reeds í^hreijend oog dit Boekdeel opvatten en inzien, en
als terugbeeven , wanneer hij op de keerzijde des Titels de Gezegden van NECKER leest, inhoudende , op
welke voorwaarden een Land Crediet kan hebben!
Dan laaten wij, zo veel de aart onzes Maandwerks en
de plaatsruimte gehengt, ondanks die treurige gewaarwordingen, dit Boekdeel nader leeren kennen. — Eenige algemeene en gegronde aanmerkingen over het Finantieweezen openen deeze Afdeeling; met een aandrang,
dat deeze wcetenfchap Bene der voornaamite zorgen van
het Staatsbethuur moet uitniaaken, en het meer dan tijd
is, om thccoretifche en pra9icaale kundigheden, tot dat
einde , te vereenigen. — „ Weinige landen zijn 'er,"
fchrijft hij met de penne der waarheid, „ waarin het
Oelzcl van finantien, en daaruit voortvloeiend algemeen
crediet, dien invloed heeft op de binnenlandfche welvaart, liet buitenlandsch aanzien en de magt van den
Staat, als in het onze: terwijl de gcfchiedenisfen van ons
Vaderland meer dan een blijk opleveren , dat wij daar
alleen onze grootheid te danken gehad hebben."-an
Men zie de aantekening aan den voet deezer bladzijde,
en verheuge zich -- met beeving e. — „ Dan," vervolgt
METELERKAMP , „ misfchien is 'er ook geen land , in 't
welk de Ilaat der geldmiddelen zich in zulk een flechten
toettand bevindt , waar het nationaal crediet tot die
laagte vervallen is , waar de Ingezetenen door zo veele
zwaare belastingen gedrukt worden , als tegenwoordig
in het ongelukkig Nederland. De iaat der Geldmiddelen van dit voorheen zo gelukkig Gemeenebest, het ge
laagte van het crediet van-helFinatífz,d
den Staat, bieden het donkerst tafereel aan, en bewijzen de dringende noodzaaklijkheid, om, wil men nog
het Land behouden, wil men de Ingezetenen niet geheel tot den bedelzak brengen, of noodzaaken hun Vader
te verlaaten, (van welke Volksverhuizingen onze-land
dagen ,helaas! de droevige voorbeelden meer en meer beginnen op te levéren) de zo noodige veranderingen en

vex-
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verbeteringen in dit vak te maaleen , en de ernftig[te
poogingen aan te wenden ; ten einde een kwaad, het
geen den minstkundigen befchouwer in de oogen moet
vallen, eindelijk te fluiten , en, door liet herftel van
liet Finantieweezen , den gebeden ondergang der Republiek te voorkomen."
METELERKAMP'S oogmerk is gcenzins, een Finantieel
,Rapport te schrijven, van den aanvang der Republiek
tot aan onze dagen; maar om den toehand der Finantien na te gaan, en dus den Haat der Inkoml}en en Uit
Schulden en de Belastingen, uit echte bron--gaven,d
nen, in verfchillende tijdvakken, na te fpeuren en op te
geeven ; — voorts zijne gedagten over den flaat der Geldmiddelen en het Finantieel Stelzel van ditGemcenebest aan
zijne Landgenooten mede te deden, -- en vervolgens het
een en ander in vergelijking te brengen met den Haat van
het Finantieweezen in die Landen , met welke hij den
weiland van ons Vaderland in de twee voorige Afdeelingen vergeleeken heeft.
Ter volbrenginge van die taak treedt hij het veld der
Gefchiedenisfe in, ligt, onder het bewandelen van zij
weg , den sluier op van de geheimhouding, met wel -ne
lange die voorwerpen zogt te bedekken. Voor--kemn
naamlijk bepaalt hij zich tot Holland, en neemt de Quotas tot een al emeenen maattlaf, om over die van andere
Gewesten te oordeclen. — Hier doorloope men, het Werk
zelve leezende, de getrouwe opgaven, van den aanvang
des Gemeenebests tot op onze dagen, en verbaaze zich!
Andere Gewesten treedt hij meer vlugtig in, het geleide
van den kundigen Gids VAN DE KASTEELE meestal vol
vindt hier de verdrukkingen van Holland,-gend.M
't geen , indien liet' terug ontving , ' t geen door dit
Gewest op de Petitien ( veclal.zo rijklijk berekend, vooral
ten opzigte van de kosten tot de Zeemagt, dat tot derzelver oogmerk Hollands Quota bijna alleen genoegzaam
was) zedert langen tijd, en bijna van het begin der Republiek af, te veel was betaald, en, voor de andere Gewesten uitgefchooten , meer zou teruggo krijgen , dan het
nu door de Amalgaine íchijnt te winnen.
Het tafereel onzer groote Schulden, en de middelen,
om dezelve te betaalen , ter hand genomen , vermeld
hebbende, voegt hij 'er eene aanmerking bij, die wij,
fchoon den drukkenden last der Heffingen, nevens andexen , voelende, onzen Leezeren, niet willen onthouden.
„ Men
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il-Ten moet echter niet denken, dat de Regeerins in
voorige tijden ook niet wel tot dergelijke middelen heeft
beflootcn. Geduurende een tijdvak van zeven jaarcn,
naamlijk van het jaar 16-7i tot 16-3 , zijn de Bezittingen der Ingezetenen van Holland belast geweest met 12
twee honderdfee penningen capitaale leeningen , iQ
twee honderdfle penningen gecvens geld, of Don Gratuit, en 6 twee honderd({ e penningen , waarvan vier
geevens geld. Dus te zamen is opgebragt 14 ten bonderd der Bezittingen , en als Don Gratuit, en als Geforceerde Geldleening." Met dit alles erkent hij , dat
men nimmer deeze wijze van in de Staatsbehoeften te
voorzien zo ver_ heeft uitgellrekt als in onze dagen.
I)e opgehangen Tafel van 't geen 'er , boven de ewoone lasten , door de Ingezetenen van Holland aan buiten
belastingen , zo op de Bezittingen als Inkom--gewonc
ften gelegd , en van den Jaare 1788 tot 1805 is opoe•
bragt geworden, is ontzettend. --- „ Deeze opgave,"
mogen wij niet ME TALE RKAntr zeggen, „ geeft aan de
eene zijde liet heerlijkst denkbeeld van de grootti N.ttionaale welvaart en gelukkig verdeelden rijkdom van dit
Land ; maar doet tevens de onmogelijkheid zien, om,
op deezen voet, zonder den geheelen ondergang van het
grootlie en iiuttigfte gedeelte der Natie te bewerken ,
langer voort te gaan. -- Ik geloof niet, dat in de ge
een voorbeeld te vinden is van een volk ,-fchiednsíè
liet geen , in zulk een kort tijdvak, zulk een aanmerk
lijk gedeelte van zijn vermogen en middelen van be[taan
aan den Staat heeft overgegeeven , en daarmede goedwillig voortgaat. Het zelfde volk, het geen mede om
den tienden Penning, door den hertog VAN ALBA ge
tienen 8o jaarigen Oorlog ondernam , zal , naa-eischt,
dat de Hellingen over 1804 zullen betaald zijn, 36 ten
honderd van de Bezittingen zedert 1788, en 53 ten bonderd van de Inkomlien zedert 1797, hebben opgebragt ! ! !"
Deerlijke roeiland der Geldmiddelen van ons Gemeeiicbest , welke om redding- fchrecuwt, en liet ecnigzins
vooruitziend oog doet ontwaaren, dat liet, zo voort
Lande welhaast aan den hoogstnuttigen-gande,
Micldeijiand zal ontbreeken, en men 'er geen anderen
dan Rijken en /Jrmen aantreffen ! Iiet is meer dan tijd,
dat 'er verandering en verbetering in kopre, gelijk onze
Schrijver betuigt, en uitvoerig toont. Dan hierbij laat
LETT. 1805. NO. 14.
hij
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hij het iiiet berusten. Hij flaat redmiddelen boor; íx

welker uitgewerkte opgave wij hem niet kunnen volgen.
Wij willen alleen het opbeurend Clot affchrijven. „ De
tegenwoordige toeland van het Finantieweezen der Bataaffche Republiek levert een zeer donker vooruitzigt
op, doch is echter niet onherílelbaar; en, komt 'er in
onze Gefchiedénis meer dan één voorbeeld voor, dat
het Nationaal Crediet tot de fchroomlijkfle laagte *as
gebragt, en de flaat der Finantien. allerbeklaaglijkst werd
opgegeeven, het geen men bij het genot van Vrede en
voorípoéd weder is te boven gekomen , zo is 'er na
geene meerdere rede om aan alien herflel te wanhoopen ,
en zich te verbeelden, dat men dit kwaad niet weder te
boven zoude kunnen komen , indien God de gefchiktè
middelen , welke daartoe door een verlicht-Staatsbel uu
moeten worden aangewend , wil zegenen , en aan dit Land
eenmaal te rug geeven Vrede van buiten , rust vats
binnen, en de zo noodzaaklijke zekerheid, dat de minite pooging, die men ter redding doet, niet weder- cent
kragtige uitpersfing ten gevolge zal hebben,"
In de opgave van den flaat der Geldmiddelen in het
Rusfisch Rijk , in Frankrijk, in Groot-Brittanje , in
Pruisfen, in Zweeden, in Deenemarken, in Saixen, kunnen wij niet treeden, of ons inlaaten tot de ongelukkige
Vergelijking. Wij moeten nog iets zeggen van het tweede Onderwerp, in dit Deel behandeld, betreffende de
Middelen van Merdeediging , Land- en Zeemagt.
Welke lotvcrwisfelingen, welk een aangroei de Landma t van onzen Staat ondergaan en bekomen hebbe,
wordt uit de Gefchiedenisfen toegelicht , en aange.
tobnd , hoe de Natuur dit Land van de beste verdeedigmiddelen voorzien , en de Kunst het haare daaraan toegebragt heeft; alsmede, dat, fchoon de Krijgsftand hier
te lande minder dan elders hoog geacht wordt, het den
Vaderlande aan geen Helden en uitmuntende Mannen
in de Kunst des Oorlogs , die helaas ! noodzaaklijke
Kunst, ontbroken hebbe. METELERKAMP wederfpreekt
het door zommigen beweerde denkbeeld, dat het voor
de BataafJche Republiek verkieslijker ware , geene Landmagt in 't geheel te onderhouden, dan voor zo verre
noodig is om de openlijke veiligheid en rust binnenslands te bewaaren, als een zeer onftaatkuRdige hars fenfchim, en pleit voor het tegendeel; hij wil een flaand e Laudmagt, en eerre wel ingerichte Burgermagt , daarme-
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+roede vereenigd. Veel zou hier over te neemen vallen;
dan wij moeten voortvaaren.
De Gefchiedenis bewijst , met de bekendfte en onlochenbaarfte voorbeelden , dat ons Gemeenebest onder.
de Zeemogeiíheden altoos Benen zeer. aanzienlijken rang
bekleed heeft. METELERKAMP laat niet naa, tot gedeelte gekomen , des, fchoon kortlijk, de ltaavendite blij..
ken bij te brengen. De beurtlingtche aanwas en vermin.,
dering geeft hij op ; de laatfte is die van den Jaare 1797•
De Schepen van Oorlog , van 74 tot 6 Stukken, toen
in dienst, beliepen 54. Het na zee zenden van i
Schepen van Linie, io Fregatten en 3 Kotters, onder
bevel van Admiraal DE WINTER , men weet met welk
een uitílag , maakt de laatst vermelde Zeekrijgsverrig•
ti.ng .uit.
Voor zo verre den Heere METELERKAMP bekend is ,
zijn 'er tegenwoordig geene lijsten van de Bataaffche
Zeemagt te bekomen , en is het ,hem overzulks niet wel
mogelijk, des met zekerheid opgave te doen. Hij laat
zulks ook niet ongaarne na, „ daar," om zijne eigene
woorden te bezigen, „het tegenwoordig niet ver af is,
van 't geen men eens op een ander tijdtip met minder
zegt zeide , dat de Zeemagt van deze Republiek niet meer
exteert , en zelfs niet gezegd kan worden , zich tot
onbeweeglijke kielen ie borneeren." (N. Nederl. 7aarboe"
ken, 1 795, bl. 1782.)
„ De rampen," dus vervolgt de Schrijver, „ welke
ons Zeeweezen hebben getroffen , liggen nog te versch in
het geheugen, dan dat het noodig zou zijn, dezelve hier
op te haalen; en uit de groote verliezen, welke de Ba
Marine geleden heeft , kan men, helaas! met ge-tafche
grond, tot derzelver te enwoórdigen toe=-noegzam
Itand befluiten." Niet minder dan 25 Schepen van Linie en 39 Fregatten werden, zedert 1795 tot 1799, door
de Engelféhen genomén of vernield.
Noodloos oordeelt het de Schrijver, de -noodzaaklijkheid van Bene Zeemagt voor een handeldrijvend Volk,
aan 't welk de befcherming der buitenlandfche bezittingen ter harte gaat, te betoogen. Zeker is het, zijns
oordeels, dat dit Land geen aanfpraak meer kan maaken op den rang, welken hetzelve voorheen onder de
Zeemogenheden bekleedde; doch wel verre dat men
dit als Benen grond zou aanneemen, om tot de nood
vernietiging der Zeemagt,-zaklijhedvng
aan welke Nederland deszelfs voorigen bloei en luitei
te
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te danken heeft , te befluiten , zo behoort derzelver
Herítel eerie der voornaamtic zorgen van liet Beítuur en
den opregten wensch van ieder weldenkend Nederlander
uit te maakera.
In welk een treurig licht ons Vaderland kome, bij de
Vergelijking met de boven opgenoemde Rijken en Staaten, wier Land- en Zeemagt hier wordt opgegeeven
behoeft naauwlijks aanduiding; doch hoe veel vrugts
zou 'er niet te haalen weezen uit de Inrichtingen van
het Iirijgsweezen te Land en te Water , bij de meest
gevorderde Volken, wel overwoogen, en met de noodige veranderingen toegepast ziinde op ons, in die bei
vakken voorheen zo uitfteckend , en nu nietig Va-de
-derlan!
„De Landmagt," zegt onze Schrijver, „mogelijk wel
eens te groot , in voorige tijden , voor het vermogen
van ons Land , is zodanig, niet alleen betrekkelijk,
maar zelfs flellig, verminderd , dat dezelve niet eens in
vergelijking kan gebragt worden met die van zulke Landen , welker nationaal vermogen en magt verre beneden
liet onze is. — De Zeemagt, de bron van Hollands
grootheid, is, helaas! tot die laagte gebragt, dat men
dezelve tegenwoor^-ig niet neer durft noemen."
Belloot METELERKAMI de voorige Afdeeling niet zon
ving, ook hier ontmoeten wij die op het-dertogs
einde, in deeze woorden: „ I-Ioe onaangenaam en fchrikbaarend dit algemeen overzicht voor eiken waaren Neder
aan ivien het voorig vermogen en aanzien van-lander,
zijn Land niet onbekend is , moge zijn — .Hoe v eele en
IF^reekende bewijzen van de vermindering, zo wel van
onze wezenlijke als betrekkelijke Magt, dit moge opleveren -- IIoe zeer dit niet kan nalaaten van hem liet
levendigst gevoel te geeven van den vernederden hiaat ,
waarin dir voorheen zo gelukkig Land zich bevindt,
-- Zo zal intusfchen dit zelfde overzicht hem tevens
overtuigen; dat het met dit Gemeenebest nog zo verre
niet is gekomen ,om aan alle mogelijkheid van redding te
wanhoepen ; — dat de waare bronnen van dc Magt van
deezen Staat , hoe zeer ook afgenomen, nog kunnen
gezegd worden , relatif, die van bijna alle andere Natien
in dit werelddeel te overtreffen; — ja dat, eindelijk
dit Land de middelen tot redding nog genoegzaam in
ziinen eigen boezem kan vinden." — 't Zij zo!
Het zevental Tafelen, in dit Deel voorhanden, ver
inzien ett opmerking, en de Vervaardiger dank,-dientlks
,
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S}f1efnatisch Handboek der bef liouy.i'ende en werkdaadige
Scheikunde, enz. Door A. IJPEIJ, tel. L. 117 Ph. &
bled. Do&. , Iloogleeraar in de Geneeskunde ,enz. te ] ra
Deel. Te Anfierdam , bij W. van Vliet.-nekr.Ild
i8oS. In gr. 8'o. 630 b1.
,

aar dc I loogleeraar i1PFIj, ten tijde van het uitkemen des eerhen Deels, wederom te làraneker was
beroepen, en wel in andere vakken, dan in welke hij
voorheen met lof had onderweezen, hadden wij ons niet
durven vleijen , dat lij tijds genoeg zou hebben kunnen
vinden , om zo fpoedig een tweede Deel van een zo gewigtig en uitvoerig \Verf: in het licht te geeven.
Alles, wat wij tot aanprijzing des eerften Deels gezegd hebben, is ook op dit tweede toepaslèlijlk. Wij
zullen dus alleen den korten inhoud van dit Stuk en Bene of
andere belangrijke proeve mededeelen. Hetzelve begint
niet de zeventiende Verdeeling van. uENRIJ, en handelt uit-.
vocrig over de verfchillende Aarden, benevens liet voor
gebruik derzelven in een aantal Fabrieken. Als-nam[le
waare en volkomene Aarden worden hier beí'chreeven
de Leiaarde, de Klei- of Aluinaarde, dc Zirconaarde,
de Bervllaarde , de Ytteraarde , de Agustaarde , de
Okeraarde en de Talkaarde. Vervolgens komen de min
volkomene, en in aart tot de Zouten overhellende , Aarden, tot welke behooren de Kalkaarde , de Zwaaraarde
en de Strontiaanaarde.
De volgende Verdeeling loopt over dc Metaalen in het
algemeen, alsmede over derzelver betrekking tot de
Zuurhof en de daardoor geboorene Verzuurzels , en
ontleeding des Waters door zommige Metaalen. Ver
worden hier befchreeven de algemeene betrek -volgens
-kingedrMtalopZuen,dBrato1
de Aarden en de Zouten. Hierop volgt de befchrijving
der eigenschappen van liet Goud, en van deszelfs bij
betrekkingen tot de opgetelde Zelfifandigheden :-zonder
wordende , bij die gelegenheid , ook uitvoerig gehandeld over het Dondergoud , het Goudpurper van CASslUs, en liet Vergulden. Na dit Metaal volgt de Platina, met alle haare betrekkingen, en vervolgens het Zilver: wordende in deszelfs befchrijving efproken van
het Grieksch Water, het Hoornzilver, iet DonderzilSsg
ver,

D
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ver, den boom van Diana, liet Verzilveren, het Pleet
volgende Verdeeling handelt over het-werk,nz.E
Kwikzilver, en de voornaam i e bereidingen, die daaruit worden vervaardigd , niet naame de Cinnaber , het
rood Praecipitaat , de Donderkwik, het Sublimaat, de
zoete Kwik, enz. Eindelijk gaat de Schrijver over tot
de beschrijving van het IJzer, en van alle deszelfs merk
bereidingen.
-wardige
I3ij dit Deel zijn gevoegd eenige belangrijke Aanhang
wier eer{Ie loopt over de zamenftelling van het-zels,
Water door eene enkele zamenpersfing der daartoe ver
zonder een Ele&rifchen fchok;-eischtLuzorn,
het tweede over de zogenoemde vloeibaare Zwavel, een
nieuw Chemisch Voortbrengzel , ontdekt door den
Hoogl. PALLADIUS, 't welk , zwaarder dan Water,
echter de- vluchtigheid van den vitriolifchen Ether bezit , en daardoor gebruikt kan worden, om de Kwik,
zelfs in den Zomer , te doen bevriezen. Vervolgens
wordt gehandeld over het 1 larger - Zand ; voorts over
eene verbeterde bereiding der Zoutzuure Zwaar- en
Strontiaan-aarde; en eindelijk over de nieuwe Metaalen,
in de Platina aanwezig.
Onder de gewigtige aanmerkingen, die alomme in
dit Werk voorkomen, tellen wij des Schrijvers denk
aart en het onderfcheid van het Ijzer-beldnovr
en Staal, welke wij tot eerie proeve hebben uitgekipt.
„ Veelen (zegt de Hoogleeraar) moet het voorzeker, in den eerhen opflag, wonderlijk voorkomen,, dat
'er Bene zo zachte en brooze ftoffe , als Houtskool,
noodig zij , om het zo veel harder Ijzer in een nog
veel harder en vecrkragtiger Metaal te veranderen. Dan
dit verwonderenswaardige verdwijnt, door te overweegen ; dat deeze zachtheid der Kooien ontflaat uit de
vereeniging der Koolflof met de Zuurftof; dat de oorfprongelijke Kooplof is de Diamant; dat deeze, in de
verbinding van het Koolenpoeder met het Ijzer, zijne
Zuurftof verliest, vereenigende zich hetzelve, geduurende deeze bewerking , met een gedeelte des Metaals,
tot een potloodaartig verzuurzel; dat dus eindelijk het
Staal is eene alliagie van het Ijzer met den Diamant,
doch zodanig eene, in welke Ijzer genoeg is tot het bekomen der vereischte taaiheid en fineedbaarheid, doch
daarentegen ook Diamantftof genoeg , om daaraan de
t:oodige hardheid te geeven. Gebruikt men dus te Weinig
-

---

HANDBOEK DER SCHRIKLINDE.

CJS
itig Koolftof, dan blijft het nieuw Metaal wel zeer
tmeedbaar doch het is beroofd van de vereischte hardbeid van een goed Staal. Gebruikt men daarentegen te
veel vin deeze itoffe , dan verwekt de te groote overvloed der Diamantflotfe wel Bene uittleekende hardheid,
doch tellens is het Metaal zonder buigzaamheid, en be-komt dus de eigenfchappen van gegooten Ijzer.
„ I3ehalven deeze oplosfing , die ons de reden aanwijst, waarom het IJzer eerre vermeerderde hardte, door
zijnen overgang in Staal, bekomt, laaten zich hieruit
nog verfcheidene eigenfchappen der Staalharding oplosfen. Bij voorbeeld , waarom het Staal , in het harden, dikwijls krom trekt? Dit ontstaat ongetwijffeld uit
de ongelijke verdeeling der Koolftof in de uit Staal
bereide werktuigen; waardoor zich natuurlijk die zijde der flaaven het meest in de fpocdige lesfching te zamen trekt , die de minste eigendommelijke zwaarte en
de grootl{e weekheid bezit ; 't geen noodwendig ten
gevolge moet hebben , dat de ftaaven enz. zich naar
dien kant buigen, in welken de geringste hoeveelheid
van Diamantftof aanwezig is. Hoe beter en gelijk
dus de Staaldeelen , door fmeeding, onder elk--matiger
anderen zijn gemengd, en hoe geli'kmaa^iger derzelver
gloeijing en lesfching is, zo veel minder zullen de
uit Staal bereide werktuigen aan dit gebrek onderhevig zijn.
„ Wanneer het Staal veelmaalen aaneen, na voorafgaande ontlastingen, door gloeijen enz. wederom wordt
hard gemaakt , verergert niet alleen het boven ver
kromtrekken, maar het Staal verliest allengs -meld
zijne kragt , en bekomt overal fcheurtjes. Dit-kens
voor deezen ook niet wel te verklaaren verfchijnzel
laat zich insgelijks gemakkelijk verklaaren, door de ongelijke wegbranding der met het IJzer vereenigde Dia
-mantiof
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Bijdrage tot den tegen;a'oordigen ftaat van het Armenbefluur in dit Gemeenebest ; behelzende de Verbeteringen daar in te JJlonnickendam gemaakt , benevens liet
verhaal van de oprigting en den (iaat der Armen -fabriek
aldaar , met Benige Aanmerkingen. Te Monnickendam ,
bij.S. de Vries., í8o5. In gr. 8vo. 41 Bi-

I

n eene onzer Staatsregelingen lazen wij: De Staat duldt
geen Bedelaars; dan de ondervinding heeft getoond,
dat Magtfpreuken geen Bedelaars waren: meer moet
'er gedaan worden , zal men , met die van Monnickendam , kunnen zeggen : Onze Stad heeft geen Bedelaars,
T Iet kleine Stukje, 't geen wij hier aankondigen, ftrekt
daarvan ten bewijze , en is geen ongepaste Bijdrage ten
aanziene van dit vak deg I3eíl uurs , zo lang reeds het
voorwerp van. de aandagt der Liefhebberen des Vaderlands , en waarop- dezelve zich op nieuw gevestigd heeft,
naa het Voortel, door den I leer i\irr(UIAN in den aanvang des jongstverloopen Jaars gedaan , en het doen
gebooren worden eerier algemeene Armen-Comniisfie.
Wij treffen in decze weinige bladen eerie korte en
zaal lijkeHistorie aan van de voornaamfle Verbeteringen,
welke, geduurende de laatf e jaaren , binnen 1bTonnickendanz, ten aanziene van het Bcíluur over de Armen, zijn
nangebragt, doormengd en gevolgd van eenige daar op
pasfende aanmerkingen. — I)e onderneemers , ooi
den behoeftigen Stadgenoot werk te verfchaílén, hadden
niet veelvuldige tegenkantingen .en belemmeringen te
worflelen; dan zij kwamen dezelve te boven, en cie
medewerking der loflijke Stadsregeering onderfchraagde
de poogingen dier Mciifchenvrienden. Dit alles wordt
geleidelijk ontvouwd , en wij lazen met genoegen
„ dat de tegenwoordige oml'andigheid van het A.rmetx„ weezen binnen die Stad zodanig gefteld is , dat de
„ Burgers daaruit heden reeds onderfcheidene aangenaa„ me vrugten ontwaarep , onder anderen dat zij de werk„ zaamheid onder den gemeencri Man zien toeneemen ,
„ en dat 'er hier volftrekt Beene Bedelaars meer gevon, den worden, alzo die weinige, welke beflaan heb
voor zo verre zij volftrckt tot werken onbc -„ben,
, s kwaam zijn, na de Algenieene Armenkas worden ge„ ren-
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„ renvoijeerd , tot welkers in{tandhouding het voor de
Burgerij veel gemakkelijker valt iets bij te draagen,
„ dan alle weekes dat Bedelaars - geloop aan huis te
,; hebben."
Dc in 't licht zenders van deeze Bijdrage hoopen
en vertrouwen , dat de Raad de tot lieden genomene ent
vastgel clde maatregelen en balluiten dienaangaande ten
íterlaten zal blijven handhaaven.
Wij kventchen zulks , en tevens , dat liet ongeval ,
't well, de hier vermelde , met zo veel moeite en wel
aan den gang gehoudene , Inrichting op nieuw-wiltenhd
treft, moge worden weggenomen. 1)ie heilrijke Inrichting, vinden vvij opgetekend , „ heeft zedert Novem„ her 1804 tot heden [po. Junij 1505] geen duit voor
„ haare geleverde Manufaciuuren ontvangen , en is bij
„ herhaaling, wanneer men , op Gene Ordonnantie van
het Franiche Commisfariaat, aan het Coniptoir van
den Ontvanger VAN wnsrREENEN ons hetaaling ge >>
vraagd heeft , a beweezen. —
Veel plaatslijks treft men in de Scliikhingen onvermijdelijk aan ; doch de (ipftcller kegt 'er eenige algemeene
Aanmerkingen aan , door hem en zijne Vrienden ge
ze zijn kort ; doch draagen blijk , niet alleen-makt:
van weluieenenhcid , maar van doorzigt , op ervaarenis gegrond.
'Merkt men aan, dat IVZolslzickendazn Gene onzer klein
Steden is , en dat dusdanige Inrichtingen daar beter-fIc
aangelegd en onder 't oog gehouden kunnen worden,
dan in grootere Steden ; dit moet neen toeltenmmen; doch
'er is in grootere Steden wel middel, om , heerscht 'er
die zelfde zugt, ijver en overleg, als in deeze Noord•
Hol1a:idfee Stad, liet zo verre te brengen , dat dezelve

geen Bedelaars hebben.

Over de Armen, en derzelver Bezorging. Door It. J. i tLAT. Vaar het Iloogduitsc!i. Iii den I/nag , hij 1. Im
merzccl, Jun. 1805. In gr. 3o. 70 Bi.
,

aar het Pauper ubique jacet maar al te waar bevon,
den wordt, is het Beenzins vreemd , dat dc firm.
bezorging, zo elders, als in ons Vaderland , ease rijke
fchrijfilog»e oplevert. Het belang des onderwwcrps doet
uitzien na de red- en hulpmiddelen , bij den l3uitenlaniS s .5
der,
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der, in denzelfden nood, aangeraaden of daadlijk gem
bezigd. -- Voor eenigen tijd fchonk ons de in dit
vak zeer werkzaame VAN LEIDDEN VAN WEST'BAREN'DRECHT Bene Opgave van de Wetten en herordeningen, in
onderfcheidene Tijdrakken, in En§Deland, omtrent het Armenweezen, gemaakt, enz. (*). i'hans hebben wij voor
ons de gevoelens, dit gewigtig ftuk betreffende, van
eenen Duit fcher.
Het eert e Deel van dit weinig omtlagtig Werkje bevat Aanmerkingen over de noodzaaklijkheid van eene
openbaare Armbezorging, de voornaamile bedoelingen
daarvan, en dg, algemeene middelen om dezelve te bereiken. Bijzonder Raat hij feil, om, zo ver de bedoel
beknoptheid zijns Gefchrifts gehengt, eenigzins de-de
Vraag van de Maatfchappij der Weetenfchappen te Gottingen -- Of het raadzaam zij, ilrmenfchattingen in te
voeren, — te beantwoorden. Het ftcllige heeft bij
hem den voorrang en vindt hier een verdeediger. Met
KANT is bij niet vreemd van liet begrip, „ of het met
„ het welweezen der wereld in 't algemeen niet beter
zou gelegen zijn , indien alle Zedelijkheid der menfchen
„ tot Regtspligten , egter niet ede grootlie naauwgezetheid,, beperkt, het welwillen nogthans onder de on„ verfchilligheden geteld werd ;." en Remt in met een
ander Schrijver , „ dat het verval van de deugd der
„ Weldaadigheid geen grooter verlies zou zijn , dan
dat, door de uitroijing der pokken, een hoofdituk
„ voor de geneeskunst voor de oudheid moest plaats
vinden. "-- 't Gevoelig hart zal niet ligt met deeze
magtfpreuken inflemmen, of zich door de wederleggingen van den Schrijver laaten afbrengen van die beminnelijke Deugd.
I-iet tweede Deel bevat , zo wel eene voordragt van
de bijzondere kiasfen van Armen en Noodlijdenden, als
de Middelen , hoc derzelver behoeften kunnen weggenomen worden ; en komen, in de eerfle Afdeeling , de
tot, den Arbeid bekwaamen inanmerking. De Heer PILAT deelt zijne bedenkingen mede , over de Werkhuizen —
de Indu,/lrie/choolen — de Banken van Leening ; en te
recht merkt hij op, hoe deeze, volgens de gewoone inrichting, gansch niet aan derzelver oogmerk beantwoorden. —
(*) Zie onze Vader!. Letteroef. voor 18o4. bl. 25i enz.
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den. — Onderflandkasfen, als die te Berlijn, worden
aangepreezen.
In de tweede Afdeeling handelt de Schrijver over de
Armen, die, uit hoofde van hunnen ouderdom , hun
geflacht , of verzwakte gezondheid , geheel buiten Raat
zijn , zich leevensonderhoud te verzorgen. Hier komen eerst in aanmerking Vondelingen en Weezen. De
Yondelin Juiizen worden met eene zwarte koole getekend,
en de bijgebragte voorbeelden dienen om zulks te regtvaardigen. Welke middelen hij wil dat deeze Sterfhuizen
zuilen vervangen, vinden wij vermeld. -- Der Wees
gebreken komen hier in een fterken dag voor -huizen:
veelti, de meeste, vallen niet te lochenen : dan of de
verdeeling derzelven aan Voedf'er -ouders in de Stad en
op liet Land alle die voordoelen zou aanbrengen, welke
de Schrijver wil, komt zeer in bedenking: verfchil van
plaats en omftandigheden dunken ons niet genoeg in
acht genomen. — De Inrichtingen van de gemeenfchaplijie zamenwooning der oude zwakke lieden, die onder de
zieken niet gerekend kunnen worden, en onder verfcheide benaamingen bekend zijn , gelooft hij over 't algemeen te moeten veroordeelen ; en meent , dat het
geld, 't geen zij tegenwoordig kosten, op eene betere
wijze zou befleed zijn, met dit onder de zodanigen uit
te deden, en daardoor uit te winnen de uitgaven aan
de Gebouwen, Opzigters enz. — De behoeftige Weduwen trekken inzonderheid des Schrijvers aandagt. Hetgeen hij van de Weduxcekasfn zegt , verdient opmerking. — De vraag: zullen tje zieke Armen gemeen
Gasthuizen, Ziekenhuizen enz, verzorgd, of-fchaplijkn
door Giften en andere behulpzaamheden ter verzorging
in hunne eigene wooningen onderfleund worden ? trekt
PILAT'S opmerking. 1lij verklaart, dat, hetgeen hij
tegen de verzorging van zwakke en oude lieden in gemeenfchaplijke huizen ingebragt heeft, in dit geval
ook past; doch erkent, dat geen miider fterke gronden
Itrijden tegen liet verzorgen der Armen in Hunne wooningen. Men vindt hulpmiddelen tot weering van liet
gebrekkige voorgeflaagen.
Een derde Klasfe van Armen -- luije Armen — wil
hij, dat, in Tugthuizen van den Staat , ! gedwongen arbeid worde aangeweezen. — Om, ,wervende Bedelaars
en Landloopers moeten weggejaagd 'vorder. --- De
laatstgemelde Iilasfe fchaaii;agtige 4f men betiteld , wil
hij
,
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bij mei. omzigtigheid behandeld , en onderfteund heb.
ben , zonder dat zij bij de openlijke uitdeeling behoeven te, komen , en zonder dat hunne naamen op de
gpenlijje Armlijsten gebragt worden. -- Dan dit is nedergetleld , niet uitgewerkt: hoe veel 'er op in te brengen Zou vallen, weet ieder, die immer met de Armbezorging iets te doen gehad heeft.
't Geen wij in dit Stukje vermeld vinden, is grootendeels voor Duitschland berekend , en de meeste Schrijvers, door PILAT aangehaald, entot welke hij de Leezers
verwijst, hoorera in Duitschland t'h uis.
De Vertaaler zou een meer verdienstlijken arbeid verrigt hebben , indien hij , het voetfpoor des bovengemelden VAN LEIJDEN VAN WESTBAREiNDRECIIT volgende,
het Werkje niet toepasfingen op den ftaat der Armen in
ons Vaderland verrijkt, en aangeweezen hadde, of en
in hoe verre men hier gebruik kan maalsen van de
nieuwigheden, door den Hoogduit/chen Schrijver voorgeflaagen.
•

Mangetekende Bijzonderheden mijner Reis van Lijfland naar
Italie, door A. VON Ko•rZEBUE. Tweede Gedeelte. Te 4rtlteldana, bij H. van Kesteren. 18o5. In 8vo. Zoo bl.

en Napels zijn de, hoe vaak ook befchrevene, nog
R ome
altijd hoogst belangrijke voorwerpen, omtrent welke cie

onderhoudende KOTzr•_tiuE ons zijne opmerkingen in dit tweede
Gedeelte (waarom niet liever Stuk of Deeltje ?) mededeelt, die
veelal den flempel van oorfprongelijtrheid, en daardoor ook
wel eens van zonderlingheid , draagen. Wij willen met onze
Leezers hetzelve wederom doorloopen , en hun daarbij op
deze en Beene der incest belangrijke of behaagelijke biizonderheden onthaalen. — Lene menigte aloude Tempels , Kerken,
Standbeelden , enz. worden in den eeralen Brief genoemd
en kortelijk aangeduid , in derzelver tegenwoordigen toefland
en zoms vreemde verwisseling van gedaante en gebruik.
„ Onmogelijk is 't," zegt hij , „ in de gantfche waereld
eene dergelijke ruimte te zien ,in welke de herinnering, zich
aan de trotfche ruinen hechtende, zulk eene oneindige ítof
vindt om ht lang voorledene weder ten voorfcbijn te toveren; en hoe gering is dr_ omtrek', in welken alle deze wonde ren opgettapeld zijn 1 Naauwlijlt een kwartiernurs hadden
wij noodig om van dr., ruiken des Colifeuins naar den Tempel
der
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der Eendragt te wandelen. — Geen Reiziger, die Roerre bezoekt, verzuinle toch, deze éénige, éénigfle wandeling te
doen; maar hij vergete ook niet, 30 of 40 baiochi hij zich te
steken, opdat hij , in den omgang met de oude Romeinen, de
tegenwoordige bedelende Romeinen zich zo ras mogelijk van
den bass zende."
De volgende Brief behelst een verlag van de trekking der
pel -;.e Loterij. De \Veesjongen , die ook aldaar de nom.
inci trekt, is over en over met heilige printjes behangen, en
gord- , eer hij zijn noodlottig ambt waarneemt , door een
Priester ingezegend en met wiiwater befprengd. Der Napolifiance drift tot de Loterij gaat de onze nog te boven; het
draaijen des rads ging met een ijslijk gefchreeuw verzeld , en
het was den Schrijver alsof hij in een Dolhuis ware. De
nieten worden hevig uitgefloten , enz. Het volk vormde een
di,te rij vandaar tot aan het verfcheidene f1raaten verder gelegen gebouw , alwaar de getrokken prijzen betaald worden.
Lastdraagers zijn ten dien einde onophoudelijk in beweeging.
Veele duizend handen doorklieven op derzelver aankomst de
lucht, (want zonder de hinden (preekt geen Napolitaan) ver
een bulkend gefchreeuw. — Met reden fchrijft-zeldvan
I OTZE.?.LE die dolle drift voornamelijk toe aan het Bijgeloof.
Irene Vrouw, in den letterlijken zin, van honger hulpeloos flervende, in ecne volkrijke íireat , Ieverde hein een
randoenlik tafereel vin de wreede ongevoeligheid des
Nipelli'aen Volks; en hij hefluit hetzelve met deze waarlijk roerende wending: „ En ik maak nu dezen gruwel
aa:; geheel Europa bekend. Ik verklaar overluid: DEN 4DEr4
DECEMnE.R í804 , DES MORGENS TEGEN I© UREN , 1S TE
NAPELS EEN ? ENSCH VAN IIONGF.R OMGEKOMEN! l ! De Koning
ging dien dag op de jagt; ik zag tusfchen de 20 en 30 van
zijne honden voorbij leiden, die allen wel gevoed waren."
Vijf Brieven, van bl. 19-60, behelzen veele narigten wegens de Iiuninglijke Boekerij te Napels, van welke tot heden nog niets door den druk bekend gemaakt was. Dan
wij kunnen ons nu met alle derzelver, deels zeldzame en
zonderlinge , Iíandfchriften , ten getale van meer dan 6000,
niet inlaat.'il.
De twee volgende Brieven zijn tlittrekzels uit zeker Ita.
liaanscll Werk over de Revolutie te Napels, die ons mede
niet zullen ophouden. — Aartig is het berigt van liet Napelfcl?e
, 1

Posthuis. leder Vreemdeling, zegt onze Reiziger, zal wel
doen , zijne Brieven aan een daar woonenden Bankier te
doen adresfeeren : want elk heeft hier vrijheid om Brieven te komen of haalen , en een Vreemdeling kan in een
hoop rondfchommelen, en 'er uitzoeken wat hem behaagt,
zonder dat men andere bewijzen van eigendom vordere, dan
— de betaaling van het postgeld I -- Verder zitten hier op
de

X42

A. VON KOTZEBUE

de Itraat eenige havelooze Schrijvers aan zo Veere tafeltjes,
gereed, om, naar alle de vier einden der waereld, Brieven
te fchrijven voor hun, die de fchrijfkunst zelf niet verltaan.
Hier ziet men een oud Moedertjen , daar een eerlijken rond
Matroos , verder een Soldaat , ginds weder een-borftigen
knappe Meid; de een heeft een Zoon, de ander eene Moeder , en allerleije gewigtige belangen van liet hart, na bij of
ver in de oude of nieuwe waereld; die wilde wel gaarne met
een ver afwezigen Minnaar een paar woorden wisfelen .— niet
een getrouwen of ongetrouwen, die met haar hart voorging
— maar zie, zonder vreemde hulp kan dit niet. Deze allen gingen dan tegenover eenen Brieffchrijver, die geen neus
meer had, zitten (zodanige gezigten zijn daar veel;) aan.
fonds was de pen gereed, het „ Napels den 2 Nov. 18o4"
had hij al voorloopig ,'oni geen tijd te verliezen , boven aan den
Brief gefield, enz. Alle deze Correspondentien werden luid
behandeld. — Op de dagen, dat de post niet afgaat, maar
aankomt, verandert het tooneel; de pennen rusten; de lippen
zijn in beweeging , wijl die zelfde Schrijvers alsdan de aan
Brieven voorleezen aan de geenen , wier onkunde-gekomn
van de letters hun tot die ongevallige mededeeling van den
inhoud der ontvangene Brieven toevlugt moet doen neemen.
Belangrijk was onzen menschkundigen Schrijver de Berke
oplettendheid, waarmede de ontvanger des Briefs aan den
mond des Voorleezers hangt; de verwisfelingen van finert,
woede, vreugd, of dergelijken , aan de eerre , ende volmaakte
onverfchilligheid en eentoonige item des Voorleezers, aan den
anderen kant, met welke hij de fchrik - boden even als dc
vreugde - tijdingen voor -blaert. Zo ontving een Matroos een
Brief, dien hij , niet alle blijken van nieuwsgierig verlangen,
bij den Voorleezer bragt; deze begon met een uitgeflreeken
tronie overluid te leezen: „ In mijn geheele leeven heb ik
geen erger fpitsboef dan gij zijt gekend." . ... — „ Dagelijks ," zo befluit KOTZEBUE deze afdeeling, „ vindr men
deze ilraat - cancelarij in meerder of in minder werkzaamheid,
en het is een charaéterfchets van de Italinauen , waardoor zij
zich van de Franfchen onderfcheiden, dat zij hunne onkunde,
zonder bedenken, ten toon fpreiden; de gemeene Franfchen
kunnen even zo min leezen en fchrijven als de gemeene Italiaanen , doch zij dragen, zo veel in hun vermogen is, zorg,
deze onweetendheid niet zo publiek op de firaat voor ieder
ten toon te fpreiden; de Franschman is onkundig en trotsch,
de Italiaanen zijn flechts het eerfles'
Op een uitftap naar Baja worden weder veele merkwaardige
Oudheden befchreven. „ Van de meesten derzelven zijn nu nog
flechts de verbrijzelde muuren en fleenhoopen overgebleeven,
Waarop de fchepfelen van de egde Eeuw op en over kruipen,
vale
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van de verganklijkheid fpree?ten, en handelen, even als of zij
eeuwig leefden. De rneluigvuldige warme baden in dit oord
zijn nog overal zigthaar; want op verfcheidene plaatfen langs
het voetpad rookt het opgeloopen water. Tusfchen deze over.
blijffelen Raat, op den rug van een' heuvel, een, onder deze regeering opgerichte, gedenkfleen, welke, als de bitter(Ie
fatyre op onze moderne gedenkzuilen , bereids even zo ver
ais liet tweeduizendjanrige Baja. — Door een lang-brijzelds
final gewelf brengt ons eindelijk de weg tot de zogenoemde
Baden van Nero, veel beter Tr•itoli geheeten , van een Grieksch
woord, 't welk genezing voor de derdendaagfche koorts aan
deze gangen en badkamers zijn in laatere tijden ge--duit;
bouwd; hier wacht een man de vreemdelingen op, kleedt zich
tot op het hembd uit, en gaat dan, met eenige verfche eijeren en een brandenden fakkel, vooruit, verzoekende hem te
volgen ; wie lust heeft , moge het wangen, doch de ontzagche.
lijke bette jaagt hem fpoedig weder terug; de half naakte
gaat moedig tot in die kamer , waar hij de eijeren in weinig
minuten kookt en druipende van zweet dezelven terug brengt;
dit mensch verdient zijn drinkgeld dubbel."
Te Rhine geweest te zijn, zonder den Paus gezien te heb ben , is — om uitgelachen te worden. Te Rome geweest te
zijn, zonder de St. Pieters Kerk bezigtigd te hebben, ware, in
ons oog, nog onverfchoonlijker. Greetig volgden wij dus
onzer. KoTrzEBUE ; en ziet hier. Leezers! het een en ander
van 't geen hij deswegen opteekende. „ Ik kan niet zeggen,
dat de St. Pieters Kerk, dat alom voor een wonder der waereld
beroemde Gebouw , dien indruk op mij gemaakt heeft, wel ken ik, uit de voorheen daarvan door mij gelezene befchrijvingen , verwagtte. Ja, ik durf het bijna niet uiten, uit
vrecze om de geheele kunstwaereld tegen mij in het harnas te
jaagen. -- Doch , onder ons , Leezer,, ik moet u betuigen ,
ïk, voor mij, heb het zelfs niet eens grootsch gevonden; ik
heb dit foort van teleurftelling al meer bij dingen , waarvan ik
eene groote verwagting had , ondervonden: althans , de veele
hoeken en gallerijen neemen van binnen veel van derzelver
grootheid weg. — Op het einde der 17de Eeuw kostte dit Gebouw, na dat liet, door meer dan een douzijn Pausfelijke
Bouwmeesters en bouwmeesterlijke Pausfen,op allerleije wijzen
verlapt, verholpen en verknoeid was , reeds zevenen-veertig
Millioenen Roomfehe Daalders. Thans zal het zeer waar fchijnliik reeds het dubbel dier genoemde fom kosten: want
het wordt nooit volbouwd. — In den kloot, die boven
op den Coupel is , kunnen met gemak 16 menfchen geplaatst
worden; dit merk ik hier aan, ten einde men, door vergelijking , zich een denkbeeld der reuzengrootte van dit Ge -

bouw kunne voordellen; men fchat hetzelve, vap den grond
af,
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af, tot aan de bovenfte punt van het kruis ,vierhonderd tweeen-dertig voeten hoog. — Vijf groote deuren (trekken ten ingang van de Kerk zelve ; onder dezen is 'er eene, welke in'2onderheid om hanre grootte liet oog trekt, zijnde meer
dan veertig voeten hoog. De buitenfle wordt de Heilige
Poort genoemd; deze is toegemetfeld, en wordt flechts om
de vijf en- twintig jaaren eens, dat is in een Yubeljaar, met
groote flatie door den Paus met een' hamerflap geopend. —
In de Kerk zelve komende, vond ik mij niet in mijne meening
bedrogen , wijl ik mij dezelve van binnen weezenlijk kleiner
Verbeeld had dan zij uiterlijk fcheen ; men wil dat dit aan de
daarin waargenomene juiste proportie toe te f'chrijven zij,
doch hier aan twijfel ik zeer; ik geloof eer dat het door de
menigvuldige bont geklettrde decoratiën veroorzr ^kt wordt;'
vooreerst ziet men den Heiligen Geest in een transparante
glorie boven het Autaar wapperen, en als men dan het grooté
(chip der Kerk overziet, 't welk wel uit wit marmer beflaat,
doch alrezeer met brons voorzien is , dan verwart men in
de menigte van Engelen , wapens en gedenktekens van Pausfen, en allerleije kleinigheden , waarmede de muurwerken als
overlanden en die als zwaluwnesten 'er tegen aan geplakt zijn ;
zo dat men allen indruk van het grootfche verliest, en zich
eene fchoone Dame van de zeventiende Eeuw voorfielt, die
haarti fchoonheid met allerleije op het ligcliaam geplakte franjes en linten zoekt.te vermeerderen. --- Het Autaar, waarop
de Stoel van St. Pieter is geplaatst, is over den grooten ingang
der Kerk geplaatst, en geeft eene luisterrijke vertoning; de
Stoel zelve is flechts een houten Roel , doch hij is in een groten
metanlen omflag of omvatting beflooten; de twee Grickfche
Kerkvaders Chryfoflomus en eltharraftis, en de twee Latijnfche
Azrgustiness en Ambrofius, van verguld koper, Ram 'er, op
marmeren Piedeflalen , nevens ; dit werkfluk heeft over de
2o,aoo guldens gekost; onder alles • munt het groot Autaar,
dat rept midden onder den Coupe! f{aat, als een onvergelijklijk werkíluk uit; rondsom hetzelve branden, nagt en dag,
honderd zilveren lampen. — Wanneer men op het dak vrn
de Kerk wil komen, moet men niet weinig klimtnerr; doch de
trappen zijn zeer gomaklijk; . men heeft een allerzonderlingst
uitzicht, wanneer men op deze hoogte gekomen is, wijl men
zich daar te midden van allerlei kleine gebouwen bevindt,
welke deels door werklieden bewoond worden , en• deels tot
magazijnen van de dagelijks benodigde bouwftoffen en materiaalen moeten dienen; ik verbeeldde n ij in eene kleine Stad
te zijn, waar van de Coupel der Kerk, wiens hoogte men nu
naderbij is, de hoofdkerk fcheen; men kan zich dit zo veel
te gereeder verbeelden, wijl men, door alle de hooge flandbeelden en de gallerij , niet in Raat is, iets hoegenaamd van
dé
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de firaat te zien. Men houdt 'er zelfs fomwijlen Markt van
allerleije levensmiddelen." — jammer dat het muurwerk van
.dit ontzaglijk Gebouw , door de liegte fpecie der kalk , zo
geweldig vogtig is; waarom men verpligt is geweest, tot be.
houd der Schilderflukken, zich van een Mozaikwerk te bedienen, 't welk hier in deszelfs uitvinding en gebruik befchreven wordt.
Grappig inderdaad moet de Wachtparade van den Paus zijn;
de befchrijving geeft een ellendig denkbeeld van de Italiaan
Zeer eenvoudig is het Pauslijk verblijf;-fcheKrijgsmat.—
alle de vertrekken met roode bakken bevloerd, fober geineubileerd , en met flegte fchilderflukken behangen ; niets , met
één woord, wat den Schrijver dunkt het leeven draagelijk te
kunnen maaken. — De Bibliotheek van het Vatikaan, die
voorheen over de 30,000 Manufcripten bezat, moet thans , hoe
uitmuntend ook, onderdoen voor die van Parijs. Een aan
17,000 Boekdeelen , uit vernietigde Kloosters en-winstva
Communien zaniengebragt, deed den Geleider aanmerken, ho&
door dit gefchenk het verlies van de Bibliotheek rijkelijk vergoed ware: nu moet men begrijpen , dat hier, door het woord
rijkelijk, het getal verftaan werd!
Het overoud Gebouw, St. Peter in Carcere geheeten, is
inzonderheid merkwaardig, wijl de H. PETRUS, ten tijde van
NERO , meer dan negen maanden aldaar in een onderaardsch
gat zou gezeten hebben. „ Wanneer men de trappen afgaat,
met een licht of fakkel in de hand, ziet men, ter regter zijde
onder een tralievenfler, een kuil in den muur, eenigzins grooter dan een menfchenhoofd ; welke kuil veroorzaakt zoude
zijn, door dat de dienaar der Jullitie St. Petrus zodanigen flag
tegen zijn hoofd gaf, dat hij daarmede tegen den muur vloog
en aldaar dezen kuil maakte. Ik weet eigentlijk niet wat ik neer
bèwonderen zal ,ie flerke hand van hem, die den klap gaf, of
het flerke hoofd van Petrus, welk, zonder eenigzins befehadigd te worden, een kuil in den muur kon flaan." — Wie
kan hier zijnen lach bedwingen?
De Villa Ludovdfi en die van Borghefe kunnen wij met xorZEBUE niet binncntreeden ; alleen de algemeene aanmerking
overneemen, dat dezelve, even als alle de Huizen der Grooten in Italie , flegt en ouderwets gemeubileerd zijn ; noch
luxe, noch bevalligheid fchijnt den Italian bekend: zij Ianten hunnen hoogmoed enkel in liet aantal wapens en inicriptien
zien, enz. In het Paleis van Borghefe vindt men , onder andere , den alom beroemden Vechter (Gladiator:) men ver.
haalt, dat de Prinfes van Borghefe, dit beeld voor de eerie
maal ziende, bevel gaf, dat men hem wat af moest raspen,
wijl hij 'er zo fmoezelig uitzag!
Het Pantheon, of de Tempel der Goden, (om zijne ronde
gedaante Rotunda genaamd) de triumph der oude bouwkunde
Tt
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en de wanhoop der nieuwe, heeft de hoogte van 544 voet,
en even zo veel de breedte over dwars ; het is van eene Corinthifche bouworde en heeft van binnen zeven groote Nisfen ih
de dikte van den muur gewerkt, voor welke twee kolommen
ílaan van geel antiek marmer uitgegroefd , elk van een geheel
blok; de wanden zijn met de kostbaarfte plasten van marmer
bekleed , bij wijze van Panneelen; alle de (landbeelden der
Goden, in brons, goud, zilver en edele gefleenten, verfieren
dezen Tempel; het prachtig voorportaal rust op zestien oriëntaalfche granit- kolommen •van het grootfte foort, elk derzelveii
uit één blok gehouwen; het dak beftaat uit brons; alleen de
fpijkers weegen bij de io,000 pond, en het geheel over de4o,00®
pond. De voordeur is 40 voeten hoog en 25 breed, enz. De
Tempel zelf is volledig rond en van gelijke hoogte in zijn diameter, naamentlijk 133 voeten , van een ongeflut en verba
rijzend gewelf overdekt; in het midden van dit gewelf-zend
is een kleine opening, waardoor alleen het licht in den Tempel
ontvangen wordt. — Eenige andere Tempels, enz. gaan wij
voorbij.
Het heerlijk gemeubileerd Paleis van LUCIEN BONAPARTE en
zijne Kunstgallerij wekken bewondering; meer nog de ruïnen van
Let Paleis der CA SARS , en het heerlijk uitzigt van daar. De
overblijfels van het Maufoleum van AUGUSTUS zijn thans de
fchouwplaats voor Stierengevegten en Vuurwerken; 45 zulke
Gevegten worden hier des Zomers gegeeven , geduurende
welk Saifoen nergens een Schouwburg fpeelt. De beroemde
Baden van CARACALLA , het Capitool en andere belangrijké
Oudheden uit plaatsgebrek daarlaatende , neemen wij voor
oenigen tijd wederom affcheid van onzen Reiziger, dien wij
nog te Rome Iaaten.
Ylrigtige Ooglag op zijne Excellentie den Heere R. j. sctliah
IMELPENNINCK , Raadpenfionaris der Bataaffche Republiek.
Uit het Fransch. Te 4mflerdamn, bij C. Sepp Jansz. i8®5.
In gr. 8vo. 42 bl.

Onze belofte, bij de aankondiging van de Franfche uitgave
i van dit Gefchrift, gaan wij thans gehand doen. „ Niet
„ op uwen grond," zoo fchrijft, onder andere, de Vertaaler in
het Voorberigt, „ groeide dit eerbewijs, dit voortbrengfel van
„ welgemeende hoogachting en eerbied; uw nabuur en bond„ genoot, Frankrijk, overtuigd van de uitneemende talenten
„ in den hoogen perfoon van uwen Raadpenfionaris , biedt
„ hem, door de pen eens geleerden Schrijvers, den wierook
„ van pisgeveinsde hoogachting aan. Bekend met den loop
e , zijns levexs, zet bij kort eg zaakelijk die hoofdgebeurte+
„ nis.
,
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„ nisfen uit een, welke hem deeden rijpen voor den hoogen
„ post, dien hij bekleedt, en wijst , als ter loops, die voor„ naame bogten op zijn levenspad aan , welke hen, heenerr
„ leidden naar den zetel des hoogflen beltuurs onzes geliefden
„ Vaderlands." Met regt mogt dit de Vertaaler nederzetten,
daar wij van het karakter des Heeren SCHIMMELPLNNINCIC, ZOO
ten aanzien van zijne verftandelijke vermogens als zedelijke
begaafdheden, gelijk zich hetzelve zints zijne vroege jeugd,
tot op zijnen tegenwoordigen hoogen Rand, vertoond heeft,
de hoofdtrekken ontmoeten , met aanduiding tevens van de
onderfeheidene posten, door zijne Excellentie, in vroegere
jaaren, niet luister en eere bekleed. Met die uitvoerigheid,
en, gelijk wij op goeden grond kunnen verzekeren, naauwkeurigheid, als wij hier aantreffen, kon de Heer CHAS, Schrijver
van dit Werkje , zijne taak niet volvoerd hebben , indien hij ,
deels uit perfoonlijken omgang niet den Raadpenfionaris,
deels uit andere echte bronnen, zijne kundigheden niet ge.

fchept hadde. Op de onderfcheidene tooneelen van Letteroeffenaar, in alle de verfehillende takken, die den kundigen
man vormen; als voorfpraak der onfchuld, en verdeediger der
geregtigheid, in de Pleitzaal ; als Lid van het Wetgeevend
Lichaam ; en als van daar in den kring van flillen Burger terug
wordt de Heer sCFIIMMELPENNINCK hier gefchetst, om-gekrd:
hem vervolgens te vergezellen na Parijs, !Inziens en Londen,
en hem aldaar ,als Gezant en als Vredebewerker, zijne eerlijk
kunde en vaderlandsliefde te zien Pan den dag leggen.-heid,
In alle die hoedanigheden was de Heer sCH1MMELPENNItCK
(zegt cans) ,, deftig zonder hoogmoed, edel zonder fierheid,
„ groot zonder trots, zachtmoedig zonder zwakheid, twist„ beflegtende zonder vooringenomenheid ;" fpreekende altoos
„ in den naam der waarheid , der rechtvaardigheid en der
„ menschlijkheid." Zoo treffende als kontrasteereude zijn de
teekeningen, welke wij van Keizer NAPOLEON en de Fra,cfche NVNtie aan de eene , en van Koning GEORGE van Enge
en diens Minifterie aan de andere zijde , vervolgens-land
hier vinden opgehangen ; waarbij niet vergeeten worden de
geweldenasrijen en onderdrukkingen, welke de Britfehe hoofden en onderdaanen, zoo in hun eigen land, als elders, zich
veroorloven. Thans den Heer SCHIMMELPENNENCK aan het
hoofd van het Bataaffehe Gouvernement plaatzende , hangt
CHAS een tafereel op van den vernederden en diepgezonken (laat
der Republiek, met aanwijzing, egter, tevens van de redmid.
delen tegen een volflágen ondergang, nog voorhanden; als
de herftelling van den Koophandel , het Zeeweezen, het invoeren van nieuwe wetten en fchikkingen , naar de omftandigheden der tijden berekend , enz.: redmiddelen allen , die,
onder het bewind van den Raadpenfionaris , door kundige en
eerlijke vaderlandfchc mannen voorgelicht en in zijnen moei jeE
Ttst
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jelijkeil post geholpen , naar het oordeel van den Heere
orde der dingen voorfpellen , in welke zijne Excellentie „ voor den redder der vrijheid uitgeroepen , en ge„ plaatst zal worden in den rang van de weldoeners van he
menschdom ; een kreet van zegening en blijdfchap zal, 1,111
alle oorden der Republiek, opgaan , om de weldaaden van
zijn befluur te roemen , zijne deugden uit te galmen, en ons
„ hem de hulde van bewondering en dankbaarheid toe te
„ brengen. Zijn naam en zijne gedagtenis zullen eeuwig le„ ven. Met blijdfchap zal de gefchiedenis aan alle eeuwen en
geflachten herinneren, al het geen hij gedaan heeft voor
„ het geluk en den roem des Bataaffchen Volks."
Onderfcheidene beoordeelingen, naar gelange van eens ieders
gezindheid en inzigt van zaaken , zal , ongetwijfeld , dit Ge
ondergaan. Rijp is nog de tijd niet, tot het doen-fchrit
van befisfènde uitfpraake, wie de waarheid op zijne zijde
hebbe. Aan een wijs befluur , en aan kundige en eerlijke
mannen, die hetzelve in handen hebben, ligt den burgeren
onberekenbaar veel gelegen. Intusfchen, liet lot der Volken
hangt dikmaals af van Benen zamen loop van omliandigheden
welke zelfs door het beste befluur zich laat daarilellen noch
afwenden. Mogt , zoo niet het tegenwoordig, althans een vol
onder den Goddelijken zegen, den tijd-gendhatrfl,
beleeven, dat de voorfpelling van den Heere INAS, in de
woorden, die wij ílraks overfchreeven, vervuld wierdt1
CIIAS, eene

Prijsven Izaiideliii en over liet voorkonten et: weren der Tweegevechten.
(Vervolg en clot van bl. 605.)
\Tij eindigden ons voorig Verflag met de aankondiging van
een krachtdaadig middel tegen liet Duel , 't welk de Eerw.
Schrijver in den boezem van het Krijgswezen meent te vin
den, en daar te Rellen door den invloed en cie krachtige medewerking van bevelhebbers en leaerrhooiden. Ter opwekking
daartoe merkt hij vervolgens aan , dat hunne Corpfen door
Discipline en Subordinatie ten naauwtIen verbonden zijn ; zodat de wil der Hoofden op hunne onderhoorigen flerker werkt
dan in eenigen anderen flard, en zij door kleinigheden, gelijk
Herders een kudde fchaapen, leiden en drijven kunnen. —•
Wanneer dan de ervaarenis der voorleeden Eeuwe getuigt, hoe
veel goed, ondanks heerti hende vooroordeelen, uit kleerre
beginfelen ontfprooten, en door eendragtig poogen gelicht:
wierd; wat mag men zich dan niet van den bedoelden toeleg
voorfpellen? te meer, dewijl men voorbeelden heeft, hoe
waarlijk onder twistende Militairen een voorgenomen Twee.
Ilri j d
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*rijd door wijs beleid kon uit den weg geruimd en een verzoenings-feest bevorderd worden. Doch , gaat hij voort te zeggen,
(uiet zonder eenige herhaaling van reeds geopperde denkbeelden) „ zo men het euvel niet verkiest aan te tasten, zo men
„ alles zijren loop laat, gelijk het tegenwoordig is, wie
„ fiaat 'er dan voor in, dat niet zeer fchielijk de algemeene
foldaaten/lem , bij particulier afront , zich Verheffen , en aan
„ het ontzien van allen rang in deezen den bodem ganfchelijk
„ zal in/laan?"
Zo komen wij met den Eerw. DE vos de hoofdzaak nader.
Uit ARCHENHOLZ (*) voert hij het antwoord aan van wijlen
den beroemden FREDERIK II, „ die, ter affchafng van het
„ Duël, een Congres van alle Vorfien van Europa noodig
„ keurde:" maar vermits de Krijgswetten in dal Werelddeel
alomme zo duidelijk fpreeken, als immer zulk eene hooge
Vergadering doen konde , geeft onze Schrijver, met groot
regt naar ons oordeel, de voorkeus aan een particulier Congres van maar eenige weldenkende en achtenswaardige Legerhoofden. Deezen wil hij, dat zich , onder welkerf titel ook,
tot eene Societeit, nieuw InJlituut, of Militair - orde, vereenigen moesten . om het werk ter hand te vatten. Het aan.
fchaffen en beraamen van een Fonds behoort alverders onder
de eerie bemoeijingen , zo ras maar die Inftelling zich beginne te vestigen en uit te breiden. Uitlooven van Eereprijzen is echter kwalijk oorbaar, ten zij misfchien eene Gratificatie kon worden toegezegd „ aan die Corpfen, of Officie.
„ ren der Corpfen, onder dewelke binnen zekeren nader te
bepaalen tijd Beene Tweegevechten waren voorgevallen."
Als meerder nuttig, evenwel, prijst zich het aanleggen van
Leesbibliotheeken bij de Regimenten, en het opflellen aan van
inenigerleie gepaste Cefchriften, die, ter ontzenuwing en
ewermanning van het vooroordeel, onder den Krijgsfland
dienden verfpreid te worden. Dit alles., nogtans, is bijwerk;
en fchoon DE vos het regelen der hoofdzaak en Voornaamere
bezigheden gaarne aan de meerdere kunde en ervaarenheid der
Leden van voorzegde Orde of Inilituut zoude overlaaten, hij
toch rekende zich, naar den eisch der Vraage, niet te mogen
ont/laan van daaromtrent zijne gevoelens mede te deelen, die
wij in dit belangrijk ftuk voor meer dan loutere wenken houden mogen. De middelen dus, die het opterigten Ligchaam
zou kunnen aanwenden, befchouwt hij als tweeledig: „ Het
„ eer/Je Opfchrlft bevat, 't geen zich als eigenwillig verband
„ der leden onder zkh, — als geadopteerde maatregel van
hunne zijde aanprijzen laat: en het tweede Opfchrift moet
behelzen, alles wat te beraadslagen valt, om meer buiten„ waarde en bij het gros aanhang en invloed te verkrijgen:'
I. Heil(*) Minerva van het jaar 1796.
T. t3
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I. Heilzaam en wenfchelijk ware het, zo de Leden bij opene
declaratie en op hun woord van Eer hunne verbindtenis manifesteerden, om nimmer te zullen uitdaagen , — voor geenen
uitdaager liet leven veil te hebben, — en enkel uit noodweer
te willen trekken. — Althans , wanneer men zulks al te over.
dreeven oordeelde bij den aanvang , — dat zij hun doel betuigden om de Duëllen - mode te keer te gaan; en hierom
„ weigerden, zo ver de Dienst het niet vereischte, bij de be,, graafenis der in Duël gefiieuveldeu met eenige militaire
„ honneurs te adfihleeren; — voorts , ot, zich tot geen Duël of
„ Rencontre op /taanden voet, en zonder beraad, of anders dan
„ na verloop van vier of zes weekera , te zullen inlaates. "
II. Daarenboven, indien blijken mogt, dat tegen de heer
ziekte aan geese regtfireeklche remedie te denken was,-fchend
hiaat onze Schrijver voor, „ om deeze in het algemeen haa„ ren loop te lasten, en eenige afleidingen te verzinnen, dien„ lig, Inisfchien , om het kwaad door zijne meeste woede zelfs
„ te dooden." Door vrtjflelling van. alle /irafwet, en door de
vergunning aan twistende partijen, om zich bij Auditeur of
eenig Opperhoofd aan te geeven , als eershalven gezind om met
piflool of degen te willen meeten, fchijnt volkomen bereikt te
kunnen worden wat de Militair - geest bedoelt. Maar tevens
baant zulks den weg om pirtiien te verzoenen , of tijd te
winnen, en voorts om de Duellen op eenei beflemdeu dag,
openlijk en voor het front der Corpc, met de meeste ftaatfie,
doch buiten toelaating van burgerlijke Aanfcbouwers , te
doen plaats grijpen. Want ook wanneer liet uitffel de geinoedcren niet bekoelen en bevredigen mogte, stond dit ontzettend tooneel van firijdenden , vergezeld gaande met deftig
vermaan en treurmuzijk , den flerkilen indruk te baaren , en
zonde, dat meer is, de dapperheid en vaardigheid veel beter•
doen kennen, dan nu dezelve op duistere daaden flioeft.
Daarenboven, vermits men zich onder den Dienst over de
traagheid en moeielijkheid beklaagt der Injurie - procesfen,
behoorde 'er pen Dit2ator, of rondloopende Dle?atoriaale Comrnitfie voor injurie-zaaken , aangefteid te worden , die de
twistenden hooren en rechtfpreeken, — nu eens aan beiden
getuigenis van onbefproken eerlijkheid en moed verleenen, —
dan eens over gebrek aan Politesfe boeten, -- dan wederom
degradatie of arrest aanzeggen zouden, -- maar ook een
hunner recommana'atie tot advancement of ze'.:ere honneurs
geevea konden. Eindelijk zoekt het de Schrijver daarheenen te.
wenden , dat men, door oprichting en zamenvoegiug van eene
Troupe d'élite, of Legion d'honnrur, de zodanigen vergaderde,
die zich aan voorfcllreeven regelen houden, en ter uitrooijing
van bet Tweegevecht meewerken wilden: en is hij van oor
dat zulk eene gunlige onderfcheiding, zo ras dezelve-del',
te verkrijgen was, zeer veel baaten zoude: want, gelijk het
(preek.
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fpreekwoord zegt, „ wanneer één zulk een fehaap over de
t , brug was, zouden 'er gewis wel meerder volgens" ten minlien indien men van den kant des hoogen Landbeftuurs daar
aan het Krijgswezen eene behulpzaame hand leende.
-toe
Aizo dit belangrijk deel der Verhandelinge hebbende vol
DE vos met eene aanmoediging en op--toid,befluErw.
wekking aan het Utrechtsch Genootfchap, om, naar zijnen
raad, het begonnen werk te voltooijen en in trein te helpen
brengen, waartoe hij acht dat deszelfs tot den Krijgsfland behoorende Medeleden , en de loffelijke gezindheid der Regeering in ons Vaderland, en ook in Frankrijk, zeer gunfiige uit
openden (*).
-z}chten
Na deeze uitvoerige voordragt der middelen , en beantwoording van het eerde lid der Vraage, liet zich het volgend
deel zeer veel bekorten, en valt het niet moeielijk te raamen,
hoedanig gedrag de Eerw. Schrijver voor den geenen pligtmaatig
kenre , die, Taande de dolle gewoonte der Tweegevechten ,
zich of beleedigd oordeelt, of ook wordt uitgedaagd. Hier
ontleent hij vooral zijne raadgeevingen uit de twee eerie Declen van RICHARDSON'S Crandifon; en verzamelt hij van daar
een aantal lesfen, die hij, als zo veele fpreuken, op een ge
fckreeven of gedrukt Tabel, als Memorandum, wil opgehangen
hebben in de tent of kamer van iederen Christen- Held of
Krijgsman, ten einde zij, door gefladig voor zijne oogen te
zijn, deezen ten richtfnoer zouden mogen dienen.
Trouwens het geen RICHARDSON fchreef, wat anderen, ia
vroegere Eeuwen, en in onderfcheidea taaien van Europa,
(blijkens de Bijlaagen tot deeze Verhandeling (t)] tegen het
Duël voordroegen, dat zelve leert en bevestigt de Brief van
eenen Nederlandfchen Krijgsoverfte, als de gronden uitmaaken•
de van zijn befluit, om, zelfs onder den Dienst, het Tweegevecht overbodig te houden en Reeds te vermijden: een
be-

(*) Hoewel de Eerw. DE vos deeze uitzichten vormde in den Jaare
1802, dunkt ons toch, dat de kans tot vernietiging der Tweegevechten
irgim zo voordeelig haat sedert de verheffing van zijne Excellentie den
Heere SCHIMMELPENNINCK tot Raadpenfionaris in ons Gemeenebest.
Na durven wij bijkans zeggen:
Nil desperandum Teucro duce & aufpice Teucro.
(t) Indien het verfchoonbaar zij, dat de Eerw. DE vos in deeze
Verhandeling , vooral gefchreeven voor Mannen van den Degen en de
grootere Wereld , uitvoerige Franfehe aanhaalingen zonder bijgevoegde
overzetting in den text heeft ingelascht; mogen wij echter niet onopgemerkt laaten, dat aan het Plot van het Nafehrift Bene plaats uit CICERO
voorkomt, en ié de Bijlaagen zeer veel gevonden wordt, waarvan
het ons leed doet te moeten zeggen, dat ons weetgierig, maar opgelesterd Publiek geen gebruik zal kunnen manken: reden, waarom wij
sulk eene fchrijfwijze niet wenfchen asti te moedigen.
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befluit, dat bovendien een (preekend bewijl uitlevert, hoezeer DE VOS met rede zijnen raad op den verklaarden afkeer
van kundige Militairen tegen de heerfchende gewoonte der
Tweegevechten heeft mogen bouwen.
Maar het wordt tijd, dat wij , hoe genegen anders om meer
te zeggen van den gewigtigen inhoud diens Briefs, ons wenden tot de wel zeer korte, doch fchoone en refit vloeibaar
gefchreeven Verhandeling van den Heere HEYLus. Met blijdfchap , intusfchen , merken wij op, hoe treffende overeenkomst
en bijkans eenpaarigheid van denkwijze in beide de bekroonde Stukken gevonden wordt, die in dit Boekdeel geplaatst zijn.
Zulks wettigt te meer de kortheid van liet verflag, waartoe
wij ons , ten aanzien dier tweede Verhandeling , gedrongen
zien. — Na eersen zeer treffenden aanloop, onderfcheidt
IIEYLus een tweederlei algemeen gevoelen ; het werkelijk beflaande, naamelijk, en het uiterlijk betoonde gevoelen. Tot
dit laat(te brengt hij het vooroordeel omtrent de Tweegevechten, door iedereen in het harte gewrr,akt en verfoeid, wat
men ook daarentegen met den mond betuige, of zelfs door
dagden betoone. Her eenvoudige voorfchrift, hierom, en de
wensch , „ dat alle pennen in den geest der zijne werkzaam
waren," zou , naar des Schrijvers mcening, „liet voldoen„ de geneesmiddel zijn om de geheele kwaal weg te neemen."
Die Item : „ wij -zuchten allen , waar wij durven het niet al„ len zeggen," moest in den beginne zwak, weldra in aller
ooren klinken; „ op de Tooneelen, in de Koffiijhuizen, aan
„ de opene tafels, in de bijzondere gefprekken" zich haten
hooren.-- Bevordering, daarenboven ,bij voorkeuze, van den
befeheiden en rechtfchapen Krijgsman, die, zonder eigen aan gave of lof, als zodani g bij Regeering of Overflen gekend,
en boven den beleediger en twistzoeker begunftigd worde,
fond meer af te doen dan de fIrengheid der Netten; konde
al liet voordeel eener uiterlijke befchaafdheid en voorzichtig
aanbrengen , dat men nu aan de Tweegevechten dank--heid
weet, en zonde tevens ran deezen den zwaarften flag toe`brengen, door de uitdaagingen voor te komen, als hinderlijk
voor alle verhooging in rang. Inmiddels, tot dat het Rijk
der Rede daagt, heeft elk Edelaardige naar zijne beginfelen
te handelen; en behoort tien, bij de Opvoeding, een afgrijzen tegen het Duël, der Jeugd in te boezeroen, die tot den
Dienst aangelegd wordt; rechtfchapen gevoelens , integendeel,
van wanren moed en wezenlijke Eere haar ten diepften in te
prenten; en vooral te zorgen , dat „ haar geest verrijkt, haar
,, hart verziend worde niet de Buangeliíche waarheden en
„ voorfchriften , de bron, waarvan men zeggen kan, —
„ Indien de Deugd 'er niet uit ontfpringt, is de Deugd niet
voor de Aarde gemaakt."
Wij eindigen
eindigen biermede onze volledigQe aanprijzing van
dia
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dit Boekdeeltje, inzonderheid aan het Vaderland/die Krijgs.
wezen, niet onverfchillig zijnde omtrent de oneer, die, tot
in deeze dagen van kunde en befchaaving , op deszelfs acht
blijft hechten van uit het zwadder der Middel.-baren(ld
eeuwen. Weshalven wij, als Wijsgeeren en Christenen, befluiten met den wensch , dat, gelijk één enkel Blad uit den Philofooph (D. II N. 86) de oprigting ten gevolge had van de
Maatfchappij der Drenkelingen, in Nederland het eerst begon.
nen , en weldra door Europa overgenomen na zulk een gegeev en voorbeeld, — dus ook , als eene heerlijke vrucht van
dit Lettergefchenk , de Vernietiging der Tweegevechten, [tot
onzen duurzaamen roem, op eigen grond weldra beproefd, en
uitgewerkt worde naar den gegeeven leiddraad.
De Vereeniging van het Verhevene met het Schoone, Zinnebeeldige Voor/lelling. Ter Feestviering van de vijf- en - twintigfile
Verjaring, gedurende welk Tijdvak de verdien/lelijke JOHANNA
CORNELIA LAATTIER, Eerfle Tooneelkonflenaresje van den 4wflerdam/chen Schouwburg , aan denzelven hare gaven gewijd
heeft, invallende den (31) Wober, des jaars í8o5. Door
Mr. J. KIKKER. Te Ainjl. Gij A. Mars. 1805. In Svo.
28 BI.
dat men voor de taak, die men op zich nam,
I in gevoel,
liet geheel niet berekend is , vooral wanneer men de-

1

zelve op zich nam geheel ongehouden en zonder oenigen
dwang, is hoogst onaangenaam ; zo onaangenaam, in waarheid , dat, bijaldien ons nog meer zodanige zonderlinge mees
komen , als deze zinnebeeldige Voor Helling,-terfuknhad
wij ons ontflag als Recenfent zulien verzoeken: want in de.
zen• post rekenden wij het nog altijd een voornaam gedeelte
van onzen pligt, door het opwekken van zodanig gevoel, den
vervaardiger van het Pruffchrift voor het vervolg refpeét in te
boezemen voor het Publiek; hetwelk ondoenlijk wordt, zodra men zelve door zodanig finartlijk gevoel overweldigd is.
Thans zijn wij intusfchen in dit treurig geval: want aan het
verhevene en fchoone van het flak werks , door Mr. j. I;INKER • ter vereering van eene indedaad zeer verdienflelijke
Vrouw, opaetlijk vervaardigd; met zulk eene algemeene en
hooggefpanneue verwachting op den Amfleldamfchen Schounburg ontvangen, door een zoo gedistingueerd Publiek ; en
tot hetwelk men zich met zo veel ijver den toegang verzorg
voor den verdubbelden prijs; -— aan het verhevene en fchootre-de
van zulk een (luk valt wel in het allerminst niet te twijfelen. En
echter konden wij, (dit verklaren wij op onze eer) ook bij
de meer dan eens herhaalde lezing, genen zweem daarvan ontdekken, maar (het zij met verlof gezegd! het hapert zeker
aan ons) vonden niets dan ellendig gebrom, '.t welk daar Tt5
en-
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enboven niets ter zake doet; terwijl het geheel, in onze
onverlichte oogen , meer de houding heeft van eene Lijk
dan van een Verjaringfeest. En tot eene-plegtihd,
kleine proef, hoezeer wij ons ter beoordeeling van hetzelve
onbevoegd moeten rekenen, willen wij oprecht bekennen, dat
het ons bij dit gehele geval het zwaarte toefcheen, op eerre
gepaste wijze de verdieníten behoorlijk te doen uitkomen,
te doen voelen, eu aan dezelve recht te doen, van Bene ver.
eerenswaardige, kiercile Vrouw, die natuurlijk hier de hoofdrol hebben moest, en tot welker vereering geheel het ftuk moest
zijn ingerigt; „ hoc opus, hic labor," dachten wij; om dit
te doen, namelijk, zonder kwetzing der befcheidenheid (toch
altijd eene hoofddeugd bij ware verdienilen) en het zo fijne
vrouwlijk gevoel; .— terwijl intusfehen zo iets in het geheel
gene moeite inhad, en men maar kort weg (hoe fchoon en
verheven !) het geëerd Publiek informeeren kon : „daar zal je
nou komen te zien Mejuffrouw JOHANNA CORNELIA LAATTIER,"
en de Dame dan maar had op te treden , om te tonen wat zij kon !
Met dat al , wij zitten 'er nu toe; de plegtigheid ter
veneering van WATTIER maakte opzien , en het „ nooit alzo
vertoond" klonk reeds door geheel de Republiek; men ziet
Blus onze aankondiging vin het ftuk met verlangen te gemoet,
en geen van onze Ambtsbroederen Recenfenten is nu zo
dig bij de hand: het toegevend Publiek moge derllalven onze
eenvoudige opgave voor lief nemen. Ziet hier wat wij vonden:
De Tempels van het Schoone en van het Verhevene op het
Toneel , en eene Vaas , met het opfchrift: „ aan de L'eslienffen," op den voorgrond. Mejuffrouw de NederlandfcheMaagd
flair daar bitter treurig, en zegt dat al haar troost in die Vaas
ligt, als bevattende die de namen van roemwaarde flervelin.
gen, welker Kantiaanfche denkwijze zij aanilipt, — Europa's
eerfie glans ; en zijnde dus deze Vaas de bewaarplaats ook
van haren roem.
De Priester van het Schoone treedt op , maar wordt de
Maagd niet gewaar; trouwens hij heeft het ook wat druk,
want hij moet bloemen op een altaar leggen. Vooraf, echter,
geeft hij , in eene treffende alleenfpraak, het Publiek berigt,
dat hij verrukt is , en opwaards gevoerd in een wolk van klimmende gedachten ; de Natuur door het glas der Konst terugge.
kaatst ziet, en denkbeeldig voortzweevende in ftadge ontwikkeling; terwijl zij den fpiegel houdt voor het peinzende verland.
Hij doet een kort gebed aan zijne Godin, onder hetwelk haar
Tempel verlicht wordt.
Nu komt de Priester van het Verhevene met eene aanfpraak
aan de Donderwolken, die hij uittart; zeggende, dat zijne

innerlijke krachten met dubbelen tegenland op haaren aanval
wachten; en dat , hoezeer zijn ziel gefchokt , bewogen, zich
verpletterd gevoelt, hij echter niet ziddert ; verhalende, dat
dit komt door de veerkracht van de deugd; en 'er bijvoegende
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de, dat hij haakt en fanaclat vaar donkere tafreelen ; waarop
een dolle dondertag gehoord wordt, en de Priester knielend
een fchietgebed doet, hetwelk hij aldus befluit : Ik offer mij

aan uw 1 e;-mogen , om u te /lerker te weerfiaan.

De beide Priesters worden eindelijk elkander' gewaar, en
houden eerre fhmenfpraak over hun vak, waarin de een des
anders waarde aanwijst en verheft; en eens , terwijl zij elkander' de hand geven fparcl,•en (niet zingen) zij beiden te gelijk,
(denkelijk om het Publiek de vereeniging van het [erhevene
en het Sc!ioone te beter te verzinlijken.) In deze fainenfpraalc
kent de Priester van het Schooue aan dien van het Flerhevene
de magi toe, om met een fcherpen pijl, in 't duister raf;efcho,

ten, de (ijrafte traant, in 's rne;rfchen hart befoten, te treffen,
waardoor die finaar pfinelijk door onzen aan/eg heen trilt, en
dien hoogen toon Haakt, dien wij in ons aanzijn hooren GIL, al trilt zij aan zichzelf gelaten en alleen. Dan , mis
vrezende , dat dit juist voor geen compliment mogt op--fchien
genomen worden , verklaart hij dit gegil te verftaan in den
echten zin der Kritifche \Vijsgeerte:

LEN

Zij doet in ons gemoed dat middenprint bewegen ,

Dat in ons wezen , als in zuchten fucipp gezust
Bijna bewusteloos ira zijnen oorfprong rust,
I'errast , en fehokt , en Nekt liet op, en houdt het tegen ;
Err brengt liet tot zichzelf, fchoon voor een oogenblik.
Ecn naeicloos gevoel houdt ons als opgetogen.
Íhi trilleng nog. al is dat oogenblik vervlogen,
En eeg onzeekre fterrm roept (gilt) in ons binnen/te „ is!"
Eindelijk laat de Priester van het Verhevene eenen Lauwerkrans
zien , welke beftemd is voor dien edelen fterveling , die in zijne
kunst het Godlijk merk doet vinden, dat de Iirekking van het
behaaglijke en vreeslijke, het fchoone en liet verhevene, op de
ic hoonde wijze verbinden kan.
Nu komt de Nederlandfche Maagd, die de Priesters belnisrerd heeft , en zegt, dat uien den naaai an zodanig eerre in
die Vaas daar zal vinden. i)e Priesters beduiden iluar Ed.
(met alle rolpet voor de Sexe) dat zij daar niet over oordeden kaan; dat dit hunne zaak is , die ook in dit oordeel on -feilbaar zijn. De Jonkvrouw geeft dit nederig t c, maar L
hare zaak toch zeker , en roemt hare lievelinge ; zeggende
dat bare vaste hand, na vijf - en - twintig jaren, no,; cie neer-

kracht ±aan het l'ea-lierene met de bevalligheid van het Sc zoo%e
te parer civet; en dat zij zo aanftonds wel eens hier zal komen , en dat wel in haar gewaad , -- liet gewaad der Nrederlandfehe Maagd. Nadat nu de beide Godinnen zelve ook ver
zijn , en 'er door Nymphen , verbeeldende de Sclioo--fchenu
ee en de Toonkunst, op velerlei wijze gezongen en
ge-
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gedanst is, kooit Mejuffrouw NATTIER, 0111 (neen veroorlove
ons deze uitdrukking: wij weten de uitwerking, die deze vinding op ons gevoel had , niet beter uit te drukken) hare kun.
flea te doen ! Zij komt in liet gewaad van en fpeelt zoor de
1VederlandiCheillaagd, en houdt Bene alleenfpraak: ftzande,langzaam voortgaande', — met hevigheid,— in wanhoop naar de
T'aas fnellende, — bij deze/ee znagteloos nedervallende, -- nra
lang poten de f/ieer• in haar•c handen knellende , — als zituselo' ,
epvlie;errde, — met zinneloze vreugde , — vreeslijli lachende,
uit een droom ortst'akende, — in tranen losharfiende, — -ets
a?s
eindelijk ( als Nederlandfche i\Tangd) ziehzelve moed injpreke nade.
Nu treden de Priesters nader, die, gelijk van zelve fpreekt,
hunne politie genomen hadden om eens recht goed te kunnen
horen en: zien; immers de Priester van het Verhevene zegt
tot den anderen:
„

Fan nabij zult bij haar' fland befpiedert.
Geen teek moet aan uw oog, geen klank uw oor ontvlieden
Ïer'i'ijl ik van azijn rots , in meer verheven' f/and,
't Ge,izeel zal overzien in fchanhlin; en verband.
De Nrederlandfclie Maagd, die evenwel niet weder te voor.
fchijn komt , krijt gelijk ; en de Priester van liet Verhevene
vraagt aan de Vinding, die nu juist van pas bij de hand is ,
hoe zij heet. Deze haalt uit de Vaas -een parkementen rol •,
ontrolt die, en zegt: WATTIER ! Waarop de Priester haar den
Lauwerkrans opzet; de Vinding een op de rol gefchrevenen
Lierzaz:g voorleest, en vervolgens LAATTIER van het Toneel af
leidt; terwijl de Priesters haar volgen , en geheel de plegtigheid door de Schoone Kunften en liet Choor niet eersen dans
befloten wordt.
De Lierzang komt niet voor in het gedrukte Toneelhuk,
snaar kwam ons afzonderlijk ter hand, niet juist op parkeIn ent, maar toch op heel mooi papier gedrukt, en verfierd
niet een Vignet door lt. VINKELES. Dezelve bevat so Coupletten , en is in gr. 8vo. bij iI. GARTMAN en W. IJOLTROP
gedrukt. (De verten zijn, gelijk ook in het Toneelfluk, over
het geheel, vloeijende.) De drie eerfle Coupletten zeggen,
dat de Dichter nog wel wat anders voor den dag zou brengen,
indien hij de talenten Van \VATTIER bezat: terwijl de overige

haren roem in hare kunst vermelden ; teifens rede gevende,
waarom Iaen haar nu juist als de Nederlandfche Maack! had
Laten optreden, op deze wijze:

á, Zoo, saa vijf- en -twintig jaz•erz,
Ussr geest reeds alles had omvat
Ira: bloemen kunde ik dare vergaéren
Die dil niet reeds gemengeld hived:
TL'^ttr-
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Waarop toch kent mijn geest zich fcherpen ?
H''ct tafereel konde ik ontwerpen ?
[Paar plaat/ie ik u?... In welk verband?...
[vat Treurtooneel konde ik vercieren,
Meer waardig om dit feest te vieren ?
1#'t... dal,' DE MAAGD VAN NEDERLAND?
Wij wenfchen hartelijk, dat de Heren en Dames, die bij
de voorlezing en geheel het fpp1 tegenwoordig geweest zijn,
'er meer van mogen begrepen hebben , en 'er meer door
vermaakt geworden zijn , dan wij ; en dat de verdienttelijke
LAATTIER na zo veel vermoeijenis wel zal hebben gerust, hopende dat zij nog lange het Toneel verfieren zal, maar
dat men, op eenen volgenden gedenkdag, zo allerlei in
eens niet van haar vergen zal. Overigens zagen wij, bij
zodanige buitengewoon plegtige verrigtingen , den Dichter
van zulk een meesterlijk gedenkstuk gaarne mede in 't fpel,
Wien toch ook iets toekomt van de algemeene toejuiching;
en ons dunkt, dat de Vinder van deze voortreflijke Vinding
niet onaardig den Aéleur, die de Vinding verbeelden moest,
had kunnen aflosten, en alzo, met eene Kantiaanfche vernrrevenlreid en de veerkracht der Deugd, den Lierzang voorlezen,
en zijn w al gillend aanmelden; alles befluitende, in eigen perfoon , met liet Terentiaanfche: „ VOS VALETE ET PLAUDITE!"
Terwijl het Publiek hem alsdan de woorden der Nederland.
fiche Maagd uit dit zijn íluk mogt toeroepen:
De ware grootheid kan den prikkel wel ontbeeren ,
Die(n) middelmatigheid van loon en lof verwacht ! (*)
(b) Wij vernemen, dat de fleer IZINKEP waarlijk de Vinding afgelost, en den Lierzang in eigen perfoon op het Toneel heeft voorgelezen! 1

4/beeldingen van de Kleedingry, Zeden en Gewoonten in de Bataaf e/se Republiek, niet den aanvang der XIXde Eeuw. Cahier IV Te Amflerdam, bij E. Maaskaljtp. In gr. 4to.

drie voorige Stukken van dit bevallig, uitvoerig en juist
D egeteekend
Paderlandsch Prentwerk in deszelfs aanleg ge-

noegzaam hebbende doen kennen , en aan de uitvoering verdienden lof toegezwaaid (*), achten wij nu te kunnen volftaan met de bloote aankondiging van eene nieuwe Aflevering, en de vermelding der Onderwerpen van het thans afge.
geeven Stel: (i) Twee bewooners van het Eiland taakheren,
In
(') Zie onze Vaderl. Leiteroef. bier boven, bl. a?.
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in hunnen besten pronk. De Man zegt: Noe, Yekemine,

als ji joe beuter en eijers te meet gebrogt hebt, zullen wi te
geeren zinnetieliesfes inert gaen honen. (2) Een Sc7eouwze Boer
en Boerin , in affpraak om naar de Markt te Zierikzee te
gaan. (3) Een Boer en Boerin van Zuidbeveland: „ Wel , Per„ nelle! goijje foo uit fpeelen?" (op bezoek.) (.}) Twee
Landlieden uit het Dorp Cromhout, nabij de,i Bosch. De Tongman , die het Meisje op zijde ffchiet, fpreekt haar aan met
de gewoone groete: Geluks, Deersken I gaude ook op den Bosch?
Ook dezen worden verbeeld mot hunne waaren ter Markt
gaande.

Calleri± der Menfchen. Een Leesboek voor de jeugd en Meer.
bejaarden. Naar den Derden Hoogd. Druk vertaald, ern
vermeerderd. Ilde Deel. Met IX gekleurde Plaatjes. Te
Zutphen, bij H. C. A. Thieme. In 8vo. 256 BI.
wij met eenigen lof gewagen van het Iife Deel (*)
M ogten
van dit niet onaartig gefchreven Werkje, en waarvan de

Plaatjes mede niet onbevallig gekleurd zijn; wij vinden geen
reden om thans iets daarvan terug te nemen. De Voorrede van
den ons onbekenden godvrugtigen Schrijver, op een' zeer vol
,doch tevens nederigen en dankbaren tooi. geflemd , doet-dane
ons zien , en de Titel, die van een' Derden Druk gewaagt, bevestigt zulks, dat het Werkje ook bij den Duit/dier opgang
maakt. Met overwijzing tot ons voorig Verslag, melden wij
nog alleen den Alphabetifchen Inhoud : Galeiflaaf, Generaal,
Grenadier; Groenlanders, Grijsaard, Halloos; Hoefaar, Hongaar; Hottentot, Hovenier, Ingenieur, lager; 7akutaners,
"favaner, jood; Kabardiner, Kalmuk, Kamfchzadalen; Kanon
Kardinaal, Keukenmeid, Kluizenaar; Koetfier, Kuril,-nier,
Kwaker, Kwakzalver; Lantaarnnzan, Laplanders. — Dewijl
doorgaans drie of vier Beeldjes op ééne Plaat vertoond worden, en liet Alphabeth zulks regelt, ontslaan daaruit bij zommige de zonderling(le zamenvoeging en kontrasten. Zoo
fchijnt op Pl. 5 de jood den halthaakten Javaan een kieltje
te verhandelen ; op Pl. 7 fchijnen Kanonnier en Kardinaal
Ilok en fl-af te verwisl'elen, en Keukenmeid en Kluizenaar zien
elkaër bij ongeluk vrij fnoepig aan ; terwijl op Pl. 8 de Kwak
te begekken, die heel f'ruurs voor-zalverdnKwkfchijt
zich heen ziet, en wiens geest niet fchijnt te getuigen. —
Dan dit in 't voorbijgaan.
(*) Zie onze Letteroef. voor 18o3, No. I.

Iilm
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A. VAN KNIGGE, over de Perkcering niet Men/dien, bij wijze
van uittrekfel bewerkt voor jonge lieden uit den befcfiaafden
/tand, enz. Ilde Deel. 41s mede kort beg:-ip der Mllenschkunde, voor de 7ongelingfclzap en allen, die den Mensch waarlijk willen leeren kennen. Door J. G. GRUBER. Uit het Boorduiisch. Te Zutphen , bij H. C. A. Thieme. i8o5. In
8vo. 346 . Bl.
leerzaam en belangrijk, noemden 'wij. dit
O nderhoudend,
Werkje, bij de aankondiging des Eerhen Deels, en deden toen ook eenigzins den aanleg en inhoud kennen (*),
alsmede het nuttig gebruik, door den Vader of Opvoeder van
hetzelve te maken. Derwaards verwijzen wij nu den Lezer,
en wenfchen dit menschkundig Gefchrift in veler handen.
Hon poor , how rich, how abjelt , how august,
11ow complicate, how wonderful, is Man!
,

Y OUNG.

Hoe rijk, hoe arm, hoe achtbaar, en hoe laag,
Hoe wondervol , hoe ingewikkeld , is de Mensch!
(*) Vaderl. Letteroef. voer 1804. No. XV.
De Nagelatene Poëtifche en Pro/al/eke Portefeuille van Mr.
PIETER BODDAERT. Tedmfleldam, bij 1 I. Moolenijzer. 1805.
In gr. 8vo. 24o Bl.
-

't Js eene bedroevende waarneeming, dat fcherpe Recenfien,
door het opwekken der algemeene nieuwsgierigheid, dikwijls eene tegengefleldewerking doen, en het afgekeurde Boek
te flerker doen leezen. Inzonderheid, misfchien, mag die
waarneeming gelden , wanneer het eenig voor de Zedelijkheid
gevaarlijk Werk betreft, waardoor jeugdige hartstogt ontijdig
aangeprikkeld, en nog fluimerende driften eensklaps op het
gevaarlijkst ontvlamd worden. Konden wij denken, dat dit
het heilloos gevolg zou zijn van onze ernil'ige en welmeenende
vvaarfchuwing tegen deeze fchandelijke vrugt van een bedorven hart en bezoedelde verbeeldingskragt , met huivering zou den wij de al te vaardige pen nederleggen en het Werk aan
zijn lot overlaaten. Doch nu eene helaas) te wel geflaagde
Inteekening hetzelve toch reeds in veeler handen heeft gebragt, zien wij te minder gevaars in deszelfs aankondiging;
en wij hebben , ondanks de zedenverbastering, welke ook tot
onze Bataaffche Jeugd is doorgedrongen, over 't geheel egter

nog
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nog te goede gedagten van het groottte gedeelte onzer Jongeling'
fchap , (want onze Vaderlandfche Meisjes te waarfchuwen vuur
een Boek, 't wélk op elke bladzijde zesi's liet minst kiefche vrouwelijk gevoel op de . an1 ootciijkPe wijze beleedigt en haar van
edele fchaamte en verontwaardiging moet doen bloozen , ware
in de daad de grootfie onkieschhcid en de beleedigendfle fatyre
tevens!) dan dat wij zulk cene avercchtIche handelwijze van
hun zouden mogen veronderitellen. Neen , braave Jongeling
die onnadenkend , door uwe Infchrijv'ing, het verderfelijk eigenbelang van Uitgeever en Drukk =er hielp bevorderen, acht
ii gelukkig , dat gij daarvoor nog door een weggeworpen ftuk
gelds kunt boeten , en vaag tnve Zedelijkheid niet aan eerie
Leguur, die uwen fmaak tot fchande zou verilrckl.en , en , wat
meer is , uwe verbeelding verontreinigen, uw hart bezoedeien ! —
Is iemand onder onze Leezers, na het gezegde, nog begeerig, iet naders van den inhoud te weeten, hij vergcnoege
zich met dit weinige : Eene Voor- en Na-rede, en eenige
dichtregels ter Ne edac, testis. Voorts: De Lof der V ije 1lIctzedaazrij; welker fteller de uitgeevers zelve fchijnen te twijfelen of vel nuchteren was. De 1'haëtcn, volgens opgave
eene nearvolging van het floogd. van zcnes.a; een Eiukje
dat men leezen kan , echter niet zonderling fchoon of belangri, Ic
in ons oog. De z er'.venrie Pran/ide Toonee/%peelers; mede eenc
vertaaling: dit Rukje is finaakloos en morlig. Eindelijk: Los/c
Diclztf ukken; Bordeeltaal! — erger nog: Foei den Jonge
ze met welgevallen leezen , — v,ce den Mensch, die-ling,de
zoo dichten kan
Wij eindigen niet liet flot van liet Versje ter Na edachmvzis , behelzende eenigc nutte vermaaningen aan de Jeugd ,
welke niet ongepast deeze aankondiging zullen befluiten , doch
waarlijk bij deeze Portefeuille pasten, als de fpreulc: Laat
w.'s in 't Huis des lleez'en haan ! — voor een Bordeel.
Gij fou elingen! die deez' bladeren doorziet,
Beklaagt zijn o,ngeli:k, waar volgt zijn voorbeeld niet.
Leert, nit zijn vroege dood, sin' beste leveaasjaaren
1/It oef/ning van 't vel fa;r i, tot deugd en ku;stnlin fpaaren;
De geest wordt uitdeblusch t , als 't lighaam wordt verdrukt,
En , door den wenk der wee/de, op 't pad des doods j erekt.
Grnoeg!... Schenkt vrij een traan aan hem, wiens korte leven
11 Jet droevig zeljliedrog en onheil was doorweeven.
Gelukkig, die ir//and aan geest en kunde paart.
ij 7'11i ! Wi/az' l/ eelde tt n'en„'t , herinner n BODDAERT.
,
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LETTER- OEFENINGEN.
De Goddelijkheid des Christendoms, in zoo verre zij begrepen kan worden. Door L. G. BEKENN , Leeraar der
Hervormden te Varell , in 't Hertogdom Oldenburg
Schrijver der Brieven aan EMMA over de Kantifche Philo/ophie. Uit het Hoogduitsch. Te flnifferdam, bij J. vats
der Hey. 18o5. In gr. 8vo. -.2o Bladz.
e zuivere reden eischt in den mensch eerre volkomene opvolging van hare zedewet, en dat wel uit
zuivere hoogachting voor die wei, , zonder inmengzel
van eenigen lust of onlust; aan zulk eene deugd íchrijft
zij de gelukwaardigheid toe, terwijl zij voor dezelve
de hoogfle gelukzaligheid tevens verwacht van den IIeiligen God in een ander leven, dringende haar deze ver
zelve, om aan liet beílaan der Godheid en aan-wachting
de zekerheid van een ander leven onwankelbaar te geboven. — Maar de volkomene opvolging der zedewet
wordt nimmer in de algemeene ervaring gegeven, noch
is ook in de ervaring mogelijk, wijl alle menf'chen zich
door alle eeuwen heen aan overtreding fchuldig maken, en niemand van zichzclven zal kunnen verzekeren, dat geen lust of onlust heimelijken invloed heeft gehad zelfs op de volledigste vervulling van zijnen piigt.
Geen troost hoegenaamd bezit de zuivere reden voor
het hierover ontruste hart. Wat zal 'er worden van den
doorgaanden overtreder harer wet ? wat van den ilruikelaar , die telkens weder opftaat? wat van den geheel
herttelden, indien al geheel herhel denkbaar ware? 'Gij,
dc zuivere reden, heeft zelfs met het hart niets te doen,
en kan zich tot geene zinnelijkheid verlagen t zij blijft
Bene volmaaktheid eifclien , op welke geen afdingen
valt, en aan dezelve eene gelukwaardigheid toekennen
en Bene gelukzaligheid toeleggen, waaraan geen fierveIing ooit deel had, noch zich ook verzekeren kan valt
deel te zullen hebben. Voor den zondigen meusch,
LETT. 3805. NQ. ai,
V vge ti
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gelijk hij altijd blijft, is dan cent zekert gerastílelling wc
welgevallen aan den heiligen wil, fcitoon meer- -gensGod
malen door zinnelijkheid verijdeld, en wegens ver ;cuing
van alle opregt betreurde ongeregtigheden, cent hciloei'te, welke zich geene andere voldoening kan voorftcllcn,
dan die hem van Gods wege zelven , door (genadige openbaring van deszelfs barmhartigen wil, begeven wercle. -Langs dezen weg leidt de Critifc/e wijsbegeerte den
mensch op, om naar zulk Bene openbaring te vragen ,
als de Christen zich verblijdt in het Euangele te bezit
hetwelk hem door deze wijsbegeerte juist zoo veel-ten,
dierbaarder worden moet aan zijn hart, als dat hart bij
die wijsbegeerte geenen troost hoegenaamd, roar geheele ontmoediging, v'ndt. _Maar langs dezen weg komt
dan ook niet eeniglijk de vraag te pas, wat is on de inhoud dier openbaring? kan dezelve aan deze behuc[te der zedelijke onvolmaaktheid 1 voldocn ? maar voor
dezelve waarachtig Goddeli ke openba--natelijk,s
ring? of is zij flechts Bene, zoo te noemen, wi shegeerte voor de wereld, geboren in het brein eenes in .nichen, die haar, omdat; hij zelf hare volflagene c,r. a erde zonder hoogex gezag gevoelde, als cone hoogere cotdel:king der Godheid zelve voordroeg ? In het laa ale
geval toch zou het Eu cigelie voor hein geene wag rdc ,
Beene kracht hoegenaamd tot troost en gerusttleiling vim
zijn hart hebben ; en juist om die reden behoort hij
het eerflc allernaauwl_curigst te endcrzo&me
mi en terg
dien einde te vragen, van waar heeft de Chr ster; zin
E mrgeiic? hoe kwam het, als gefchrift, in de werc:d?
is liet als zoodanig nu nog , gelijk liet ooriro :gil :elijlt
gefchreven werd ? werd het gefchreven , zoo als liet
wezenlijk in den naam van God het eerst verkondigd
werd? hoe bleek het ooit, dat het niet rept als openbaring werd verkondigd? war overtuigde de tijdgenootcn
van ,JEZUS, dat hij een Leeraar was van God gezonden ?
en heeft, het geen hun daarvan overtuigde, die zelfde
kracht nu nog voor ons, na dat wij van de geloofwaardigheid der Euangeli'e- verhalen zijn verzekerd? — Deze
leiding, dit onderzoek, en den voldoenden uitflat daar
Helde zich dc Recenfent voor te zullen vinden in het-van,
bovengenoemde werk van den Hervormden Leeraar en
Criti%yen Wijsgeer BEKENN. De Vertaler van hetzelve
die openhartig en dankbaar erkent , door dit gefchrift
uit eigene angstvallige onzekerheid verlost te zijn, en
het;
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hetzelve den zulken zijner landgenooten vooral Zan te
bieden , wier gemoed door twijfelingen over het won.derbare en bovennaturelijke in het Eua;agelie gofchokt
Wordt, maakte door die verklaring des Recenfents ver
bleef hij bij zijn-wachtingolríjke.Ng
vermoeden, wanneer hij in des Schrijvers voorrede las:
„ bij de voorondcrlfelling van 'smenfchen zedelijke on,, volmaaktheid kali , over liet algemeen , alleen de
voorífelling houdbaar worden , dat de Godheid in„ rigtingen ter bevordering der zedelijkheid gemaakt
„ hebbe." fIij vond ook juist die leiding tot het onderzoek , welke hij verwacht had , in de eerfle der vijf:
tien afdeelingen , waarin dit werk verdeeld wordt: maar
bij dat onderzoek zelf, in de tweede afdeeling, naar re le2rifeen voor den boogertn oorfpro,ng der Christelijke religieie 'e vond hij zich dermate te leur geíteld, dat hem de
ganiche titel des boeks toen niet meer dan een ijdel voor m
denfpel fchecn. Ilene korte opgave van den inhoud
zal genoegzaam zijn , om dit den Lezer dezer ,ec'nfié
te doen gevoelen. I. IIet niet voldoen aan de zedewet
doet den mensch naar den wetgever vragen , of dezelve
ook vcrzoenelijk ware , en alzoo naar religie omzien.
Naturelljke religie is de voorflelling der Godheid door
de zuivere reden, als heilig, regtvaardig en algenoege
naam: snaar deze voorftelling bevredigt niet; 'er wordt
eene boven;:atureliike of geopc; hgerde religie gevorderd,
die de Godheid als toegevende en verzoenelijk voorstelt
voor dc zedelijke onvolmaaktheid, en die hare taal rigt
tot het hart en de verbeelding. Zulk ceue is de CVrrisa
Lelijke, die , door de fehoouite beelden van Gods genade voor den zondaar , tot het hart eis de verbeeldin g
spreekt. H. De Goddelijkheid van haren oorfprong
blijkt geenszins voldingend uit de zuiverheid der lsuangelie-leeringen , noch ook beflisfend uit de onmftanó
digheden vats derzelver predikingy ; ook het bewijs uit
de wonderen is niet geldig : „ want NB. indien won•
deren gebeurtenisferi zijn , die uit geerre natuurwet verklaard kunnen worden , dan ken ook geen
getuigenis dezelve waarfchijnelijk maken. Zal
iets historisch waarfchijnelijk zijn : dan moeten wij
„ ons ook , volgens de wetten der ervaring , vatt.
^, desicll's mogelijkheid overtuigen kunnen. I let te„ gendeel wordt hier echter uitdrukkelijk vooronder
field ea d ardour de waarfchijnelijkheid der won
-
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deren te gelijk weggenomen. Dit valt zoo zeer in
„ het oog , dat het met regt vreemd moet voorko„ men, dat denkende mannen nog nieuwlings iets op dit
bewijs hebben kunnen rekenen." Het zelfde geldt
omtrent het bewijs uit de voorzeggingen. 'Er zijn alioo Beene algemeene ioorrverpelèjke bewijzen voor de
Goddelijkheid der Euangelieleer voorhanden, noch kun
'er ergens zijn. Daartegen is 'er een onderwerpe--aen
lijk, voor elk, die hetzelve gevoelt, bellisfend bewijs voorhanden, en dit is — ELKS EIGEN GEVOEL ,
11ÁT DE EUA:NGELIELEER GODDELIJK MOET ZIJN. Ill. Alles in de verklaring van het Euangelie moet dus ook tot
liet gevoel gerigt worden , en alle deszelfs verhalen en
gebeurtcnislen moeten niet natuurkundig beíchouwd ,
Tiaar alleen voor de verbeelding als zinnebeeldig opge
vat, worden. Alle andere wijzen van fchriftverklaring
zijn onvoldoende. Even als men de openbaring van
1oAVVEs en den brief aan de Hebreëis mythisch en dichterlijl: heeft opgevat , alzoo behoort men ook tot
Mythen , Pliilo/opkeinen en dichterlijke tale terug te
leiden het overige gedeelte des Christelijken wetbocks.
1V. De Godheid komt in hetzelve voor, zoo als zich
baar beeld , door de zedelijk g;obiedeiitie Reden en dc
daarop gegronde gevoelens, in ons verwekt. V. In d
Schepping en de Voorzienigheid worden liefst iniddeloorzaken voorbijgezien , omdat alzoo liet hart meer
wordt getroffen. „ Daarom moeren 'er ook wonderen
in elke Religie voorkomen , gelijk toeval of d&rnorrs
in elk heldendicht." VI. De geschiedenis van het
zedelijk verval is Bene poëtische voort elling van den oor
zedelijke onvolmaaktheid. VHI. ADAM i5-fprongde
bet beeld eener menschheid , zich aan neiging en lust
overgevende ; hier is niet meer dan Mythus , waarin
ook een boos wezen voegt. VIII. Gods betrekkingen
tot den gevallen menseh zijn zoodanig, dat de mensch
in hem als wetgever, God, den Yndd?r, maar ook in
hein, als ons , ondanks onze onwaardigheid, gelukkig
;villende maken , den Zoon, en tevens in hem als dien
die ons zonder deugd niet gelukkig maar ook tot deugd
bekwaam wil maken , den Geest , gelooven moet. IX. Het
idé van God onzen behouder draagt het Euanoo-elie. op
CHRISTUS over, die de vertegenwoordiger is van God, als
gevallene menfchen aannemende , en tevens de vertegenwoordiger van eene volmaakte menschheid; maar die ook
een
-
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een wereldverbeteraar of MESSIAS is , gelijk de geest
der Profeten zich denzelven heeft voorgelleld. X. De geboorte van JEZUS was de verfchijning van dit ideaal,
waarbij in al het wonderdadige aan geene daadzaak
hoegenaamd moet gedacht worden. Dit geldt ook van
zijne wonderen , opflanding en hemelvaart. „ Daar
„ eene volmaakte menschheid het eindoogmerk der geheele
„ fchepping is , en daar alzoo de grond van alle ver„ anderingen in de natuur, zoo ras zij volgens wetten
„ der vrijheid bedordeeld wordt, in dit ideaal moet ge.
„ zocht worden: zoo kan ook, in zoo verre, in de be„ oordeeling der verfchijnfelen, op de wetten der ervaring
„ of ondervinding geen acht geflagen worden , offchoon
„ men tevens deze veranderingen , buiten opzigt op dit
ideaal, geheel overeenkomflig aan de wetten der er„ varing verklaren moet. Wordt nu dit ideaal in de
dadelijke wereld ingevoerd: zoo moeten te gelijk alle
„ gebeurtenisfen als bovennatuurlijk voorge(Ield wor„ den, en aan hem , die eene openbaring gelooft, als
„ wonderen verfchijnen." Voor .zoo ver de gevallen
mensch een Godsgezant behoeft, kan het geloof in
CHRISTUS als zoodanig noodzakelijk gemaakt worden;
„ wilde men hetzelve tot een voorwerp van een histo•
risch geloof maken : zoo zoude, om van het nadeel,
„ 't welk dit der zedelijkheid zoude aanbrengen, niet
te gewagen, een geloof van ons gevorderd worden,
welks voorwerp geheel niet gekend kan worden."
XI. De weldaden, aan jezus te danken, zijn — de roeping van den mensch door God tot levendige kennis zijner beftemming — de hoop op vergeving en belooning
— de bij(Iand van Gods geest — het eeuwige leven.
XII. De voorwaarden van deelneming aan deze welda.
den zijn — eene levendige vertegenwoordiging van het
ideaal der volmaakte menschheid, dat is, het geloof in
den Zoon van God — eene eigene ítreving daarna
door boete en bekeering — en de volharding hierin.
XIII. De middelen daartoe zijn — het vasthouden aan
dit geloof — het aankweeken eener heldere gemoedsgefleldheid ~ het gebed. XIV. De kerkelijke vereeniging
zou onnoodig zijn bij Bene onverzwakte menschheid.
De kerkvan CHRISTUS moet algemeenn voor alle ftanden en
tijden, een in zedelijke grondftellingen, heilig in doel,
vrij in de ífreving naar dat doel zijn. De flaat kan bepalen, hoe Bene religieleer niet verklaard zal worden. OnVV3
ver -
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eranlerlijk blijven de grondtellingen dezer kerke.,
Openlijke Godsvereering — de Doop, ook aan kird e.
wn te bedienen, fchoon fl:rijdig met het doel van deszelfs inftelling — en het H. Avondmaal, ten teeken der
voortdurende kerkelijke verbindtenis ingeíleld, zijn de
middelen ter inftandhoud.ing der kerke. XV. De uitvoerelijkheid der zedewet van het Evangelie, aan f'aat.
kunde en koophandel getoetst, wordt hoogst bezwarelijk bevonden, maar toch als onontwijkbaar aangedron.
gen. •— Drie aanteekeningen fluiten het werk. No. i.
behelst een gefprek over het zedelijke bewijs voor het
beftaan van God. No. 2. beftrijdt het gevoelen van
LEIBNITZ: „ dat de bijkomende zwaarte van beloonin,
„ gen en ftraffen dell wil Hechts bewegen , doch den
„ grond der beflisfing niet behelzen." No. g. vcrde,
digt het begrip van KANT over den ftant, als Bene verbindtenis van menfchen tot eenen regtmatigen dwang.
Wat is nu , bij een overzigt van den inhoud dezes
gefchrift5,de titel des hoeks anders, dan een ijdel voordenfpel? Wat toch valt 'er nu te begrijpen van de Goddelijkheid des Christendons? -- voor den Rece fent niets
hoegenaamd. De onvolmaakte menschheid behoeft Goddelijke gerustftelling , d:íárom mag zij het dadelijk aanzijn dier gerustf'elling onderftellen ; -. ]zij vindt ge.
rustflelling in het Euangelie, dáhírom ivag zij het voor.
Goddelijk houden ! -- Geen menfehelijk vernuft zou hetzelve dan hebben kunnen verdichten? -- Maar wat is
liet warelijk meer , dan verdichtzel, wanneer men in al
het bovennaturelijke van deszelfs gefchiedenis aan geene daadzaken mag denken ? Het fchijnt den Reeenfent
ten minihen alsdan niet naeer dan een Mythus of Philofsphemen, even onwezenlijk als ecnige gedaanteverwisfeiing van OVIDIUS , en dus een bloot voortbrengzel van
dichterlijk vernuft. blaar indien men al. tot zulk .eene
opvatting kan komen , dan zit men warelijk met de gefchiedenis van het Euangelie niet minder verlegen, data
men zich gevoelt, wanneer men met een voLNE hetzelve voor een a/èrononisci: voorílel wil aannemen van
den zonneweg, of van de zon, geboren uit de miry d..
en zeer veel lijdende onder den fchorrpioe;a en fchutte:
En is de gefchiedenis van liet Ee an elic volfliekt niet
weg te redeneren , hoe dan bij mogelijkheid gebleven
buiten het historifche, het welk men niet in aanmerking
wil nemen? --- Recenfe,:t vindt zich geel &ongczi te herha-

GODDELIJKHEID DES C1 USTENDOMS.

667

balen, dat de Goddelijkheid des Christendoms hem door
BEKENN gansch onbegrijpelijk zou gespaakt zijn, indien
hij deszelfs geheele redenbeleid had moeten aannemen.
Deszelfs wederlegging zou echter de grenzen eener be
oordeeling ver te buiten gaan, en mag ook wel onnoo.
dig geacht worden : of zou iemand een gefchiedkundig
betoog willen lezen, dat JEZUS geen mythisch beeld ge
maar de waarachtige middelaar tus/chen God-wcesti,
en der, ;; ; s, de menseh ezus Christus, die krachtiblifk
ïes'eze;; is te zijn de Zo.m .Gods, naar den geest der heiligreal i; g> , ui: de opJ1 szrdi;zg der dopden; daar toch alle p-edikialg ijdel , ijdel ook clle aelaof zou zij,z, indien hij niet
p1pgewed:t mare; volgens de taal van den Ipossel -1
,

Oratio de ingenuo Poëfeos i-Iebraicae
{tuc'>ia, nostris temporibus magnopere comniendando.
&c. íác. I ardervici, apud E. 7^ hof: 4t0. 51 pp.

1. H. PAREAU,

D

c I eb-eeu vfche Letterkunde , en wel inzonderheid
de beoefening der oude Hebreeuwfche Dichteren,
vindt , in deze fraai .gelfielde Inwijingsrede van dei
I InogIeeraar PAREAJ , eene lezenswaardige aanprijzing.
Hij verklaart zich daarin rondelijk voor eene vrije behandeling dier voo.rtre ;olijke dichtstukken, die in onzen
I- ebrcet:vwfchen Bijbel voorhanden zijn, Maar wil die
v.iihcid 'beh^o lijk bepaald, en de geheele geleerde beae_eni.ng derzelve zoo ingericht hebben , dat de grond
Godsdienst 'er niet bij tijde,-lervandGopbe
sn ar veeleer hare Goddelijke waarde 'er door ge(Iaafd
weide.
Eenen vrijez beoeefeszaar der Hebreeuwfche Dichtkunde
noemt hij den zoodani gen, die, door natuur en koest
gcvo: nod, eel ^lzoo wél vcorzien van alle , in een goed
uitlegger dezer B jbel{chriften, vereischtc bekwaauilleden , zich met goeden witslag bevlijtigt , om alle de eigen
epen en fclhoonheden van de daarin voo handen zijn--fch
d e dicht n'.tken regt te vatten, en anderen te doen ver
gevoelen. Deze befchrijving wordt vervolgende-ílane
verder „>itgebrcid en verklaard. De Hoogleeraar vordert dan voor alle dingen zeker foort van natuurlijke
íchranderheid , doorzicht en gevoel van het dichter.
lijk ichoone, en wil dat gevoel opgewekt en aangekweekt hebben, door liet lezen van Griekfche en LaVv4
tijn-

-
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tijnfehe Dichters; en wel voornamelijk der eerstgenoem•
den. (Hadden de Noordfche Dichters , vooral OSSIAN,
ook niet wel moeten genoemd worden ?) Hij laat daarop eerre befchrijving volgen van de uitgebreide kun
zich , door vlijtige oefening , be--dighen,m
hoort eigen te maken. Hiertoe brengt hij grondige kennis der I Iebreeuwiche taal , en de aanverwante dialecten , inzonderheid de Arabifche; vertrouwdheid met de
Arnbifche Dichters; en geleerde uitlegkunde , die in
tiaren wijden omvang zeer veel bevat , waardoor men
zich in de tijden en om{iandigheden der oude Dichteren leert verplaatzen , en in den geest, zin en niet
moet trachten, als 't ware , in tc-nigvaelkdrz
dringen. De vrije beoefenaar der Hebrceuwfche Dichtkunde moet zich, hierin , naar de vorderingen en behoeften van den tegenwoordigen tijd, onpartijdig richten.
Men vindt nog vele uitleggers van de Schriften des
Ouden Verbonds, die dezelven , zonder de regels eener
goede Critiek daarbij in acht te nemen, alleen Theoloisch lezen , om 'er hunne leerílellige begrippen door
ekrachtigd te vinden; terwijl anderen, door misbruik
der hoogere Critiek, zoo als zij ze noemen , alles los en
wankel maken, en, door nieuw uitgedachte uitlegregels , het Goddelijk gezag van die eerwaardige overblijf
oudheid geheelenal wegverklaren. Voor beide ui--felndr
terilen wil de Redenaar gewaarfchouwd, en alleen den
altijd veiligen middelweg in dezen bewandeld hebben.
Zoodanige vrije beoefening der Hebreeuwfche Dicht
wordt nu, in het tweede deel dezer Academifche-kunde
rede , ten derkften aangeprezen: en wel vooreerst om de
menigte van gepaste hulpmiddelen , die daartoe in onzent
tijd voorhanden zijn. De oude Literatuur is nog in
bloei; de fludie der Oosterfche talen ontvangt van tijd
tot tijd groote aanwinílen, en die der Critiek en Uitleg
maakt, door onderfcheidcne ontdekkingen , en-kunde
den roemwaardigen arbeid van voortreffelijke mannen,
nog Heeds aanmerkelijke voortgangen : van welk alles
nog veel. partij te trekken is. — Hierbij komt de aangenaamheid en verhevenheid van die beoefening, waarover
fommigen, alleen uit onkunde, of uit gebrek aan het
regte gevoel, ongunfl:ig denken, en ongepaste vergelijkingen van de oude Griekfche en Romeinfche Schrijvers
niet de Oosterlingen maken. -- Allermeest evenwel
behoort die beoefening aangeprezen te worden , nit
hoof
-
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hoofde van den gewigtigen invloed , dien zij hebben
kan , en , wel ingericht zijnde , zeker hebben zal, op de
eerbiedenis en handhaving van den Goddelijken oorfprong
en onberekenbare waarde van die oude oirkonden, als
behelzende hoogst fchatbare bijdragen tot de kennis der
geopenbaarde Godsdicnstleerc , als daar zijn de overheerlijke dichtstukken van David, Jefaia, en den Schrijv e • van job.
Dit maakt den voornamen inhoud uit van deze Inwijingsrede , die met gepaste Aanípraken , naar de orde van
den dag, wordt befloten. Wij wenfchen de Gelderfche
IIoogefchool geluk met zulken begaafden Opvolger van
den uitmttntenden W1LLaJET, van wiens geleerdheid en
edelen íinaak zij zien veel goeds mag beloven.
Verhandeling over de waarde van en de verfchuldigde achting
voor den openbacren Godsdienst. Gevolgd naar liet Iloogduitsch van C. G. RIBBFCK. Te Utrecht, hij de \Ved.
J. van Terveen en Zoon. I805. In gr. Svo. Ioo B?.

erinnert zich, bij dezen titel , vier T/erhandelingen over de oorzaken van het verval in den openEerdienst, en de middelen van deszelfs herjtel, ter
benatnoording eener Prijsvraag van een Gezelfchap Vrienden van Godsdienst en deszelfs openbare oefeningen te Ley-

M
baren

den, gefcllrev'en door J. VAN GEUNS , G. J. VAN RIJSWIJK,
J. BROUWEPR en F. VAN TFUTEar. De Eerw. RIBBECK
beeft, in deze kleine Verhandeling, ook de voornaamile
oorzaken van het verval in den openbaren Godsdienst,
en Benige gepaste middelen van herftel , beknopt en duidelijk aangewezen. Zij verfchilt hierin van de boven
dat de waarde, welke de openbare Gods--genomd,
dienst, voor ons , bezit , en de achting, welke wij aan
denzelven verfchuldigd zijn, opzetlijk wordt bewezen,
en daaruit de verplichting , ter waarneming van deze
heilrijke iniielling, wordt afgeleid. 'Er kwam in dit
Itukjen liet een en ander voor, 't welk den Hoogleeraar TIN cA , deszelfs Vertaler , niet toepasfelijk fcheen op
de kerkgebruiken en misbruiken bij 't Hervormd Kerk
en ontbrak daarentegen wel 't een en an--genotfchap,
der , waarover nog iets meer , naar dc behoeften der
Hervormde Gemeenten, diende gezegd te worden. 'Er
is deswegens uitgelaten , 't geen geoordeeld werd deze
niet
tv 5
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niet zoo zeer an te gaan, en 't ontbrekende ,ngevuld
zoodat dit fl:ukjen meer navolging , dan vertaling, is
geworden.
Het bepaalt zich tot deze twee vragen: of 'er bet
nlcnsclidom aan gelegen ligge, dat de openbare Godsdienst ïn achting ftaa en in fund gehouden worde? en
in hoe verre de grond van cie afnemende achting voor
den openbaren Godsdienst wezenlijk in den openbaren
Godsdienst zelven te zoeken zij?
Tot beantwoording der eeríte vraag, wordt over i1e
gewigtig doel van den openbaren Godsdienst voortreffelijk -gehandeld ; en wel bijzonder over deszelfs drie
hoofdoogmerken, onderwijzing des verf„ ttds in gods^dienflige en zedelijke waarheden., plichten. en verwa.ch
tingen, fcichting en opwekking des getroeds tot godsdienflige en zedelijk goede gezindheden, gevoelens, befluiten en handelingen, en eindelijk de openbare belijdenis onzes geloofs en onzer godsdienftigheid, of de openJijke erkentenis der .menfcheiijke af'hangelijkheid van
God, en der verplichting, om God, als opperi en Wetgever, als Heer en Regeerder der wereld, en als deze
rechtvaardigen Richter en Vergelder, door gehoorzaam
vertrouwen te eeren. Men behoeft, in de daad,-heidn
niets meer te doen, dan , gerustelijk , op deze oogmerken der kerkelijke Godsdienstoefeningen te wijzen, om,
deels, de meening van hun te wederleggen , welke de,
in onze dagen, doorgebroken minachting voor den openbaren Godsdienst voor iets geheel onbeduidends en onverfehilligs houden, of wel voor eene lofwaardige uit
vrucht der toenemende befchaving en ver--werking
lichting des mensehdoms uitgeven, maar ook, deels,
om zoo wel de aanfpraak, welke de openbare Godsvereering op de achting van welgezinde tijdgenoten heeft,
rils insgelijks ook de nanier en wijze , op welke deze
achting moet bewezen worden , nader na te gaan en te
bepalen.
Ten aanzien der tweede vraag, wordt eerst ontegenzeggelijk bewezen, dirt de klachten over ondoelmatigheid en íhijdigheid der gewoone godsdienstige inrichtingen, met het oogmerk van .den openbaren Godsdienst,
voor een groot gedeelte'onwaar, often minften overdreven
zijn , terwijl het uit algemeen bekende daadzaken blijk baar is, dat het geenzins overal, zelfs niet eens op de
meeste plaatzen, en dus over het geheel, tiet de open-
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bare Godsdienstoefeningen zoo gelegen is, als men
voorgeeft , om 'er zich met goeden fchijn aan te onttrekken ; vervolgends aangetoond , dat de ingebragte
bczwaaren ten eenemaal onbillijk en overhaast zijn , als
gegrond op voorwendzels, die het licht niet kunnen
verdragen. De Schrijver flaat toe , dat de openbare
Godsdienst, op verlcheldene plaatzen en in vele Ge
opzicht tot verfcheidene bijzondere ge--ment,
bruiken of inrichtingen, niet geheel zoo gefield is, als
de volkomene bereiking van het oogmerk der openbare
Godsdienstoefeningen wel zou vorderen. Wel verre
echter, dat men daarmede de fleeds toenemende minachting voor den openbaren Godsdienst zou mogen recht
kan alleen deze gevolgtrekking uit zoodanige-vardigen,
waarneming afgeleid worden: de openbare Godsdienst is
niet, gelijk hij behoorde te zijn; derhalve moet hij verbeterd worden. Over zulke gebreken, in de wijze van het
gezang, de voorlezing, van Gods Woord, het gebed en
de leerredenen, en onderfcheidene uiterlijke belemmeringen en verfloringen van de waare oogmerken van den
openbaren Godsdienst, en de bijvoeging of inmenging
van dingen , die van geheel ander Poort zijn , worden
zeer gepaste en vrijmoedige aanmerkingen gemaakt, die
wij van harten wenfchen dat door allen , die iets tot
verbetering zouden kunnen toebrengen, mogen ter harte
genomen worden. Daar ondertusfchen de hoofdoorzaken der geringachting en verwaarlozing der openbare
Godsdienstvereering dieper , en in geheel andere dingen ,
dan in de ontevredenheid met menige, anderszins gebrekkige kerkelijke inrichtingen, liggen, dient 'er tevens,
ook van andere kanten en op andere wijzen, gewerkt te
worden , om velen, die zich uit ligtzinnigheid ,ijdelheid
en allerlei vleefchelijke gezindheden, aan de godsdienilige vergaderingen onttrekken , 'er, uit achting voor
harne bef emming, en allezins plichtshalve, prijs op te
leeren Rellen. Gepaste opwekkingen , daartoe betrek
kelijk, maken her flat uit van dit lezenswaardig geí'chrift.,
,
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Verhandelingen, bekroond spet den Prijs vn ^a het Legac t
zaan J. MONNI LIOFF. J 'de Deel, ijle Stuk. Te /11efierdam, bij L. van Es. in gr. 8vo. 176 131.

D

e Beftttnrders van liet Legaat van nioNNU,xoNr, de
volgende belangrijke Prijsvrage opgegeven hebben(e : „ De I3reukfnijding, als de laatfie toevlucht der
kunst, ter opheffing van Beklemming erkend zijnde
vraagt men : i °. Welke werktuigen zijn daartoe
van de vrocgfte tijden af tot op heden , uitgedacht ,
en welke wijze van kunstbewerking, onder veelti
,,anderen , daarmede verricht bij Liesch- en Dijti..
breuken , verdient bij dezelve , voor de eenvou„ dig(le en veilig(te , en dus voor dc beste wijzegehouden , en ;als zodanig nagevolgd te worden
„ a°. Welke uitzondering en bijvoeging han en moer
„ echter een algemeen voorfchrift daarbij lijden, in ge •
„ vallen en omilandigheden, die de Breukfnijdin za„ menge(leld waken , naar de onderfcheidene , en uh
„ de verfchijnfelen beoordeelde, aart en oorzaken der Be„ klemmingen?" — is dezelve door den Heer r. J. HAVER
DROESE, Jinat. & Chirurg. Lestor, &c. te Dordrecht,
zoodanig voldoende beantwoord , dat aan denzelveri
de Gouden Eereprijs toegekend werd, en, gelijk ons
bij de doorlezing dier Verhandeling is voorgekomen,
met zeer veel grond; daar de Schrijver, in deze eerfle
vrucht van zijnen letterarbeid , allezins blijken gegeven
heeft van kunde en belezenheid , die ons ook een gunítig vooruitzicht opleveren van zijne toekomende werkzaamheden. Zoodanig Werkje intusfchen niet vatbaar
zijnde voor eenig uittrekfel , achten wij te kunnen vol('aan met onzen Lezeren den hoofdinhoud op te geven.
--- Na cane korte Inleiding, in welke de Schrijver, zoo
uls gemeenlijk de gewoonte is , blijft ftiltlaan bij het nut
en gewigt der Vrage , en vervolgens bij de wijze , op
welke hij gemeend heeft die te moeten oplosten , verdeelt hij zijn Antwoord in drie bijzondere Afdelingen;
van welken de cerite handelt over de onder 1eheidene wijzen
an Preuk/nijding bij eene beklemde Lieschbreuk; over de
verkenigen ,welke men, van de vroegte tijden af aan, daar
ce uit r.cht; en eindelijk , over de keuze, uwcl :e de 1lee/mees-
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ter tot tie operatie der Lieschbreuk doen moet; in de twede
bepa<<lt hij zich voornamelijk tot de uitzondering en bijvoeg ing, aan welke de Breukfnijding, in za _tnengefielde omandigheden , rift de tegennatuurlijke hoedanigheden der
ingewanden oor rengelijk, onderhevig is; waarop in de derde eindelijk de operatie der beklemde Dijebreuken onder
wordt; bij alle welke onderzoekingen de Opflel--zocht
Ier ,, niet alleen van de vroegere, maar ook van de latere
Schrijvers , een zeer gepast gebruik heeft weten te maken. Jammer is het ondertusfchen, dat dit Stukje, behalven die , welke op de laatfle bladzijde aangeteekend
zijn , nog buitendien zoo vol drukfouten is : LEDERS voor
LODER, DIECHEL voor n1ECKEL , en dergelijke meer,
kunnen hetzelve waarlijk niet tot fieraad ftrekken.
Brieven, uit de Hoofd/ ad en bet binnenffe van Frankrijk,
van Di. F. L. iMii- lcr., Domheer in Hamburg, Mede
ver fcheidene Geleerde Genoot/èháppen in Duitsch--lidvan
land en Frankrijk. Uit ;iet Hoogduitsch vertaald. Ijle
Deel. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1805. In gr.
,
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p het leezen van MEIJER's naam herinneren wij ons
Donmheers voorij; Werk, onder den Titel
van
in
tegenwoordigen toeti and gejchetst ,
an 't welk wij met dubbel verdienden lof, zo wat liet
Werk zelve als de 1Vederduit che Vertaaling betrof, gefnrol.en hebben (*). Wij vergezelden hem toen op eerie
tweede Reize na Frankrijks 1 Ioofdflad, welke hein gelcgeniieid gaf tot het máaken van veele vergelijkingen
tusfchen die Stad en Frankrijk in 't algemeen, ren jaare

aan diens
O Parijs
zijtwen

f

-

1733 en Ií84 en 1796. De thans voor ons liggende
Briez'en uit Frankrijk zijn gefchreeven in den zomer van
18oi. Dit tijdsverloop tot den jaare 1805 zou eene eenigzins ongunllige opvatting kunnen baaren , wegens de
befchrijving van een Stad en Rijk, welke in dien tusfchentijd weder veele en zeer aanmerkelijke veranderingen ondergaan hebben: dan wij worden vermaand ,
dat het Werk „ overgezien en vermeerderd is in het
begin van het jaar 18o3." Zulks brengt ons nader aan
on-

(*) Zie onze Vadert. Letteraef. voor z798. bl. 27I en voor
t:99. bl. 454.
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onze dagen; en, fchoon, 't geen uit de pen eens zo
onderhoudenden Schrijvers vloeit, het tijdsverloop Benig_
zins zou doen over 't hoofd zien, verheugen wij ons
wegens die overziening en vermeerdering eens Werks,
't geen een Vervolg op het evengemelde mag heeten , en
uit des Schrijvers Dagboek in de gedaante van Brieven
hervormd is.
De eerfte drie Brieven behelzen de Reis na Frankrijk,
met ter loopfiche aanmerkingen , voor de Omwenteling
niet gunftig, zo ten opzigte van de weinige Nederlandfche plaatzen , hier aangeroerd , als van ,ontwerpen en
Brusfel; bovenal beklaagt zich de Reiziger over de liegten onbruikbaarheid der wegen: dan dit wordt afgewisfeld door het gezigt van welbebouwde velden in T71aanderen. In Valenciennes zag hij veel opluikens, in vergelijking met het vertoon in 1796. Het was in het Posthuis te dier Stede, dat hem in .Frankrijk de eeríle In
croyable bejegende , in liet volle kostuum der Journaal
hij op deezen trant afbeeldt: „ De-karictuen,d
zoon van het Posthuis maakte de hoheurs van zijn arm.
hartig logement, en fpeelde met nog minder gefchiktbeid In lofredenaar der tegenwoordige Regeering. Kor
als hij zeide, en zijne kleeding uitwees,-telings,zo
was hij uit la , grande et belle Ccp tale „ de groote en
fchoone Hoofditad" weder te rug gekomen, en drukte
met woorden en gezigt zijne verrukking over dit paradis
tern dire „ aardsch paradijs " uit. Nlet de kin in zijn
dikken halsdoek woelende, dan eens de hairvlegten
over zijne , 'er blaauw onder weg komende, oogen trekkende , dan eens de Landen voor in de broek fteekende, — want dat is tegenwoordig het hoogfle der ongeleof jke mode! — zeide hij : on voit pourtant que peu h
peu les tems antiques reziennent; „ men ziet toch dat de
oude tijden allengskens wederkeeren." I Iet klonk belachlijk genoeg , deezen aartsmodernen knaap van de
Antike te hooren ítamelen. Een zijner freres d'armes
„ wapenbroeders" in het fchermen en danfen had hem
juist even eenen ccip d'armes „ een loot met het rappier" In het oog gegeeven, welk daarvan het eereteken droeg; mais, zeide hij, it faut Bien ainft fe delasfer
vn peu de 1'ennuyeuf poiitique de ce pays -cl; „ maar
„ men moet zich wel op die wijze een weinig van
„ onze verveelende politieke verzetten." --- De lust
verging mij om hem verder over zijne politieke te hooren.
-
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ren." — Met veel genoegen aanfchouwde hij de werk

zaamheid van de uit den krijg te rug gekeerde fcldaa
ten, op last van BONAPARTE, betlerrid tot het valtooijen van het kanaal van St. Oueratin.
De flégtheid der wegen , het gebrekkige der rijdtuigen, wordt vergoed door de hulpvaardigheid en beleefd
hier aartig tegen de Duitfékers,-heidrPostkng,
zeer ten hunnen voordeele , overgefteld. De reisontinoetingen verhaalt MEIJER op eenen zeer onderhouden.
den trant.
Met den vierden Brief bevinden wij ons in Parijs,
waar het Bezoek van LODE%IJK , Koning van Etrurien ,
hem fchrijffloffe verfchaft. — BONAPARTE, ZO Veel
afgebeeld , zo dikmaals befchreeven , trok en-vuldig
trof zijne gezette aandagt wij neemen eenige zijner opmerkingen , dien grootera Man betreffende , over ; te
sneer, om dat ze zo zeer verfchillen van de door andere
Reizigers gemaakte, en, onzes inziens, meer met zij
dagden ftrooken. „ Zijn eenvoudig uiterlijke harmo--ne
nieert met zijne grootheid. Van blinkende Generaals
uniformen omgeeven , draagt hij zelf gewoonlijk de een
Officiers uniform der Lijftvagt, zonder goud,-voudïge
zonder afzetzel , zonder vederbosch op den hoed. — Gij
weet ik phyfiognomifeer niet, en slechts ongaarne maak
ik bij dezen buitengewoonen Man eene uitzondering. —
Twee uuren lang zag ik hem de eerfte maal op de Parade.
I lij fcheen wij zeer opgeruimd. Met eene ongedwonge
houding en vriendelijk gelaat tradt hij uit zijne vertrek
dit eerste oogenblik zag ik alleen deft-ken.I
Mcnsch; — dc Held ftondt toen voor mij, als BONAPAR.
in, van zijne krijgslieden omgeeven, op de monfterplaats
Itaan bleef. Hier fcheen hij mij anders toe, dan kort te
voorets; ik wil niet zeggen beter, maar met meer uitdruk
hij is, en voor mijne minder gefpanne-kingvahet
Een hoog zelfverbeelding dagelijks meer wordt.
gevoel zijner grootheid en zijner kracht verheft zich op
dit breede opene voorhoofd, met eene vertrouwende gerustheid vermengd, welke elke bezorgdheid voor zijn
leven verlochent, waarmede hij van buiten met bajonetten omringd wordt. Vaste zelfflandigheid. des Regentenkarakters (laat onmiskenbaar aan dit manlijk voorhoofd.
De blik van het diepliggend oog, 't welk kort te voóren
vertrouwen toelachte, ftraalde nu fterker; bet was de
blik
:

-

---
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blik des Krijgshelds en des Staatsmans. Om den fijn
gefneeden mond, de kenfchetzende trek van dit gezigt,
zweeft, wanneer hij tegen vrienden en bondgenooten zich
opent, de lach der zagtheid en verdraagzaainheid; maar
de ernst des Legerhoofds , de trotschheid des Magtigeu
zwelt dezen mond, wanneer hij gebiedt.
Wanneer
BONAPARTE bij de gelederen zijner Krijgslieden in een
maatigen draf heenen rijdt — en hij rijdt fchoon — vouwt
het voorhoofd zich ernftiger, het oog ziet grooter en
vaster, niet korte woorden en ongedwongene ligte lijngering der hand geeft hij tekens van afkeuring of eenig
bevel, zonder zijne geruste zitting en houding daarbij
te veranderen. Zonder door geftalte, door houding en
door fpraake indruk te maalsen, verwekt hij, zelfs door
dit eenvoudige en ongedwongene van zijn geheele wezen,
eerbied; en meer dan één aan het Hof rijp en oud'geworclen Staatsman , zeide een Gezant tot mij , toonen
zich verlegen en eenigzins onthutst, wanneer BONAPAR
hen in het openlijk gehoor van het Corps Diploma.-TE
tique aanfpreekt. Zijne taal en wijze van uitdrukking
is in even dezelfde maate toegenegen en vertrouwen wek
tegen eenige andere Gezanten van kleinere Staaten,-kend
die• hij bij het gehoor uitkipt, en hen, als in het voorDe
bijgaan, elke reis een vriendelijk woord zegt.
toeliand zijner gezondheid !heen mij beter toe, dan ik
naar het zeggen verwagt had. Zijn fcliielijke gang,
zijn handig klimmen op het paard had niets van de uit
zwaarmoedige of het sleepende eens-puting,vahe
door zieklijkheid en inípanning in den oorlog gebogenett
lichaams , gelijk men ons het zijne befchreeven heeft. —
Ook de eenigzins Italiaanfche kleur van zijn gezigt ifak
ditmaal af bij zijn kort opgemaakt zwart hair, en was
bleek, doch niet zieklijk. Zijn lichaam is mager; maar
zijne fpieren duiden een fferk zenuwgeflel aan." —
Hoog loopt hij niet BONAPARTE, clie toen aan de wereld
den Vrede gegeeven hadt. De befchrijving van diens
ontkoming des ijslijken voor hein bettemden moordtuigs
is treWelijk.
In den Tuin der Tuillerien kunnen wij ons met MEIJER
niet ophouden, noch hem vergezellen in zijne omzwervingen door Parijs, „ de worstelplaats van oneindige
verítrooijingen, de markt der weelde , der zinnelijkheid ,
der eigenliefde en der baatzugt. Pari,Js was dit altijd,
bleef het onder alle stormen, en zal het íteeds blijven,
wel.
-
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welke uiterlijke vorm, welk een naani de Staatsinrichting van Frankrijk ook hebben mag." De leevenswijze
en geestgefteldheid te Parijs wordt in den vijfden Brief
toegelicht. — De zesde is aan Kunstbefchouwingen gewijd. Dagelijks brat de Heer MEIJER. verfcheide uuren
door in de Louvre, bij zijne vrienden en bekenden onder
de Kunfl:enaars, en bij hunne Meesterftukken; terwijl
hij de na Parijs gevoerde bewondert, en Rome gedeeltelijk, wat kunstvertoon betreft, in Parijs vindt. Hier
leeren wij de Kuuitenaars DAVID , ISABEY , GERARD ,
TAILLASSON , HUë , SAUVAGE , allen in de onderfcheidene
vakken hunner uitfteekenbeid, kennen, en worden door
hem ingeleid in het Mufèum der Fran f he Gedenkflukken.
Eene keurige befclirijving van Malmaifon wordt ver
een breed berigt van BONAPARTE , diens-vangedor
Huishouding en Leevenswijze. Met genoegen Itappen
wij met hem af in het Instituut van Opvoeding van Madame CAMPAN, en kunnen niet afzijn, eene bijzonder
daar voorgevallen , te vermelden. „ Door de-heid,
Opvoederesfe, de Onderwijzers en door alle Naare Medezusters in liet Instituut zeer hartlijk bemind , leefde
hier een jong Meisjen van den gelukkigflen aanleg, en
van een edel vrouwlijk karacter. Haare Ouders, die
voorheen welgezeten waren , hadden het ongeluk om
niet hunne zaaken in het achteren te geraaken, en zagen, dewijl zij het kostgeld niet meer voor Naare Dochter betaalen konden , zich genoodzaakt haar weder tot
zich in huis te neemen. De Tante van liet jonge Meisjes
gaat naar Mevrouw CAMPAN, betaalt haar het kostgeld
tot op den dag af, roept hetzelve, en kondigt haar de
treurige noodzaaklijke reden aan om het Inftituut te ver
haar in 't vaderlijk huis te moeten volgen.-laten,
Diep gebukt over het ongeluk haarer Ouderen en over
de fcheiding , welke haar voor de deur Rondt, van
de lievelingen haarer jeugd , gaat zij in de leerkamer
van heare klasfè om dezelve vaarwel te zeggen. Ontroerd vraagen deze alle na de reden van het onverwagte
affcheid, welke zij haar eindelijk met traanen in de ooggin
ontdekt. Alle verstommen, weenen, blijven de vertrek.
kende om den hals hangen. Doch eene van haar treurt
niet; zij denkt op een middel... IIet befluit is genomen.
Zij neemt haare gouden oorringen, werpt ze in haaren
ichorteldoek, en wekt haare Gezellinnen van deze en andere klasfee op, om foortgelijke bijdragen tot onderftettJ.ETT. z8og. rto. 15.
Xx
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ring der ongelukkige Vriendin te geeven. En wensch,

één wil bezielt haar allen. Elk levert 't geen zij heeft.
In weinig oogenblikken is geld, of de waarde van dien,
ter fomma van 4000 p. ingezameld. Met deze kleine
fchat ijlt 'het edele Meisjen naar de fcheidende -- „ dat
„ behoort u -- neem het! en blijf bij ons!" — Deze
blijft lang from, beflormd van haar innig gevoel van bewondering , van vreugde, van dankbaarheid — en van
haar onvermogen om haare dankbaarheid uit te druk•
ken. — Nu grijpt zij eerie fchaar, fnijdt eenige lokken
van haar fchoon hair af; „ ach !" roept zij, in de armen haarer Geliefden ; „ ach ! ik ben zeer arm ! Dit
„ is alles wat ik u kan aanbieden; neemt het, tot een
aandenken van mijn vuurigen dank!"
Het Nationaal Inflituut een en andermaal intreedende ,
vondt hij het zwakker dan voorheen, fchoon het niet
aan werkzaamheid ontbreeke. Van de voornaamste daar
werkzaame Perfoonen , zijne Vrienden , vinden wij
hier keníchetzen, als LACE PEDE, LA PLACE, DOLOIYIÉU , GaECOInE , SIEYES. — De Tuin der Planten;
veel vondt hij daar verbeterd , alsmede in het Mufeum ,
Waar egter nog veel ter volmaakinge overfchoot. Hij
zag daar der Leeuwen Moeder Conflance, eene zuster van
den ichoonen Afrikaanfchen Leeuw Marko genoemd ,
kort naa de geboorte van tweë Leeuwinnen. „De grootte
van deze jonge Dieren, op den eerílen dag van hunne geboorte, bedraagt, van de fpitze der fnuit tot aan den wortel van den flaart , i voet en duim Hamburger maat.
Deze zelfde Leeuwin wierp voor acht maanden, onder
-een vreeslijk gebrul, drie Leeuwen (thans hadt zij het
uur der finerte geduldig, zonder eenig geluid te geeven ,
doorgeflaan); aait deze Leeuwen hadt men de oorlogsnaamen Marengo, Fleurus en .7emnppe gegeeven. Elf
Weeken zoogde zij haarti jongen, welke zij vier maanden
gedraagen hadt, en gaf hen toen van haare vleeschportie
te vrecten. Onbehulpzaam liggen twee van deze welgenieste jonge Leeuwen van den Parijfchen Ilam , het groot11e gedeelte van den dag faapende , in hunne loge , of zij
ítaan dom en onbeweeglijk met hangende koppen. Men
ziet het hunne geheel plompe houding aan, dat zij in de
gevangenis, onder eene vreemde luchtfIreek, zijn gebooren , en de moedermelk niet in de Afrikaanfche westij_
ne dronken. De derde jonge Leeuw is gefneden , en
rolt met vrij wat moeite met zijnen metgezel , eenen poedel,
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del, in een open klein hof rond. Men zegt dat hij hitfiger is dan zijne manhaftigere broeders."
Schouwburgen, Operas , en derzelver voornaamíle
uitvoerders, leert ons de achtíte Brief, op verre na niet
ten voordeele der tegenwoordigen , kennen. ---- Het
verlustigend Burgerfeest van den veertienden Julij wooiien wij, als 't ware, bij , in den negenden Brief. Als
Schouwburgen open , en verleenen-danifegrot
eenen vrijen toegang. Bij de befchrijving van dit gewoel, 't welk bij het ophaalen des voorhangzels ophoudt; „ Het is," merkt onze Reiziger op, „ in de
daad te bewonderen, met welk een fijn gevoel deze, in
zijne buitenffe vormen zoo ruwe, Parijfché hoop , bij
zulke openbaare Schouwfpelen , elke fchoone plaats opvangt, en elk goed gefpeeld, tooncel zijne goedkeuring
betaalt. Ervaarene Tooneelfpeelers verzekeren, dat het
gevoel dezer men{chen veel naauwkeuriger is dan dat
van het gewoon Publiek; en verre daar van daan, dat zij
dezelve zouden verwaarloozen , treeden zij veeleer met genoegen voor hen ten tooneele." — Vrolijk is de befchrijving van veele bijzonderheden , afgewisfeld door aan
tijd flaande.
-merking,opdtalen
Breed onderhoudt de Briefschrijver, in zijnen tienden
Brief, den Leezer, op eene aangenaame wijze, niet de
veelvuldige bijzonderheden, die zich aan hem opdeeden
in zijne wandeling na de voorflad St. Germaii ; — in
even denzelfden flajl is de elfde Brief ingericht om hem
de rioordliike Boulevards om te leiden. „ Van het Plein
der Eendragt af tot aan den omtrek des Tempels, en de
voorftad van dezen naam , zijn de Boulevards, een waar
Panorama van Parijs; de altijdduurende markt van duizend waaren der kunften , der weelde , der mode , der
ciagelijkfche benoodigdheden van alle gereedíchappen voor
de middelklasfen der Parij enaars; het vereenigingspunt
van Schouwburgen , van allerlei vertoonplaatzen , van
Dans- Speel- en Kofijzaalen, van vermaaklijke plaats
zen voor alle tijden van den dag, voor alle klassen,
voor allerlei jaaren, en voor elke kunne." Wat heeft
men van een' Schrijver als ME1JFR over alle die bijzonderheden niet te wagten? ~ De Panoramas van Parijs
en Toulon, en de begochelende fpelen van ROBERTSON,
die Heltooneelen en Geesten vertoont, verdienen en
verwerven zijne befchrijving. Wij vermelden alleen,
hoe, volgens hem, twee lnaericaanen, FULTON en JAIIES,
de
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de Panoramas eerst in Parijs ingevoerd, en de Schilders
gefchilderd
hebben. Hij voegt 'er bij , „ dat de zucht tot nieuwigheden den welluidenden naam van Panorama, te Parijs,
eenen anderen kwalijk klinkenden naam aan de zijde geplaatst heeft, waarvan de zaak reeds lang bekend was.
Panflereorama heet een , in het Pavilion d'Hannovre ten
toon geleld, gezigt van de Stad Lyon en haaren omtrek
in verheven houtwerk. De tafel is zeventien voet lang,
tien breed, en omvat eenen omtrek van agt Franfche mijlen
in de rondte. De huizen zijn drie duim hoog , en het geheele werk is tot in de geringfte kleinigheden van de groots
en kleine flraaten , der boomen en voetpaden in de vel
zorgvuldigheid en naauwkeu--den,mtobfchrijlk
righeid uitgevoerd. Doch de werktuiglijke vlijt is meer
te bewonderen, dan de vrije kunst aan het Basrelief van
liet Panjlereoramasnicrostereique —• zoo als de Maaker ,met
vindingrijke kunst in de woordvorming, zijn werk noemt ,
om de zwaare fpraakwerktuigen der menfchen in onuitfpreekbaare naamen te oefenen."
De twaalfde Brief brengt ons te Trerfailles, zo zeer van
den oorfpronglijken aanlegafgeweeken; fchoon het vieren
van den veertienden Julij 'er leevendigheid aan bijzette.
Hoe veel veranderd vertoonen zich 'Trianon, het Park
an St. Cloud, Bellevue en Bagatelle! -- De Avondgezelfchappen te Parijs bevielen hem niets, noch ook het
ítadverblijf: zonder de nabijzijnde afbreeking van zijn
verblijf , door eene reis na liet binnenfee gedeelte van
Frankrijk, zou hem , na zeven veeeken aldaar te hebben
doorgebragt, het langer vertoef naauwlijks draaglijk geweest zijn. In die buiterilugtfcheppingen beklaagt hij
zich over de naargeestigheid der Dorpen.
Eer hij Parijs verliet, woonde hij nog een Pleitgeding
bij, en het volvoeren van de ílraf met de Guillotine. Hij
betluit deezen dertienden en laatften Brief met de opgave
van zijnen Reisweg; daarmede aanduidende, wat wij in
een volgend Deel te wagten hebben: „ Aan de Garonne," fchrijft hij, „ fpreeken wij elkander weder. Ik
hoop ook aan de Rhone, indien mijn goede befchermgeest
het wil." Zijn oogmerk is, om van Bourdeaux op Montpel/ier, Nismes, 1Vlarfeille en Toulon te gaan; dan van
4vignon de Rhone op na Lyon, en zoo na Parijs terug,.
1Vij verlangen, hem op die Landreize te vergezellen.

PONTAINE, PREVOST en BOURGEOIS dezelve
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Verantwoording van SAMUEL STORIJ , wegens zijn gehouden gedrag als Commandant van 's Lands Esquader,
voor, op en naa den 30 Bugustus 1799. Nevens zijne
Wederlegging van de op den 16 7anuarij 1304 tegen hem
uitgefprokene Crimineele Sententie. Te .Qmflerdam, bij
J. Allart. Beide de Dee/en te zanten 507 bl. In gr. 8vo.

E

enigen tijd geleden gewaagden wij van DE JONG'S
Verantwoording en Verdeediging wegens zijn gehouden gedrag vóór, bij en naa de Overgave van 's Lands
Esquader voor de Vlieter (*); thans wordt die voor den
Lande zo fchandelijke als fchadelijke Gebeurtenis, in volle
grootte, weder voor den geest opgeroepen , door STORIJ, den Opperbevelhebber van de Vloot ter Texelfche
Reede ten dien dage. Het Vonnis, over hem, in den
aanvange des Jaars 1804, uitgefproken , deedt hem tot
het vervaardigen, of doen vervaardigen, deezer omflagtige Verantwoording befluiten.
I-Iet eerste gedeelte behelst een breed Verhaal dier
rampvolle Gebeurtenisfe , aarin veele bijzonderheden
voorkomen, die den Gefchiedfchrijver van dat Tijdvak,
in een en ander opzigt, licht kunnen geeven, en in
(laat ftellen, om, door vergelijking van ftrijdige berigten , de waarheid te agterhaalen van eene Gebeurtenis , die, hoe kort geleden, en aan den Noordlijken uit
onzes Lands voorgevallen, egter, om de taal der-hoek
Verantwoordinge , bl. Io8 , bij te brengen , ondanks al
het daarover gefchreevene , nog zo veel duisters heeft,
dat de fluijer , die de geheele Gefchiedenis deezer
noodlottige dagen bedekt , misfchien eens door de
„ hand des Tijds zal weggerold worden."
Tot dit n egrollen kan misfchien deeze Verantwoording
ítrekken , wanneer de Schrijvers, die deswegen de pen
op het papier bragten, en hier worden aangevallen, de
pen, ter verdeediging van het door hun gefl:elde, opvatten : 't geen bovenal de zaak, kan worden van den.
Heer DL JONG , die zo veel deels hàdt in dit Treurfpel, en Gene hoofdrol fpeelde; daar hij verfcheide keeren door den Heer STORIJ wederfproken, en geenzins
op een malfchen toon behandeld wordt. Diens Schrijvers
(*) Zie onze Vader!. Letteroeff. voor 1804, bl.426 en 672.
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vers bekwaamheid, om de pen te voeren, zal snzs/chirn
ftotfe ter wederfpraake in overvloed te verwerken vinden. Wij hebben reeds van verre vernomen, dat hij
hiermede daadlijk bezig is: zo dat, om hetVaderlandfche
Spreekwoord , gelijk zo veele andere van de Zeevaard
ontleend , ten opzigte deezer geweezene Scheepshoofden te gebruiken, het wel waarheid zou kunnen worden:

Ells Kok en Bottelier heeds kijft,
Dan weet men waar de Boter blijft.
Het tweede gedeelte gaat de Sententie voet voor voet
naa. Te eenemaal loopt liet buiten ons, hier uitfpraak
te doen , en te beflisfen, wie gelijk of ongelijk hebbe.
Alleen is liet ons voorgekomen , (dit mogen wij in 't algemeen zeggen) dat de Heer STORIJ, wat hij ook inbrenge van niet overal te kunnen weezen , en als Hoofdbevelhebber zich ontflagen te achten van het nagaan veeier bijzonderheden, die hij kleinigheden noemt, voor rekening van. Onderbeveihebberen komende , te weinig
acht gegeeven hebbe op 's Volks ongezinden geest ten
Vrijde, in den aanvange: eene ongezindheid, die zich
althans niet hadt motten verbergen voor het oog van
eenen , die zulk een reeks van jaaren den Lande gediend
hadt, en wel bewust behoorde geweest te zijn van 's
Volks geestneiging ; en egter , blijkens zijn eigen verhaal,
zo lang onkundig bleef van 't geen 'er vooraf, aan boord
van een en ander Schip, door Oranjegezinden beflaaii
was , ter opruijinge des Scheepsvolks, enz. enz. enz.
Doen Jterke betuigingen veel en alles af, dan is de
Heer STORIJ grootlijks verongelijkt, en onregtvaardig
gevonnisd; doch meer dan deeze zijn 'er noodig; en of
liet meerdere in dit dikke Boekdeel te vinden is, twijfelen wij grootlijks.
In eene Aantekening, bl. 37, geeft STOKIJ te verflaan
zijn hooggaand misnoegen tegen de addertong van den
nijd en laster, die, in zijn gehouden gedrag/te Hellevoetfluis,
in de hachlijkc dagen van 1795, gezogt heeft zijne eer
te belaagen. Doch herinneren wij ons het daar voorgevallene te reet , dan zal de dringende aanfchrijving
des Franfehen Adjudant-Gencraals MALHORE, ten dien
dage, nzisfcjiien zo í'crk op hem gewerkt hebben, als,
in het geval ter Texelfche Reede , de ontzettende vertooning en de handelwijze der Engelfchc Vloot. Dan
wij
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wij fchrijven geene Wederlegging , maar ílegts eene
Boekizankondiging, welke wij , daar STORIJ ook liet
voorgevallene met LUCAS aanhaalt , befluiten met de
regels :

Daar zal een STORIJ LUCAS worden,
De Vlieter zijn Saldanha -haai. (*)
(*) A. toosjEs Yz. Het Vaderland aangevallen en vsr•lost.
De Mensch een volmaakbaar Wezen. Redevoering. Door
HENDRIK HARMBN KLYN. Te .4m leidam , bij P. J.
Uylenbroek. r8o5. In gr. 8vo. 4z Bladz.
ok de Heer KLYN heeft de grondtrekken der Critifche
Wijsbegeerte voorgedragen , zoo als men dezelven,
•ints de. meerdere gemeenzaamheid dezer denkwijze in
ons Vaderland, al zeer dikwijls in Redevoeringen ontmoet heeft. Belangrijk acht Reeen ent het , dat men
trachte de eerste beginzelen eener Wijsbegeerte, welke
zoo verre van de vroegere denkwijzen afwijkt, door gedurige herhaling onwrikbaar vast te leggen : maar hij
vreest, dat deze gedurige herhaling verveling zal wekken
bij het publiek, waarvoorRecenfent echter deze Redevoering wenscht te bewaren. Ten dien einde kan hij zeggen,
dat de Redenaar het belangrijkíte onderwerp, den naensch
namelijk, een volnaaakbaar wezen, ten voertuig der Crjhi dit onderwerp
tifche grondbeginzelen gekozen ; dat hij
zeer geregeld behandeld en met eenen
befloten
Leeft , die al zeer opmerkelijk is, wanneer men Recenf nt
naar waarheid heeft verzekerd , dat dezelve de aller
dichtvrucht is van den geest des Heeren KLYN. -erlt

O

Hoort gij, van ver, dat fchriklijk ruifchen?
Het galmt door woud en velden heen.
Hoort gij den Stroomgod doadrend bruifchen?
Geen berggevaarte fluit zijn fchreên.
'k Zie hein door dijk en dammen breeken;
Verlaaten en verdelgde fireeken
Zijn 't fpoor, waar langs hij woedend fnelt.
Hij fluwt verwoesting voor zich heenen. -Van waar zal de Aard de magt ontleenen,
Die aan zijn woeden paaien ilelt?
Xx 4
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Nog veel afzichtiger tafreelen
Vertoonen zich in 't zwart verfchiet ^•
Nog ijsfelijker fchriktooneelen
Zijn 't, die 't verbijsterd oog dan ziet,
Wanneer der driften woede aan 't branden
't Bloed kooken doet door de ingewanden,
Als 't vuur, dat in den Etna woedt,
Dat eindlijk, fchriklijk losgebroken,
1-ledl de Aarde van een vuur doet rooken,
Dat alles wegteert door zijn' gloed. —

Men heeft waarlijk moeite , zich verzekerd te hou•
den, dat dit de allereerfte zang van eenen Dichter is.
Eene nieuwe ontwikkeling der denkbeelden en het ziel
gevoel van 's menfchen adel in en door de-verhfnd
Critifche Wijsbegeerte mogen geacht worden de eensklaps geopende bron te zijn voor deze lang verfeholene
begaafdheid , die zich nu meer en meer oefene en befchave , daar zij den Heere KLYN , in het oog van
den Recenfent , nog meer fortuin belooft als Dichter ,
dan wel als Redenaar ; gelijk ook maar zelden dezelfde perzoon in beide opzigten fchijnt te kunnen uitmunten.
Codsdienfi'ige Redevoeri ;gen en Ianfpraken voor jongelingen,
uitgegeven door AUGUST HERMANN NIEMEIJER . Naar het Hoog duitsch. Te Leeuwarden, bij P. Wiarda. In gr. 8vo. 294. Blz.
koorbericht van den Nederduitfchen Uitgeever, voor
Fj enditkortWerk
geplaatst , doet ons befluiten, dat verfcheiden
handen aan hetzelve gearbeid hebben. „ De beroemde Uit , , gever," leezen wij , „ voegde bij zijnen arbeid ook dien
„ van zijneAmtgenoten, welke, in het Kweekfchool van longe.
„ tingen te MALLE, met hem de loflijke gewoonte hadden,
om , benevens het onderwijs in taal en wetenfchappen,
„ de gevoelens van Godsdienst en Zedekunde, door afzon-

„ derlijke REDEVOERINGEN , des morgens en avonds gehouden,
„ bij hunne Kwekelingen in te boezeroen en te verllerken,
„ met enen, voorzeker gewenschten uitflag, waarvan hij in
zijne Voorreden het aangenaamst naricht geeft, enz." Waarom wordt ons deeze Voorreden van den I Ioogduitfchen Uitgeever niet medegedeeld? Al wat uit de pen van den beroem.
den NIEMETJER komt, is onzer aandacht waardig; en wie zoude een aangenaam bericht van de lofwaardigfie poogingen, en
van derzelver gewenschten uittag, niet met vermaak gelezen
hebben? Misfehien zouden wij dan ook eenige meerdere bit.
-
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zonderheden zijn gewaar geworden omtrent de gelegenheden,
waarbij de Redevoeringen, en waarbij de meer beknopte dan
fpraken, die het laatlte gedeelte des Werks uitmaaken, pleegen gehouden te worden. De laatste, zegt ons bi. toi , zijn
gedaan, bij het Begin en Einde van den Dag, en bij andere
Gelegenheden. Sommige dier gelegenheden kunnen wij nagaan
uit liet bijzondere Opfchrift van elke /lanfpraak. En zo staat
het ook niet de breedere Redevoeringen. Omtrent dit alles ,
omtrent liet bovengemelde Kweekfchool zelve, hetgeen, zo
als uit fommige der Redevoeringen blijkt, eene foort van langere School is, waarin Kinderen en aankomende Jongelingen
tot de Academifche Oefeningen opgeleid en voorbereid worden, en omtrent meer andere dingen, zouden wij uit de Voor
NIEMEIJER waarfehijnelijk meerder licht-rednva H
hebben gekregen; maar zeer zeker zoude het naricht van den
gewenschten uitlag deezer poogingen zo wel den Nederduitfchen
Leezer in liet algemeen aangenaam zijn geweest, als het zulks
was voor den Vertaaler. Doch dit is nu wederom niet anders : wij moeten onzen Leezeren bericht doen van het Werk,
zo als wij het voor ons hebben.
I3et eerfle en grootil:e gedeelte des Boeks dan bevat Twaalf
Redevoeringen. De Eerfie handelt over den voortrejlijken Invloed ener vroege Godzaliglieid op het gehele leven van den
1'Iersch, en is recht gefchikt om een Werk van deezen aart te
openen. De voordeelen eener vroege godzaligheid worden hier
getoond — Vooreerst met betrekking op [I. tot] het geluk van
den jeugdigen leeftijd zelve. i. „ Vermindert zij de menigvuldige gevaren , waaraan de jeugd is blootgefleld," en wtrarvan hier eene beknopte, bevattelijke en treffende befchrijving
wordt gegeven , bl. 3. 2. „ Zij vermeerdert aanmerkelijk het
„ vreugdevol genot der jeugdige jaren ," bl. 6. 3. „ Zij is
„ zeer dienitig ont den Jongeling te vormen tot een nuttig
„ mensch en burger in de Maatfchappij," bl. 7. —. Ter: Tweeden, de vroege Godzaligheid heeft de voordeeligtte uitwerking in de jaren van den mannelijken ouderdom, bl. 9. Dit
Deel wordt korter behandeld dan het voorgaande; maar ech.
ter genoeg gezegd tot overtuiging van eiken nog niet bedorven
Jongeling. Breeder is de Derde Afdeeling, beginnende bi. i i
en ftrekkende tot bewijs, dat „ het loon ener vroege deugd
„ ons volgt in enen grijzen ouderdom "... dat, „ offchoon
„ ene vroegtijdige, godsdienllige deugd ons geen uitfluitend
„ recht" [ware verzekerde verwachting hier niet beter geweest?] „ op een lang leven verfchaft, zij het nogthans is,
„ die , wanneer Gods wijsheid en liefde ons deze grotere
„ loopbaan op aarde toelegt [l. toeleggen] , derzelver voor„ rechten en genoegens doet genieten , en ... de daarmede
„ verbondene moeilijkheden... helpt dragen," bi. I2. —Eiracf.líjk „ is de vroegtijdig en langdurig beoefende godzaXx 5
,,lig-
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lighemd.. zeer voortreflijk in de lezatJle ogenblikken des 1e.
„ vens , in de ernftige ure des doods ," bi. 54. Hierop volgt
Bene roerende vergelijking van liet flerfbedde der geenen , die
hunne vroegere jaaren, al waren zij juist geene booswichten,
verwaarloosden, met dat van hun, die van de jeugd af met
een oprecht hart .voor God geleefd hebben. Een woord van
opwekking fluit de Redevoering, welke door een kort gebed
gevolgd wordt.
De Tweede Redevoering is Over de achting des 3'ongelings

jegens het Oordeel en Gezelfchap van Oude en Vertandige Lie.
den. De Inleiding is genomen van des Spreekers bezorgdheid
over den toekomenden toeftand van geluk of.ongeluk, braaf.
heid of boosheid zijner Leerlingen. Onder de hulpmiddelen
om hen met wijsheid te wapenen, en tegen gevaaren te beveiligen, is één , reeds door JESUS SIRACH , H. VI: 35, 36,
aangewezen, en door ons genoemd, in het Opfchrift der Rede.voeringe (*). — „ Waarin vertoont zich deze achting," is
de vraag, die in de Eer/fe Afdeelinge beantwoord wordt. Niet
in het vlieden van, of onverfchillig zijn omtrent, de verkeering
met jonge luiden — dit zoude verkeerd zijn, en van des jon.
gelings hart of hoofd een ongunftig denkbeeld geeven, bi.
et — maar i. door, „ ia alle gevallen, waar in het op de on.
„ dervinding aankomt, liet oordeel van oude verf/and/ge Lieden
„ te ,Bellen boven dat van jonge men/dien zonder ondervinding."
bi. 23. — 2. Door „ in alle twijfelachtige gevallen den raad
„ van bejaarde Lieden boven dien van jonge en onervarene
men/chen te Hellen, en zich daar na te gedragen." b1. 25. -.•
. Door „ dat de • ongeliiig de verkering en. kennis met ver„ flandige en goede men/chen zoeke." bl. 27. —•— 4. „ Een
vierde bewijs voor [I. van] deze achting" is te vinden
„ in de waardij, welke men ,toekent aan hunne [der verftandi„ gen] goedkeuring , en den voorrang, dien uien hun boven
„ jonge, onverfiandige bekenden geeft: bi. 29. — Eene tweede Afdeeliug beantwoordt de vraagen : „ Wat kan men van
„ zulk een Yongeling denken, welke verwachting kan. men van
hem opvatten , wat is van hein te hopen? — i. Men kar....
„ met reden denken, dat hij een helder verfland, een edelen
„ geest en ware liefde voor zijn eigen welzijn heeft, derhal„ ven alle die eigenfchappen bezit, welke den Jongeling ten
„ hoogeten a.c.htingzvaardig maken." b]. 31. -.— 2. „ Men
,, mag van hein verwachten ," (het hoopen is hier onder begrepen) „ ja... men kan met zekerheid van hem voorfpel.
„ len, dat hij eens een gelukkig man, en, zo God hem dit
„ voorverftandii+e en
(*) fBladz. at. flaat hier de .dehting jegens
goede Lieden. — Bejaarde fchijnt hier te ontbreeken: maar of deeze
mistag den Schrijver dan den Vertaaler te wijten zij, kunnen wij wieg
..
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„ voorrecht" (t. w. het voorrecht van een lang leeven op
aarde, dat wel had mogen uitgedrukt worden) „ gunt, eeïl
„ eerwaardig grijsaard worden zal." bl. 33. — Dat ieder
van deeze onderdeelen met meerdere uitvoerigheid woede
voorgedragen , zal de Leezer wel bevroeden , en wij kunnen
hein verzekeren, dat zulks, niet alleen in deeze twee eerfl:•e,
maar in alle volgende Redevoeringen , gefchiedt op eene duidelijke,bevattelijke wijze, recht gefchikt voor een Kweekfchool
van Jongelingen van eenigzins onderfcheiden jaaren, welker
fommigen bijkans tot aan het tijdperk dr Academifche flu.
dien, anderen nog niet zo ver gevorderd zijn. De fiji is eenvoudig, zonder ooit tot het platte of lange te vervallen. Kortom, en Inhoud, ep Voordracht zijn zoodanig, als men ze,
bij zulke gelegenheden, mogt verwachten van den menschkundigen NMEMEIJER, en van deszelfs Amptgenooten.
Gaarne zouden wij op deezen voet voortgaan, en van ieder.
deezer Redevoeringen eene fchets voordraagen. Ook was dit
eerst. ons. oogmerk: maar ons bericht zoude dan veel te groot.
worden voor de ruimte, waaraan wij bepaald zijn. Wij zullen daarom enkel de Opfchriften der overige opgeeven, waaruit de Leezer over het gewicht der verhandelde onderwerpen
zal kunnen oordeelen. Hier zijn zij. III. Over het aanbelang
van een heilzaam aandenken aren afwezende Ouders en Vrienden.
IV. Over den heilzamen invloed des jongelings op de verbetering
zijner medeleerlingen. V. Over de waardij der oprechtheid,'betoogd stoor ene vergelijking spet het tegepdeel_ [I. tegenge flelde].
VI. Over het leerzame, dat in de herinnering aan den lijdenden
Verlosfer voor nadenkende Jongelingen opgefloten ligt. VII. Over
den Invloed van den Godsdienst op de veredeling der zinlijke
genoegens. VIII. Over de Zelfskennis. IX. Over de eigen
fchuld aan menscldijke zwakheden. (Eene zeer leezenswaardige Redevoering , bijzonderlijk in het geen de Schrijver,
bl. r¢6 env., zegt van overdrevene aandoenlijkheid, of een
fentimenteel ge/tel , als fchuldig aan de verzwakking van
ziel en lichaam. Na onderfcheid gemaakt te hebben tus&,hen die edele gevoeligheid, welke tot eene deugd kan gevormd worden , en het geen men gewoonlijk een fentimentèel gebel noemt, vervolgt hij dus : „ Men zou niet geloven
;, hoe ziel en ligchaam door dit fentimentéle verflapt worden. Het is een wezenlijk vergif vadr een fchepzel,
dat gevormd werd om werkzaam te zijti en het goede te
,, bevorderen ..... Het is gevaarlijker dan flerke dranken,
„ de roes, welke deze veroorzaken, kan men nog uitfapen,
„ maar de dronkeníchap , welke het fentimentéle veroor„ zaakt, neemt feeds toe en Rijgt fomtijds tot waanzinnig.
heid (*). Die fentimenteel is, onderhoudt, kweekt in zijn
„ binÇ) Moest dit .niet zijn krankzinnigheid? Is waanzinnigheid niet
eerder Loog- dar Nederduitsch?

.
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„ binnenst een verterend vuur, hij gebruikt gene middelen
„ om het uit te blusíchen, onttrekt zich aan alle bezigheden, welke de begocheling zijner ziel konden doen op„ houden. Alles wat zijne verbeeldingskracht nog meer verhit en het versland in verwarring brengt, is hem het lieffle ..... Te werken , nuttig te worden , alle krachten in te
„ fpannen, anderen te helpen, te dienen, dit alles ftrijdt te„ gen den aard ... van enen fentimentélen. Hij kan niets
„ doen, dan zuchten, over belagchelijke kleinigheden tranen
„ florten en bij het gezicht van de minffe elende bijna in
„ flauwte vallen; maar zich zelven aan te grijpen en ter red„ ding van elendigen wonderen van liefde en barmhartigheid te
„ verrichten, dat kan wel een edele, van werkzame menfchen„ liefde doordrongen LEOPOLD (*), maar geen fentimentéle
„ doen. Voorzeker, indien men zijn hart in zulk ene over.
„ drevene aandoenlijkheid baadt, als men zich gewent bij het
„ uitbotten van eiken bloemknop, bij het verwelken van ie„ der roosjen, bij het befchouwen der bleke maan, met Un
„ woord bij iedere kleinigheid zulk een teder gevoel te heb„ ben, dan wordt men eindelijk een zwakzinnige zot; dan
„ verwekt het fuifen van den wind door een fchuifraam reeds
hartkloppingen, dan beeft men op het miofte voorval, dan
„ weet men zich in verlegenheid niet te redden, dan verliest
men bij alle gevaren de tegenwoordigheid van geest en in
„ liet ongeluk al zijnen moed." --- Wij hebben , door dit
uitvoerige ílaaltjen, de wijze van voordellen vas den 1leere
n1Ei^1EilE n willen kenbaar maaken. De Leezer kan '-er ook uit
,,

Zien, dat de Vertaaler, in zijne fpellinge , bij uitfiek zuinig
is in het gebruiken van Klinkletteren. Thans willen wij voo;tgaan.) X.IVaarIihouwing om voerzichtia te zijn in alles. (Jeu
zeer ongelukkig voorval gaf aanleiding tot tieeze Redevoe.
ring. Een jongeling van 14. jaargin had, om eengin Luiduit.
flag fpoedig te gen eezen , rottenkruid gekort en ingenomen,
en moest deeze onvoorzichtigheid , niettegenfiaaude alle aangewende moeite om hein te redden , met den dood betaalen.)

XI. Over de .1/oorzic'ztigheid van den jongeling ziet betrekking

tot de Vrijheid. XII. De Godsdienst het beste middel om vrij
te Dorden. (Beide deeze Redevoeringen , in het jaar 1 79+

gedaan , firekken ter waarfchouwinge , zo tegen verkeerde
denkbeelden van Vrijheid in het Burgerlijke en Godsdienftige,
als tegen het misbruiken der Academifche Vrijheid.)
Op de Redevoeringen volgen 24 Korte .4anfpraken, waarvan wij alleenlijk de onderwerpen zullen aanflippen. — Na-

denken over God den Alwetenden en Ilomtegenwoordigen. —
De Genoegens der Deugd. — Over het Avondmaal. — De Ge
Verwijfdheid. — Waarfchouwing tegen Spot--sconte.—Ovrd

zucht.
de beroemde Brunswijkfche Prins, die 1 om onge[LEOPOLD
lukkigen te redden, zijn leeven in den Oder verloor.]
()
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2tuciit. — Gelijkvormigheid van Karakter. — De Waarde van
den Tijd. -- Gedenk aan het Einde. — Het Voorledene en Teekonrende. — De Waarde van Godsdienjfige Bijeenkorn/len. — De
wederkerige Invloed van den Godsdienst op ons Beroep. — Het
Vervolg. — B%houwing der Natuur. — Het Vervolg. — Over
de Verdraagzaamheid. — Over te veel en te weinig Slaap. —
Ster flijkheid en. Onfferflijkheid. — landenken aan Yefus. ••
4anprijzing van den Bijbel. — Over de Waarde van Dienstboden. — Bij het Einde van een vrolijken pag. •- Des Mor.
.gen.. — Des i4yonds,
Tot lof van dit waarlijk uitmuntende Werk zullen wij niet
veel zeggen. De naam van NIEMEIJER is ook in ons Vader.
land te beroemd, om onze aanprijzing te behoeven. Gerustlijk
durven wij het zelfs meer Bejaarden aanbevelen. Maar voor
zullen jonge luiden hier eenen fehat aantreffen van voor-al
hun hoogstnuttige Lesfen en Waarfchouwingen, op eene duidelijke, hartelijke en uitlokkende wijze voorgelleld.
Ook de Vertaaler heeft doorgaans zich wel gekweten van
zijnen plicht. Eenige aanmerkingen hebben wij onder het
leezen gemaakt. In de Geelachten der Naamwoorden Icon.
de hij fomtijds naauwkeuriger zijn. Wellust, aanleg, harts.
tocht, trek , hoofdtrek, dorst komen bij hem voor als vrouwe
Vlijt, daartegen , en kracht als mannelijk. Wanneer een-lijk:
Therkwoord behoort bij twee zelfftandige Naamwoorden, voor al welke door en zijn aaneengekoppeld , moet, onzes ach tens , dat JVerkjyoord in het Meervoudige (laan. Hier leezen wij ,
„ zijne eerlijkheid en goede trouw, die hem ieders vertrouwen.
„ ves fchaft. " b. it. r. 3. En dergelijke voorbeelden vindt
neen meer. Somtijds fiaat om, daar van, of ook wel daar te
diende te f'taan. B. v. bl. 44. reg. II. „ Het pijnlijke-gen
gevoel, om ontvangene weldaden niet te kunnen vergelden ,
„ is ulieden niet onbekend." bl. 55 , r. 3. v. o.— „ Gijlieden
„ bewaard zult worden om de wezenlijke waardij van deze
medewerking verkeerd te befchouwen of te beoordelen."
Zoude dit niet beter zijn „ tegen het verkeerd befchouwen
„ of beoordeelen van de waardij deezer medewerking?"
Eens of tweemaal fchijnt de Vertaaler misleid te zijn door
de overeenkomst in klank van fommige Hoogduitfche en Ne.
derduitfche woorden , welke desniettegenflaande in betekenis
aanmerkelijk verfchillen. BI. aa., r. 16 en 19, zoude, naar
onze gedachten, in plaatze van ligtvaardigheid, beter pas.
fen ijdelheid, welken zin, indien wij ons niet bedriegen, het
Hoogduitfche leic.hrfestigkeit ook zeer wel duldt. Zekerder zijn
wij nogtans, dat bi. 31, T. 5. V. o. voor onbekwamen moet
flaan ongemaklijken, de rechte betekenis van unbequem. Het
verwondert ons, eindelijk, bier bi. 149, r. r6, eene fpraakwending te vinden tot onze NEDERLANDSCHE JONGELINGEN.
Is dit een invoegfel van den Vertaaler ? Of heeft hij geoor-
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deeld, in het Werk, dat hij, ten dierille van onze Natie, ver=
taalde, de Duitfchersin Nederlanders te moeten veranderen?
Het laattle dunkt ons waarfchijnelijk. Maar dan ware het
beter, de Duitfchers in den tekst, te behouden, en in eene
Aantekening te zeggen, dat ook de Nederlanders liet geheide
wel mogten in acht neemen. Dezelfde aanmerking geldt voer
bi. I;9, r. 9. — In Benen tweeden druk, welken wij dit
nuttige Werk van harte toewentchen , kunnen deeze kleine
misvattingen gemaklijk verbeterd worden.

Het Mededogen, in vier Zangen van den Abbé DELILLE. Naar
het Fransch door J. TM 1ERZEEL JR. Te 4m/lerdam, bij J.
Apart. In br. 8vo, ii bl.
overbrenging van zodanige kunstttuklten is een moeilijk
D ewerk;
echter is dit hier den Dichter
bij uit IMMERZEEL

nemendheid wel gelukt ; en het is Qnmoog lijk , dat men deze
naarvolging zowel, als het oorfpronglijke, zonder roering,
zonder diepe roering ten goede. lezen zou. De Eirekking
van het Dichtiluk is het opwekken, vertlerken en veredelen
van het. dierbaar, zo menschïijk, medelijdend gevoel; ene
edele poging! en ene nodige poging bij zo vele menschlijke
ellende, en zo vele verdoving van zulk een iintuurlijk en zalig
gevoel. Menschlijke ellende vinden wij hier op iedere bladzijde roerend en dichterlijk getekend; en men verwacht cvel
van zelve, dat de jong[le ijslijke tonelen in liet zo zeer gefolterd
Vaderland van den Dichter, nog onlangs het algemene voorwerp
der menschlijke mededogeu.heid, hein de meeste en treur'gfle
herinneringen geven moesten — de meeste en overvloedige
voorwerpen voor zijn uitmuntend en flout perrf el. De Dich.
ter voelt dit zelve , als hij den derden Zang aldus begint:
Moet ik dan Heeds, om uw gefchiednis af te malen,
Mij, i 117eédog en 1 tot der Gallen ramp Legalen ?
Intusfchen vindt men hier toch ook andere tonelen , treffend
en fcnoon getekend. De Dichter begint met het voortreflijke
en menschlijke van deze deugd ; — bepaalt ons bij de ellen.de van het redeloze dier; — komt dan op de dienstbaarheid
en den flavenfland; — de ellende bij bloedverwanten, of dier
vrienden, -- en toont de armoede eindelijk als liet voor-bare
kst mededogen, daar hij zijnen eerften-werpvanhtdoli
Zang met de treffende tekening fluit van de redding en vreugd
van een waardig gezin, dat door de vlammen geheel bedorven was:
,
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tlet hart van 't fchreijend paar zoekt vruchteloos naad woorden.;
De klanken (erven op de ftdderende tong,
Als of 't gevoel hen tot ver/loaning doemde en dwong.
't Is alles vreugde en dank; de zorgen zijn verdwenen;
111/een hun jong,!ie telg ontlast het hart door wenen,
Daar 't zweep noch drijftol, heel zijn' fchat, niet wedervindt;
Geen nood! reeds wordt de wensch bevredigd van het kind.
Nu vangt weér de arbeid aan ; ik hoor de klosfen draijen, enz.
De twede Zang leidt ons in de Kerkers, bij allerlei foort van
ongelukkigen, en misdadigers; -- brengt ons in Botanybaai;
— doet hulde aan den edelen HOWARD; -- leidt ons rond in
de vele liefdadige Geftichten; -- brengt ons bij den Vondeling, — en doet ons al het ijsiijke gevoelen van den Krijg,
den Burgerkrijg vooral. In den derden ftaan wij daar midden
in de Franfche Omwenteling; zien al de ellende; de ellende
van den Koning en het Koninglijk Huis, — en tevens detreffendfle ftalen van menschlijk medelijden en menschlijke groot
vierde, eindelijk , toont ons voorwerpen van mede,-heid,D
lijdend gevoel bij de ongelukkige verdrevenen van den vaderlijken grond; maar verkwikt ook tevens het hart, door
melding van verkwikkende laafnis, hulp, en eindelijke uitkomst. — Ziet daar iets van den inhoud: onmooglijk is het,
iedere bijzonderheid ook maar aan te flippen; men moet zodanig een Gedicht zelve lezen en herlezen, en men zal de menigvuldige fchoonheden gevoelen zonder enige aanwijzing.
Achter deze Zangen zijn enige plantekeningen gevoegd, die
fommige uitdrukkingen, gegevene toefpelingen en wenken ophelderen. Ene dezer Aantekeningen willen wij affchrijven; zij
trof ons bijzonder, en is ene waarfchuwende lek, tot welk
enen hogen trap het volk zijne godsdieniige gevoelens, en at
wat het te voren heilig was , kan verzaken , en in de daad
had verzaakt, toen het 't ongelukkig werktuig en zelve liet
1lachtofl'er van zijne beulen was. Die Aantekening luidt dus:
„ Her fchijnt dat de rampfpoeden van Frankrijk vermeerderd
Zijn, naarmate het volk zedelozer werd, en zich verder van
den dienst onzer voorvaderen verwijderde. Wij zijn in de
gelegenheid geweest, een zeer merkwaardig fink te bekomen,
befiaande in een extract uit de registers der algemene verga

fec7ion Poisfonniere , van den 5 Sept. 1792 , het-dering

vierde jaar der vrijheid, het eer j%e der gelijkheid. De priester

van Saint-Laurent had de fetie aangefchreven en uitgenodigd om deel te nemen aan eene lijkplegtigheid, te vieren ter
eere der gefneuvelde Patriotten op den zo Augustus. Zie hier
het Antwoord, dat de fthie, bij monde van haren voorzitter,
aan den priester gaf.
„ Is gehoord de voorlezing van een' brief van den priester
„ van Saint-Laurent, dolar bij de vergadering uitnodigende
„ 0111
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„ om deel te nemen aan den lijkdienst voor onze op den Ie
„ Aug. laatstleden gefneuvelde broederen. De vergadering,
„ overtuigd dat het eindelijk tijd is de taal der rede te fpre.
„ ken, heeft befloten dat hem het volgende antwoord zal
„ worden gegeven :
„ De martelaars der vrijheid, onze brave broeders, op den
„ to Aug. voor het vaderland gellorven, hebben niet nodig,
„ mijnheer , verfchoond of aanbevolen te worden bij een
rechtvaardig, goed en barmhartig God. [Het bloed, dat zij
„ voor het vaderland vergoten hebben , wischt alle hunne
misflappen uit, en geeft hun recht op de weldaden der
„ Godheid.
„ Hoe! wij ! wij zullen God bidden onze broeders niet to
„ de ftraffe des vuurs te veroordelen ? alsdan zouden wij Hem
„ beledigen , Hem lasteren ; alsdan zouden wij Hem zeggen ,
dat Hij het wreedlle, het ongerijmdite, het befpotlijkfle
„ van alle wezens was.
„ God is rechtvaardig, mijnheer, bij gevolg genieten onze
„ broederen eene volkomene gelukzaligheid, welke door niets
te verftoren is. Slegte burgers kunnen hier alleen aan
twijfelen.
„ Vertoon ons op uwe altaren de roemrijkfle flagtoffers der
„ vrijheid, gekroond met bloemen , de plaats bekledende van
„ S. Crepin en S. Cucufin. Hef vrijheidsliederen aan, in
„ plaats van die ongerijmde zangen, toegeic1 reven aan dien
„ wreden David, dat gekroond wangedrocht, de Nero der
„ Hebreeuwen , wiens minfte wandaad was, de mannen te
„ doen ombrengen, om te veiliger in de armen hunner vr©u•
„ wen te rusten; alsdan zullen wij ons met u verenigen en
gezamenlijk den God vereren, die de natuurdrift en de
„ liefde der vrijheid in 's menfchen hart gegraveerd heeft.
DEV.........

, Voorzitter.

TAB.....,

Secretaris."

Maar wij zijn onze Lezers van het Dichthuk zelve ene
proeve fchuldig; wij kiezen enen brok uit den tweden Zang.
Perfchrikkeliiker nob voor troon en onderdanen,
a duizendmaal meer wreed liet oorlogsmo,rster, dat
Met overdierbaar bloed de broederhand befpat ,
En, door tirannen van zijn' kluisterband outftagen,
De burgers tegen een in 't moordgeweer durft jagen.
Dan ziet alen 't rnerischdom op 't affchuwelijkst verneérd;
.De /ierkfle liefde is in den 11erkflen haat verkeerd;
Elk moet door handen, die hij hartlijk lief heeft, Ii erven ;
.

De fchreievde natuur kan geen gehoor verwerven;

Maar
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hem
is
heesch;
terwijl de vader in zijn kind,
Haar
De vriend in zijnen vriend een' dollen moorder vindt,
En, ach! 't geluk van hem het verst is afgeweken,
Die 't fchittrendst zich verweerde of zich het meest kon wreken.
Wie maalt al 't moorden van den woesten legerdrom P
Geen fiddrend grijsaard ziet zich door zijn' ouderdom,
Geen teedre kunne door haar wenen , vleien, kermen —
Geen lijken zelfs zich door een heilig graf befchermen.
Men klooft den moederfchoot, en, wijl de fchepping treurt,
Wordt de onvoldragen vrucht ter wereld inge/cheurd;
De beulen rukken voort met glibberende flappen,
Daar zij de moeder niet haar kind te pleitren trappen,
En onder 't zwaar gewist van 't logge wagenrad
't Gekwet/1e vaderhart, vermorfeld, open/pat.
Verbergt u , fluit, i gij, gewijde priester fcharen !
Den tabernakel; ach! kost gij mij 't fehouwfpel fparen
Van al uw lijden, daar ge, op 't voorplein neérgeflort,
In uw ontaderd bloed, ten dood gemarteld wordt!
Der beulen bloeddorst fcheurt de borst der maagden open,
Die, knielende, nog op meédogen durfden hopen,
Bruischt zonder weêr jland op, of moordt koe/zinnig voort,
Daar'tgoud, flechts als 't met bloed geverwd is, hun bekoort.
4/ wat ons nog 't voorleedne in beeld en flichting meldde,
.1l wat uit zijnen Echoot toekomflig heil voor/pelde,
,I1 wat den prijs verhief van 't tegenwoordig uur,
Al wat weldadigheid of 's kunstvaars fchieppend vuur
Tot nut of lieraad vormde in grootfiche meesterflukken —
't Moet al, tot puin geflormd, voor hunne woede bukkeir.
En , wordt hun oog een' trek van menschlijkheid gewaar,
Het marmer vindt een' beul, 't netaal een' moordenaar.
Als de ongebondenheid en weelde , in top gerezen,
.De gramfthap tergen van 't rechtvaardig Opperwezen,
Dan wordt, terwijl haar vuist den blik/em wederhoudt,
De firaf van 't aardrijk aan de tweedragt toebetrouwd.
Dat Rome volk bij volk zich, ftrijdend, onderwerpe,
Bij ieder zege 't zwaard tot nieuwe zege fcherpe -Vergeefs! de tweedragtsflang buigt om de krjgstrofeén,
Behaald op 't wereldrond , haar kronklend ligchaam heen,
En wreekt, daar zij haar ge it in het hart doet dringen,
Op de overwinnaars 't leed der overwonnelingen.
Zó voert misbruikte magi de flavernij ten top ! .
Maar waartoe flaat mijn hand 't aloud gefchiedboek op ?
Yendée! op dezen naam verfchrikt het Mededogen, enz.
Een paar Kunstplaten , door R. VINKELES , verfieren deze Zan.
gen ; waarvan de laatfle ons den ongelukkigen LODEWIJK , op de

kar , nabij het fchavot, voorf}elt; de andere enen braven armen
LETT. 1805.
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Vajer, op het ogenblik, dat hij met het brood, de vrucht valt
zijnen eerhen diefftal, inkomt bij zijn verhongerd gezin; wel 1e beide voorvallen voorzeker alzo door DELILLE worden
voorgefteld, dat wij deze plaatfen onder de voortrefijkflen in
dit zijn gevoelvol Dichtiuk mogen rekenen.

LUKRETIA > of

de 1/erlosfingg van Rome; Treur /pel, in vijf BeC. Z. Te AmJleldam, bij P. J.
Uylenbroek. í8o5. In 8vo. 72 Bl.
drijven. Door H. TOLLENS ,

dikwerf kwalijk beraaden Staatkunde eene niet onbefcheiZ o den
Vrijheid der Drukperle ondernam te beteugelen,
zouden wij fchier zeggen durven , dat dezelve aan den opbouw
van Konften en Weetenfchappen aanzienlijke nadeelen heeft
toegebragt, en de wereld beroofd van menigerleie uitneemende voortbrengfelen van goeden fmaak, gezond oordeel en ver.
nuft. De fchade, hierdoor te wege gebragt, laat zich geen zins berekenen : het waren toch niet alleen de onderfchepte
en verbrande werken van meerdere of mindere waarde, die
alzo uit den tijd geholpen wierden, of krachtig althans verdund zijn: maar wie bepaalt daarenboven liet getal van vreesachtigeSchrijveren, die, na zulk eerre vervolging, het geenzins
wargen durfden, de pen te voeren? wie begroot de reeks van
verdienftelijke, doch kitteloorige Mannen, die, hunner eigene
waarde bewust , op den minften aanfloot gereed waren, om
hunne flukken , voor de pers vervaardigd, voor altoos te ver nietigen ? Inzonderheid was het misfchien de Schouwburg,
die , als een openlijk Volksvermaak, aan het naauwfte toe.
zicht der Regeeringen onderhevig , bij derzelver luimen,
overgedreeven vreeze, of ook ontijdiger ijver, in alle Landen van Europa , zeer veel te lijden had, en meest ge.
dwarsboomd wierd in den vrijen loop der Konften. Zo
rssch zich de Aartsbisfchop van Parijs beleedigd waande,
wierd MOLIERE belet , de fchijndeugd, of den Tar•tujé, ten
Tooneele te voeren (*). Toen VONDEL op het punt was , zij ne IVlcsfaliria te doen fpeelen , gaf een enkel onbedacht
woord des Dichters aanleiding, dat Regenten des Schouwburgs de uitvoering fchorsten , en zijn fchroom eener averechtfche toepesfing het Eiuk onderdrukte, of, deels ten miiiílen ,
(*) Bekend is, misfchien, de Anekdote, bij dat verbod voorgevallen. ^—.
zelve trad voor, op het Tooneel, en, zich tot het Publiek
wendende, (men had den Tartuffe voor dien avond geïinnonceerd) zei de hij : Me fours! on n donnera pas aujourd'hui le Tartufje, oor
Ton Enne /'4rcheve,ue aye vest pas qt+'on le lots,.
MOLTrPm..
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ien, verbrandde. Gelukkigl 'er is een beter lot aan de Lu.
kretia van den Hr. TOLLENS, door zijne uitgave derzelve,
bejegend; offchoon ook Beftuurderen des Amflerdamfchen
Schouwburgs, (blijkens het Voorberigt) tegen den wensen
van den Dichter, in deezen door Mej. LAATTIER onderfleund,
de Vertoonrng hadden afgellaagen, niet zonder Staatkundige
redenen voor hunne weigering te hebben aangevoerd. Die
redenen , te zoeken in onze Buitenlandfche betrekkingen ,
moeten zich , indien wij niet geheel mis zien , op bl. io
(waar Brutus de zaak der Romeinfciie Vrijheid tegen het
flelfel eener Monarchaale Regeering bepleit) en zoortgelijke plaatzen inzonderheid gronden. Wij mogen ons niet men.
gen in dit gefchil, veel minder de zaak des Dichters de onze
maaken, hoezeer zijne teloorftelling ons grieft, en nog meer
de laagte, waartoe ons Vaderland zonde gedaald zijn, indien
wij anders niet mistasten omtrent de waare reden , die Befluurderen tot hunnen afflag van dit fink genoopt hebbe. Wij
kunnen , wij willen ons niet diets manken , dat, terwijl het
Huis van Bourbon voormaals gehengde, dat een Brutus en
de Dood van Ce/ar, door VOLTAIRE, binnen Parijs, en op het
Koninglijk Tooneel , gefpeeld wierden ,de Lukretia van TOLLENS
in ons Gemeenebest , en wel te 4m/terdac ;i , eenig opzien
baaren zonde. IIoe het zij, de verbastering, helaas ! onzer
Vaderlandf'che zeden, en bevallige Sexe, van de deugd dier
echt Romeinfche Vrouwe, maakt de voordragt van haar voor
liet Tooneel dekwijze oorbaar, dat deeze gedachte,-beldop
onzes oordeels, opweegen kan tegen eenigen wclligt gezochten hinder , die van elders onttlaan moge. Maar laat ons ter
zaake toetreeden.
Onder de beste en oorfprongelijke Treurfpelen, waarop de
Nederlandfche Pindus roem draagt, fchroomen wij geenzins,
deeze Lukretia te rangfchikken; en doen wij zulks te liever,
daar liet konstvermogen onzer Dichteren zich, in deeze laatere dagen , zo zeer op vertaalen toelag , ook van uitheemfche
wangedrochten, of zich te vaardig leende, om aan den basterdfmaak der eeuwe voldoening te geeven.
Wil de Ilr. TOLLES (fchoon anders niet onbekend bij den
Schouwburg) dit Pluk befchouwd hebben als Bene eer/Je proeve,
geheel van eigen vinding, en bewerking, wij mogen hem des toegeeven; wij moeten hein aanmoedigen om zijnen arbeid voor het
Tooneel niet te ftaaken. Immers noch BRUIN, noch ARNAUD, die
het zelfde onderwerp behandelden, verdienen onder zijne voor
te worden; daar hij zijnen weg ging,-ganers fchikt
en, zo wegens kracht van taal, als kieschheid van finaak, en
Bene gepaste orde, aanfpraak heeft op oorfprongelijkheid en
onzen lof. Wat men ook, ter billijking van een los, een bui
vernuft, tegen de oude en bekende-tenfporigchd
Tooneelwetten heeft opgeworpen, haar gezag, op liet voor Yy2
beeld
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beeld der eerste Dichteren, op rede en de natuur der zaak zel.
ve gegrond, blijft bij ons gelden, en het Treurfpel rijst in
waarde, dat daaraan meest beantwoordt. Maar de geheele afloop der waarlijk treurige Gebeurtenis met Lukretia is, door
beleid des Dichters , te Rome; bepaalt zich binnen wei
zijnen dubbelen titel,-nigeur;,fchotkdr
eene tweeërleie daad te verraaden fchijnt, is nogtans, door
den aanvang der Zamenzweeringe van Brutus te vervroegen,
door de beleedigde Lukretia krachtig, te doen medewerken
aan de rechtmaatige verbolgenheid tegen het Huis van den
hovaardigen Tarrluyn, en wegens de Verlosfing van Rome,
(het einde van het leven dier Vrouwe, gelijk van het Treur(pel) al het bedrijf aaneengefchakeld tot eene enkele gedenk
daad van welverdiende wraakoefening. Niet minder-wardige
blijven de gezegde Hoofdperfoonen, benevens de heldhaftige
Kollatinus, de verbolgen Gemaal, en de bedachtzaam-moedige Lukretius, de Vader, zowel als de verwanten en trotfcbe
Zoon des Dwingelands, Sextus, zichzelven ten einde toe gelijk in hunne karakters. Ook mangelt het, zo veel wij althans
ontwaaren mogten, in dit fluk aan geen voegzaam verband
der Bedrijven onderling, aan geen wasfend belang, hartroerende Tooneelen , groeiende verwarring, en eigenaardige outknooping. Met één woord, wij loopen, als Konstrechters,
hoog met dit Treurfpel; en wordt de bedenking der Befluurderen van onzen Amflerdamfchen Schouwburg immer opgeheven, of elders hetzelve ten Tooneele gevoerd , dan, ten ware
liet aan de uitvoering mogt faalen, durven wij der Gehoor
een leerzaam en treffend vermaak voorfpellen. Met een-zale
verhaal van Lukretiaas mishandeling en dood, de naaste anleiding tot den val der Tarquiniusfev en de vestiging van Po;nes Vrijheid, zullen wij ons verflag niet rekken; des begeerigen mogen Of WESTERBAAN (*) , Of STUART (f), of HOOGVLIET ( ij , en wie daar meer zijn, opflaan; en de kleene afwijkingen des Dichters van Gefchiedkundige waarheid zullen
dan voor een kundig oog blijken onder de meest geoorlofde
vrijheden eerre plaats te verdienen. Wij geeven liever een
kort overzicht van het Treurfpel.
Brutus, zijne veinzerij van krankzinnigheid afbreek-ende,
neemt het beleid van het Eedgenootfchap tegen Tarquyn den
Dwingeland op zich tot verlosfing van Rome; en onlangs Lukretius met anderen gewonnen hebbende, overreedt hij ook
daartoe den aanzienlijken Krijgsoveríte Kollatinus, Neef des
Konings; hij verlangt Hechts, dat eenig nieuw gruwel de uit.
baffling van den opítand begunilige. De zwiigende rouw van
Lukretia (die zich fchuil houdt, en door haare Vertrouwde,
of
(*) 41gem ?ene Historie, D. X.

(t Romeinfche Gefchiedenis, D. T.
(4) P. ovwivs Nesoos Feestdagen, B. 11. bl. 65. ene.
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of eenen Brief, aanvangelijk werkt,) boezemt daadelijk ongunilige, dan nog onzekere, vermoedens in tegen Sextus,

en foltert haaren Gemaal en Vader, door verfchillende en treurige aandoeningen, in het gewigtig tijditip voor de Vrijheid
en Route. Dus klimt de verwarring , en groeit de verontwaardi
het Huis en den vermetelen Zoon vooral des Dwinge--ginte
lands; die eindelijk, in den nacht naar Rome verreisd tot teugeling der muitzucht, aan zijnen Vriend zijne vermoedens en
haat ontdekt tegen Lukretia en haar' Gemaal, met melding
zijner, uit woesten nijd en minijver, gepleegde fchenddaad.
Hem ontmoet Brutus, hem zoekt daarna Kollatinus, het ergfie vreezende; tot dat hij zelve vervolgens, tegen het oogenblik , van Lukretia beftemd om haar treurig geheim aan den
dag te brengen, bij alle deezen zich aanmeldt en intreedt.
Door het opkomen inmiddels van des Dwingelands - Leger
voor Rome blijft alles wankel flaan, fnelt Kollatinus derwaarts,
en verflaauwt 's Volks geestdrift op het flot van het Ode Bedrijf. Met Brutus echter, en door de foute vervoering van
Lukretia , die zelve de fchaaren opwindt, wordt men op nieuw
in de Stad meester; terwijl Kollatinus de aanrukkende benden
met diepen wrevel , ter zaake van de gefchonden eer zijner
kuifche Gade, vervult, tot flaan brengt, en van den Dwingeland aftroont, die door de vlucht zich met de wreede Tullia
maar pas te redden weet. Alzo vertoont zich op het einde
de deugd der wreed mishandelde Lukretia, wegens de onfchuld van haar harte en den glans haarer verdienffen, bij
Vriend, bij Vader en Echtgenoot gerechtvaardigd : dan de
vernederde Sext «s, de fpeelbal zijner woede, waagt nogmaals
bot te vieren aan zijnen moordlust; en vindt hij zijne flraf
in het faal van den beleedigden en laatst bedreigden Kolla.
tyn. Maar nu ook, daar Rome verlost is en Lukretia gewroken, zuivert zich de onteerde Vrouwe ten laatíten van alle
blaam; doorgrieft zich,zelve, en eindigt, flervende op den boezein van haar' Gemaal , een geCchandvlekt leven door eenen
roemrijken dood; dien Brutus vereert, door den vloek tegen
de Dwingelandij te hernieuwen, en de gedachtenis van dien
dag te heiligen , door de inflelling van een jaarlijksch Feest.
Alvoorens wij echter aan het verlangen onzer Leezeren vol
hun uit dit Treurfpel, waarmede wij hen eenigzins-doen,mt
bekend weaken wilden, eene •proeve mede te deelen, zullen
wij , om het vermoeden van eenzijdige loftuiting van ons af
te wenden, eene en andere bedenking plaatzen, die ons zijn
voorgekomen, en die wij vertrouwen dat TOLLENS zelve ons
wel ten goede duiden zal.
Over het algemeen heeft ons de Tragifche fijl, de zuiverheid van taal , en kracht der verfen , in dit fink heerfchende,
behaagd; offchoon 'er dikwerf aan het losfe en vloeiende van
deezen, onzes oordeels, te veel ontbreeke, om die met den
gang
YY3
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gang en ongezochten zwier bij onze beste Treurfpeldichters
in vergelijking te brengen. Afkeerig als wij zijn van vitterije,
iaaven wij liefst deeze aanmerking , met , in het voorbijgaan, naar den voet deezer bladzijde den Leezer heenen te
wijzen (*).
Van meer belangs is onze aanmerking, dat de Hr. TOLLENS
nog een en ander voordeel had kunnen trekken, zo uit de
Gefchiedenis zelve, als door zijn fink naauwkeuriger te fchoeien naar den Romeinfchen denktrant en zeden. Livius fchreef
bij dit Verhaal (L. I. C. g9) „ Romanos homines, viítores
„ omnium circa populorum, opifices ac lapicidas pro bellato„ ribus fa&os." En met nadruk had een Brutus, in den be.
ginne, dit denkbeeld kunnen aanvoeren, om Kolletinus, den
Krijgsoverfle, en door deezen het Leger, op zijne zijde te trekken.
Ook blijft het ons raadfelachtig, waarom Sextus juist voorkomen moest als een voormaalig en afgeweezen Mededinger
van Kollatinus naar de hand van Lukretia, wier verderf hij
daarna evenzeer, als de voldoening zocht zijner fchuldige
drift. Wraaklust fpeelt zo geheel de hoofdrol in dit fluk, dat
wij liever gezien hadden, dat de trotfche Sextus, als een ligt.
vaardig en dartel Hoveling, of Vorftenzoon, gefchetst ware.
Ook koude, door getrouw te blijven aan de Gefchiedenis,
de verontwaardiging tegen deezen niet minder dan nu gaande
gemaakt worden, zo ergens, en van zijn eigen Huwelijk, en
van
(*) Wegens het menigvuldig en veeltijds herhaald gebruik der • voor
het, is 'er eene flootende fiijfheid in fommige verfen, te meer af te
keuren, omdat dezelve, vreezen wij, in de uitvoering van liet dok,
welligt eenige duisterheid in den zin baaren zal bij de Toehoorders.
Voorts hebben wij hier en ginds, en mogelijk in gevolge van eerre te
groote kieschheid in de taal, ongevallige en harde ineenlmeltingen van
lettergreepen opgemerkt. Een voorbeeld treffen wij onder anderen aait
op bl. 4, alwaar Lukretia tot haaren Vader zegt:
Ach, 't voert mijn leed in top, dat ik u 't moet doen lijden!

En deszelfs antwoord begint:
Zaagt gij dan niet me altoos me in uw geluk verblijden?
Nog zondigt hij tegen de voetmaat, door , ondanks het gezag van
ovine es, en van diens Vertaaler UOOGVLIET , de middelfte lettergreep
in Ardea (eene dad, door Tarquinius belegerd) lang, in ftede van
kort, te maaken; gelijk mede in deezen regel op bl. ii te fchrijven:
Een weerelooze vrouw door dreigingen vervaard.

In een ftuk evenwel van zo langen adem, als een Treurfpel, kunnen
Wij, en moeten ock, geringe feilen overzien : maar her jammert ons,
dat een Dichter, zo kiesch, als TOLLENS, eerre laatie befchaaving niet
befteed heeft aan zijn werk, dat daardoor zonde gezuiverd zijn van
zulke waarlijk kleene en gemakkeliik•te verhelpen wanftaltigheden.
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van zijne fchennis der rechten van gastvrijheid, zelfs jegens
eerie Bloedverwandte, gewaagd was; indien zijn Vertrouwde
daarover hem onderhouden , of wel Brutus, de Gemaal , of
de Vader van Lukretia, tot verhooging zijner fchuld, hem
zulks te last gelegd hadden, terilond bij de ontdekking. Wij
gelooven, eindelijk, dat de Dichter wel eenig meerder gebruik had kunnen maaken van het fchoon verhaal deezer Gebeurtenis bij ovrnius , en zouden niet ongaarne eene toefpeeling gevonden hebben op de keurige vergelijking van deezen ,
ingevlochten in zijne befchrijving der gruweldaad, (Fast. I1.
799. bij HOOGVLIET bl. 7o.) Genoeg, wij teekenden geene
gebreken, maar kleerre verzuimenisfen, of onachtzaamheden,
aan, en haasten ons des ter opgave van de beloofde proeve,
om daarmede onze Recenfie te fluiten.
Ziet hier dan , tot een ('taal , het voornaame der redenwisfeling
tusfchen B;•utus en Sextus, bij hunne ontmoeting op de markt
van Roue, (III. B. 2 T.) en bijzonder het antwoord des
eerften op dit vermetel gezegde des laathen :
Beef, zo zich mijne magt tot uwe firaf verledigt.
BRUTUS.

Wat is uw magt, verdwaasde ! als 't volk zijn recht verdedigt,
En zijne raagt herneemt ? als 't , mod van 't lang geweld,
Zich aan uw zijde ontrukt en tegen as zich fielt ?
Hoe! zond gij uw gezag uzelven danken kunnen,
Gij, die 't alleen bezit zo lang wij 't u vergunnen ?
Ge ontleent van 't volk uw'. rang; of waant gij dat de goón
U, als van eedler aart, verhieven tot den troon,
U fel iepen tot 's volks heil, als afgebeden giften ,
U, vorflen van het rijk en flaxen van uw driften?
Of waant gij dat hun gunst u fchiep ter heerfchappij ,
Ovidat gij trotfcher zijt en boozer zijt dan wij?
Rampzaalge! fnuik uw' waan en leer uw fchuld bezeffen:
't Is meerder deugds alleen die hooger ons kan hefgin;
Zo u de hemel - zelf ten top hief van den haat,
't Is opdat best uw flraf ten affchrik firekke aan 't kwaad.
áfa, ras valt ze u ten deel, i gruwellans van Romen!
U, Sextus, wiens verraad, met helfche list ge/meed,
Den Gabiër vermoordde en de aard' verbleeken deed!...
ja, Rome dient in 't eind' de ontvlamde wraak der goden,
Die eens haarzelve trof, bleef zij 't verblijf der fiiooden.
Te lang is door hun fchuld haar glad, naauw' gevest',
Too;• aller oog ontëerd en hare lucht verpest.
Ontjlaan we ons van 't gewigt, waarmede uw fchuld ons drukte,
Het recht hernenae in 't eind' wat ons 't geweld ontrukte;
Yy4
En

7o

H. TOLLENG, C. Z.

,En dat in Rotnes muur, wier redding ik beffa,
In 't eind de dwinglandij, tot zelfs haar naam, verga!
Tot een bewijs van eenen anderen aard, en ter aanduiding
van's Dichters konstvermogen om een treffend tooneel te fchetzen, onthouden wij ons niet (uit B. IV Toon. 6) hier nog
bij te voegen de reeds aangeduide komst van Sextus bij Lukretia en haare Vrienden , wien zij op het punt f'aat haar treurig geheim te openbaaren.
SEXTUS.

Laat ons niets ontzien, wat ook de znuitzucht poog'.
LU ED. ET

i Afgrond! zwelg wij in, verberg mij voor zijn oog!
SEXTUS.

That voert u, rock loos faam, firafvaarden, die, vermetel,
Den oproerkreet verheft tot voor des konings zetel?

Leeft reekning van uw doel; ontdekt me uw muiterij;
Zegt wat haar oorfprong is en wat haar oogmerk zij.
EO L L A TI Iv Us,

op Lukretia wijzende.

Gevloekte !'t gaat te hoog .... geef reekning von haar f vtarte.
BR UT US.

Hergeef haar hart de rust.
lus.
Hergeef ze aan 't vaderharte.

LUK R ET

K0L LAT INUS.

Verantwoord u, ik eisch 't.
SEXT US.

Ontzinden ! wie 't nog wang'....
LUKRETIA.

Houd op: het voegt aan mij dat ik hem ondervraag'.
Met gedwongen bedaardheid.

Spreek, Sextus! is uw hart zo fchriklijk als uw daden?
Braveert gij 's hemels wraak, wiens magt gij durft verfmaden?
Spreek

LUKRETIA.
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Spreek fchenkt het wanbedrijf, dat u zo zeer bekoort,
Een' wellust aan uw ziel, door wroeging niet gehoord?
Spreek: haat gij, ongeraakt , hoe zwaar me uw fchuld moog'
prangen,
Een' onvertfaagden blik op mijn verbleekte wangen?

Met klimmende woede.
Barbaar, die de onfchuld moord(t)en deugd en pligt belagcht!
U/at hebt ge op nieuw gefineed ? wat heeft u hier gebragt ?
Ik vrees u langer niet: 'k mis de eer: wat raakt wij 't leven?
.Beef, ik rand thans u aan: 't is thans uw beurt te beven.
Ik, ik daag u deez' /fond, wat fp:jt uw trots ook toon',
Noor 't wraakgericht van Rome en voor 't gericht der goón.
Met welk een heilloos recht (verklaar het voor ons allen)
Heeft uw misbruikte kracht mij fchaamtloos overvallen,
En, aan de list gepaard, door beê noch klagte ontzet,
Mijn huwlijksfponde ontëerd en mijne deugd be/met?
Spreek op.
KOL LAT INUS.

d Gown! ... 'k verga!
LUKRETIUS•

Wat hebt ge ontdekt! ... kan 't wezen! ...

B UT US.
'k Dorst van zijn kelsch gemoed geen mindren gruwel vreezen.
LUK RE TI A.

Straf op zijn fchuldig hoofd! wraak voor zo diep een fchand'!
Op, dappre Kollatyn! doe tháns uw' eed gepland;
Denk aan uw gaé niet meer: zij is voor u verloren:
Denk aan de wraak - alleen, zo dnnr door as bezworen.
Op! wisch uw fchandfmet af in 't eerloos vorstlijk bloed!
Op! dat één enkle fond voor jaren gruwlen boef!
Dat al 't boostiartig hof vereende f raf verdure,
En nick (nog) mijn' Jchenners rif zijne euveldaad bezure!
SEXTUS.

Verwoeden! 't is te veel! Vreest dat welras uw J1,-af
Den moedwil evenhar', dien ik te lang vergaf.
'k Zal door het foltertuig uw fleutheid doen bedwingen.
Gij, die als rechters (preekt, nietswaarde muitelingen!
Gij, (laven van den float, wiens meester ik eens word,
Verbeidt eene enger boei als ge om uw boeijen mort.
'k Zal elk' verdachten zucht door feller foltring frnooren;
hij zink', wie zich ver/lef' , noch (nog) lager dan te voren.
Ras
Z'Ys
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Ras leert gij niet wat recht ik al

uw' trots bepaal.

K0LLATINUS.

Leer eerst het recht, tiran! van een' ontéerd' gemaal;
Ken eerst het vlanurend vuur, dat onigudst door mijn' ader...,
Sterf! vaar ten ajgrond , heal!
.. .

LUKxETIus,

hem wederhoudende.

Wat wilt gij doen?
SE TUS.

Verrader!
LU KRETIUS.

Het recht bepaal' zijn firaf, 't gezag der wetten [preek'.
KOLLATINUS.

Neen , dat mijne eigen hand mijne eigen fclande wreek' !
Gaarne zouden wij nog uit het laatfle Tooneel iets aanhaalen ; maar reeds moesten wij ter bekorting eenige regels ach
uit de bijgebragte proeven; en vertrouwen wij meer-terlan
dan genoeg gezegd te hebben tot lof en aanprijzing van een
Treurfpel, dat de Schouwburg Céns, zo wij hoopen, met
dankzegging aan den Dichter, en tot genoegen der IIoofdiictrice , wier gadelooze talenten zo geheel voor deeze rol berekend zijn, zal aanneemen.
De vermomde horst, of de Subordinatie; Blij/pel; naar het
Iloogduitsch (Das Incognito) van F. W. ZIEGLER. Te Middelburg, bij J. Ooms. í8o5. In 8vo. 159 Bi.

zeldzaam werd eenig werk met meer vertrouwen in liet
\r7ellicht
gegeven. Zo de algeaneene goedkeuring onzer Land-

genooten eene genoegzame waarborg is voor de waarde van een
Tooneeljluk, zegt de Vertaler, kan dit zekerlijk onder een der
beste voortbrengzelen der Duit/die Tooneelwerken worden aange.
claerkt. Echter veroorloven wij ons , in alle nederigheid ,

ecnigzins anders te denken: want, gelijk 'er nog andere Steden in de L'ctaaffche Republiek gevonden worden, dan Middelburg , 7/lisfingen, Goes, Zierikzee, Deventer, Breda, Bergen op Zoom, Texel, en Somnaelsdijk, welke in het Voorberigt
genoemd worden , en alzo die algemeenheid der goedkeuring
onzer Landgenoten ons nog niet ten vollen blijkt , al is dit
fluk in alle die plaatfen met zo iets vereerd, en zelfs met
geestdrift ontvangen; zo dunkt ons ook, dat 'er vrij wat be-

te-
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tere ftukken, in groot aantal, voorhanden zijn, en zouden
wij het onder die van het middenfoort nog naauwlijks in eene
der veelvuldige lagere klasfen durven plaatfen : weshalven
men, naar ons oordeel, het en alomme, 't geen de Vertaler
agter zijne Stads- en Dorpslijst voegt , in eenen zeer bepaal
zin dient op te vatten. — Men vertoont ons hier eenen-den
Vorst, die zich incognito in zeker klein Radje ophoudt, om
eens recht te zien hoe 't zijne onderdanen al hebben, — en
zijne onderzoekingen tot de Gevangen- en Tuchthuizen, en
het flads herbergje, bepaalt, en dáár eene arme Officiers Weduwe en haar zeer onnozel Dochtertje vindt. De laatlie is
dan finoorlijk verliefd op, en finoorlijk geliefd door, eenen
even armen, maar dapperen, Jonker, wiens Vader den Vorst
eens het leven had gered, en dien hij daarom nu eene bevordering toe zal fchikken. Intusfchen valt 'er, terwijl de Vorst
juist in het Tuchthuis is, eene onaardigheid voor, tusfchen
den Jonker en den Heer Captein, deszelfs Broeder, (die ook
wel wat zin heeft in het ;juffertje) in fchijn over den dienst,
maar eigenlijk om het meisje; zodat de Jonker in boeijen
raakt en des doods fchuldig is ; — waarop dan nu een niet
geheel onaandoenlijk Toneeltje volgt, 't geen echter niet zou
belet hebben dat het den minnaar den kop kostede, zo niet
de Vorst, bij toeval, — en de Toneelfpeler wordt gewaarfchuwd
vooral te zorgen dat men zien kan dat hij het niet met opzet
doet — zijn overrok had losgeknoopt, waardoor hij dan herkend en het pardon hem afgedwongen wordt, 't geen hij toch
goedvindt met drie maanden vesting-arrest te matigen. — Wij
vonden hier alzo eene reeds dikwijls gebruikte, en daardoor
juist verbruikte, vinding, en waarlijk in de uitwerking niets,
dat bijzonder trof, dan onnatuurlijke onnozelheid in het meisje, en onnatuurlijke belachlijkheid in den Vorst; en wij zijn
alzo overtuigd, dat men in Middelburg, Vlisfingen, Goes, Zie
Bedgen op Zoom, Texel, en Some-rikze,DvntBda
zuclsdijk, op het Toneel wel niet zeer weinig te vreden is.
De Militaire Stand, Tooneelfpel. Naar het Hoogduitfche: Die
Soldaten , van ARRESTO. Te Leeuwarden, bij de Wed. J. P.
de Boy. 1805. In 8vo. 159 Ill.

en link, dat ons wel behaagt; juist in eerren edelen miliF
tairen geest, dien wij algemeen zouden wenfchen. Vaderlijke vreugd, en vaderlijke fmart, levendig voorgefleld; ter-

tvijlmen aan het eind nog hoop erlangt, dat ook diefinartnog
eens in vreugd zal veranderen. Overigens een paar gelukkige
huwlijken; overal roerend, treffend, — en bij uitf'ek vrolijk
toch. Wij twijfelen daarom niet, of op het Toneel zal het
Daar het fink
geheel eerre voortreflijke werking doen.
waar.
---.
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waarlijk zo goed is, bevatten wij niet, waarom de Vertaler,
of Schrijver, vooraf al, bij wijze van Voorberigt, kwaadaar•
tige, onbefchaarnde en lasterzieke Recenfenten het piftool op
de borst zet ? -- Wij meenden, dat het fink zodanige voor.
zorg nodig had, maar vonden ons daarin zeer aangenaam bedrogen.
TI'illenz Rups. Eene Anecdote uit de Xhllde Eeuw, ongelooflijk
zelfs in de onze. Door B. D. In den Sage, bij J. Immerzeel ,
Jun. 1805. In gr. 8vo. 277 BI.
en niet onvermaaklijk, niet onleerzaam Boek, met vrij wat
luim gei'chreven. LR I/em Hups is indedaad een zeer och
dat hem het Leánders TJ/ensch- hoedje-tingswardm,o
gewordt, (waarvan de gefchiedenis vrij breedvoerig en niet
onaardig wordt verhaald) door 't welk hij zich onzichtbaar
maken kan , en derhalven alvermogend is. Eenen geruimen
tijd , echter, doet hij door hetzelve niets dan goed; maar
de verzoeking is toch te flerk, en de voorheen zo achtingsit'aardige man wordt eindelijk een deugniet, een ongelukkig
deugniet. — „ Het mutsje is rnijrs," zegt ten laatflen een nog
groter booswicht. — „Dat niet!” roept toen eerre fleur boven
uit de lucht: „ wat zou 'er van het ongelukkige menschdom
worden, zoo eens LEANDER'S Muts in de handen van eenen
„ Staatsman verviel ! daar reeds een boeren Kuiper 'er dit me„ de uitrichtte. Een fegt mensch zou het zeker nog meer mis„ bruiken , dan de geède man , die 'er kwaad door gewor„ den is. —Mij 't Mutsje!" —'s Mans graf is op 't Kerkhof
van Oudewater, waar hij A°. 1672 I{uiper was; voor weinige jaren vond men daar zijnen zerk nog, met het „Die /laat,
zie toe dat hij niet en valle! en , God zij zijne ziele genadig!"
daarop, enz. — De Lezer ziet, het Gefchrift heeft een waarlijk
goed zedelijk doel , en over het geheel heeft ons de uitvoering
zo wel als de vinding van deze Roman vrij wel behaagd; zo dat
wij den oorfprongiijken Schrijver, wiens eerheling in dit vale
wij hier denkelijk voor ons hebben , wel durven aanmoedigen.
Echter, wij ontveinzen het niet, hier en daar wordt het verhaal ons te lang gerekt; hier en daar vonden wij ook wel,
onder het .anders waarlijk geestige, iets, dat wij valsch ver
zouden noemen ; meer dan eene gezochte aardigheid, meer-vuft
dan eerre plaats , die het kiesch gevoel moet af keuren : daartoe
brengen wij ook het plaatfen van eenen Leeraar van den Godsdienst in een hoogst belachlijk licht, waarin toch altijd de
Godsdienst zelf dan eenigzins bij den Lezer deelt; voorts de.
ze en gene toefpeling, die bij den befchaafden man even zo
weinig gelach en genoegen verwekt als het voor vier fluivers
-
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p... kruid, waarvan zich de held van deze gefchiedenis eens
zou bediend hebben. Reeds het geplaatfie op den titel , bij wijze
van motto, hinderde ons: „Ook zij, die dit zagen, geloofden 't
niet. T0ANNES: Welke woorden wij daarenboven ons niet
eens alzo in den Bijbel herinneren. — Dan wij willen 'er
niets meer bijvoegen, en flipten het hier gezegde eeniglijk aan,
om den Schrijver op zodanige vlekken opmerkzaam te maken,
die ; indien hij aan foortgelijken wanfmaak voortaan toegeve, zijne volgende Schriften waarfchijnlijk. geheel zouden
bederven, althans onbruikbaar maken voor dat gedeelte van
't Publiek, welks goedkeuring toch alleen vereerend is ; hetwelk echter gaarne, in dezen eerheling, dit gebrekkige, ont
het doorgaande goede, over het hoofd zal willen zien.

Het Boek der Moeders, of (landleiding voor Moeders om haare Kinderen opmerken en. Jpreeken te loeren. Iffe Stuk. Te
Groningen , bij J. Oomkens. lh 8yo. 162 BI.
goede Opvoeding hangt, in den aart der zaake
VanenBene
veelal, het geluk des volgenden leevens af. Geen

wonder daarom, dat, vroeg en laat, mannen van kunde en
oordeel, zoo om het verítand te verlichten als het hart te
vormen, zich met voegzaamen ernst en ijver hebben toegelegd. Eens waren het alle deezen in de zaak zelve; in de
Methode alleen was merkelijk verfchil. Met warmen ijver
en eene foort van geestdrift voor het heil des aankomenden
geflagts bezield, betreedt thans de beroemde PESTALozzt de
moeilijke baan. 't Zijn de Moeders, tot welke hij hier de
fpraak wendt,_ om dezelve, in de gewigtige taak, om haare kinderen te leeren fpreeken en opmerken , zijne handlei
hulp te bieden. Intusfchen , bij het inzien en door-den
bladeren van liet nu voorhanden zijnde Gefchrift, kwam bij
ons de bedenking op: wordt hier van de Moeders niet wat
te veel gevergd? Is het getal niet zeer gering, bij 't welk
zulk eene uitgebreide kennis van het menfcheliik lichaam,
en van alwat met deszelfs onderfcheidene zintuigen in ver
mag onderfteld worden? Mag ook wel he me--bandflt,
dedeelen van zulk eene uitgebreide kennis ais een onmisbaar beflanddeel eener goede Opvoedinge befchouwd worden ? Zou niet een goed gedeelte deezer IIandleidinge beter in den mond eens Ontleedkundigen Onderwijzers voegen,
dan in dien der Moeders, die, over 't geheel, mogen onderfteld - worden, met het mededeelen van algemeen - nuttige
kundigheden in liet dagelijkfche leeven, zich te moeten ver
-geno?
De Heer PESTALOZZI, naamelijk, in aanmerking neemende,
dat het niet de uitwendige voorwerpen, die het kind,ziet en
,

hoort,
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hoort , maar hij zelf,
voelt, hij zelf, terwijl

hij zelf , terwijl hij zich zelf eew
hij in de geheele onbehulpzaamheid

van zijn eerfile aanweezen zich gevoelt, hij zelf, terwijl hij
zich als het voorwerp der moederlijke verzorginge en liefde
in deeze onbehulpzaamheid gevoelt, zelf het eer fie voorwerp
van zijn bewustzijn en opmerken is, begint hij daarom zijne
Handleiding, om de kragten des kinds tot het opmerken en
fpreeken te ontwikkelen met het befchouwen van zich zelven
— van zijn lichaam. Diensvolgens befchouwt hij het 1\/Ienfchelijk Lichaam, in tien Oeffeningen, of Afdeelingen, naar
even zoo veele Gezigtpunten. Zes dier Oeffeningen, en een
gedeelte der zevende, bevat dit Eerfte Stuk; de overigen zullen in het Tweede volgen. Wij willen, om onze Leezers
met den aart en de bedoeling deezes Werks, zoo veel zulks
op die wijze doenlijk is, bekend te manken, den inhoud der
Oeffeningen, zoo als dezelve in de Voorrede wordt opgegeeven, affchrijven.
„ De eerfle dezer Oefeningen leert de Moeder haar kind
de uitwendige deelen van zijn Lichaam te wijzen en te benoenaen , dat is , zij leert het kind dezelve naauwkeurig te
aanfchouwen en dezelve hunne naamen te geeven."
„ In de tweede Oefening wijst zij hem de gelleldheid van
elk dezer deelen, dat is, zij wijst hein, welke andere deelen rondom die deelen , welke zij heen doet opmerken , omliggen."
„ In de derde Oefening maakt zij hem op den faanienhang
der deelen zijns Lichaams opmerkzaam."
„ In de vierde Oefening wijst en zegt zij hem , welke deelen
aan het Lichaam maar enkelvoudig, welke tweevoudig, welke
viervoudig enz. gevonden worden."
„ In de vijfde leert zij hem de wezeniijktle eigenfc,7iappen van ieder deel zijnes Lichaams opmerken en benoemen."
„ In de zesde leert zij hein die deelen van het Lichaam,
welke de eene of andere van de hein reeds bekende eigen.
fchappen met elkander gemeen hebben, famenzoeken en als
in dit opzigte bij elkander behoorend , gereenfchaplijk benoemen."
„ In de zevende Oefening leert de Moeder liet kind op.
merken en zich daarover uitdrukken , wat hij met elk gedeelte van het Lichaam doen en uitvoeren kan, en hoe en bij
welke gelegenheid deze verrichtingen der deelen van het Menfchelijk Lichaam gewoonlijk plaats hebben."
„ In de achtfle Oefening maakt zij het kind ook op het
wezenlijke van dat gene, wat tot verzorging van zijn Lichaam
behoort, en noodzaaklijk is , opmerkzaam."
„ In de negende Oefening maakt zij het kind aan den leiddraad der hem bekende eigenfchappen der deelen van het
Lichaam op het veelvuldige nut dezer eigenfchappein opmerkzaam a
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zwam , en leert hein zich naauwkeurig daar over uit te
drukken."
„ In de tiende Oefening leert zij het kind al dat gene ,
hetwelk hij in alle negen voorgaande Oefeningen over ieder
deel van zijn Lichaam naauwkeurig opmerken. en benoemen geleerd heeft, famenvatten en daaruit dit deel in zoo verre
befchrijven, als hij hetzelve door de voorgaande Oefeningen
naauwkeurig heeft leeren kennen."
Moeders! welk een zwaar pak wordt u hier op de fchouderen gelegd ! zwaarder. zelfs , dan verre de meesten uwer
zullen kunnen for Chen; doch, en dit zij ter uwer gerust
gezegd , om. 't geen te drongen van zeer weini,-Ileing
gen onder u mag gevergd worden. Intusfchen is de taak
hiermede nog niet afgedaan. PESTALOZZf wil niet , dat
de Moeder bij het onderwijs tot het opmerken en fpreeken,
zich eenzijdig en onafgebroken met het kind bij het Menfchelijk Lichaam zoo lang zal ophouden , tot dat zij alle
Oeffeningen met hetzelve :,doorloopen heeft. Zij moet,. daarenboven, aan den leiddraad deezer wegwijzinge leeren, den
geheelen kring der voorwerpen ,, welke des kinds zinnen• van
nabij treffen , naar deeze zelfde gezigtpunten te .aanfehouwen , om telkens naa de voleindiging van Bene Oeffeninge
met het Menfchelijk Lichaam andere zodanige voorwerpen
bepaald in het gezigtpunt deezer Oeffeningen in de reeksopvolging in te las.fchen, en met het kind te behandelen.
Ziet daar het plan van dit Leerboek. Of het veel opgangs
zal maaken , is , om bovengemelde redenen, bij ons meer,
dan twijfelagtig. PESTALOZZI , en dit kan niet anders ver.
wagt worden, belooft zich veel goeds van zijne Methode.
Immers hij fchrijft (qui tapere potest , capiet!) : „ De gang
derzelve (Methode) is deze : zij geeft u vooreerst de
„ vaste vormen der eigenheid haarer leerwijze, en dwingt
„ de richting van uwen geest met drievoudig vereenigde
, kracht in haar jok — draagt het gaarne — onder zijnen ge„ maklijken last ontkiemt de kracht der voleinding met ze„ kerheid in u en uw kind."
Het Bulletje, of de Kunst- om door de Wereld te komen. Door
L. F. JAUFFRET. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. i8o5.
112 Svo. 175 BI.
,, Pergeet nimmer, wet de men/then verkeerende , dat zij
mijn Bulletje gelijken. Streel hen , zij zullen u lekken "....
Deze woorden, onder het Plaatje tegen over den titel, geven
al aanlionds het juiste denkbeeld van de kunst, die dit Boekje
leren zal; en indedaad, deze kunst flaat maar zelden fout;
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den man, zo recht edel en groot, dat hij zulk gef^reel niet
lijden kan, ontmoet men maar zelden. Het misbruik neemt
het gebruik niet weg; — dat firelen is eene verleidende , gevaarlijke, dikwijls verderflijke kunstgreep; en zonder dezelve
komt men echter niet ver. Daarvan had JACQUINET, de held
in deze kleine Roman , de treurige ondervinding; een eer
Kluizenaar leerde hein deze kunst, en nu was zijn-wardig
fortuin wel fpoedig gevestigd. „ De Stier onderzoekt niet,

als hij zich door een hand gejireeld voelt, of zij die van een
rijk of arm mensch, van een fledeling of dorpeling is; het is
hem genoeg dat het eene land is. De menfchen zijn eveneens.
Fan welk een flaat ook, worden wij van hun geacht, willen
wij hen prijzen." Eene waarheid, en alzo een goede,
maar toch gevaarlijke raad! „ (Jive goede inborst; de gods-

dienflige beginfelen , die u bezielen , en het inwendig geluk van
den mensch uitmaken; de eerbied, dien gij der deugd toedraagt, — alles (iaat mij voor het goed gebruik in, dat gij 'er
van maken zult." Dit voegde de Kluizenaar 'er bij : „ Hoe
zeer gij de menfchen vleit, prijs nooit in hun dat verachtlijk is.
Hebben allen hunne gebreken, zoo bezitten toch allen wel ééne
lo waardige zijde." En daarop herinnert hij aan den Schilder,

die den éénöogigen man en profil tekende, Hij bedroog zich
in zijne goede verwachting van JACQUinET niet. Intusfchen
ontveinzen wij niet, dat, bijaldien deze held, bij het ge
deze raadgeving, meer ware op den toets gelleld,-bruikvan
en zijne deugd alsdan beproefd ware gevonden , het Boekje,
in ons oog, meerdere zedelijke waarde hebben zou.

Spookerijen , enz. Door s. c. WAGENER. Met Planten. YIde
Stuk. d,nfl. bij W. Holtrop. Ira rzmo. 181 Bl.

dit Stukje menen wij dat nu deze Verzameling, die wij;
M Metmeermalen
aanprezen, volledig is; en dit is ook goed,
„Het zo veel
want de voorbeelden worden nu minder belangrijk.

geruchtrnaakend Spook te Quaritz" beflaat hier ruim 8o bladz. ;

en daar hier te Lande dit Spook toch minder gerucht maakte,
had men het hier kunnen weglaten; te meer, daar, bij gebrek
aan kennis van iedere bijzondere omflandigheid , de oplosfng,
hoe fchijnbaar gegrond, toch niet volkomen overtuigend en
volledig is. Wij wenfchen , dat de lezing van foortgelijke
Verhalen , als de I Ir. WAGENER in deze Deeltjes ons heeft medegedeeld, en waaronder vele treffende en belangrijke zijn,
alom den Burger moed zal gegeven hebben, om ieder Spook
onder de oogen te zien, waar het zich ook vertonen mogt op
onzen Vaderlandfchen grond!
-
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e beroemde Utrechtfche Hoogleeraar RAGS verdient
den warmen dank van allen, die op wasre geleerdbeid en gegronde Bijbeluitlegging prijs hellen , voor zoo
vele voortreffelijke bijdragen , tot bevordering van de
regte beoefening der Hebreeuwfche taal, en opheldering
van menigvuldige plaatzen des 0. en N. Verbonds
deels door hemzelven van tijd tot tijd vervaardigd,
deels ook , volgends zijne aanwijzing , en met zijne hulp,
door verfcheidene van zijne uitmuntendlle Leerlingen,
in 't licht gegeven. Daartoe behoort ook nog de eerfle
van deze twee onlangs door hem uitgegevene Academifche Redevoeringen, over de moelelijkheden, waaraan de
beoefening der foodfche Oudheden onderhevig is, en welken
regel men daarbij hebbe te volgen. Zij werd reeds in
1787 uitgefproken, en verdient zeker zoo min, als erne
dergelijke , de judicio in Philólogia Orientali regundo ,
federt 1770 met roem bekend, in vergetelheid te geraken. Men zal gaarne 't oordeel van zulken grondigen
kenner van den geheelen omvang der Oosterfche Letterkunde, en wel bijzonder van al 't gene op de Joodfche
Oudheden betrekking heeft , willen vernemen over de
wijze, waarop deze laatstgenoemde, zoo veel omvattende, en, voor de verklaring der Heilige Schrift, vol.
11rekt onontbeerlijke, wetenfchap behoort ingericht te
worden. Dit wordt, in deze Redevoering , zoo beknopt, en duidelijk, en overtuigend voorgell•eld, dat
neen, 't geen hier, op weinige bladzijden, gevon.
den wordt , te vergeefsch , in vèrfcheidene groote
boekdeelen van de voornaamfle Schrijvers over de JoodLETT. I8o5. A'®. 16•
ZZ
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fche Oudheden , zal zoeken. Vele aanmerkingen zijn
den Redenaar alleen eigen; andere , die men ook elders aantreft, veel klaarder ontwikkeld, en met gepas.
ter voorbeelden opgehelderd en bekrachtigd, en de ge
voordracht , in een onopgefmukt, zuiver Ro.-hel
meinseh kleed, veel meer gefchikt, om voor deze, in
onzen tijd, al te veel verwaarloosde letteroefeningen in
te nemen, dan de meeste andere fehriften., over derge.
lijke onderwerpen.
De moeielijkheid der beoefening van de genoemde wetenichap wordt, naar het welwikkend oordeel van den
Iloogleeraar, veroorzaakt: (i) Door de wijze, waarop
an dezelven , in de heilige Schrift , de voorname
bron , waaruit men derzelver kennis moet fcheppen ,
wordt gefproken. Dit gefchiedt dikwijls maar in 't
voorbijgaan, of ook wel opzetlijk, maar niet zoo volledig, ciat het onnoodig zij, andere hulpmiddelen te raad plegen, om liet ontbrekende, b. v. in de befchrijvinb
van den tabernakel, en tempel van Salomo, aan te vullen ; en dan nog altijd in eene federt Iang verftorvene
taal, waarvan zoo weinig overig is, (lat men dikwijls,
omtrent de waare beteekenis van zeldzaame woorden en
fpreekwijzen, in liet onzekere moet blijven. -- (2) Door
de onkunde en misflagen der Joodfelie Schri ftverklaarders, de heroemdflen zelfs niet uitgezonderd, wien 't
an genoegzaame kennis van de oude Hebreeuwfche taal
heeft crntbroketi , om 't geen voor ons, in de Mofailche
en volgende Schriften , duisterheid heeft , behoorlijk
uit te leggen ; waaromtrent de geleerde SALOMON JARcnr, vermaard Schrijver der twaalfde eeuw, ten voorteelde kan firekken, die alles, wat vóór hem, over dc
boeken van Mofes was gelohreven, meestal weinig beduidende, tegen alle taal- en uitleg - regels aanloopende,
en met duizenderlei beuzelarijen doormengde aanmerkingen, heeft bijeerverzameld. — (;) Door de ongeloofbaarheid en tastbare ongerijmdheid van het waridrochtelijk zamenweefzel van zoogenaamde Faderlifke overleveringen. van tijd tot tijd, tot verklaring en uitbreiding
van het Wetboek van Mofes en de Profetifche Schriften,
van ginds en elders bijeengebragt, en in de Talttudifehe
Schriften met ijdele voorgevens van Goddelijke herkomst, zamengedragen. — (4) Door de denk- en fchri$fwijze der beste wegwijzers voor de kennis der Joodfche
Oud-
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Oudheden, JasrFI=s en PHIL O, wier gehechtheid aan
tvijsgcerig c begrippen, en dikwijls vergedrevene zucht out
geheinuinnen te zoeken, gevoegd bij eersen veelal hoog
vooral in JosEFus met recht berispte-zwelndIij,
fchikking naar dc denkbeelden van andere volken, het
veeltijds ten lion iaen moeiclijk maakt , om gefchiedkundige zekerheid , omtrent 't geen weleer het joodfehe volk alleen aanging , uit hun gefchrijf te etlangen. — (5) Eindelijk dooi het gebrek aan naauwkeurig; berichten; omtrent de oude Inftellingen, gewoon=
ten en gebruiken der Joden , en wel bijzonder in liet
huisfelijke en geineene leven , omtrent de waare lig
alle ónderfcheiderie plaatzen in Pala iná , en-ginva
dergelijken.
Niettegenitaaride de groote en veelvuldige moeielijkl icid , welke , uit dien hoofde , met de beoefening ('ier
joodfche Oudheden verbonden is, wil echter de Hoogleeraar geenzins aan grondige en naauwkeurige kennis
derzelveri gewanhoopt hebben. Zie hier, welken weeg
en regelmaat hij aanprijst, om daartoe te geraken s P orterst ten aanzien der zaken zelven Men fpore voor alle
dingen zorgvuldig na, al 't geen bij Moles en volgende
heilige Schrijvers werkelijk voorhanden is , en trachte ,
bij 't gebruik der Joodiche Sclhrijvers, dezulken , die
geleefd hebben , terwijl de tweede Teln )e1 nog fond ,
wel te onderfcheiden van de lateren. Josnrus en PHILó
Verdienen deswegens boven alle anderen (hoewel , out
bovengemelde rede, altijd net omzichtigheid) .gevolgd
te worden. Men verwerpt evenwel alle ander c Joodfcl!e
overleveringen niet. Vooral verdient de Mistliga naarílig
gebruikt te worden; maar alle getuigenisfen, die meri
daaruit te berde brengt , moeten ilreng getoetst worden :
men dient te weten , van wier zij zijn , van welkei
tijd, hoe deze 'er aan gekomen zijn, en of zij hun eigen
bijzonder gevoelen , of dat van deze of gene gezindte
of wel 't algemeene, uitdrukken. Ook vergelijl:e meth
altijd hunne berichten met die der gewijde Schrijvers. -'t Komt 'er dan vervolgende op aan, om derzelver gezeglen wel te verftaan en te beöordeelen. Men behoort
zich, tot dat einde , gegronde kennis der Oosterfiche
talen eigen te maken, én liever de oude Overzettingen ,
dan joocifehe Schriftverklaarders , te raadplegen. Regt
ter fnede komt hier Qok de gewigtige, aanmerking, reeds
-
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in 1770 (*) door den Hoogleeraar met vrijmoedigen ernst

aangedrongen, doch door vele latercn nog te weinig in
acht genomen , dat men namelijk aan den oorfprong en
de oorfpronkelijke beteekenisfen der woorden niet te veel
moet toefchrijven, met veronachtzaming van het taalgebruik, de Natuurlijke Gefchiedenis en andere hulpmid
om duistere woorden en fpreelwijzen te verkla--deln,
ren. — Telkens worden , in 't voorbijgaan , gepaste
voorbeelden, tot Having en opheldering van 't gezegde,
in 't midden gebragt, waarvan wij hier geen verder ver.
flag kunnen geven.
WIJ willen liever nog iets zeggen van de tweede Ret evoering. Deze is onlangs door den meer dan tachtig
toen hij voor de vierdemaal den post-jarigenGzt,
van Rector Magniflcus nederleide , uitgefproken , -n
overwaardig, om als een openbaar gedenkhuk van des
1-loogleeraars waare godvruchtigheid, die alle 's Mans
groote talenten en wijduitgeffrekte geleerdheid zoo veel
fieraad bijzet, bewaard te blijven. Na over onderfchc i
geleerde onderwerpen , allen ontleend uit een of-den
finder gedeelte van het uitgebreide vak der wetenfchapren, waarin hij onderwijs geeft , in vijf onderfcheidene
Redevoeringen gehandeld te hebben, vond hij niets gepaster, dan nu, denkelijk voor de laatltemaal, in het
s'ijf-en-vjftrgffe jaar zijner Bedieninge aan de Utrechtfche Hoogeíchool, openlijk redevoerende, te handelen
ever de weldaden, door het hoog/Je en beste Wezen , varl
der jeugd af, aan hem bewezen. De hoogbejaarde Hoo•
vermeldt hier dan , in 't kort, met dar'..zegging-Iera
aan God , de voornaamtte bijzonderheden uit zijne le+vensgefchiedenis: zijne geboorte te Herborn uit deftige
ouders ; zijne geleerde en godvruchtige opvoeding,
waartoe ook 's Mans brave , boven 't gewoone harer
kunne bedrevene, Moeder, AUGUSTA CATHARINA HAMELIA, Dochter van den Hoogleeraar HAMELIUS, veel heeft
ioegebragt ; de wijze van onderwijs , die hij eerst in
liet ouderlijke huis, vervolgends op de lagere, en einde
aldaar, zoo in de Godgeleerd -lijkopdeHgfch
als Oosterfche Talen , van de Hoogleeraaren-heid,
CLASSENIUS , SCHRAMM, jo. JAC. SCHULTIENS , en wel
Voornamelijk van zijnen Vader , den beroemden Hoogleer•

-
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leeraar jo. EBERii. RAU, heeft genoten; zijne gemaakte
kennis met den wijdberoemden ALBELT SCHULTENS ,
bij gelegenheid, dat deze zijnen Zoon JOHAN JACOB naar
Herborn geleidde , en hoe dit aanleiding gaf, dat hij, op
uitnodiging en aandrang van dien grooten Man, zich naar
het 11ataafsch Gemeenebest begaf, en eerst te Utrecht
nederzettede ; zijn anderhalfjarig allernuttigst verblijf
te Utrecht, vertrek naar Leijden, en opgevat voornemen, om aldaar, in de nabijheid. van SCHULTENS Cu de
zoo vei fiats bevattende openbare Bibliotheek , te
blijven ; zijne kort daarop gevolgde aanftelling, eerst tot
Lector, en twee jaren later tot Buitengewoon Hoogleer.
tar in de Oosterfiche Talen, ter hulpe van DAVID MILL,
wiens opvolger hij naderhand geworden is ; zijne aan
Bibliothecarius, en eenige jaren later, na on--Itc1ingo
clerMicidene beroepingen naar andere Academien afgefagen te hebben, ook tot Profesfor Theologie Typic et
..Exegetic; zijn huisfelijk geluk, de vrucht, die hij op
zijne veeljarige werkzaamheden gezien , en wat hij al
zoo, geduurende zulken langen reeks van jaren, waar
geleerd heeft ; in dit alles eerbiedigt en-genom
roemt de waardige Grijzaart 't wijs en goedgunstig beuur der weldadige Voorzienigheid, met die edele wel
gevoelige hart ongezocht op--.fprekndhi,ts
geeft. Daaraan geeft hij zich ook , voor 't vervolg ,
gerust over. Gelijk het gehecle fink, zoo ademt ook
inzonderheid dat gedeelte, waarin hij zijn vast vertrouwen op God uitboezemt, voortreffelijke gevoelens, die
,den edeldenkenden Godgeleerde, bij wien zuivere Godsdienst des harten het voornaamfie van alles uitmaakt,
geheelenal kenmerken. In denzelfden geest is 't flot
van deze Redevoering gefield, waarin van de verfchillendc lotgevallen der Utrechtfche Hoogefchool, geduurende het afgeloopen Academiejaar, en, onder anderen,
ook met name van des Hoogleeraars afgeftorvenen Ambt
GIjSB. BONNET, met verdienden lof , en wel,-genot
even als of 'er met denzelven en zijne Ambtgenoten in
de laatfle jaren niets ter wereld gebeurd was, wordt
melding gemaakt.
De goede God rekke tiet dierbaar leven des Hoogëer.
waardigen Mans, zoo lang het hem niet tot last worde,
onder liet aanhoudend genot van de beste vrucht van
zoo vele met wijs overleg doorgeleefde jaren, ,tot fieraad
en steun der Utrechtfche Hoogefchool, en vetmeerderde
blijdZz3
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blijdfchap voor allen, w.ien hij lief en waard is! ;-- 't Zij
ons geoorloofd, 'er nog dezen weosch bij te voegen,
dat 't den 1-loogleeraar moge welgevallen, alle, of wel
dc voornaaultle , door hem , en onder zijn opzicht, uit•
gegevene Schriften , waarvan fommigen naauwlijks meer
verkrijgbaar zijn, nog eens weder gezanmentlijk, onder
een algemeenen titel, te laten opleggen t waarmede aan
't verlangen van velen , ook buitenlands , daar men
zijne Schriften federt lang op hoogen prijs heeft weten
te (tellen, zou voldaan, en 't groot nut, door dezelvcn
reeds allerwege gelli.cht, merkelijl zou vermeerderd en
uitgebreid worden.
,

Oproeping van alle Regeringen , Hagilireats-perfonen en.
4rtzen , met opzigt der Ikmnaire :ten tegen de Geele Koorts
te beramen. Naar het Hoogduitsch van Tort. FELLER,
fcademie- Leeraar der Geneeskunde te flltdlorf, vrij ge
niet eerre Voorreden asitgegererz , door J. w.-z•olgd,en
KIRCHNER , Mee'. Doft. te 1dmnfterdam. Anferdam,
dpi W. itloltrop. 18cg. In gr. $ro. De Voorreden
11XIh, het Werk g . BI.
,

jel te regt verdicrt de Geele Koorts de opmerking
van allen , wien de zorge over de- gezond -,
beid en het loeven hunner natuurgenooten, op Bene of
andere wijze , is aanbevolen. De wel geíchreevene
Voorreden van den Meere KYRcUNrR heeft men ílegts te
leezen, om daarvan niet flegts overtuiging, maar eet.
Ieevendig gevoel te bezitten. Nan den oorfprong deezer
Ziekte , en de menigte ilagtoffers, die haar ter prooije.
vallen , vermeld te hebben , hangt hij een tafereel op.
van den akeligen toeftand eerier volkrijke Stad, welke
Van dien geesfel wordt gezweept. Aangaande den toefiand van Gadix, in den jaare i800, ontmoeten wij dit
íchrikwekkend berigt. Naadat in de maand Augustus
diens jaars zich de Ziekte hadt geopenbaard, zag men.
lort iiiernaa , dat liet getal der zieken zich dagelijks. begon.
te vermnenigvnld gen. l'wam de Ziekte in een huis, dan
verliet zij. hetzelve gewoonlijk niet eerder, dan naadat
zij alle deszelfs bewooners hadt aangetast, en niemand
in hetzelve meer te fterven overig bleef. In de kwartieren Refario en ,Sin Antonio lag alles in eens ziel, ; 'er
waren geenc geestelijken genoeg, om de Sacramenten aan.
e ervende^l ,cie te dienen; gehecle fa dien lagen elendi,

J. FELLER, OPROEPING.

715

dig ziek, zonder hulp en raad; alle armen- en ziekenhuizen waren met lijders opgevuld; de artzenijwinkels
wierden gefloten; de geneeshoeren zelve lagen ziek en de
geestelijken wierden befmct; in één woord, het ontbrak
in de geheele Stad aan alle hulp. Men hoorde van niets
anders , dan van ziekte en dood; de kerken konden de
ligchaamen , die naar dezelve gebragt wierden , noch
bevatten , noch begraaven, zijnde de fterfte zoo groot,
dat , op bevel der Regeering , de lijken buiten de Stad ter
aarde bell ld moesten worden. Alles was in dc grootf c
vrees; iedereen geloofde zich reeds het mes op de keel;
nie^:nand gevoelde zich neer gezond; de ftoutfien zelve
vierden weezenlijk ziek; en, volgens opgaaf van den Gen e heer GONZALrs , wierden in het midden van Sepra:uber dagelijks tweehonderd lijken te Cadixbegraaven.
Men zag op dit tijdílip niemand , zonder met allerlei
voorbehoedmiddelen voorzien te zijn ; oenigen hadden
dunne zakdoeken , geldbeurzen en wat dies meer zij ,
met pest-azijn bevogtigd ; anderen , hiermede niet te
vreden , hadden geduurig knoflook en andere aromatifche kruiden in den mond , en trachteden daardoor ,
ware het mooglijk, deeze Ziekte van zich af te weeren. —
s u de daad hebben geloofwaardige perfbonen getuigd,
dat de lucht in die ftreeken zoodanig verpest was , dat
men zelfs liet gewoon gevogelte, geduurende de Epidemie, in dien omtrek miste: — ja men wil gezien heb
dat de kanarievogels het bloed uit den bek zou ge--ben,
'loopen , en zij zelve geflorven zijn. — Wel erkent de
Fleer KIRCHNER de fchroomlijlt befmettende kwaadaar..
ti.heid deezer Ziekte : doch dat de verwoestingen, door
hoar aaligerigt , aan onkundige of verkeerde behandeling , ten grooten dooie , moeten worden toegefchrceven ,
fchijnt bij hem geenen twijfel te lijden. — Vervolgens
aangemerkt hebbende, dat de Geele Koorts uit NoordAmerika na Spanje is overgebragt, gaat hij het vooroordeel te keer, alsof men voor de verfpreiding dier Ziekte
in andere oorden van Europa niet te vreezen hadde.
En , in der daad , de redenen , hiervoor aangevoerd,
danken ons van dien aart en kragt te zijn, dat de aan
tegen de voortloopende be--geprcznbhodmil
fm`tting wel degelijk de openbaare opmerking moeten
trer.ken.
Hierop nu volgt de vertaaling van de opgave der maat
welke, volgens den tdltda?f/èhen Hoogleeraar,-regln,
Za4
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moeten te werk gefield worden, om, ingevalle het kwaad,
onverhoopt , zich van nieuws in het zuidelijk gedeelte
van Europa openbaarde, te vërhoeden, dat hetzelve
niet verder Noordwiarts doordringe. De Frankifche
hreitsverordcning wordt hier met lof vermeld , gelijk
ook de Prijsvraag, in de Pruis fafche Staaten hieromtrent
uitgefchreeven. Doch tot nader berigt moeten wij tot
het Werk zelf overwijzen, van 't welk ons plan een
doorloopend verflag niet gedoogt.
,elanfpraak van den Baljuw van Rhijnlanrl , bij gelegenheid
der aanzegging van den Dood aan IIARDIEN HENDRIK
WIJNANDS, PETER ALBERT, ANNA MARIA ELISABETH
WALTERS en ELISABETH JOSEPHS ,als mede de Crimineele

Ei/chen en Fonnisfen tegen dezehre , en tegen HARrIEN
I-IENDRIKSE WJJNANDS, JR. Te Leijden , bij D. du
Mortier en Zoon, enz. 18o5. 7n gr. Sic. 71 131.

R

eeds voordat dit boeksken ons onder liet oog kwam ,
hadden wij , niet dan met ontroering en een killen
fchrik , de volvoering van liet firafvonnis vernomen ,
't welk de fleer Baljuw van Rhijnland, Mr . FRANCOIS
GUALTHERUS BLOK, Amptshalve, zich verpligt voedt,
over vijf monfiers , die, in menfchelijke gedaante, in
de zamenleeving rondzworven, te vellen. Meer dan
eens dagten wij, onder het leezen van de hier vermelde Doodvonnisfen: „ hoe gelukkig is de mensch, die,
aan de hand cener befchaafde Opvoedinge, tot vlijt en
„ naarftigheid, tot een arbeidzaam leeven, wordt opge„ geleid ! hoe gelukkig, vooral, de mensch, wien de
„ beginzels van eerlijkheid en braafheid, en van eer„ bied voor eerre regtvaardige Voorzienigheid, al vroeg
worden ingeprent! " Meermaalen lazen wij de berigten van Mannen , die, door moord en dieffial, in het
loeven en de bezittingen der natuurgenooten hunne
moord- en roofzieke handen Ploegen. Maar dat ook
Vrouwen, van wier karakter zagtaartigheid als -een
hoofdtrek moet befchou^vd worden, zoo zeer van Kaaren
oorlpronkelijken aanleg kunnen verbasteren , dat zij haare handen in menfchenhloed wasfchen , dit bedroeft
den 1\lenichenvriend , die, van den hoogen aanleg der
fcr"ioone fexe , waardige begrippen voedt. En, eg ter, ontmoeten ons hier twee Vrouwen, die, zoo rtiat
hand-
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handdaadig , immers bij meer dan éénen gewelddaadi.
gen, ongetergden moord, tegenwoordig geweest waren.
Zwaarwigtige post eens Regters, in zulken zorgelijken
toeftand, die den Baljuw BLOK, wiens menschlievend en
zagt karakter ons bekend is , zeer zwaar op het hart moet
gewogen hebben! Van den ernst en het gevoel, die hem
bezielden , draagt de mannelijke Aanfpraak getuigenis,
die hij tot de gedaagde affchuwelijke booswigten deedt.
Uit die Aanfpraak willen wij een gedeelte affchrijven,
't welk zoo wel den Heer Baljuw in deszelfs gevoelvol
karakter teekent, als de menigte en grootheid der gruweldaaden vermeldt. „ Ik verbeelde mij (zoo luidt,
onder andere, 's Mans rede) met het hoogfte afgrijzen
(en wie onder uwe regters, en deze fchaar van omflanders , doet dit niet met mij ?) den prangenden angst
en wanhoop der rampzalige flagtotlers van uwe ontaarde wreedheid en onverzadigbaren bloeddorst, welke gij , in euvelen moede, misfchien met vermaak,
(waarop althans één onder ulieden in zijnen kerker nog
roemen durfde!) en alleen om vuil gewin, zclvs wanneer gij uwe fiiode doeleinden buiten dat bereiken kon det ; dan eens door het geweldig fmoren van hunne
ademhaling verwurgd (*) , dan weder door allerlei
foort van moordgeweeren met eenen langzamen en
finartelijken dood gemarteld en afgemaakt hebt. Ik
verbeelde mij nog te horen die afgebrokéne zultten , dat
kermen en fmeken u^vcr vermoorde medemcnfchen ,
neet den dood op dc lippen uitgeboezemd, bovenal dat

bid-

()Dit ziet op het vermoorden, C 0é . r799, door BARM. BEND.
wij:.Atins , met behulp van ziingn oudflen Zoon en anderen,
van den Postillon , die de brievenmaal van I-larsrle:n na Leiden
overbragt, welke, genaderd tot even voorbij de Iiwaakbrug,
liggende over de Trekvaart buiten de 11arepoort van Leiden ,
onder Oegstgeest, door de gezamentlijke booswigten van dC
kar gerukt, door het toeknijpen van de keel, neus en mond,
en door het drukken van de hoofdflaapen, verwurgd en afgemaakt, liet lijk vervolgens van die brug in het water gewor.
pen, de kar en het paard van agteren insgelijks daar in geftort
tviordt ; begeevende zich voors de moordenaars , met de
geroofde brievenmaal, langs de Cingels van Leiden tot aan de
kloogewoerdspoort, en alzo langs den hoogen Rhijndiik, alwaar zij, den zak geopend hebbende , het gereed geld, dat
Ij 'er in vonden , onderling verdealden.
LI.
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bidden om haar leven , met aanbod van alle bare goederen, door die oude vrouw (m), die voor zeven jaren,
reeds niet uwe knuppels doodelijk gewond, haren roan ,
in baar gezigt vermoord , nevens zig zag wentelen in
zijn bloed, en , zelve l :rimpende van pijnen, uit hare
eigen vonden stromen bloods voelde vloeien ; en vlie den daarentegen , onder een ijslijk gefchreeuw en getier , uwe verwoede flagen op haar hoofd verdubbelende, tot dat zij den adem uitblies. En God alleen
weet, hoe gijlieden niet uwe vloekverwanten nog juichtot over uwe helfche zegepraal, op weerloze menfchen
behaald, en in de famelplaatf n uwer bende, of onder
den bloten hemel, daar zijn alziend oog u nogthans
_gadefloeg, met bebloede handen uwen buit verdeeldet ,
en hunnen uitvaart vierdet.
„ Ik verbeelde mij eindelijk, hoe gij op uwe fnode
togten, tuk op roof, in de ibilte van den avond, u
niet uwe fpitsbroederen vereenigdet om uwen prooi op
te fpeuren ; hoe gij, in het holle van den nagt, loerdet
op liet tijdllip , waarop zig de vermoeide landlieden
vreedzaam ter rust begaven; hoe gij dan beraadílaagdet,
e ?i besloot, om, zelvs niet het doorbreken der hcchtfte
mu>;
(*) De Baljuw doelt her op den moord, gepleegd aan
een man en vrouw, éénige bewooaers van Bene herberg aan den
weg tusfchon deft Haag en Loosd, iven. Nan her huis eens en andermaal befpied te he.,bcn , begaven de bovengenoemden , iet
den nacht omtrent half elf rotre van den 18 Oétober 17 .98, zich
gezamendhk na die herberg, gedeeltelijk gewapend reet eenei
dikken knuppel , :? artoe r»z:aeiijk vervaardigd , en met
dikke flokken , van ondcr met ijzeren banden befagen ;
met dat gevolg, „ oar zij den nian en de vrouw, te famen
„ terflond in het voorhuis aangevallen , en, nadat zij in eene
voorkamer gevlugt waren , altlaar, op eene verraderlijke en
„ fchrikharende wijze , den ecrí:en niet i i , en de laatfte met
„ ro wonden, meestal aan liet hoofd, vermoord hebben ,
en daarin met die onbegrijpelijke woede en wreedaardig,, beid te werk gegaan zijn , dat zij, na het overlijden van
den man, de vrouw, ook reeds deerlijk gewond, egter nog
„ leevende, en hun alle hare goederen aanbiedende, indien
„ zij haar het leven fparen wilden , in weêrwil hiervan, in
koelen moede, nog verfcheide Hagen toegebragt, vervolgends al liet gemaakt goud en zilver en het gereed geld,
„ hetgeen voorhanden was, uit de kasten en kisten geroofd,
hetzelve te liiilieldani verkogt, en dien bloediger roof te
„ famen verdeeld hebben."
„
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muren, u eeuen weg te banen tot in hunne huizen;
hoe gij uwe bloeddorflibe treden wendet naar hunne
11aapiLeden, en daar met blote inesfen gereed flondt,
om , op het eerste ontwaken (*), of wederftand, vaders, moeders , en misfehien ganfche huisgezinnen , als
net édnen flag, ter neder te vellen; en dan , fchoon'er
tus1 hen hue leven en dood flechts Cdne fchreede was ,
fcboon de Alniagt hun, reeds met den dolk op het hart,
onkundig liet van hun gevaar, en hij alleen uwe moord dadige armen nu en dan te rug hield; gijlieden dan evenwel hunne bezittingen , meestal zoet zuren arbeid gewon-

(*) liet voorval , hier bedoeld, wordt in den Eisch van den
11eere B^ijuw aldus verhaald; „ dat ii. ii. WIJNANDS , zijne
Huisvrouw, en drie Zones,, PETER ALBERT, ELISABETH JOLpis, en nog eerre andere medepligtige, op den io Fe„ brugrij dezes j ^ars (iSo5),zig van Gour'.a naar eene boeren, woning onder„1lphen, tusfchen de Gorrdfc,-iae Sluis en Zva;,z„ T„erdnm, heeft begeeven , en , na aldaar niet JAN HENDRIK
„ IJIMMMiGARDEN, den ontwerper van dit misdrijf, dien hij
„ daar reeds vond , en met de overige medepligtigen , in den
hooiberg den nagt, en het bij toeval zeer laat naar bed gaan
der bewoners, verbeid te hebben , tusfchen één en twee
„ uren, een gootgat in den hoefaal, met de fpil van den fijpq,

,

„ wagen (waarmede de gevangene H. ii. WIJNANDS , ZOO 't
„ heette, den kost won , en door íbid en land liep) daartoe
„ opzetliil: niedegebrag.t, zodanig heeft helpen verwijden,
„ en verhogen, dat zijn gevangens ouni?e Zoor; en PETER
eL1>ERT door hetzelve binnen in het huis gekomen zijn, en
„ de overigen door het openen der buitendeur ingelaten heb.
„ ten : dat hij gevangen vervolgends , met de drie andere
inansperionen, in de flaapkamer der bewoners doorgedrongen
zijnde, Zig met.. J. H. HI_MMELGARDEN, die in dat huis be„ trend was , voor eene kast, Haarde tegen liet voeteneinde
„ der bedRede, waarin de man e:1 vrouw van het huis ílie,, pen, geplaatst heeft, terwijl zijn o,.dfie Zoon , en PETER
„ A,:,i:E.tT, ieder met een bloot mes, in die zelfde lamer ge„ reed ftonden, met een vooraf bepaald en erkend oormerk,
„ oin, zo die lieden wakker wierden, bran van het levee te
„ beroven; en dat hij gevangen uit die kast , waarop de ileatel link, heeft helpen ;telen — eene aanmerkelijke partij
„ gemaakt goud en zilver, eenige kleederen , en gereed geld,
„ zonder dat de bewoners , of iemand van het negental kinA

„ deren , eenig gerucht vernomen hebben , w: Graan zij dat,
„ ook eeniglijk, na de gunftige bcfclhikl;ing der Almagt, h:a_
;, behat.d ven hue leven te danken hadden.”
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wonnen , roofriet, en baldadig, en met tlempcn, ais in
één enkeld. ogenblik verilondt."
Des baljuws zagtaartig gemoed roemden wij boven.
De volgende aanhaaling vertoont zijne nederigheid en
Christelijk mededogen. „ Zo hartlijk ik leem (den Opperregter) dank , dat ik het eerfle werktui; moat zijn,
om ulieden , en door u het talrijk rot uwer mede
te ontdekken , en het leven en den wel -pligten,
mijne landsgenoten te helpen befehermen voor-vardn
verdere flagting van mve of hunne zijde; even zo zeer
gevoel ik, meer dan ooit , mijne eigo verpli ting, om aan
hem hier openlijk mijne nederige hulde te doen , dat hij
mij voor foorigelijke boosheden bewaard heeft, daar il;
liet aan mij zelven geenszins mag toefchrijven, dat ik
niet geboren ben in uwe omflandigheden, en ni,t ha in
uwe plaats. --- En juist daarom heb ik een innerlijk
medelijden niet uwen beklaaglijiken toehand, en wefisch
clog; uw eedwig welzijn , z o veel in mij is , te helpen
bevorderen.
„ Als uw iiatnnrgenoot en medechristen , zo gij
oenig denkbeeld hebt , wat een Christen is, ftel ik thans
mijne amptsbediening ter zijde , en vermaan ulieden
met allen ernst, (lat gij mijnen laathen raad , dien ik tz
zo dikwijls te voren .ziet toegenegenheid mededeelde
:niet langer verwerpt . Zoudt gijlieden, nog in vrijheid
ieevende , den aliesuverweld.igenden Vroom van vuurof wr tcrsnood niet tragten te ontvlugten , of oudt
gij moedwillig een gapend verderf te genioet lopen?
Zoudt gij, ziek ziinti_e, of %vor(telende niet pijnen , de
hulpnhiddeleLi Van eunen ;geneesheer, of woudheler,
weigeren, die u veerden aangebodene ? l Iebt gij u eer
niet verttout, om im dierlijk leven te redden uit-tijds
dc handen van geregtsd.icit ars • zelvs ten kosten van
hunnen dood ( *) ; en zoudt gij dan uw anderszins onvermijdlijk ongeluk niet nor; in tijds trapten te ontgaan?
„ Bedenkt dan," enz. Hier volgen eenige godsdienftige faatigeevingen, die wij nier kunnen overneemen.
Daar nu, uit voldoende bewijzen, den Regteren was
gebleeken, dat de eerie der bovengenoemde Gevangenen
bij
,

(`) Hiermede wordt gedoeld op het vermoorden van twee
fiere asdienaars, om hen te vatten, hun agterima gezonder,.
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bij zeven, de tweede bij zes, de derde bij twee, en de
vierde bij drie gewelddaadige moorden tegenwoordig ,
of daaraan handdaadig geweest waren , behalven eend
menigte rooverijen en diefftallen , aan welke zij allen
zich féhuidig gemaakt hadden, konde het niet uitblijven, of het zwaard der geregtigheid moest , met eens
verpletterenden flag , op liet hoofd dier uitvaagzelen van
het menschdom, dier pesten der zamenleevinge, neder^daalen; {tervende de twee eermen op het Rad, de twee
anderen aan de Galg; terwijl de vijfde, een ongemeen
lchrandere knaap van 17 jaaren , eene geesfeling en
brandmerk, nevens eene zestigjaarige gevangenis, tot
loon zijner euveldaaden ontving.
Beknopte Handleiding tot de lardrijksbefchrfjving, ontworpen
door t. a. FnsR1, Hoogleeraar te Erlangen enz. Naar den
Tienden verbeterden Druk, of volgens de laat/1e en echte
Uitgave, uit het Hoogdaitsci ver,aald. Nagezien, en met
de noodige Veranderingen en Bijvsegzels, tot heden, verrijkt,
en voorzien niet een Voorbcric'tt valt JACOB DE GELDEB,
Mathematicus in den Haage. Te Haarlem, bij F. Bohn.
í8o5. In 8vo. 376 131.

iaaktlieid is een Rempel , op alle menschlijke voort0 izvoli
brengzels gedrukt, op eenige met grooter en zigtbaarder
letteren, dati op gene; met de allergroottte, zou men mogen
zeggen , op die de Aardrijkskunde betreffen , daar deeze van
nieuwe Ontdekkingen íteeds vermeerdering ontvangt , en, door
Scaatsverwisfelingen, voor geduurige veranderingen blootliaat:

de laatstgemelde oorzaaken werken , ten deezen dage , zo
zeer als immer. Zulks, wel verre van eene rede op te leveren, om de uitgave van Gefchrifcen, in dit vak, noodloos te
maaken, dient ter rede van aanprijzing. Van hier, dat, over
't algemeen, nieuwe Kaarten den voorrang van oude verdie.

nen , en dat onderwijzende Gefchriften in de Aardrijkskunde
de oudere, als 't ware, verdringen.
Aan korte Begrippen tot deeze zo aangenaame als noodige
Weetenfchap heeft het der Boeken - wereld niet ontbroken.
Wij zien dezelve vermeerderd door het Werkje voorhanden.
Op 't zelve mogen wij de evengemaakte aanmerking toepas•
fea, en in volle ruimte verklaaren, dat het alle tot nog toe
in onze taal uitgegeevene overtreft. Welk een onthaal het in
Duitschland ontmoet hebbe, wijzen de herhaalde egte Uitgaven uit , en kunnen de onegte, waarover zich de Erlangfche
Hoogleeraar met rede beklaagt, ren bijkomenden bewijze dienen.
Gelijk doorgaans, in alle Aardrijkskundige Gefchriften, het

J,and van 's Vervaardigers inwooninge eigenaartig een ruim,

eu
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en niet altoos aan andere Landen geëvenredigd, aandeel
krijgt, zo deelde ook Duitschland daarin bij FAB.zr. De Ver
Overziener DE ev,LVia, en de Uitgeever, hebben-taler,d
it gebrek, ten aanzieo;e van ons Gemeeuebest, zonder van
het Plan des oorfpronglijken Schrijvers af te wijken , vergoed,
en eene, voor dit Werkje vrij om^landige, aanduiding van
eene en andere weetenswaardige bijzo iderlieid voor de Bas.
taaffche Jeugd gegeeven:

Onder de bèarbeicling, ja zedert het afdrukken ii dit Werk=
je, zijn 'er veele en zeer aanmerkelijke veranderingen voorges
Vallen, welke van belang waren, in eerie nieuwe Aardrijkskunde , vermeld te worden. Om een zo volledig mogelijk
Handboekje te leveren, heeft zich, gelijk een Naberigt ver
kosten getroost, ont dat gedeelte van-meldt,Uigvr
't zelve, het welk onze Sr.satsregeering befchrijft , op het
naauwkeurigst te doen verbeteren en herdrukken oftèhoonhet
hem ondoenlijk geweest is, en ook voor ons va,] minder belang was , om op dezelfde wijze te werk te gaan niet betrekking tot Frankrijk en Italie. Waarom hij (zich zulks voor.

behoudende tot een eventueelen herdruk) thans meent te kun=
nen volflaan , met alleen te herinneren , dat de Keizerlijke
waardigheid in Frankrijk erflijk is opgedreagen aan NAPOLEON
fUONAPARTE, die naderhand ook tot Koning v an Italic verheven
is. Hij voegt 'er nog eerie en andere verandering bij, telt
aanziene van de Territoriaale Verdeeling onzer Republiek, vol
tiende Artikel der jongtle Staatsregeling.
-gensht
De in de Aardrijkskunde beroemde lloogleeraar erkent, dat
de Uitgave (naar welke deeze Vertaaling vervaardigd is)
naauwkeuriger in het licht verfchijnt, dan eerie der voorigen;
dewijl de Uitgeever, ten dien einde, noch moeite noch koste
ten gefpaard hadt, en den Schrijver veele Aanmerkingen ter overzieninge waren toegezonden. Langs deezen weg komt men
de wel onbereik- , doch naderbaare Volmaaktheid , in een
Werkje Van deezen aart, bij. Het is den Nederdriitfchen Uit
aan te r. oden , om zelve een doorfchooten Exemplaar-gevr
te houden, of in handen van eenen Aardrijkskundige te gee.
ven, ten einde de veelvuldige veranderingen, reeds voor.
gevallen , en die dagelijks haan te vermeerd ren, op te tee.
kenen.
Zo als he is, kan het niet alleen der Schooljeugd ten nuttig Onderwijsboek, maar ook algemeen den Aardrijkskundigen ten Handboek dienen. Om het als zodanig te gebruiken i
firekt inzonderheid het zeer breed en volkomen Register, 't
geen agteraan gevoegd is. Wij namen, daar Ulm , terwijl wij
dit fchrijven, door den loop des, ongelukkig voor het geteisterd Europa, weder onttiooken Oorlogs, aan de orde van
den dag is, liet Boekje op, en vonden 'er dit onderrigt, dee•
ze Stad betreffende, wel kort, doch voor den aart deezes
Ge-
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Cefe hrifts uitvoerig genoeg : „ Ulrn (UItna) na n dien Donau ,
, met Is000 Inwooners , thans zonder vestingwerken, (de
„ Munster kerk is een der grootfte Kerken van Duitschlandi);
,, de handel dezer Stad is thans wel zoo gewigtig niet dan
„ [lees ais] in de vijftiende en zestiende Eeuw, maar echter
„ nog niet geheel onbeduidend , en 'er is hier nog veel fcheep„ vaart op den Donau."
Bij het doorbladeren vonden wij allerwegen aanwijzingen
van cie beste Kaarten; doch verre de meeste Hoogduitfche;
zeer eigenaartig in het oorípronglijke, doch min geféhikt
voor onze Landgenooten, als welke zich hier te lande be•
zwaarlijk lasten aanfchaf en. Dan wij verneemen van goeder
hand, dat dit weezenlijk gebrek float verholpen te worden
door een Bijvoegzel , de beste en bruikbaarfie Kaarten , in
ons Vaderland voorhanden, opgeevende. Zulks zal de bruikbaarheid van dit Werkje niet weinig vermeerderen.

L. a EITERt Lhoordenfchat ,bevattende, in drieDeelen ,de Verklaarinl; der Basterdwoorden, Kunstwoorden, en verouderde Wool
den ; laatstlijk, merklijk verbeterd en vermeerderd door E. w.
citeg.Ettus , nu verder bejc'aaafd en verrijkt , naar de behoefte
van den tegenwoordiger tijd, door den arbeid van verfcheidenz
Taalininnaars. Twaalfde Druk. Te Dordrecht, bij A.Blusfé en
Zoon. 1805. In ge. Svo. 514. H.
,

,

dienfle van de zulken, die met dit nuttig en ongemeen
T flerk
begeerd Boek niet genoeg bekend zijn , wijlen wij
1

deszelfs opkomst en voortgang in eenige volzinnen leeren
kennen. L. MEUER, Geneesheer te Amflerdam , was, voor
bijkans tweehonderd jasren , de oorfpronkelijke Schrijver.
Zonder eenige onderfcheiding, bevatte den de twee eerfle Uit
Basterd eil Kunstwoorden , on--gavendrkli
dereen gemengd. In eerie derde Uitgave wierdt dit verholpen,. door eene gepaste vaneenfcheiding dier ongelijkfoortige
woorden, en , in eene volgende Uitgave, het Werk met een
derde Deel, de verklaaring van verouderde Woorden behelzende, vermeerderd. Uit hoofde van den fterken aftrek des
Werks, was eene herhaalde oplage telkens noodig, en kwam
het nimmer van nieuws ten voorfchijn , zonder meer of
min aanmerkelijke biivoegzels of verbeteringen. De naastlaatfle, welke hiertoe zijne bekende vlijt aanwendde, was de
onlangs geftorvene taalkundige ERNST WILLEM CRAMERUS ; nu
bijkans vijf-en-twintig jaaren geleeden , bezorgde hij de elfde
Uitgave, die thans zoo goed als uitverkogt zijnde, eenige
Taalminnaars hunne poogingen deedt vereenigen, „ om de
„ onderfcheiden deden des Woordenfchats nogmaals te over„ zien, en het geheel als op nieuw te bewerken, met weg,,
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„ werping van veel dubbelds of volllrekt overtollige onder
„ het oude, in woorden en verklaaringen, niet bijvoeging
daarentegen van oneindig meer nieuws, dat in beide op.
zichten thans ontbrak, en met verdere invoering eener eenparige zuiverheid in de 1pelling en der meestmogelijke or„ de in het ganfche famenftel. Op deze wijze," vervolgen
de Uitgeevers, „door deze twsalfcle Uitgave, niet minder al„ thans dan de vorigen in den tijd, zo veel men kon , te
„ brengen op de hoogte van de vorderingen der Nedcrland^
„ fche taalkennis en finaak , zo wel als van de Heeds toene„ mende behoefte van het daarin gezocht onderwijs, heeft
„ men aan dit Boek zijne overoude nuttigheid en achting bij
,, voortduuring willen verzekeren."
Ten dicnlle van hun , die den aanleg en de uitvoering van
DaEIJER's Woorden /cleat niet kennen , diepe liet volgende tot
narigt. Het WVerk, zoo ais boven reeds is aangemerkt, is
in drie Deden onderfcheidcn. Het eerste Deel bevat meest
alle de Basterdwoorden, in de Wanduitfche Schrijvers voorkomende, en door II. L. SPIEGEL , D. V. COORNEILKT, P. C.
HOOFT, H. DE GROOT , C. IIUIGHENS , G. A. BREDERODE, S.
KOSTER, J. VAN VONDEL , en volgende voortreffelijke Taal-

kundigen , naauwkeurig en met kracht vertaald. Eene even
naauwkeurige en krachtige Overzetting van meest alle Kunstwoorden, uit de Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid, Wijs
Vis -, Ontleed-, Kruid- , Kruidmenb , Schei-, Ge-begrt,
Vroed- en Spraakkunde, door s. STEVYN, de-nes,Hl
Earner in liefde bloeije,+.rde , H. DE GROOT, J. A. BAN , V. F.
PLEMP, de Vertaalers van KEKKERMAN, RADIUS, en MOLYN,

A. I. KOK, T. sTAFFARD, en laatere Nederlandfehe Geleerden,
is de inhoud des tweeden Deels; terwijl in het derde en laat
Deel meest alle de verouderde en ongewoone Woor--tle
den , zo in de oude Nederduitfche Schriften , als bij i SLIS
STOKE, C. KILIAAN, H. L. SPIEGEL, R. VISSCHER, D. V. COORN^
HERT, P. C. HOOFT, S. ROSTER, J. EATS, C. HUIGHENS, J. VAN

VONDEL, J. DE DEKKER , en andere Taalkundige Schrijvers
gebruikelijk, bijeen vergaderd zijn, en niet bekender woor.
den , ook fomtijds met korte uitleggingen , verklaard worden.
De veelvuldige nuttigheid deezes Werks, in meer dan één
opzigt , zal uit deeze algemeene opgave van den inhoud
kunnen blijken. Beoeffenalrs van de oude Nederduitfche
Taaie, met naame , zullen het met voordeel raadpleegen.
Om ons berigt eenigzins te verleevendigen , zullen wij, tets
dientle der laatstgemelden, uit het derde Deel eenige 1laalen
aanvoeren. „ la, (lade, of Ee, betekent in de oude Duit fahe taal water; gelijk a en e hij ons geduurig door -een gebruikt worden, als in Watering, wetering, enz. Hiervandaan
zijn alle de wateren aa of ce genaamd, als Wijd-aa, Noordaa0
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an. 111r-'rlez s ee , ?, le,°lis - ce, Bommen - ee , Duuven - ee, beland,
en nu eiland, als of iaen zeide een waterland." -- „ AvER,
over. Een Friesch woord. Van aver t' over , van voor.
ouders tot voorouders , waarvoor bij het gemeene volk in
gebruik is van haver tot gorse. Sommigen fchijnt toe , als
of van aver t'ai'er• zo veel is, aIs van overt over; maar ons

dunkt gevoeglijker, dat men zegge, dat het zo veel is, als
van ender t' ouder, wordende de Vlaamfche uitfpraak hierin
gevolgd , welke voor oud zegt and, en voor ouder , ouder ,
voor ouwer, auSver; en alzo van auwert' auuer, en eindelijk
van aver t'avcr." — „ DOEMEN was eigenlijk, in de vierIchaarc , in het gerichte, zijne flenz ggeeven, om iemand vrij te
kennen, of fchuldig te veiklaaren aan hetgeen dat ten iemands
laste geëischt was. Hiervandaan komt een hertogh- deem, bisfehop-cloern, fchepen-damn, azing- doem; en in het gemeen
drukt het uit eene achting van die zaak, daar het bijgevoegd
vlas, maag - doem, heilig - doem, dat voor maag, voor heilig
te achten , te houden is." -- EI„ ander. Waarvan bij de
ouden ook in gebruike was iemand el, iemand anders, en niemmrd ei, niemand anders. Heden gebruiken wij een fpruiteling (derivatum) daarvan , el/eis , of elders , op een andere
Fiarzts." — „ HFOGtrT.; , HOGHE, zin, verf/and, troost , hoop,
eermark, vetlust, b!ijdfchap. Met heughe en meug/se, met lust
en begeerte want meug/ze, óf mog'ze , betekent begeerte. Vata
dit hang/ze komt heughelijk , verheugen , waarvan (voor) men
oudtijds plag te zeggen heughen, als ook heugtijdt, of hoghe.
zijde, hoog 7ztijdt, een tijd tot verheuging beflemd, hetwelk
niet komt van hoof/i, dat is verheven." - „ MEUGE, raagt,
he,ee,r•te. Teghen heug': an meugh, tegen lust en begeerte.
D-cug en Benige %pijs, zegt men, als men die gaarne eet; niet
znez{shun , als mcu daar een afkeer van heeft. Zo zegt men
ook, hij eet zo iizeughielijk,dit is fmaaklijk."— „ Magfehien,
en bij verkorting masjchien, zo veel als 't mag of kan gefchieden, even als peat-/tie bij cie Franfchen ; waarvan men nu
zegt rTrL/clzierz." — „ MDUDE, InáuWe, een doodkist, of uitge verr vat; waarvan de naam nog in viezen is in het woord
Meik,nor;de. Ook is het woord Monde, of liever Mout, in de
betekenis van een' langwerpig ronden uitgeholden bak, nog zeer
bek -yid en gebruiklijk, enz." - --- „ NACHT betekende bij de
Ouden avond, in welke betekenis 'er famenzettelingen (compofata) in gebruik zijn , nachtcetera , nacl;trnaez!, nachttabbaard,
vastuaclzt, enz. De Engelfcllen gebruiken hun night nog veel
ii* doezen zin." — „Ni, neen, niet. De Vlamingen zeggen
nog : Ik ne wil, ik ne zal 't niet doen. In Holland gebruikt
men daarvoor eer, met or'iitelling der letteren t Ik en wil, ik en
zal, enz. Uit dit z;e , en iemand, ergens , iets , oyt, een, enz. zijn
fiarnengeffelrl, niemand, nergens , niets, noyt, neen. — ,, PIJN,
zever°ire, c; nrd. 1eiervan zegt men nog , heat is der fijne niet
4aa
vaardl'
t ir. zcj• -;e. z6,
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waard." -- „Qunt, leevende r leevendig, 'lug, gaauw, rap.
In den overtref£enden trap quikfle. Dit woord is heden nog ge
bruiklijk in veele famenzettingen, als quikzilver, quikJlaart,
enz. liever kwikzilver, kwikflaart. In de Engelfche taal is
het woord quick, In de betekenis van vlug, leevendig, fchielijk, nog in volkomen gebruik." — „ SOL OVER BOL, SOLLEBOL, SOLEBOL, hal over bol vallen, als of men zeide, de zoo.
len over 't hoofd vallen." Niet onaangenaam, vertrouwen
wij, zullen deeze aanliaalingen zijn aan de zulken onzer Leezeren, die van de' beoeifening der ederduitfche taaie werk
máaken, en tevens om de waarde en het gebruik van dit gedeelce va'n MEIJER's Woordenfchat te doen kennen.
,

Christelijke Gezangen voor de Openbare en Iluisfelijke .Hervormde Godsdienstoefening, bij de Walfehe Genieenten ingevoerd.
Te Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon. In avo. 284 61.
et eenvoudige , goede Gezangboek, liet welk de Her.
H
vormde Walfche Gemeenten in ons Vaderland thans zo
veel Richting geeft, heeft waarlijk den naijver opgewekt bij
de Nederduitfehen, alwaar Christelijke Kerkgezangen reeds
lang met ernst begeerd werden, en volOrekt behoefte zijn.
Tij vernemen met blijdfchap, dat 'er alle hoop is, dat eene
zo gewenschte verbetering in den Eerdienst van het grootst ge*
deelte onzer Landgenoten toch nu welhaast zal worden tot
Rand gebragt; en offchoon wij het volmaakte, laten wij liever zeggen het zeer voortréfiijke , nog niet kunnen verwachten, zien wij echter met vreugde te gentoet het waarlijk ver=
beterde en doelmatige, hetwelk de tegenwoordige trap van
verlichting en geheel de tegenwoordige Eland van zaken zal
veroorloven te geven. In zulk een tijdpip is eene overbrenging van het Gezangboek, dat thans voor ons ligt, ons hartelijk welkom, daar het •uitnemend gefchikt is om de gemoederen voor te bereiden , en de toon en inhoud het vooroor
krachtig moeten tegenwerken. De ongenoemde navol -del
van het oorfpronglijke fpreken zelve met zo veel be--gers
fcheidenheid van deze hunne poging, dat wij ons met het
overnemen van hunne woorden kunnen vergenoegen: Het
(preekt van zelve, dat het Gene Gezang gelukkiger en krachtiger dan het andere uitgevallen is, en niet minders het zo gelegen reet de Naarvolgingen, daar dezelz'e, genoegzaam allen.,
naar de Franfche Zangwijzen geregeld zijn.
Het ii, dr Gezang kiezen wij tot Bene proeve.
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Wij hebben allen van Gods hand
Het levenslicht ontfa ❑ gen ;
't Verflerken van den broederband
Is 't Goddelijk verlangen.
Een zelfde hemel, ons bereid,
Een zelfde zalige eeuwigheid
Strekt eenmaal ter belooning
Van onze deugdbetooning.
't Veroorzaakt ons elende en fmart
Als wij dien band verbreken:

Waartoe verfeheuren wij ons hart,
Door haat en twist te kweken?
De vijandfchap verdrukt de deugd ,
Vergiftigt alle levensvreugd;
Toen de afgunst tweedragt baarde,,
Ontfaond de hel op de aarde.
Wij willen, God van liefde en vreél
Als broeders famen leven;
Dit is uw wil en onze beê:
De tweedragt zij verdreven.
Maak ons opmerkzaam, goede God!
Op zulk een ligt en zagt gebod:
Houd ons, tot goed bewogen
Den liefdepligt voor Dogen.
De liefde, 6 Hemel niajefteitl
Leert ons geduldbetooning,
Vervult ons hart met nedrigheid,
De bronwel van verfchooning.
Geef dat, als iemand ons misdoet,
Ons hart zich tot vergifnis fpoed';
Dat we andren nooit bedroeven,
Onszely' geítreng beproeven.

Dan zullen wij , barmhartig Godt
In vrede en eendragt leven;
En in dit itreelend rustgenot
Zult ge ons uw zegen geven.
Dan prijzen wij verëend te faam',
Met lof en dank, uw' grooten naam;
Dan zal in 't hof der hoven
Eén hart, één ziel, u loveni
Dat het Gezang echter bij de overbrenging riet gewoffn^
Aan a
heeft,
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heeft, blijkt bij de eenvoudige vergelijking; allee et laattij
Couplet moge dit bewijzen:
llinft amts pasferons 5205 jours
Dans la dance concorde ,
Certain de ton Diyin fecours,
Dieu ede nnféricorde!
F,rères unis, noMs bénirons
Tort faint Norn, nous ne f^rmerons j
flninméés par- ta flainnie ;
Qu'un méme coeur, gaa'lltte are.

tiet oorfponglijke bedoelt den heinel op aarde, en fpreek;
van het hof der hoven niet,
flerrnart Lange. Door AUGUST LAroNTAINE. Hdé Deel. Met
Platen. Te Haarlem bij F4 Bohn. r8o5: Itt br. 8vo. 358 bI.
;

Gefchiedenis neemt eenen anderen loop, dan wij ver
D emoed
hadden : al vroeg in dit Deel zien wij Merman
-

Lange gehuwd naar zijnen wensch , en volkomen gelukkig ge

ongeluk, dat wij voor hein vreesden; werd-huwd;enalt
afge ilend , dan alleen in zo verre men het loven in den geluk
voor eenen man, wiens rang en verdien--kigenmdca.,
en hem de rechtmatigile aaní praal, gaven op de fchitterendfte rol en de belangrijkfle posten, ongeluk zou willen noemen,
Herman, intusfchen, kon zich met zijne innerlijke waarde en
de genoegens der deugd, met het volop genot van huislijke
vreugd, en de zaligheid van huwelijks- en kirdei•liefde, met
de zuiverde vriendfchap daarenboven , volkomen vergenoegen. Indedand onderfcheidt zich deze Roman van zeer vele
andere, niet alleen daardoor, dat niet eindelijk met liet huwelijk alles eindigt , als ware dit het éénig geluk ; maar, na dat
.Herman hierin zijnen wensch bereikt had, wordt' de Gefchicdenis vooral niet minder belangrijk, en is', in ons oog, een uit
tafereel en belangrijke aanwijzing, hoe men , van alle-neid
uitwendige omilandigheden des geluks onafhanglijk, ware
nienschlijke vreagd, in den fchoot van zijn gezin en in Benen
kienen werkkring, :neer dan overvloedig en waardig kan geni e t e n. Door een zeer levendig kontrast wordt de waarde
der deugd en finite levenswijsheid telkens nog dieper in hei
hart gedrukt t ei] de man van een vast karakter en ontvankeibare zedelijke beginzelen (hier eindelijk de alleen recht gelukkige , en de eindelijke toevlucht en redder van hun , die
zo zeer van hein verfcliilden in handelingen en bedoelingen)
{Rept den Lezer weg , die niet zo zeer met hein, als wel niet
het goede en edele in zijn karakter en verrichtingen, riord
,

-
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ingenomen , en gelijkvormigheid daaraan niet kan nalaten te
wenfchen. Het zal niet nodig zijn, de Gefchiedenis door te
lopen, of 'er iets tot lof van den Schrijver bij te voegen, die
reeds genoeg, ook door dit ons Tijdfchrift, aan onze Landgenotea bekend is, en wiens menigvuldige voortbrengzels van
vernuft en fmaak, altijd gelijkfoortig, en van denzelfden ech.
ten zedelijken ftempel, algemenen bijval moeten vinden. Maar,
daar wij zo gaarne, bij iedere gelegenheid, wenken en opmerkjngen van den belangrijklten aard helpen verbreiden, geven
wij het volgende ter proeve, en bevelen het aan 't ernftigst
nadenken: (Het is een gefprek van Herman met den Leeraar in het kiene badje, daar hij zijn leven doorbragt, en met
wien hij de zaligde vriendfchap genoot:)
„ Hunne kinderen waren voor hen nog een band te meer.
Het duurde lang, eer beiden zich konden verenigen, over de
beste wijze, van kinderen op te voeden en te onderwijzen.
11ïuhknberg drong aan op ene volkomene leerftellige opvoeding; Herman op ene ftuksgewijze. De eerfte meende, kinderen moesten . van alles duidelijke en volledige denkbeelden
bekomen. Herman had niets tegen het duidelijke, in zo verre dit bij kinderen uitvoerlijk is : „ maar het volledige ,"
zeide hij, „ deugt niet met al voor kinderen. Zij moeten alleen de tïotfommen hebben, omdat zij kinderen zijn."
„ Verfland, grondbeginfels, duidelijke overtuiging!" zeide
Muhletlberg.

„ Gevoel , verbeeldingskracht, geloof!" zeide Berman.
„ Deze fluit ik niet uit; maar het andere is de hoofdzaak."
„ Dat is voor kinderen niet waar. liet Iaatfle maakt de
hoofdzaak uit; het eeríte volgt naderhand wel.'
„ Zeg mij eens, hoe wilt gij hen dan onderwijzen ?"
„ Zoo als de natuur ons onderwijst. IIet gene wij onder
wordt in onze ziel klaar, duidelijk, onuitwischbaar.-vinde,
Iemand kan een boekdeel over de befchouwende werktuigkunde fchrijven , zonder dat hij raad weet om een okshoofd wijti
in den kelder te brengen. Hij haat wel bij de kelderdeur, en
praat, tot verbazing van zijn volk, over het hellend vlak;
naaar het vat wijn blijft fill liggen. Nu komen 'er een paar
kelderknechts, die geen enkele letter van de. werktuigkunde
weten; en deze brengen het okshoofd in den kelder, als of
het benen had. Daar hebt gij liet onderfcheid tnsfcheu weten
en doen."

Wilt gij dan het weten buiten ruiten ?"
„ Daar beware snij de Hemel voor ! 1Vlaar liet is niet zoo
veel waardig als het doen. Wij willen toch van de kinderen
vooreerst geene geleerden maken ; en even zoo min is dit hun
Goede, brave, nuttige rnenfchen moe --nelatbfmig.
ten zij worden, die voor zichzelveu en voor anderen met
hoofd en hart arbeiden, die om een paar krabben in de hand,
Aaa 3
of

730

A. LAYONTAINE

of zelfs In bet hart, niet veel geven, maar die her geloof In
ene betere toekomst i in tijd en eeuwigheid , vasthóuden ; men..
fchen, die eenmaal den dood vrolijk te gemoet kunnen tre.
den, omdat zij weten dat hun vaderland boven de harren is.
Daartoe behoort hart, kracht, geloof en doen; niet befpiegejen en ijdel weten. En eerst , vriend Muhlenberg! moeten zij
vrolijke kinderen wezen; niet eens goede menfchen, maar al•
leen goede k1ndertn; en een vrolijk. kind is een goed kind
Eerst moeten zij leren, te gehoorzamen, Inenfchen te achten,
en dan menfchen te worden, dat is. .
„) n hebben zij daartoe niet de grootíle befchaving van
hun vertand nodig ?"
„ Wel nu, juist dat zelfde zeg ik immers ! '
„ Zegt gij dat ?"
Dat zeg ik! Luister; onze opvoeding komt mij voor, alt
of ik een' geleerd muzijkant liet komen ; en deze tegen over
het kind ging zrtten, en zijn onderwijs begon. Het kind.
leert de ganfche Theorie der Muzijk, de leer van de gene.
male bas. Bij Clot weet het alles, maat het kan noch felen,^
noch componeren. Hier prijs ik den Orgelist! die zet het
kind voor het klavier , legt 'er een link op , verklaart,
wijst , en gaat niet eer verder, vóór dat het kind dat gene
doen en maken kan , wat het leert. Haal den eeríien Dansier uit
Parijs, en laat hij aan uwe vrouw, die nooit gedanst heeft ,
de gehele Theorie der Danskunst voordragen; ik fla 'er u voor
in , zij danst toch niet; en zo zij nit danfen gezien had, zou
zij 'er niet eens een levend denkbeeld van hebben. De blinde
Engelschman leerde te Oxfort, of waar het mag geweest zijn, de
gezicht- en doprzichtkunde, en had niet eens een denkbeeld
van het licht. Ziedaar weten en doen! Waarom leren onze
jongens in de fcholen, onder de opleiding der kundigfte Latinisten, geen Latyn, en bij een prul van een' taalmeester
heel ordenlijk Fransch? (Dat de Latynfche taal zoo verba,
zend veel moeilijker zou wezen , dan enige andere , is niet
waar: de Romeinfche boeren leerden ze immers, even als onze
kinderen hunne moedertaal , binnen een paar jaren.) Waarom
dat? omdat men het Latyn meet de Theorie begiht, en niet,
zoo als de Taalmeester het 1ransch, met de oefening. Daar
hebt gij weten en doen! Deze en gene fchrijft het fchoonfle
fa menutel der zedekunde, zou zich voor de waarheid van zij
laten folteren, en — in zijn hart ziet het 'er uit -neítlig
els of de mensch voor geen zedelijk gevoel vatbaar ware; in
zijn huis gebeuren duivelarijen, die een eerlijk zakkendrager
verfoeijen zou, die in Raat zou ziin u te vragen. %vat? zott
ik een geweten hebben? zou ik pligren hebben? Daar hebt
gij weten en doen! Waarom, om u a contrario uit het veld
a 1Taan, «a. wiron fc reef !Jelv^Atius tegen d vriendfchap,
!
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en verklaarde ze voor eigenbaat, terwijl hij toch epen van de

tederfle, onbaatzuchtigfte vrienden was? Daar hebt gij nu
weten en doen !"
„ Dus is bij u, naar het fcbijnt, de geleerdheid dan geen
notendop waardig ?"
„ Wie heeft dat gezegd? Ik heb 4lechts over weten en
doen gefprokenl Geleerdheid, lieve vriend, is voor mij het
eerwaardigfe op de wereld, maar niet altijd de Geleerden.
Wat zouden wij menfchen toch zijn, zonder de noeste befcha
van alle wetenfchappen ! Maar ik wil dit zeggen: vele-ving
geleerden zijn als de Negerfaaf, die de zuiker plant, wiedt,
oppast, kookt, en raffineert, in tonnen pakt en naa het fchip
fleept, zonder die van zijn leven geproefd, of zich met. iet
anders, dan met grove bittere wortelen , gevoed te hebben —
of gelijk de bergwerker, die het goud uit de aarde wroet,
zuivert, fmelt, leutert, zonder daar oit in zijn leven een
fink van te bezitten. Dat wil ik zeggen, en bij gevolg, dat
doen beter is dan weten; dat wij derhalven, bij de opvoeding
onzer kinderen , noit doen van weten mogen affchciden, en dat
wij de Theorie tot het laatst moeten fparen , omdat ene Theorie
een gevolg is van tellingen, welke men hebben kan, zonder
ze te verftaan ; en die men verflaan kan, zonder ze oit te
pas te brengen. Zullen onze kinderen eens geleerden worden,
die hun brood, en niet hunne deugd, uit de zedekunde halen , die de gefchieden'ts behandelen, om Archivarisfen , Ge
te worden , en niet edele men--fchiedrjvsoPf
fchen, die uit de gefchiedenis leren , wat een fterk hart ver
wanneer het de menfchen lief heeft, dan moeten wij-mag,
zekerlijk de zedekunde onder a b c enz. brengen , en bij do
gefchiedenis toch noit het jaartal en den datum vergeten. Dit
meen ik, Muhienberg; en dat bedoelt gij ook. De verbeelding
en het hart zijn geene krukken voor een lam verfland, maar
de levende adem , met welken de mensch de wetenfchappen
moet inademen, zo zij niet dood daar liaan zullen, als een
bouwval uit betere tijden."
Zedelijke Verhaalen, door A. LOOSJES , rz. Mt Plaaten. II en
Hlde Deel. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8yo.
248

en 2 aa B?.

, verilandigen 'en vernuftigen Heere Loogp enJsarbeidzaamen
gaven wij , bij de aankondiging van het Eeríie Deel

Zijner Zedelijke Verhaalen, den verdienden lof. Het toen aan
houdt Reek, ook met opzigt tot de nu afgegeevene-gemrkt
twee Deelen, waarmede dit Werk ten einde loopt, tot fpijt.
egter, denken wij, van niet weinigen,wien meer foortgelijke
Vadcrlandfche Verhaalen, uit het geestig brein eens Vaderland fchwn
Aae ,1
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fchen Schrijvers gefprooten , wel monden zouden. Wilhelmina
en Clara an Vroonenflein, en Hendrik van dikel, zijn de
Opfchriften der Verhaalen in het Tweede: Rinske Ileemjira,
Yakob ten Haaf, en Fredrik en Agneta van die in het Derde
Deel voorhanden. Ook in die allen zijn de zedelijke bedoe
voortreffelijk, en allen na de zijde der bevorderinge-linge
van waaren Godsdienst, deugd en goede zeden gerigt. Terwijl
CLARA VAN VROONENSTEIN van de verkeerde flrekkinge en he;
nadeel eener overdreevene Godsdieniligheid en afzonderinge
van de waereld ten voorbeelde dient, hangt HENDRIK VAN AltEL een toonbeeld op, waarin de verbijsterde, oligeoorlofde
eerzucht met kragtige trekken wordt uitgedrukt. Wat den inhoud des Derden Deels aangaat: „ Ik heb mij bevlijtigd"
('t zij ons geoorlofd , LOOSJES zelven te laaten fpreeken )
„ om, In dit Deel , een vqorbeeld te fchenketr van eene doof
„ ijdelheid en zinnelijkheid bezweken Deugd, in eene anders
verfiandige, edelaardige en gevoelige Vrouw, na vele po•
gingen en worfielingen weder opgebeurd ; de Liefde tot de
„ Ouders , die voortreffelijke deugd, ten krachtigten aan te
prijzen; en om de hevigheid der werking van de zooge=
„ naamde Godsdienutige Verfchillen, en derzelver getuigt in
het ftuk des Huwelijks, van ter zijde, aan te wonen."
Zonder dat wij in eene ontleedende voordragt van het beloop
van een of ander dier Verhaalen treeden , zal, vertrouwen
wij de belangrijkheid der onderwerpen ten genoegzaamett
prikkel ter leezinge dienen, voor de zplken, die, in de hier
gekozene wijze van onderrigt in eenen der vóornaamfle takken der meufchelijke kennistè, de Zedekunde, bel'taagen vinden. Van wegen het menigvuldig fchoone en veraangenaamende, zullen zij deeze en geene vlek , die hut mogt in de
oogtin gallen, met ons wel over 't hoofd zien. Hulde doende na ti
het bevallige der Typografifclie fchoonheid deezes Werks ,en aan
het keurig penfeel van onzen VINKELES , zij het ons vergund,
omtrent de afbeelding van RINSKF HEEMSTRA aan te merken, dat
in dezelve niet zoo zeer het Coflume eener vrouwe van haar
vermogen, uit den deftigen Leeuwarder burgerftand t als dat
van eene dienstmeid , flaat uitgedrukt. Die in Friesland eenigzins bekend zijn, weeten ook, dat bij veele vrouwen in dat
gewest, en vooral te Leeuwgrden, de Friefche kleederdragt zoo
goed als in onbruik begint te komen.
,

,

Loon der Vlijt. Ire den Haag, bij j. Immcrzeel, jr. i8o5.
In I 2nio. ; 02 Bi.
esendertig vloeijende, meest zeer korte, Dichtlukjes voor
Kinderen, waardoor noch verland en hart, noch de goede fmaak, bij hun eenig nadeel lijden zal. Een fraai Plaatje
zet aan bet boekje een behaaglijk voorkomen bij.
RE
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B OEKEN SCHRIFTEN,
.die in dit Stuk oordeelkundig tevens en frijtroedig verhandeld worden.

Met derzelver Prijzen.

A.
imierkingen van een Zee- officier op het Verhaal der

Abijverrichtingen
met 's Lands Vloot, enz. te vinden
C. vv. d. i4sz. Amtt. bij W. Holtrop , in gr. 8vo.

i 0-11-0i85
^..4--- over de Dichtkunst. Amfl. bij F. Dra,560
„er, in gr. 5 vo. f o- io- o
Aan.praak van den Baljuw van Rhijnland , bij de aanzegging des Doods aan vier Gevangenen, alsmede de
Crimineele Lifchen en Vonnisfen, enz. Leijd. bij D.
du Mortier en Zoon , enz. in ;r. 8vo. f o- to - o 71
A. B. C. en Spelle - boekje, gevolgd naar Siegenbeek.
Arnh. bij /.I1. Moeleman 7urz. in i mo. f o- i -o 5[6
Acerbi, (Y.) Reizen door Zweeden en Finland , tot aan
de uiterste grenzen van Lapland. Ifie D. Haarl. bij
119
1%. Bom, in gr. 8vo. f 3 -ia -o
Afbeeldingen van de Kleding, Zeden en Gewoonten in
(te Bataaffehe Republiek, enz. Cahier 1—III. Amft.
186
bijE. IVlaaskamp , in gr. 4t0. f 12-18-o
657
Cahier 1V. f 4-6-0
^--.dittos, (II. B.) Onderwijs in de Hemel- en Aardrijkskunde. Zwolle, bij . de Vri, in gr. 8vo. f i - o- o 6¢
44Ypen, (H. S. van) Grafreden op 7. D. Keller. Leijd.
bij ,7. v. Thoir, in gr. 8vo. f o - 8 - o
440
4lrreste, De Militaire Stand. Tooneelfpel. Leeuw. bij de
Wed. . P. de Boy, in 8vo. f 0- 16 -u
703
1I.

anzeril, of Leevensgefchiedenis van een Zelfbevlekker. Amil. bij Y. v. Yliet, in gr. Svo. f 2 - o - o 395
arbauld, (d. L.) BriefwisIeling van S. Fjchardfon,
ca;. We D. in gr. Svo. f 3-o-o 55Z

J3

A. a a 5

aar-
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B rron', (.7.) Reizen inde Binnenlanden van Africa, enz.
lIde D. Haar. bij F. Bohn, in gr. 8vo. f 2-16-0 355
—-- IIIde D. f 4 -10 -o 444
J3avink, Sjmonsz. (Ce ) Mengelingen voor Verfland en Hart.
life St. Gron. bij d. S. Hoitfema, in gr. 8vo. fz -o- o 99
Bekenn, (L. C.) De Goddelijkheid des Christendons,
in zo verre zij begreepen kan worden. Amft. bij .7.
v. d. Hey, in gr. 8vo. f I - i 6 - o
66,
Berg, (d. van den) Proeve van Geestelijke Oden en Liederen. III Deelen. Utr. bij 7. v. Schoonhoven, in gr.
59
íSVO.. 2-I2-O
Befchouwing (Dichterlijke) van den toeftand mijns Vaderlands, enz, in 4t0. f o-8 -0
371
Defpiegelingen (Eenige) van de Kantifche Wijsbegeerte,
door Ecle&icus. 's Hag. bij Vosrnaer en Zoenen, in gr,
8vo.f I-2 -o
586
Bezoek op den Zangberg, of Lijkzang op Mr. P. Boddaert, in 8vo. f o-4 -o
282
.3ilderdijk, Mengelingen. III Deelen, Amft. bij k. 4191 en 271
lart, in gr. 8vo, f 7 - 16-o
Blair, (11.) Lesten over de Redekunst en fraaie Lette
Nieuwe Uitgave. Utr. bij G. T. v.-ren.IDl
Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo, f 7 -0-0 67
.Boddaert , (P.) Nagelaatene Poëtifche en Profaifche
Portefeuille. Amft. bij H. Molenyzer,, in gr. 8vo,
ƒ2-12-0
659
Boek (Het) der Moeders, of Handleiding voor Moeders
om haare Kinderen opmerken en fpreeken te leerera.
Iile St. Gron. bij 7. Oormens, in 8vo. f o-12-o 705
Bosfcha, (II.) Oratio &c. Gron. aped D. Spoormaker.
301
4to.
Bosveld, (P.) Verklaaring van Paulus Brief aan de Romcinen. Ike en Ilde St. Dordr. bij P. v. Braam, in
gr. 8vo, f 3-o-o 613
BoulIier , (j. IL) Sermons fur divers Textes. Tom. III
& IV. Aníft. chez J. J. Geyler & Comp. gr. 8ve,
f 6 -5 -o 193
Braam Houckgeest, (11. E. s'arr) Reize van het Gezant
Compagnie na den Keizer van-fchaptierlo.C)
China, enz. life D. Haart. bij F. Bolin, in yr. 8vo.
69
f 2 -io-o
Brieven , gewisfeld tusfchen Curatoren en E. Tinga,
enz. Gron. bij . Domhens, in gr. 8vo. fo-4-o 391
Brink, (.9.) Eiel vrugtloos Nabeklag , of Leerreden.
14
Leeuw. bij P. Wiarda, in gr. 8vo. f o-6- o
Broug'
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,8tdaighnm , `7un. (H.) De Staatkunde der Europifelhe
Nogenheden, nopens het befiuuren der Volkplantingcni , onderzogt en beoordeeld. AmII. bij de fféd.
. DO/i, in gr. 8 vo. f 1 -8-o 493
-------- Ilde D. 's Hag. bij 7. Irnmerzeel, gun.
in gr. 8vo. f t - t6-o 493
Brouvver , (A.) Disfertatio ;furidica Inauguralis &c.
Gron. apttd J. J. Ilomkes & H. Eekhof, , 8vo.
'73
Bydrage (Belangrijke) tot de Gefchiedenis vanRobespieri„, enz. Amil. bij 7. A. Llleyboomn, in gr. 8vo. f o- U • o
54A
.---- tot den tegenwoordiger ftaat van liet Armenbeítuur, behelzende Verbeteringen daarin te Monnickendam, cnz. Monnickend. bij S. de Fries, in gr. 8vo.
6315
f o-6 -0
C.
adet de 17uux , (A. A.) Verhandeling over de Geleij
der Beenderen, enz. 's Hag. bij de Erven I. v. Cleef,
490
in gr. $vo. fo-iG-o
Christ, (/. L.) Verhandeling over de Aardamandelen,
enz. Amfl. bij 7. G. Rohlof, in 8vo. fo- i2-o 396
Christelijke Gezangen voor de Openbaare en Huisfelijke
Hervormde Godsdienstoefening, bij de Walíche Ge meenten ingevoerd. Dordr. bij 2. Bitisfé en Zoon, in
8vo. f I -4-o 726
Clarisfe, (j.) Oratio r&^e, 11arderov. apud E. TijhofF,
4to.
436
Cozra d'oeil far 11. Schimmelpenninck , & c. Han. chew
A. Loosjes Pz., . Sve. fo-6-o
454.
Cramer, (C. C.) be Bruine Robbert en het Blonde,
Netjen. 1I Deden. Lei jd. bij D. du Mortieren Zoon,,
iii gr. Svo. f 3 o o
95
r=is, (HI. C.) Hernoria D. A. Walraven, 8ro. f i - S• o

C

•

-

-

Nederduitiche 'Vertaaling. Anvil. bIj `j. v.
,t. Burgh en Zoon, in gr. 8vo. f o -14 - o
439
D.
alen , (3e. van) De Geestlijkheid ontmaskerd. Alom,
in gr. 8vo. fo- ie -o
253
, )ciman, ( . R.) De geest en firekking der Critifehe
Wijsbegeerte in een kort ovcrzigt. Amtl. bij JV Hol
'rep in gr. 8vo. j o - 8.- e,
316

-

D
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,

Deken, (e.) Iets voor Ouders em Kinderen. Leijd. bij
D. du Mortier en Zoon, in i 2mo. f o - 12-0
463
Delille , Het Mededogen, in vier Zangen. Amfl. bij
,7. 4llart, in gr. 8vo. / 3-18-0 690
Dingemans, (Mt) Zedekundige en Godsdienflige Ver.
handeling over den waaren aart des Huwelijks, enz.
Amit. bij 7. R. Elwe, in gr. 8vo, ƒo - i 8 - o 511
.Doornik, (. E.) Jae Harsfenfclledelleer van F. .
Gall getoetst aan de Natuurkunde en Wijsbegeerte.
Amil. bij W. Holtrop, in gr. 8vo, f2-16-o 310

bersbach , (C. H.)
herij L. A. C. Hesfe,

Predigten. I en II Theil. .iinfl.
in
565
E
,Eckhartshau/en , (K. van)

gr. 8vo.,f io-o-o
Karaktertrekken van Jefus, of
Euangeliíche Verhaalen. Leijd. bij D. du Mortier en
13
Zoon, in gr. 8 vo. f r-i6-o
Edelina. Lene Nederlandfche Gefchiedenis. Leijd. bij
P. H. Trap, in gr. 8 vo. f 2- 2-o

ig!a

/1-10-0

341

Ehrenberg, (F.) Redcnvoeringen aan befchaafde Menfchen , enz. 111e D. Anift. bij C. Timmer, in gr. 8Vo.
Emilia, in haare vier betrekjdngen, enz. II Deelen.
Gron. en Amíí. bij W. )Pouters en 5. E. Nieman, in
8vo. f-0-0

48

Ende, (4. van en) Redenvoering, over de belangrijkheid en nuttigheid van het beoefenen der Natuur
Haart. bij Y. 7. Beets, in 4t0-ƒQ- I2 - o-kunde,iz.
514

Esménard, (J.) La Navigation, Po me en hult Chants,
Vic. II Tories. Paris chez Giguet & Michaud, gr.

267

sve. f 6-o-o

.;meld, ( . L.) Moet en kan de Godsdienst van Jefus
algemeen zijn? Amíí. bij C. Roos, in gr. 8vo. fo- 51 -0
616

.Eyre, (7. van) Het íliiaan der Zonne, ten tijde van
Jofiia, opgehelderd, enz. Amít. bij L. v. Hulst, in
2.pI
gr. 8vo. fo 8 o
Eyfinga , (S. H. Roorda van) Obrervationes rionnulke ,
-

-

quibus transac?io de deli&is ex ;lure cum Romano tuns
.Priforum antiquisfimo, illzrflretur. 531

r.

Handle.ding tot de Aardabri, (^. E.) Beknopte
rijksbe{chrijving, enz. enz. Haan. bij F. Bohn, in

F

ífvo.ft-5-o

721
?ei'
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Feller, (^.) Oproeping van alle Regeeringen , enz.

met opzegt der maatregelen tegen de Geele Koorts
te beraamen, enz. Amít. bij W Holtrop , in gr. 8vo.
f

o-8-o

714

Frith, (R.) Proeve van eenige Gezangen voor den oren.
baten Godsdienste Amit. bij 7. Allart, in gr Svo.
ƒ2-12-0

59

— en Kantelattr, Aan R. . Schimznelpenninck.
Amft. bij 7. ililart, in gr. 8vo. fo-5-8
6o5
Funke, (C. P.) Handboek voor jonge Dochters uit den
Burgerlland, enz. Zutph. bij H. C. 4: Thleme, in
8v0.ƒ I - IO-O 143
._---------.. Handboek van Welgemanierdheid en Zedelijkheid, vooral ten dienfle der; jongeliugfchap. 111e
D. Zutph. bij H. C. B. Thiemne, in gr, 8vo. f i - o - o

allerij der Menfchen. IIde D. Zutph. bij H. C.

G.4. Thieme, in 8vo. f 2-4-0

658

Carat, Memorie over Holland , deszelfs fevolking,
Koophandel , Inwooners , enz. enz. Haarl. bij A.
Roosjes Pz, in gr. Svo. f o - 6 -.o 451
Gedachten , (Verltrooide) over verfchillende Onderwerpen, enz. IIIde St. Fran. bij D. Roetar, in gr.
8V0.fI-IO-O

IÓI

Geneezing (De) van het Hartzeer. Blij/pel. Amíi. bij

7. R. Poster,

in 8vo.

f o-

16 -o

232

Gefchiedenis (Natuurlijke) van verfcheidene viervoetige
Dieren, volgens de Bufon, enz. Haarl. bij F. Bohn,
in 8VO. f I-2-O 516
Gitterman , (R. C.) De Gelijkeni:sfen van jefus , of Ze
Verhaalen uit den Bijbel. Ifle St. Gron. bij-delijk
7. Oomkens, in gr. 8vo. f i - 5 - o 54
Clashergen, Lz. (M.) Een Woord van Liefde, ter ge=
legenlleid van den Overgang des Eerw. A. Réhtn
tot de R. C. Kerk, enz. Alom, in gr. Svo.
ƒ0-14-0

145

Gogh, (F. van) Opwekking tot bevordering en uitbreLiding van het waare Christendom , enz. Schied. bij
G. d1. v. Hemsdaal, in gr. 8vo. f o - 8 - o 573
Graaf, (S. van de) Kort-zaaklijk Onderzoek over de
waare Oorzaak der Vredebreuk van Groot - Brittanje
met Frankrijk, enz. 's Hag. bij Bolinfante em; Comp.
in br. ivo. f 2-4-o 595
Gray;-
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Gra; e, (B. ; . B. Bouillon la) Handbook van een zamen
Scheikunde, enz. RCott. bij Oornel en v. Baa--fletdr
len, in gr. Svo. j' 2- 8 -o 204.
Grztbcr, (7. G.) Knigge's Verkeering met Menfchen,
bij wijze van Uittrekzel, bewerkt voor jonge lieden
uit den befchaafden Stand, enz. Ilde D: Zutph. bij
11. C. A: Thieme, in 8v . f i- ro-o '659
T_Tarck , (P.) Het Leaven van Paulus, in Kerkelijke
Eedenvoeringen. IIiden D. ifle en ede St. Altona,
bij • . Schultz, in gr. 8vo. f 5--o
198
lIanzelaii, ('.)Nuttige Uitspanningen in eenzaame uuren. Amil. bij de Wed. d nmëling t in gr. Svo. f i -a..o
466

liana, (H:)Prolts o Scholastica, &c. Svo.
i6t
Has/elt, (G. van) Het Oorfpronglijk Schilderij van Ka.
rel van Egmond. Haarl. bij A- Loosjes Pz. , in gr. fol.
,

f-18-o

216

Hemert, (P+ van) Redevoering over het Verhevené.
Amft. bij JAI. Schalekamp, in gr: 8vo. f o- ti - o 4x
.— ----^ L.e&uur voor het Ontbijt en de Theetafel. Il en lilde St. Amft. bij M. Schalekamp, in gr.
Svo. f 2-5-o 46
--- IV èn Vde St. ƒ2-0-0562

Jfeynint en Bosch, (31. van) De gefloolen Kersten. Tooneé feel. Gron. bij Wi Zuidoma, in 8vo. fo-8-o 374
Hoelflra, (F.)Vraagen en Antwoorden over den Godsdienst , enz. I-laarl. bij 4.Loosjes Pz., in 8vo. fo-i 8-o i6.n

I eI] J.

7k ben ook te Parijs geweest. II Deeltjes. 's Hag. bij
219
1 j . immerzeel gun., in Svo. f t- r6 - ©
-,— I Ide peel. f i - 4 -0
549
,7acehi , (^. F.) Alles leeft in de Natuur, enz. Haarl:
bij F. Bohn, in gr. 8vo. f o-18-o
zog
jnu rot, (L. F.) Het Bullerje, of de Kunst om door
de Wereld te karnen, klaarl. bij d. Loosjes Pz. , in
707

Svo. f 1-o-o

fungst, (` : P.) Korte Aanleiding tot kennis der Hemelfchc Lichaamen en liet Wereldfielzel, enz. Zutpha
bij H. C. fl. Thieme, in Svo. f o-4-o 66
'C

jant , ( .) Waarnemingen over liet gevoel van het
11 fchnone en verhevene. Gron. bij I. Irouters ,
319
en Amft: bij . F Nieman, in 8vo: fo- 6-e
Ka-

KEe1sTER,
,Katratnfirs , (N.) Reizen door Rusland , Duitschlthid ,
Ztvitzerlaud ,Frankrijk en Engeland. Iiie D. Leijd. bij
3ez
P. H. Trap, in gr. 8vo. / 2.10-0
Kicherer's Berichten , aangaande zijne Zending onder de
Heidenen. Amtl. bij .7. fIliart , in gr. 8vo. f ' 5 n
-

-

24 8

Kin /'er, (.) Gedachten hij liet Graf van L Kant. Amit.
3r6
bij W. Holtrop , in gr. 8vo, f 0-4-0
De Vereeniging van het Verhevene niet
----het Schoone. Zinnebeeldige I"ooyftelling, enz. Am(1.
653
bij 14. MYlars, in 8vo. f o-6-o
£r/len, ( . F. B.) Zielen -leer, naar de beginzelen der
C ritifche Wijsgecrte , enz. Amli. bij P. _V. Uijlenbbroek,
in gr. 8vo. f i- t 6- o 622
Kist, (E.) :Seoe[eningsleer, of de kennis der middelen
om als een waar Leerling van J. C. getroost en heilig
te leeven. IfIen D. ifie Sr. Dordr. bij 11. Blusfé en
Zoon, in gr. 8vo. f 2- i6 -0 49
Kop,/tuck's Meslias, vertaald door Mr. 'f. -Veermvrt.
ride D. 's Hag. bij de Erven I v. Cleef,, in gr. 4t0.
r33
.f 4 -8- o
K'yn, (H. H.) De Mensch een volmaakbaar Wezen,.
Redevoering. Anift. bij P. 7. Uijlesthroek, in gr. 8vo.
ƒ' 0 -1 5 - 0

683

h"nibae, (Pin) Tweede en laatf'e Vervolg op de Reis
na runswijk, enz. Alom, in gr. 8vo. f i -10-o 562
Konijnenburg, (t.) Lofreden op E. 1{'0 , g eb. Rekker,
en fl. Deken. Amíl. bij W Ho/trop , in gr. 8vo.
f
o-i4-o
411
Kj'pen , (F.) Bijdragen tot de kunst om gelukkig te
loeven. 's Hag. bij '. Ismmerzeel jun. , in gr. 8vo.
o-o35 9
.^=35)
Kotzebue, (f1. van l Herinneringen uit Parijs. II Deelen.
Arn1I. bij Gartman, Smit en Holtrop , in gr. 8vo.
f 4-0-0

a27

en

t0a

- — Aangetekende Bijzonderheden mijner
Reis van Lijfland na Italic. Ifie Gedeelte, Amí1. bij
IÍ. . Kesteren, in 8vo. f i -6-o 403
-- Ilde Gedeelte. f i -6-o 640
— De Pagieftreeken. Klugtig Blij pel.
A mfl. bij II. v. Kesteren, in Svo. fo-16.0 bat
Kre.,schman, (K. I'.) Kleine Romans en Verhaalen. I1 Deele n. Gron. bij WY. IWoslters eu Anzi't. bij Y. F. Nieman,
in gr. 8vo. f 4-8-Q 47

kruis

REGISTER.
Kruistriomf, een Paaschgefchenk voor de Jeugd. Amif.
bij y. 1. Swwalm, in 8vo. 1 o-3-8
373
Kuijper,Historifche Gedagtenis -rede, ter gele genheid van zijnen
harigen Predikdienst te Ami
fterdam ,enz- Amft. bij . A 1ll^yl oon, in gr. 8vo..
jo -8-o
56

(A'.) De Familie van Halden. Ti Dee7en.
Lafontaine,
I-laarl. bij F. Bohn, in gr. 8vo. f 5-12-0
327
^----- ---- Lcevcn en Daaden van den Vrijheer
Van Flaming. II1 en IVde D. Gron. bij [g: Wouters en Am{l. bij .1. Nieman, in gr. 8vo. f4-18-a
nj

--

-.--- Herman Lange. Iife D. Haart. bij
47á
F..$ohn , in gr. $vo. f 2 -16 - o
— IldeD. f2-16-o
728
Landlieden. (De twee rijke) Bene Bijdraage tot de
Volksle Lure. Haart. bij 7: L. dugustini, in 8vo.
fo-18 o

23

Lavater,, (f. C.) Nagelaatene Werken. Iiie D. Behëlzende Godsdieníli.ge Brieven en Opflellen. Amíf.
bij M. Schalekan p, in gr á 8vo. / 2-4-0 1
------- Pontius Pilatus, of de Bijbel in 't
klein en de Mensch in 't groot. Ille D. Hoorn, bij
,mof. Breebaart, i n gr. 8vo. f 2-8 -o 23^
Leevensgefchiedenis van P. Roddaert , in gr. 8vo.
f o-8-v

281

Legouvé, De Verdienflen der Vrouwen. 's Hag. bij J
223
Ïmmerzeel Tun., in gr. 8vo. f r - 16-o
Lier, (C. d. van) Dagboek, gemcenzaamé Brieven ein
eenzaame Overdenkingen, enz. Utr bij LY. v 2zerivorst, in gr. 8vo . f I - 16 -o 340
Lis, (P. van i Zestal Leerredenen over Daniel V. Utr.
620
bij W. v+ Tzervworst, in gr. 8vo. f I-3-o
_-.- -- --- Twee Belijdenis - Predikatien. Utr, bij
62F
r. TzerworSt, in gr. 8vo. f o-I2-0
Loon der Vlijt. 's Hag. bij jl.Irnmerzeel9'un., in Imo.
fo-18-o

732

Losjes, Pz. (fl.) Hollands Aréádi , of Wandelingen
in de Ommeitreeken van Haarlem. II Stukken. Haarl.
lij 2. Loosjes Pz. , in gr. Svo. f 6- o -o 137
---- ----- Zedelijke Verhaalen. Iile D. IIaariz
279
bij d. Loosjes Pz. , in gr. 8vo. f3- I5- Q
731
_..--- LI en lilde D. f7-o-o
----.

,Loos-

R E G I S T E P.
Losfes fldz. (P.) Rcdenvocring , over het Christen
Kerkgezang , bij de Invoering der Christlijke Gezangen en Liederen. Ilaarl. bij F. Bohn en d. LoosjeS
pc., in gr. 8vo. fo-8-o 29G

M.

,faeszezz, (f1. von rler) De Tandmeester voor alle Stan.
Ir! den. Zutph. bij H. C. fl. Theme, in gr. N vo.
169

Jo-9-0

Magazijn. (Christlijk) Illden D. ade St. Hoorn, bij ,V.
200
Breeb art, in gr. 8V0. ( 0-14-0
Nldizs, C. C.) De- lijdende en ílervende Heilend, enz.
Anvil. bij Y. Ruyfendaal en Comp. , in gr. 8vo.
f

o-8-o

z69

3idrezoll, (5. C.) Over dc beltemminr van den Kerkelijken Redenaar.
Fran. bij D. Roetar , in gr.
8vo. f t - i6 - o

9

3'Iarmo ;stel , (5. F.) Nieuwe Zedelijke Vc tcllingcn.
Iste D. Leija. bij P. H. Trap, in 8;0. fi-i6-o
°

605

Blarshall, (7.) Het Loeven van G. TT/as,aiegton , enz.

Ifte D. Haan. bij J. Loosjes Pz., in gr. 8vo. f a- io-o

i leerman ,

534-

(5.) Eenige Berichten omtrent het Woordel?

en Noord- Oosten van Europa. Ilte D. 's Hag. bij de
E; en I. v. Cleef, in gr. 8vo. F a- i6 -o
Iide D. f e- i6-o
45^
Meijer , (J. D.) Es/ai Thr uae ;rot/ orz 7t!ridigtze. A;nli.
1:70
c,iez J. J. Geyler &, Comp. Sze. f 1-5 o
Mi jr, (F. L.) Brieven uit de Iloofditad en het binnentle van Frankrijk. life D. Groii. bij f. Oom/'ens,
in i r. 8vo. f

-o-o

673

1lffijer's (L.) Woordenfchat, bevattende, in drie Deelen , dc Verklaaring der Basterdwoorden, Knnstwvoorden en verouderde Woorden, enz. Nieuwe Uitgave.
Dordr. bij A. Blust en Zoon, in gr. 8vo, f2- i2-Q
723

Memorie tot Verdeediging van den Generaal 17oreaz,
door deszelfs Advocaaten Bonnet, Br//art en Perigryozz.
Amil. bij 1W. Schalekamp, in gr. 8vo. f i -o-o a6^
lllercicr, Olinde en Sophronia. Tooneelipel. Leijd. bijt
I'. 1. Trap, in 8vo. f o-14-o 2PE
7tilrkaznp , (R. De toef tand van Nederland in ver ; lijkin gebragt met die vats oenige andere Landen in
^ r x. z 8o5. ivo. 16.
Bb3
L ^.^
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Europa. Ilde D. Rott. bij Corned en van Baaien, 112
gr. 8vo. f 2-8-o 626
liddel (Het allergemaklijkst en Benigst) om de Proteflanten te vereenigen. Nijm. bij 3. C. Vieweg , in
gr. 8vo. f o-8-o Io6
.11loore, (j.) Mordaunt. IIIden D. i en ede St. Ilazrl.
277
bij A. Loosjes Pz., in gr. 8vo. f 3-0-0
1V1unniks, (J.) Ob/ervationes vari&, qu ,publice ad disceptandum propofuit. Gron. apud W. Kamerling, 4to-

N.
]apoleon en Pitt, of wie zeil zegevieren? ' Germanic

J

in 8vo. f 0- 10-0
597
Niemeijer , (d. IL) Godsdien4lige Redevoeringen er
Aanfpraal en voor Jongelingen. Leeuw. bij P. [Piar684
tla, in gr. 8vo. fi-I8 o
Nieuhoff, (V. 1\I.) Disfertatio Inauguralis de Bodeme:ria, &c.
585
0.
ag (Vlugtige) op zijne Eacell. R. ,7. SchimmelJ penninck. AmtL bij C. Sepp Jransz. , in gr. 8vo.
O
0ogil
-

646
f o-8-o
Oosterzee, (tik'. L. van) Dis /ertatlo Philofop,'iica Inaaaguralis, &c. Traj. ad kien. apasd 0. j. v. Paddenburá
271
J G. v. Yze,worst, in 8vo.
Oosring , (G.) Disfertatio de origine ? progresfu ;funs
Drentheni.
53

P.

P

alm , (`. H. van der) Jefuas vertaald en opgehelderd. Iíle D. Amts. bij , . A//art , in gr. 8vo.

f

3-

I2-o

3i6

P reatit, (J. F!.) Oratio &c. Hardere. apud T. TyhoiV,
4to.

667

Perp oncher , (Lid E. de) De drie Boeken van Salomo.
Utr. bij Y. v. Schoonhoren , in gr. 8vo. f o- z8- o
39£

.----- - -n-----^----- Paulus Bu of aan de R,meiz,cn.
Utr. bij 7. v. Schoonhoren , in gr. 8vo. f i -5-0
526

j'ilot, (R. , .) Over de Armen en dcrrelver Pezorniï .
's Hag. b j 7 . Immerzeel 5nn. , in g. Epro. [a- ss -o
637

Prijsverhandelingen (van LP. d Vos en C. 0. Hey/as)
over het voorkomen en weeryen der T\veeggevegren
illl-
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ilitgegeeven door het Utrechtsch Genootfchap. Utr.
bij 13. Wild en . 1ltheer , in gr. 8vo. f i -6 - o
Sg9 en 648
IL
aad, (lleilzaame) in eerie allerbelangrijkfte zaak,
enz. Alom, in gr. 8vo. f o-8-o
207
Raadgeeving , over de beste middelen om gelukkig te
worden in de Liefde en in het Huwelijk. 's Hag. bij
284
. Inamerzeel.7un. , in i2mo. f o-18-o
Ravii (S.) Orationes duce &c• Traj. ad Rhen. apud
709
(). J. v. Paddenburg & G. v. Yzerworst.
Renault-Darin , (.7. .7.) Het Magdalena - Kerkhot.
l Veie D. Amft. bij A Schalekarnp , in gr. 8vo.
jT--o

281

Reichrrdt, (,7. F.) Brieven uit Parijs. Ilde D. Amft.
83
bij tV Ho/trap, in gr. 8vo. f 2-o-o
----

III en laatfile D. f 2 - o - o 505 en 543

RRe.-necke, (j. C. L) De Aarde, enz. Ifle D. Anil.
399
bij C. Timrnes - , in gr. ivo. f2 to• o
ILinharci, (F. h) De voortre(lijkheid van den Christ-

lijken Godsdienst, in liet troosten der rampfpoedigen.
Leijd. bij A. en `f. Hankoop, in gr. 8vo. f i - t6-o 97
Ribbeck, (C. G.) Verhandeling over de waarde van en de
veríchuldigde achting voor den openbaaren Godsdienst. Utr. bij de Tamed. .7. v. Teryeen en Zoon, in
yr. 8vo. f o • I4 - 0 669
Roe , (C.) Leevensgefchiedenisfén voor Jonge Lieden.

lilde D. Leijd. bij D. du Mortier en Zoon , in i2mo.
[1-0-0

328

Rasland befchonwd , in VIII Afdeelingen. Haar]. bij
304
P. Th/in, in gr. 8vo. f 4- 18-0
Rut ers , (A.) Leerreden hij dc vervullii9g van zijnen
^.^ jaarigen Predikdienst te Haarlem. Haart. bij Y. L.
<9ugustini, in gr. 8vo. f o-8-o 2 95
Rutherford, tafereel der Oud- (Gefchiedenis , bevatten.
dc de vorderingen in Kunden en Veetenfchappen.
fitte D. Zutph. bij I.1 C. 4. Thierne, in gr. 8vo.
,

,

4c

25S

S.
alïs, (U. van) Beeldengalerij der Ileimweekranken,
(II en laaifbe l). Haart. bij .7. L. 4uguitini, in gr.
8vu.

ij

-i8-o

190

S m,iniusrg au/_rleJene Gefchichten and Erzà)lungen, u'c.
Zutt/i. bey Ii. C. A. Thieme, in eye. f o- r.i.-o ;75
II b h a
,^chmid,
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Schmid, (1. J. F.) Beknopte Gefchiedenis des Jood
Volks enz. voor dc jeugd. Gorinch, bij .7. v. d.-fehn

TTl, in gr. 8í9o. f 1-5-0 55
Scholten , (i. J•) Specimen h'crmeneuticum , de dives fie
fign:7cationihtJs vbcis XAP1E in N. T. Praj. ad .Rhea.
at ,d 0. j. v. Paddenburg &G. ab,Yzertvorst , 8. 571
Schotiteii, (.p.) Over de zorg der Ouders voor liet vel
zijn hunner Kinderen, enz. Amft. bij P. i'. Buuren,
in gr. 8v,-á. f o-4-o 202

Schreiider, FHEarmsz. (R.) Verflag wegens de Vcrlosfïng
der Huisvrouwe van Y. Schusler. Amft. bij L. v. Es,
in gr. 8vo. f o-4-o r7
Scln.Titingii (A.) Note ad Dige/la &c. Vol. I. Lt d.
Bat. aptid A. &J. Honkoog, 8vo. f 4- 18-0
350
Schumer, L. HL) Brief wegens de befclhnldiging door
R. Schrei der tegen hem ingebragt. Anna. bij L. v.
.Ts, in gr. 8vo. f -5-8 "7
Sehus?er, (.7.) Verflag wegens de Verlosíing zijner Huisvron,vc door R. Schreuder. Alnfl. bij 171 Schooneirlrl, in gr. 8vo. f o-n.-o 17
Seiler, (G- F.) Ilijhelfche Uitlegkunde, of Grondflellingen en Regelen ter Verklnaring des O. en N. T.
Leijd. bij d. en.7. I- inkoop , in gr. 8vo. f3 -18-o 285
Sernple, R. b Wandelingen en Schctzen aan de Knap de
goede I-Ioop , enz. Aintt. bij d9. Holtrop , in gr. 8vo.
.f

1-5-o

Oro

Sichcrer, (P. F.) Kort en zazl:liik Onderwijs, enz. enz.
Aan'r. bij ;f. B. Fine, in 8vo. f 0- 18-0

i66

negenheek, á íw1.) Verhandeling over de Nederduitfehe

Spelling, ter bevordering van eenparigheid in dczeltil. ikiii;c. bij j. Ailart, in gr. 8vo. f 2-8-o 1 74
Sluiter, (J. 0.) Lectiones rmlocidece, &c. &c. Lus^rd,
573
Bat. a„ )li4 Hank & Socios, 8-o. /2-12-0
Spae;:r, (W. A. ren) Oordeelkundige Inleiding tot de
Ilistorie van Gelderland. I, II en IIIde D. Utr. bij
24
WIM en 4ltheer,, in gr. 8vo. j 9-0- 0
pit!,(K. IL) Reizen door de Paleizen der Vreugde en
de 1 er d i veal e'er Welvaard. flaarl. bij f. Loos/es P-.,
,

in¶

.8;o.,

t-i60

610

(P. G) ilemelvreugd over i\lcnIciie11
Z.Tlig .leid, enz. Rene ftcdenvocring. IZon. bij Come!
en v. Badtien, in gr. Svo. /0-6-a 247
St:°cnmeijer,, ( .) Leerredenen over 's fleilantis Onti:a.nding, Ilemelvaard en liet Pinkflerfeest. UU[r. bij IV.
j í. ' trr^1 y ít j Vin' ,

;. i er,- st, in gr. Svo. f 2.8-o
-
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Steinvnuller,, ('7. b.) Misdaad en Grootmoedigheid.
Tooncelfpel. Amfl. bij G. Roos, in 8 v 0 .ƒ 0- 1 4-o 96
Stilling , (H.) (Eigenlijk Prof. dung) Theodore van
der Linden. II Deden. Arnh. bij ,'. Troost, in 8vo.
[1-14-0

I42

Storij , (S.) Verantwoording wegens zijn gehouden gedrag 3o Aug. 1799; nevens zijne Wederlegging van
de Crimincele Sententie. Amft. bij JV. 41/art, in gr.
8v0. f3-15-o 681
Stuart, 111) Dc Brief van Jacobus , in Leerredenen.
II en IIIde D. Amft. bij . dllart, in gr. 8vo.
, (T. van) Disputatie 7uris Groningani de F Sw nd ren

inrulis Dosneflicis.

S31

Reis van een Britsch Gezantfchap naar
Ave. III en laatfte D. Ain t. bij f. 4//art, in gr.

Synes , (1V.)

8v0. f 3-18-0

30

T.
lfereelen uit het Huislijk Leeven. Ilde D. Amft.
bij , . 411art, in gr. 8vo. f 3-0-0 228
T
This 2t, Lecven, Daaden en Uiteinde van '. Buk/er,
bij,enaamd Schinderhannes, enz. Ilde D. Gron. bij
Ti . IYouters en Amít. bij Y. F. Nieman, in 8vo.

f o-i8-o

418

Toliers, C. Z. (II.) Lukretia, ofde Verlosfing vangome.
Treur ('pel. Amfl. bij P. Y. Uijlenhroek , in 8vo.
ƒ0-12-0694.

Tresling , (S.) Dis fertatio Chirurgica Inauguralis , &c.
Gro12. apud A. Groenewolt , 8vo.
2o6
Trormsdorff, (B.) Zakboek voor Praciifeerende Artzen,
eÏIZ. benevens de Disfertatien van Y. P. During en
S. Fockema. Gron. bij Y. Oomkens , in gr. 8vo.
f i -16-o
255
Trouwen (Over) en Bruilofthouden, enz. enz. Gron.
424
bij lF. Zuide;na, in 8vo. f o-6-o

U.
itfpanningen. (Nuttige en vermaal:lijl:e) Een Lees.
boekje voor Kinderen. Amil. bij G. Roos, in 8vo.

U
Disfrtatia .7uridica Inauguralis,
V ^ftc. I uçd. Bat. 8rro.
fi-e-o

61z
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Verhandelingen , uitgegeeven door Teylers Godgeleerd Genootfehap. X.XIfte D..Ilaarl. bij ,,. Enfchedé en Zoonen
eng. v.Walré ,in gr. 4t0. f2-4- 0 329,377,473e115í7
^--- --- uitgegeeven door Teylers Tweede Genootfchap. X.lIIde St. IIaarl. bij J. J. Beets, in
gr. 4to. f 1-16-o 58

— — bekroond met den Prijs van het Lcgaat van Y. Monnikhof. IVden D. ille St. Amíl.
bij L. v. Es, in gr.' 8vo. f i - io- o 672
Vervolg van Gedachten over liet Predikampt in de Gereformeerde Kerk, enz. Leeuw. bij C. v. Sligh, in
gr. 8vo. f i- to-o jog
Verzameling van Verhooren, ondergaan door Pichegru,
Worean, Georges, enz. III en laatfte St. Amtf.
bij 7. A. Craijenfehot en W Holtrop , in gr. 8vo.
b--

fr -[o-o

264

Fillers , (C.) Proeve over don Geest en Invloed der

Kerklijke Ilervorming van Luther, enz. enz. Haarl.
bij F. lb/in, in gr. 8vo. /3 - 5-0 429 en 484
Voorbeelren (Belangrijke) van Menschlijke Langleevenhcid. 's flag. bij ,f. C. Leeuwefijn , in gr. 8vo.
f I-4-o 367
Voorboden en tekenen der tweede toekomst van den
Meslias. Rott. bij Comnel en v. Baaien, in gr. 8vo.
fo-ii-o
298
'V.
TJaarheden `Over de) van den Christlijken Hervormden Godsdienst , enz. Arnh. bij 2. M. Meekman, in 8vo. fo -zo -o
577
II eagener, (S. C.) Spookerijen, enz. VI en Jaatfte St.
708
AmtF. bij Ir. Holtrop, in r?mo. f i -5-o
Weber, (P) Berman van Unna en Ida, of Tafereelen
uit dc .XIV en XVde IAeuw. II Deden. 's IIag. bij de
Erven I. v. Cleef en B. Scheurleer, in gr. 8vo. f 3- 12-0
1 39

IVegwijzer voor Perfoonen, die aan de gevolgen van
jeugd'elijke WVellustzonden Iiiden , enz. Nijm. bij
-7. C. Foien'eg, in 8vo. f o-.r4-o
533
Wellust. (De) Lieszang. Amníl. bij 7. L. Werlings468
he, in gr. 8vo. f o-5-8
meestr, (HI.) Snelboekje. Gron. bij 7. Oonkens, in
zamo. f o-1-o

----

Tweede Spelbeekje. fO-r-O
Derde Spelboekje. f o-z-9

516

616
516
Wil-
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Willem FItips. Eerre Anecdote uit de XVIIde Eeuw,
ongelooflijk zelfs in de onze. 's Flag. bij Y. ImmerZeel Yung. , in gr. 8vo. f 3-o-o 704
Williams, (II. M.) Vertrouwde Bricfwisfeling van Lodewijk X'1'I met zijne Broeders, enz. enz. Dordr. bij
A. Blusfé en Zoon, in gr. 8vo. ƒ q. - o o 352
Willigen , (d. vara der) Reiz n door Frankrijk , in gemeenzaame Brieven aan uien Uitgeever. Iile St. Haart.
499
bij A. Loosjes Pr. , in gr. 8vo. f 2- 4.0
Willmet , (J.) Oratio cle reriaaenda dntigita Batavorum
in Literis Orientalibus Gloria. 4to. 522
7Irnter, 1\rsz. (P. van) Horatius Licrzangen, in Neder
Dichtmaat gevolgd. Autfl. bij P. . Uijlen--duitfche
broek, in gr. 8vo. 40-0 34
.----- ----- - --- Proeve eener nieuwe Overzetting
van den Eneas. Atn(t. bij P.;1. Uijlenbroek, in gr. 8vo.
fo - 1 4-o
34
LI%intgens, (. P..1.) Leerreden bij de Inlijving eens
Joodf hen 11nisgezins in de Christlijke Kerk. ITtr.
bij de Iced. Y. v. Terveen en Zoon, in gr. 8vo.
528
f o -8-o
Wit fen Geysbeek, (P. C.) Panorama der Nederduitfcho
4
Zaal. f o-8-o
[Pitte, ,dun. (7. E. de) Moreau. Lierzang. Gouda,
bij N. Brinkman :n B. Klein, in gr. 8vo. fo -5 , $ 46
Woodard, (D. Verhaal van liet verlies des Schips, enz.
Net een l> , jvoegzel van vcr{cheide ontkomingen van
Schipbreukelingen, enz. Haart. bij F. Bohn, in gr.
8vo. f i - 2•o
460
may, (G. .7. van) De uitvoerelijkheid en nuttigheid van
de Schaambeensdoorfnijding, enz. Amit. bij J. TV.
`t nterna en Comp., in gr. 8vo. f o-8 -o 441
jjyn, (H. van' Huiszittend Leeven, enz. Iflen. D. Ode
St. Anil. bij Y. Illart y in gr. 8vo. f 3.0-o
sto
[

!)Rpey, (4.) Syflematíscli Handboek der befchouwven1 de en werkdaadi e Scheikunde. Ilde D. Amfl.
bij W. v. Vliet, in gr. 8v . f3 -12 -o
633
(F. IV) De vermomde Vorst, of de SnbordiZiegler,
natie. Blij jpel. Middelb. bij . Ooms , in 8vo.
ƒo-15-o

702

MENGELWERK,
VOOR
1805

ALGEMEENE
VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN,
WAARIN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,
DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN., OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMOEDIG
VERHANDELD WORDEN.

B ENEVE NS

MENGELWERK,
tot Fraaije Letteren, Konflen en Weetenfchappen,
betrekkelijk.

TWEEDE STUK.
VOOR

i805.
Met Plaaten.

Te e4 M S T E R D 2ƒ 31, bij
G. S. LEENEMAN VAN na KROE,
en bij
J. W. YNTEMA EN COMP.
1

8 o g.

I N H O U D
VAN HET

MENGELWERK,
sot Fraaije Letteren, Konjfen en Weeten/chappen,
betrekkelijk.
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edenvoering, over de Dwaalingen in den aanleg en
her beleid des Leevens , over SPREUKEN XVI: 16.
Door den Eerw. ROBERT WALKER, Euangelie-dienaar
te Edenburg, en F. R. S. Ed. ;
Bevestigende Waarneeming , wegens het nut van een
Clyfteer uit Belladonna- bladen, bij eene beklemde
Breuk. Door L. VAN COOTH, M. D. te Utrecht. g
De Vaccinatie al voorlang in het Oosten bekend.
Io
Treffende Befchrijving des Watervals van Kirka. VolIcy
gens L. F. CASSAS.
Letter- en Gefchiedkundig Verflag van de Brandfpiegels
en Brandglazen. Door L. OLING , te Leeuwarden. 14
..eevensberigt van Mejuffrouw MARY WORTLEY MONTAGU. , Volgens DALLAWAY.
al
;Belangrijke Bedenkingen over de Volksverhuizing na
Noord -,4merica. (Vervolg en Plot van bl. 710 des
voorigen Jaars.)
2S
De Drinknap. Door DELANDINE.
34
Waarneemingen over de Phyfiognomie der Dieren. Volgens DAUBENTON.
40
Het Vinkje vrijwillig wederkeerende tot den gevangen
Raat.
42
Gelukkige ontkoming der Vrouwe en Dogter van den
Gouverneur der Bastilie, bij de inneeming derzelve. 43
Oordeel van Mev. M. W. MONTAGU over de Romans.
RLedenvoering, over de Dwaalingen in den aanleg
het beleid des Leevens. (Vervolg en /!ot van bi. 8.) 45
3
Ern-

en

T N tl O U D.

ErnfligeBefpiegelingen bij den afloop des Jaars DrDccczv.
53
Waarneeming, aanglatide het gebtuik van den D7ofclus,
in Stuiptrekkingen. Door GEBEL , 112 D. te Frar,kenf ein.
52
Natuurlijke Historie van den gewoonen Makreel. Volgens SHAW.
54
Het Leeven van den beroemden HANDEL.
56
Omftandig Berigt wegens.Sierra Leone en de 4fricaanfche
Inboorelingen in den. omtrek. Volgens THOMAS WINTERBOTTOM.

62

Proeve van befcheidene Aanmerkingen op de Verhandeling van den Hooggel. M. SIEGENBEEK, over de Nederduitfche 'Spelling.
70
Befchrijving van het Eiland Ifchia, nevens Benig Berigt
wegens de Zeden en Gewoonten der Bewoonderen;
opgemaakt in den Jaare 1796, door G. H. L. NICOLOVIUS, Geheimfchrijver vrn de Financiekamer te Esttin.
,Aanmerkingen, over den heerfchenden fmaak in
Kleederdragt der Vrouwen.
82
De opregte Belijdenis van een Carianer.
87
Gepast en befchaamend zeggen van den Heelmeester
BOUDON tegen den Cardinaal DUBOIS. 88
De Cardinaal FLEURY en de Abbé DE ST. PIERRE. 88
Proeve over de Vrees ,. hefchouwd als een heerfchende
Hartstogt.
89
Berigt, aangaande het herilellen van Bene Schijndoode.
Door H. A. KRÜSE, M. D. in de Beverwijk.
94
Waarneemingen over het Sap in Boomen en Planten.
Door wijlen den Iloogleeraar DAUBENTON.
Leevensberigt van den, in de laatstvoorgaande Eeuwe,
vervolgden Godgeleerde, THOMAS EMLYN.
i02
Het Leeven. van den beroemden HANDEL. (Vervolg en flat
1o9
vary bi. 62.)
Omílandig Berigt wegens Sierra Leone, enz. (Vervolg en
flat van bl.. 69.)
117
Vader NICHOLAS.
123
Onthaal en Leevenswijze te St. Coar. Volgens Dr.

de

RENDER.

129

Een nieuw flag van Vervolging.
130
Iets van den Heere RICHARDSON.
131
Antwoord van BURNET aan een Dief.
132
Aanleidende en medewerkende Oorzaaken , die aan MA"
I10•
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xoMMETII's Godsdienstleere ecnen zo verbaazenden op.
gang gaven. Volgens 'Mr. BUTLER.
133
Geneeskundige Waarneeming. Door G. W . VAN TOULON,
M. D. te Rotterdam.
138
Over den oorfprong van liet Wasch; volgens F. HUBER.
Door B. TIEBOEL , te Groningen.
I¢2Wijze om vaii Honig Zuiker te bereiden. Door CAVEZZALI.

148

Nuttigheid van den Witten Maankop, ter geneezinge
van de fleeken van Bijen en Wespen.
150
Leevensberigt van THOMAS EMLYN. (Vervolg en Plot van
lil. I09.)

153

i erigt wegens de Horologiemaakerijen in het land vats
Por entru , op de Bergen en in de Valeien van de _7ura.
I6y
Vader NICHOLAS. (Tlervola en Plot van bl. I28.)
166
Het uitfteekend nut der Koepok-inenting door de Sterflijsten van de Stad Londen geftaafd.
175
Anecdote van MOZART .

176

Korte opgave van MAxorsETH's Leerftellingen en Godsdienst. Volgens Mr. BUTLER .
177
Reftiltaat der gedaane Proeven, wegens de bereiding van
voedende Bouillon , uit verfche en reeds gekookte
Beenderen, door den Opper- Medicinaal-Raad HERMBSTiiDT, te Berlijn. Door den Med. Do&. CLEVE,
aan den Leidfendam.
180
Eene Zinneloosheid, door een gering middel, gelukkig
en fpoedig herfleld.
186
Zeldzaam Geneeskundig Geval van een Soldaat. Door
den Regiments- Chirurgijn BRANDIN.
r88
Nieuwe Thermometer, door DE LALANDE .
189
Bedenkingen over het Maakzel en de Huishouding der
Vogelen.192
Waarneeming van het Licht, 't geen de Glimworm van
zich geeft.198
Berigten wegens het Boots -hol, Fin als - grot en de
n
ha gende Pijlaaren op liet Eiland Saia. Door Mejuff.
MURRAY.1
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REDENVOERING, OVER DE DWAALINGEN IN DEN
AANLEG EN HET BELEID DES LEEVENS.

(Naar het Engelseh van den Eerw. ROBERT WALKER,
Euangelie - dienaar te Edenuur-, en F. R. S. Ed.)
J 'aaroin toch zo:t in de hand des zots Koopgeld zyn o;n
ll'ysheid te koopeis, dewyl hy geen verfland fier ft?
SPREUKEN ;VII; Iii.

it liet hart zyn de uitgangen des leevens." Te
vergeefs worden de grootf{ e uitwendige voordeden gefchonken aan den Man, die toegelaaten heeft,
dat zyne inwendige gefteltenisie in wanorde geraakt is.
Hy wordt een slaaf van ongeregelde driften; hy voelt
een afkeer van alles , wat Vrekken kan om Wyslleid
en Geluk te verkrygen , en verliest dat evenwigt der
ziele, 't welk alleen laagt geeft aan lofwaardige oog
aan de natuurlyke aangenaamheden des-merkn,
leevens den rechten fmaak byzet.
Niets is , overzulks , zo belangryk , als de vroege
'heftuoring des harten. In de jeugd moeten wy den
grondflap leggen van volgende uitmuntenheid en geluk.
Dan reeds moeten wy beginnen onze begeerten te regelen, zegt tot orde aan te kweeken , en een rechten
fmaak te vormen voor 't geen agtenswaardig is in ons
meedrab. Dan reeds moeten wy leeren onze bekwaam
aan te leggen, eene juiste waarde op-hednbftig
onzen tyd te ftellen , en het verkwisten van denzelven, in het bejag van beuzelagtige vërmaaken, te ver
-inade.
Dit is de Koopprys , in onze hand gef7eld om Uysheid
te koopera ; doch welken zo weinigen , helaas ! het _ ver
hebben om 'er voor te befleeden.
-f/and
MENG. 1805. NO. 1.
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In de daad, wie in de zamenlecving eenigen tyd niet
opmerking verkeerd heeft, kan niet nagelaaten hebben
op te, merken zeer veele voorbeelden, welke uitweezen, `dat dc grootfle natuurlyke voordeelen van weinig
of geen nut waren voor derzelver bezitteren , ten aan
belangen des leevens. Toeft-zienvadcgrotfl
hunne talenten en neigingen zich eerst begonnen te ontwikkelen , zagen allen rondsoni hun zulks met bewondering. Men koesterde de flreelendfle hoope van liet
toekomend gelukkig flaagen ; geen fland in de maat
werd te hoog voor hun geoordeeld ; gewis zy-tchapy
zouden dien met eere en toejuiching bekleeden.
Maar, by den verderen voortgang des leevens, ver
vroege gunflige verfchynzels allengskens-lieznd
hunnen luister , of neemen een geheel u tmiddelpuntigen loop ; zy fchitterden enkel , zonder nuttig te weezen. Vertrouwende op hunne bekwaamheden, verfinaaden zy , zich aan eene hebbelyke tewerkfleliing daarvan te onderwerpen ; hunne driften vcrflaafden hun ;.
onflandvastigheid floot hun den weg tot het verkrygen
van nuttige begaafdheden ; verkeerde voorwerpen vair
nayver hebben hun afgetrokken; onvoegelyke verbintenisfen hebben de begogelingen der driften verilerkt ;
en eindelyk zyn zy verzonken tot de laagte van nutboze weezens —. verzonken in veragting en ellende.
— Zodanige voorbeelden, ongelukkig maar al te veel
hun, die-vuldig,zynbakestrwfchuingva
's leevens reis beginnen; of liever, zy zyn de droeve
overblyfzels van geleden fchipbreuk , aanduidende de
klippen en droogten, zo heilloos voor anderen.
Ik heb my voorgefteld, in deeze Redenvoering, eenige der voornaamfle oorzaaken aan te wyzen , welke
firekken om de Menfchen te doen misfen in de verkryging van die voordeelen , welke hunne bekwaam - eft
omflandigheden gefchikt fcheenen hun eenmaal te ver
Dusdanig een onderzoek , houd ik my ver--#chaf}en.
zekerd , valt recht in den geest en de meening vair
nnyne Textfpreuke ; dewyl ik het daarvoor houde , dat
de Koopprys, van welken hier gewaagd wordt, beftaat
in de natuurlyke begaafdheden , en middelen van vordering, ons door de Voorzienigheid gefchonken; en de
lffysheid , daarvoor te koopen , beflaat in het vcrkrygen
eener welgeregelde zielsgefleltenisfe, alsmede de zegeHingen, doorgaans daaraan verknogt — inwendige zelf^ctal-

EN HET BELEID DES LEEVENS.

3

voldoening , hoogagting van anderen , en welflaagen
in dc weezenlyke belangen deezes lcevens.
Dit cigenl}c onderwerp zou my aanleiding kunnen verb
f cliatfen , om de oorzaaken te overweegen van der Menfchen misvattingen en verkeerde handelingen, ten aan
hoogere belangen des Toekomenden Lee--zienvad
vens; doch , om liet bezwaar eens zo wyduitgeftrekten
plans te ontgaan, zal ik thans alleen fpreekcn van clie
kk'ysheid, welke bevorderlyk is om ons te bef'cuuren in
de gcwigtige bezigheden des Tegenwoordigen Leevens.
Dat wy dan dit onderwerp , zo belangvol voor alle
Menfchen, befchouwen met die aandagt, welke 't zelve verdient. Laaten wy de kaart inzien van dien reis
welken zo veelen fchipbreuk lyden. Laat-toch,p
ons de klippen , de droogten , de zandplaaten , de
draaikolken aanwyzen , welke wy niet zonder gevaar
van te vergaan kunnen naderen.
IIet belang van alle myne Leezers is hier niet liet
zelfde. Lenigen zyn even te (cheep gegaan ; anderen
hebben de reis reeds half volbragt; eenigen zyn reeds
in het gezigt van den oever der landinge ; doch allen.
hebben wy 'er het hoogfte belang by, — is het nietvoor
onszelven , — voor onze Vrienden, voor onze Kinderen, voor de Nakomelingfchap , voor het Menschdoia
in 't algemeen.
I. De groote oogmerken des Leevens worden menig
vond gemist door het verzuim van vroege en ernílige
bevlytiging. Wy hebben allen de los- en ligtzinnigheid
der Jeugd leeren kennen. Wy kunnen niet nalaatcn
ons te herinneren, dat ernflige bezigheden alsdan dikt
wyls aangevangen werden met wederzin , voortgezet zonder aandagt , en met vreugde nagelaaten. In
den aanvange, in de daad, worden de voorwerpen der
beginzelen van geregeldheid niet klaar begreepen door
]iet meerendeel der geenen, die zich daaraan behooren
te onderwerpen. Het bedwang valt lastig, de arbeid
zwaar; terwyl de voordeelen , daarvan te verhoopen ,
op een grooten affland zich flegts fcheemeragtig ver
Hieruit ontflaat eene onverduldigheid, wegens-tone.
clie noodzaaklyke bepaalingen en zwaarigheden, welke,
niet in tyds tegengegaan en bedwongen, welhaast oiitaart in onoplèttenheid en zorgloosheid , in hebbclykheid van lediggang en beuzelende tydverkwisring,
wanneer de eerste leevensjaaren dus verild zYn
zonI1 2
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zonder die vorderingen, welke gemaakt hadden behooren te werden , valt 'er niets bezwaarlyker , dan di.
verwaarloosde taak weder op te vatten. Ydele of zin
hebben (dat ik my dus uitdrukke)-nelykhb dc
de fchoone bladzyde bemorst , waarop de lesion der
tvysheid hadden moeten gefchrceven worden. De voor
bedorvene verbeelding trekken de aan -werpn
welke waarheid en zedelyke íchoonheid-dagterzy,
van haare kweekelingen vorderen; en de ziel voelt niet
langer de zuivere aandrift van verftandi e eerzugt.
Belast en belaaden met de onaangenaame aandoeningen
van fchaamte , berouw en ongeduld , is de voortgang;
traag en moeilyk.
Schaamte verhindert den voortgang van laaie bevlytiging : want hoe kwellend is liet , ilcgts beginnen te
leeren, op een tyd , dat wy in ftaat hadden behooreu
te weezen om anderen te onderwyzeii ? floe vernedcrend , te haaken na onderrigt omtrent onderwerpen
die ons, reeds zints lange, gemeenzaam en eigen moesten geweest zyn'? — Berouw is dcsgclyks cen flerke
hinderpaal in 't geval van laate bevlytiging. Menig een
verveelend uur wordt in vrugtlooze wenfèbcn befleed ;
menig een bitter uur in de kwellende vergelykingen tusfchen onze agterlykheid en de vorderingen door anderen genaakt. Deeze onaangenaame aandoeningen drukken den geest ter neder, en verhinderen deszelfs p00gingen tot het beklimmen van die hoogte , aiderzins
zo wel te bereiken.
Maar, fchoon dit geen plaats hadt , fclloon de ziel
haar vuur behieidt, in fpyt van deeze mismocdigmaakingen , blyft 'er nog cone onverduldighcid , welke
inenigvoud laat-aangewende bevlytiging liegt doet uit
na te menigvuldige voorwerpen te gelvk-valen.Dor
te grypen, met oogmerk om den verlooren tyd in te
haalen , volgt niet zelden verwarring van denkbeelden ;
en al de kennis , die men verkrygt , is gevolglyk niet
uiteengezet , oppervlakkig , en ongefchikt ter regeling
van den leevenswandel.
Zodanig zyn de nadeelen , met welken zelfs de beste
gefteltenisfen te worftelen hebben, als zy eenc taak hervatten , ten gefchikten tyde nagelaaten.
Doch dit is de zaak van de beste zede befchouwd.
Een veel flegter uitwerkzel volgt dikwvvls uit de ver waarloozing , waarover wy fppreeken. Weinigen zyiz
ge-

EN TIET BELEID D"S LEE VENS.

5

genegen om bedenkingen toe te haten over hun eigen
wangedrag, ot', uit verkiezing, (taan te blv'ven op Bene
vernederende vergelyking to fclien zichtelven en anderen.
\Vanneer de jeugd verwaarloosd is , wanneer de gele
vorderingen te maakgin , niet gebruikt-genhd,m
zyn , neemt ccne Poort van voldaanheid over zichzelven de van het goede ledige ziel in. Indien iemand
oorfprong;lvk erne leevendigheid van geest bezit, is het
gevaar, om op veronderflelde begaafdheden te vertrouwen , zonder bcvlvvtiging , des te grooter. 1\lenfchen
van dien Hempel beelden zich in, dat geenen, dan uit
den aart dommen , werkzaam behoeven te zyn. Zy
luisteren na den Svreencnzang der traagheid , en ver
zich, dat hun eigen ongeholpen kragt der ziele-beldn
hen in 't bezit zal f'cllen van alles, wat anderen ver
zich niet ernst op de zaak-krygendovl_tb
toe te leggen. Eene jammerzalige begogeling ! verderf
voor alles, vat waardye heeft in dit loeven : want-lyk
alle uitf.^eekenhcid is de vrugt van arbeid; alles, wat
nuttig is, vloeit daaruit voort; alle geluk is de belooning daarvan. Rampzalige ondervinding zal dit wel
loeren aan die Dwaazen , welke geen ier/land-hast
hebben om den cigenaartigen prys van werkzaamheid
te befteeden tot het koppen van wysheid. Voor cenigen tyd moge de leevendigheid van hunnen aart hunzelven voldoen , of ook de zodanigen , die even partvdig; als zy oordeelen ; doch eerlang zal de nietsbeduidenheid van hun character bleken • en hun doemen
tot veragting en netloosheid , alle cie volgende dagen
hens levens.
IL De groote doeleinden des Leevens worden inenigniaalen niet bereikt, door ongetemde Driften. I1: zal,
ter opheldering deezer ['ceiling , niet aanvoeren die ge
oproerige driften , welke niet alleen het ge--weldign
luk verwoesten van byzondere periooncn , maar ook
inbreuk maaleen op de rust en goede orde der zamcnleeving. Toorn , Boosaartigheid, AVraakzngt hebben
in de daad, voelen ten verderve gebragt ; maar indien
deeze driften haare duizenden verllaagen hebben , may
men veilig beweeren , dat de zttgt tot vermaak bare
tienduizenden verflaagen heeft. De vordering in beichaafdheid en het bedwang der incnschlvke wetten
dienen ter beteugeling van de kwaaddoende driften der
nenfchen. Maar de befchaafde zeden der Maatfchap
A3
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pyc, de rykdommen, door den Koophandel en de Pun•
ften ingevoerd , en het gerust leeven onder welgevestigde 1Vetten , zyn alle prikkels tot een vcrmaaklyk leeven.
Plet ftelzel der Opvoedinge is desgelyks verre verwyderd van de voorgaande beginzels der zelfverlochening,
voorheen ingeboezemd ; en de denkbeelden der menfchen deezer eeuwe zyn weinig , zo in 't geheel iets,
daaraan geërgerd, „ dat een Jongeling zich vermaake
„ in zvn.c jeugd, en, zonder bedwang, wandele in de
„ wegen zyns harten en in de a:lnfchouwinge zyner
oogen."
Ik wil niet ftilf aan by de groove en diepvernederendé opvolging van zinnelyken lust, waaraan maar al te
veelen zich overgeeven. IIet zou geheel overtollig zyn,
te bcwyzen , dat hebbelykheden van deezen aart alle belangryke oogmerken des leevens verydelen. -Uwe eigene herinnering, Leezers ! moet u veelc voor
voor den geest brengen van menfchen , voor-beldn
welken de weg , om zich beroemd te maaken en
hun aardsch geluk te bevorderen , openftondt , en
die, door de inwilliging van zinnelyke lusten, binnen
weinige jaaren , alle gunftige vooruitzigten wegweerden , en , voor altoos , hunne gezondheid bedierven,
hunne middelen doorbragten , allen loflyk chara&er en
den vrede der ziele verlooren. „ By wien is vree ? by
„ wien och armen ? by wien kvv agien ? bv wien het
„ geklag? by wien wonden zonder oorzaake? by wien
„ de roodheid der oogen ? By den geenen , die by dent
„ wyn vertoeven; die komen om gemengden drank na
„ te zoeken (*). — Laat uw hart tot de wegen eener
„ hoeragtige Vrouwe niet wyken , en dwaalt niet op
„ haare paden : want zy heeft vecle gewonden ne„ dergeveld, en alle haare gedooden zyn magtig vicele.
„ Haar huis zyn wegen des grafs, daalende na de bin„ nenkameren (les doods. Weet dat haare genoodeia
„ zyn in de diepten der helle (t)."
Doch, alle verdere opheldering van dit onderwerp,
uit het aangeroerde punt, ter zyde ftellcnde , merk ik
aan, dat zelfs de onmaatige zugt tot enkel vermaak,
de onbekwaamheid om onszelvcn te bezitten, uitgenonien in die gevallen , welke de ziel boven den natuurly-

") Sp,.euken X .III: 29,3o.
( t) Sareukee VII: 25-27. IX: t $.
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iyken toon verhoogen, een heilloos gebrek is, aIs liet
hart van de naiaaging der Wysheid vervreemdende. Dit
blykt uit twee voornaame gezigtpunten -- als , daar
zulks inbreuk maakt op den tyd , ons gegeeven tot
hoogere einden — env, ten anderen , ons onbekwaam
doet worden oma die einden te bereiken , zelfs op een
tyd , welken het Vermaak niet rechtftreeks wegneemt.
Wy zyn zeker niet in de wereld gekomen, en van
dc rest der fehepzelen, door de bekwaamheden , ons
efchonïzea, zo voordeelig onderfcheiden, tot geen ander einde , dan om ons te verlustigen. AVy haan in
cciie naauwe betrekking tot GOD en onze Medeuienfchen. Behoort die gedagte niet altoos by ons te huisvesten en leevendig voor den geest te weczen? en is dit eerre
gedagte, die net hcbbelyke ligtzinnigheid beílaan kan?
Hebt gy reeds alles vervuld, — zo volkomen vervuld, dat
gy van uwen yver moogt aflaaten, en tt aan ritst en ver
Kunt gy tot GOD zeggen : „ Ik heb-nakoverg?
i , U verheerlyl:t op aarde; ik heb voleindigd het werk,
„ dat Gy te doen gaaft"? -- Kunt gy awe Natuur
te gemoet voeren : „ Ik heb ten uwen op--genot
zigte de koninglyke wet der Liefde vervuld. Ik heb
„ dc hongerigen gevoed, de naakten gekleed, de gevangenen bezogt; ik heb de zaaken van myn eigen
„, huis bezorgd, en myne zorgen uitgef}rekt tot dat ge„ deelte der Maatfchappye, aan 't welk ik verbonden
, was; en nu vindt myne hand niets meer overig otii
te doen "? — Kunt gy , daarenboven , verklaaren ,
flat gy, behalven het achtgeeven op uwe verbetering
,en geluk op deeze wereld , ten vollen bereid zyt voor
tenen toekomenden ftaat ? — Is het zo , dat dan de
overige dagen uws verblyfs op aarde toegcwyd worden
an onafgebrokene vermaaken en verlustigingen; „ Gas
heenen, eet uw brood met vreugde, en drink uwen
„ wyn van goeder harte ; want GOD heeft reeds een
welgevallen in uwe werken. Laaten uwe klecderen,
„ ten allen tyde , wit zyn , en laat uw hoofd geene
zalfolie ontbreeken." — Maar , indien een dier
hoofdoogmerken onvervuld gebleeven , of flegts ten dceIc daaraan voldaan is, hoe hebt gy dan, troetelkinderen des verntaaks, an het groot einde uwer fchelppinge
voldaan? Bedenkt gy wel, dat de tyd, in deezer voege bcíteed aan ydelheden, en aan beuzelihl en opgeofferd, een gedeelte is van de eeuwigheid, en wel dat ge^deeite, 't welk uw eeuwigduurend lot bepaalen zal? —
WVanA4
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Wanneer de fclioonheid des Zomers is "voorbygegaan,
en de Winter de Natuur van alle die aangenaamheden
ontbloot vertoont, leverende een droevig gczigt op de
bladerlooze boomer en dc van groen onthloote velden,
aanfchouwen wy mag ik my zo uitdrukken) de ruïnen
van liet Jaar. Nogthans zal de fehoonheid der Natuure
herbooren worden ; de bladeren zullen weder groenen, de
bloemen uitfpruiten , en de vrugten tot ryphcid komen.
Weder zal de Landman zaaijen in hoope; weder zal
de koesterende warmte van zagtere en mildere ftizoenen aan zyne verwagtingen voldoen. — Maar , G
Mensch ! uw verfpilde jeugdige leeftyd zal nimmer
wederkeeren. Gy hebt flegts ddnen zaaityd voor deii
oogst in beide de Werelden ; en het verzuim daarvan
is met geene fchatten te boeten.
Ten anderen , de onmaatige getteldhcid op vermaak
maakt ons onbekwaam om de waarc oogmerken des
leevens te bereiken , zelfs in den tyd , daardoor niet
rechtfIrceks weggenomen. IIet is alleen een reeks van
bedaarde aandoeningen , welke de ziel , voor eenige
lengte van tyd , zonder vermoeienis kan verdraagen.
Wat daar boven gaat, Of ten opzigte van de inippanuing,
áf van het genot , laat een gevoel van matheid agter.
Het mag zelfs aangemerkt worden als eerie heilzaame
fchikking der Voorzienigheid, dat de aandoeningen, in
het laatstgemelde geval , vry lastig zvin. 1)e kwvning
eerier des verzaade ziele vernietigt alle bekwaamheid
ter genietinge , tot dat het ledige is aangevuld — ecii
tusfchentyd zo akelig als het graf! — En wie zyn ze ,
die zulke merktekens van verveeling en onvoldaanheid
vertooncn , in verre het grootfte gedeelte van huimeia
tyd , als dc loshoofdige bejaagers van - vermaak ? De
minfte befteeding van aandagt vermoeit ; de lig tite pligten vallen zwaar. Zy kunnen de moeite , van hunne
eigene zaaken, naar eisch , waar te neemen, niet vee
vreemdelingen in het be:kuur van-len;zvydikws
hun Huishouden — vreemdelingen ten opzigte van de
I-Iuisvrouwe hunner jeugd — vreemdelingen omtrent de
J inderen , die GOD hun gaf! b Hoe zeer bedervend moet
de overheerfchende zugt tot vermaak zyn , wanneer
dezelve in zo verre den fmaak kan verbasteren , dat
dezelve een tivanfinaak van liet eigen huis verwekke, en
van de huislvke pligteu,welker betragting de wellust is
tier goeden en braaven!

(Het flat hierfana.)
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BEVESTIGENDE \VAARNEE LING , WEGENS TIET NUT
VAN EEN CLYSTEER UIT BELLADONNA- BLADEN,
BY EENE BERLEIIDE BREUK *). Door L. VAN
COOTIH,

Med. Doet.

I

te

Utrecht.

wierd den niften December 1404 by een Grysaard
van 3o jaaren in Gene onzer Voorsteden geroepen, die
aan eerre bekiclude liesbreuk lag ; by had deeze reeds
i2 jaarcn gehad , en droeg een band , waardoor de
breuk binnen bleef. In den nat van den eoften was
de band in den flaap losgeraakt , en de breuk uitgekomen : de Lyder, ontwaal.endc , gevoelde de hevigste
pyncn ; waarop een Heelmeester gebaald wierf. De
Taxis wierd door denzelven by herhaaling aangewend ,
warme pappen op de breuk gelegd, de gewoone Clysteeren gezet ; doch te vergeefs.
By myn bezoek, 's morgens om io uuren, vond ik
den Lyder zeer pynclyk by de aanraaking van de breuk;
had eenige maaien braakingen gehad ; de pols cenigzints voller , ovrigens natuurlyk ; zyn lichaamsgeltel ,
naar zync hooge jaarco, buitengewoon gezond cn i{ erk.
Ik liet cone Aderlating van X oncen doen, een gewoon
Clvsteer zetten , en de Taxis nogmaals in 't werk
flcllen; echter alles te vergeefs.
Nu dagt ik om 't Belladonna - clysteer , als ook de
Digitalis, door den fleer UUrEL,AND , iu zvn Torirnal
der Prac?. Heilkruide, 15 Rand, 3 Stuk, pa. 16t, zoo
zeer aangepreczen. Daar deeze beide Planten , in de
aanwyzing by beklemde Breuken , wegens Naare na.rcotifchc en krampf'tillende kragt , nagenoeg zyn overeen
ik beide te gelylc aan te wenden.-flemnd;bot
Volgens 't voorfchrift van HUFELAND , liet ik om de
drie uuren i gr. Digitalis met een olie - emulsie „,eensen;
daarby fchreef ik 't Clysteer uit Belladonna- bladeren
voor , een handvol op X oncen water getrokken ; liet
welk 's namiddags om twee uuren koud gezet vicrd.
Bv myn tweede bezoek , 's avonds , vond ik den
Lyder buiten gevaar , vry van alle pynen ; de breuk
was , een uur na de toediening van 't Belladonna-clvs-teer, van zelve ingegaan. Ik ichrect nu nog voor het
Zout.
(*) Zie liet IIIengebreik der Fad. Letteroog; ISo,.. No. XIV,
q
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Zout-mixtuur met 01ie en Manna , doch zonder byvoeging van Opium, door den Heer KORTUM, in zyne
Bef izryring van den :lort en Kenmerken van oaderfrhaeiuaette Ziekten, pag. gII, zoo zeer aangcpreezen; waar
ontlasting volgde , en de Lyder herstelde-oprykel
volkomen.
Ik beken, eenigzints twy%lagtig te zyn , aan welk
van beide middelen de hcrítelling moet worden toegefehreven : mynes bedunkens moet dezelve aan het Belladonna - clysteer worden toegekend , vermids de Lyder
bv liet ingaan van de breuk pas e gr. Digitalis gebruikt had , daar in liet Geval , door HUFELAND aangehaald , na 24 uuren , dus na liet gebruik van S gr.
Digitalis , en wel by herhaalde Taxis , de breuk eerst
terug ging.

DT VACCINATIE AL VOORLANG IN HT OOSTEN

BEKEND.

e jongfle berigten uit de Indiën , den Heere ,kRTfIUR PAGET , Britfchen Gezant aan liet Hof te
JVeenen, te land toegezonden, behelzen de merkwaardige tyding, dat eenige perfoonen in de Indiën niet
flegts de Koepokken, maar ook de Inenting met dezelve , of de Vaccinatie , kenden, eer Dr. JENNER dezelve
hadt ontdekt. Zie hier een affchrift van dat artikel.
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t'erttwling Van een Memorandum van NAWAUB NIRZ 1
ILEiIEDV AL! KHAN, tegenwoordig te Bombay.
Geduurendc mvn verblyf in het Diflrikt Benares
wierdt myn oudf e Zoon van de Kinderziekte aangetast, met zeer ontrustende toevallen. Terwyl nine
vrienden deel namen in myn lot, en den lyder hulp
tragtten toe te brengen , berigtte my een van hun ,
8LOOKUM CHUND genaamd, en van geboorte een Indon, dat in de Stad Benares een Bramin woonde, ALEt#
ciionY geheeten, die met deeze ziekte zich opzettely k
bemoeide. Diensvolgens haastte ik my, QUI hem in de
Stad Ghazeepeor, alwaar ik woonde, te ontbieden; by
vcricheen op den negenden dag der uitbottinge. ;\Iyjt
kscd ziende, merkte by aan , dat , indien d€ uitbottuig
,
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Ling niet reeds hadde plaats gehad, by dezelve gemak
lyk zou gemaakt hebben ; doch dat het nu te laat was.
Op myne vraag , hoedanig by daar mede te werk ging,
was zyn antwoord : „ Ik bezit eenen draad , van
„ de 1loffe doortrokken , die uit het puistje van Bene
s , Koe druipt ; en deeze draad [telt my in that , om,
„ naar goedvinden, eerie gemaklyke uitbotting aan een
„ kind te bezorgen. Tevens aanbid ik Bkowanny ,
(ook Debee znata , en Seetla genaamd, die liet bewind
„ over deeze ziekte voert) 't zy in eigen perfoon, 't
„ zy door des kinds vader tot het verrigten van de
„ zelfde plegtigheden over te naalen. Ik Reele den be„ zwangerden draad in eerie naald, en breng dien, door
„ middel van de naald , tusfchen de opperhuid en liet
„ vleesch van liet kind, in het bovenfee gedeelte valt
„ eiken arm, en laat hem aldaar. Deeze draad bezorgt
„ altyd erne gemaklyke uitbotting. Zoo dra deeze ver„ fchynt , herhaalt de vader of de voogd van het kind
„ zyne aanbiddingen aan Bkowanny ; en vermits deeze
„ Godin gemcenlyk opeenen Ezel rydt, vult die vader
„ of voogd cene kribbe met koorn; en men zoekt eenen
„ Ezel, om hetzelve te komen Beten. Het in agt nee„ men hier van waarborgt de befcherming van Bko„ wamay; zocdat'er niet dan een zeer klein getal puist„ jes ten voorfchyn kome , en nooit een kind aan
deeze ziekte ilerve." — Zoo luidde het berigt
Van ALEP CIIOBY.
Over dit onderwerp met Benen inboorling fpreel:ende,
aangaande de kundigheden en gewoonten der In loos vol
ontving ik tot befcheid, dat de b n--komendrigt,
dei wyze, door c uonY beichreeven, onder hen niet algemeen was, maar zich bepaalde tot de zulken, die aait
den eerdienst van Bhowanny verknogt waren , en met
een ingewikkeld geloof haar aanbaden. En op myne
vraage, of by wist, op hoedanig eene weze de pnistftoffe van de Koe wierde genomen, en of alle hvei,3en,
of flegts ecnige weinigen van dezelve, aan deeze ziel.-te onderhevig waren, gafhy tot befcheid, dat liv daaromtrent niet volkomen onderrigt vas, doch dat by zeer
wel wist , dat de Koeijen zomtyds deeze puistjes hadden , en dat men dc kinderen met de floffe, welke zy
bevatteden , inëntte. Intusfchen erkende by , dat by
over dit alles meer uit hoorel zegen , dan bv eigen
ondervinding, fprak.
T:tuf-
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TREFFENDE BESCIIRYVING DES 1VATERV1LS VAN
IIRKA.

(Overgenomen uit de I óyage Pittorrsqrie et Hi;tor igz!e de L. F.
cesss e;i Ifiria & Deilimr<ctia , p,c; JcsEIli LAVA !,LLE.)

c Ileer CASSAS ontdekte , op zynen weg na Scardona, aan een oever tusfclicn twee Rivieren, cenige Romein/:he O erhlvtzels , daar onder een Moi ticq
metze1 erk, en dc ruïnen van een Tempel. Hy richtte
zynen weg na de laatstgemelde plaats , egter niet zo
zeer ter zaake der Oudheden , als wel om Altekeningen te manken van den Waterval van A7rka , welks
grootschheid alleen , in dit foort , overtroffen wordt
sloor de Watervallen van 11ricr çrara ; en misfchien dat
dc laatstgemelden liet van den eerstgenoemden niet in
fraaiheid winnen. Dc Reiziger CASSAS kon deeze Rivier , op welke vyf Watervallen zyn , niet tot den oor
nagaan; dan 't -een by zag en aftekende is al--1prong
iertrellendst. Het Werk , waaruit wy dit ontlecnlen , geeft twee Plaaten , welker eerffc een Bezigt op
eenigen afíland , en welker tweede een Bezigt van naderby deezer Watervallen onder het oog brengt. Dccze Afbeeldingen onderftcunen zeker de Befcllrvving ;
dan die op zichzelve is zo treffend, dat wy dezelve
onzen Leezeren , als een_ Proeffluk van Plaatsbefchryving, mededeelen. — 's Befebryvers taal luidt.
NlardemaaI de naauwe Valei , door welke de Rivier
dc Kij - ka 11roomt , fchuins na de rechter zede afdaalt ,
fèhynern de bergen , die de twee oevers influiten , zich
aster den Waterval te vereenigen, vormende een halveit
cirkel, die ten grondffeun fi:rekt van liet grootsch tooheel deezer Water -vertooning.
I Iet dil tgegroeide laage houtgewas , de willigen cn
populieren, versieren den voorgrond , en, opfchietcnde
aan. hoogten , welke belykwydig loopen niet de kanten
van dc rotzen, waar over het water heen fï:ort , beletten zy het oog , den loop der Riviere te zien , ^^(ívr
dat dezelve cie plaats der nederfforting bereikt ; f'cliooit
deeze aangeweezen wordt door de opvolging van verfcheidenerlci kleuren en tinten , of liever door ecn.ne
Poort van ichitterenden damp , welken de doorfchyncan-
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held des `eaters, het binauw des uitfpanzels terugkaatzcnde, horizontaal werpt aan den voet der bergen.
Behalven het oogverrukkend groen van deeze boomen
en kreupelhout , fraai gegroept en met een ruime hand
vcrfpreid over de ivyduitgeltrektc en onellenc oevers ,
die de Valei in derzeiv er groote uit;efl rekthcid doorkruisfen , ziet men verbaazend hooge bergen, de een
op den ander gcítapcld ; deezer onefferm oppervlakte ,
naakt- en dorheid fteeken ten flerkf'cen af by het helder
en fchitterend groen op den voorgrond dier Landíelrapslchilderye. — Aan de flinker zyde, en op de hongffe
deezer rotzen , heeft waare Godsdienfti^heid een klein
en nederig bedehuis geflicht. I Iet gezigt deezes geringen Kapels is zeer gefchikt om het hart des Wysgeers met waare gevoelens van Godsverering te vervul
dit erne plaats is , zo recht gevormd-len;ardm
om den Mensch den GOD des Heelals te doen aanbidden. De groote verfcllvnzcls in de Natuur zyn de eerfte
Verkondigers van de Godheid!
't Was geen nieníchen - hand , welke deeze Rivier
hulpe boodt om de rotzen te boven te komen, die fchvnen zangen te fpannen om den loop te fluiten. lVTenfchen- kunst emoe , om het landfchapstoonecl te ver
kleine beekjes, over welke liet I Heidendont-#raijen,d
veronderflelde (lat fchroomagtige Stroomgodes! n gezag
voerden, vereenigen, in marmeren opvangers 'doen looren, en over fraaije grotwerken doen vallen — maar 't
is GODS hand alleen , die deeze Rivier kan beveelen ,
door de digte en zwaare bosfchcn heen te dringen ,
welke , lommerryk op den voorgrond Maande , de lange
keten van rotzen bedekken, die zo vrugtloos den voorten doortocht zoeken te verhinderen.
De onmeetlyke voorraad van water fchynt neder te
daalen van het opperfle deezer boschadien , liet li te
fchuim van het geboogen verwelfzel dier boomtoppen
te doen rollen, en, met licht bestraald, op het donker
gordyn deezer geheimzinnige wouden te verfprciden.
Schielyk ontlasten dezelve zich , en zinken neder in
de duistere diepte van deeze wilde uitgeffrektheid.
Indien wy het oog ter flinker zyde van dit by nitfl:ek
verheeven tooneel wenden , daar zien wy de gel.ecle
Rivier (zo als liet fchynt) verfmaadende die menigte
van ftroomen, welke dezelve verlaaten hebben , welder
aan te neemen , en die, loopende over eerie vyduitgeíh•cl;-
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.flrekte valei, vn ter zydc liet groene veldtapyt, 't welk
den loop fluit , dreigt te doorf}roomen ; en , dc volle
kragt verzamelende , daalt het water in al zyne grootschbeid langs de verbaazende trappen van dit gevaarte neder , hortende van den eerflen op den tweeden , van
den tweeden op den derden neder. De beweegende
oppervlakte van den Stroom verkrygt desgelyks, door
de fnelheid van den val, eene glad- en effenheid, welke
roet het zuiverst kristal om den voorrang dingt, op
de hoeken zich rondende in lange trappen , gevormd
door de hand der Natuure, en, op Penen afftand gezien,
gelykende naar ontzettend groote cylinders. Beneden
aan den eersten deezer trappen doorfnyden de vereeni de toppen van een aantal boomen , welker ftammen
verborgen zyn door de menigte van tusfchen beide
komende voorwerpen , digt op den voorgrond zamengedrongen, den Waterval door een Itrook groen, zich
over de geheele breedte uitftrekkende. Daar men de
Rivier nadert, fpreidt zich de waterftroom nog wyder
uit; een ftuk gronds, van gedaante als een paardenhoef,
vormt de verbaazende uitíiorting over de diepte daar
onder; hier verliest liet water allen bedwang , en ontinoet geene tegenkanting in den fnellen afloop. De ontzettende hoeveelheid van onbedwongen voortftortend
water omvangt de fchoone uitgeftrektheid van het lang
en fterk terras; de aarde beeft, tot op Penen afftand,
onder de drukking van deezen Waterval; de lugt, getroffen door deeze florting , trilt en gromt. Heerlyke
Waterval! verfchriklyk geluid! Onze zintuigen zyn
niet geëvenredigd aan deeze voorwerpen; het oor fchiet
te kort in 't hooren, het oog om te zien, het hart om
te voelen, en de ziel om te bewonderen!

LETTER- EN GESCHIEDKUNDIG VERSLAG VAN DL
BRANDSPIEGELS EN BRANDGLAZEN. Door
L. OLING, te Leeuwarden.

W

een doorfchynend luk glas of kristal naar
de kromte van een cirkel wierd bewerkt, noemde men zulks , reeds in zeer oude tyden , een Brandglas; omdat door buiging (refractie) de zonneftraalen
zich achter het glas vereenigden, en dus eene ontfteehing veroorzaakten. Maar wanneer een ondoorfchy.
nend
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iaend ligchaam , naar de eerie of andere kromme lyn ,

hol wierd uitgcfcepen , en vervolgens glad gepoIyst
noemde men zulk een werktuig een Brandfpiegel. Hier
kwam , door terugkaatzing (re iexie) der ffraalen , liet
brandpunt voor het Inítrument. De eigenfchap var,
liet vergrooten of verkleinen der voorwerpen íchynt
aan de Ouden geheel en al onbekend te zyn geweest;
en dit is in de daad zonderling ; of misfchien ook
is zulks wel door den een' of anderen waarge.
nomen , en , zonder daar over verder naa te denken,
voor niets buitcngemeens gehouden.
Reeds omtrent soo jaaren vóór Christus geboorte, ge
Waagt ARISTOPITANES , in een zyner Comediën, alwaar
Strepfiades met Socrates fpreekende wordt ingevoerd, van
cie kunst, om glazen te vervaardigen , welke , door de
7efra5tie, eene ontbranding te weeg bragten. DE LA HIRE
heeft (Hifi`. de 1'flccd. Roy. des Sciences, l'an 1708.
p. I I --I I5) veel moeite aangewend, om de oudheid
deezer uitvindingc op te fpooren. In de Gedichten van
OR'IIEUS, die nog honderd jaares ouder dan ARISTOPHANES zyn, wordt van kristal van eene klootronde
gedaante gefproken, 't welk brand kon veroorzaaken. —
Kristal was in de oudile tyden gewooner dan glas, het
welk deszelfs eerífe bezitters, de Phceniciers, zeer zonderling wisten te bewerken.
Iet is dus buiten eenigen twyffel , dat in dien tyd
xeeds was uitgevonden, om, door de buiging der zon.
neftraalen in een verheevenrond doorfchynend glas ,
vuur voort te brengen. Tevens leerde de ondervinding, dat de kristallen van ORPHEUS, welker oppervlakte niet rondverheeven gepolyst , maar veeleer in de figuur van een kogel getleepen was , zoodat het brandpunt zeer naby de oppervlakte viel, zeer ligt het daarin
geplaatfte hout ontfteeken konden. Door middel van zulke glazen kogels, of gedeelten van kogels , wierd dan ook
hoogstwaarfchynlyk, by de Grieken, het vuur van de
Moeder der Goden , VESTA , ontífooken ; by de Roeinen gefchiedde zulks door Brandfpiegels. PLINIUS
ijlreckt (Bist. Nat. L. XXXVI. C. i6. L. XXX VrII.
e. 2.) insgelyks van glazen en kristallen kogels , die ,
in de zon geplaatst , brand veroorzaakten. Ook geWaagt LACTANTIUS (Lib. de ira del, c. zo.) van een
glazen bol, welke, met water gevuld en in de zon gehouden zyiide, zelfs in de grootste koude, vuur verwek>
,
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wekte. Men ziet dus hier de uitwerking van ver licevene Brandglazen ; hoewel niet van dezulke , welke
in volgende tyden zyn vervaardigd , vwaarby flechts cone
op beide zydcn bultig verheevene, en naar ecn gedeelte
eens cirkels gekromde oppervlakte , zoodanig erne uit
voortbrengt.
-werking
Hct vermogen der holle Brandfpiegcls zou reeds aan
EUCLIDES zyn bekend geweest , aan wien men het
oudf e Boek over cie Gezigt- en Spiegelktinde tocfchryft.
Op het einde van de 31 propofitie wordt van holle f )ie gels gefproken , welke , door middel van de zon , dingen, die in het middenpunt des kogels geplaatst wier
konden doen ontbranden. Deeze dwaaling, om-den,
het brandpunt in liet midden van den kogel te hellen
heeft , onder neer anderen , aanleiding gegeeven , om
EUCLIDES niet voor den Schryver van het gemelde Werk
te erkennen; of , zoo het al van EUCLIDE5 mobte zyn,
dat het dan ten minflen door byvocgzelen zeer verminkt
is. (MONTucLA, lijst. des Mathematigtres,Tom. I. Liv.
4. § ;.) KäSTNER , Gefchichte der Matheinatik, B. I.
feite 2 74•)

Veele Schryvers verzekeren, dat ARCHIMEDES Brandfpiegels heeft vervaardigd, welke zeer groot waren, en
op Benen verren affland brand konden veroorzaaken.
Dus zou by , niet dergelyke Brandfpiegels, de Vloot
van den Romeinfchen Generaal aIARCELLUS, die de Stad
Syracufe in Sicilien belegerde , in brand gefloken en
geheel vernield hebben, niettegenftaande de fchepen een
boogfchoot ,of omtrent 20o fchreden ,van de Stad verwyflerd waren. POLYBIUS, TITUS LIVIUS , PLUTARCHUS
en anderen ,welke deeze belegering, en zelfs veel, 't welk
InRC IZInIEDn s betreft , verhaalen , melden niets van de in
brandfteeking der Romeinfche Vloot door Brandt *Hegels ;
en de enkele oude Schryver GALrNus haalt flechts aan,
(De Tempera n. L. III. c. 2.) dat ARCHIMEDES de Romeinfche fchepen door vuurballen in brand flak. Schryvers van de eerfte Cllristelyke Tydrekening hebben dit
allen van Brandf^liegels verf{ aan; maar de onwaarfchynlykheid deezer onderneeniing van ARCHIMEDES loopt
te zeer in het oog.
ANTIIEMIUS , een zoo crvaaren \Viskunftenaar als beroemd Bouwmeester in Lydien , die in het Jaar 530,
onder JUSTINIANUS , de Kerk van St. Sophia te Con-

flantinopoien bouwde , íchreef Bene korte Griek fche
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fche Verhandeling , oi er ale Paradoxen in de iJ1echanica; welk Werkje, in manafcript , in de Vaticaaniche
Bibliotheek tegenwoordig nog in wcczcn, en voor rim
25 jaardo door DUPuv, in het Fransch vertaald, is uit
anderen vindt men 'er eene omllaudi--gevn.Odr
ge bcftliryviug in van dc werktuigen van ARCJII iEDES
eioor middel van welken de Romeiníche Ichchen zou
verbrand zyn. ANTIJEMIUS bewyst hierin, dat de-den
ontileeking niet anders dan door terugicaatzing van de
ftraalen der zon heeft kunnen gefchicden , en verdeedibt
rlezu ken, welke met de waarheid van dit verhaal zyn
ingenomen. Fly meent naamelyk , gelvk vicelcn -cloofden, dat, wanneer verfchciden Ipiegels zoodanig waren
zamcngevoegd, dat ze hunne ftraalen allen in hctzelide
punt terugkaatflen , zulks die ontfleeking haft kunnen
veroorzaaken. Doch wanneer ogen ook, naar de naauwkeurige aftneeting van KIRC HER , Ars magna bicis et
umbrae , p. 888. tab. XXXI.) den afpand der fchepen
van de fladsmuur op 30 fchreden of 150 voeten fielt ,
dan moest toch de holle klootfche fpic gel een radius
van goo voeten hebben. En hoc bezwaarlyk zon cie
zamenflelling van zoo veele platte fpiegels geweest zyn
ten einde zulk Gene fphtirifche holte uit te manken!
Onmogclyk was nu deeze ondernceming juist wel
niet; zulks blykt uit de merkwaardige Proeven , wel
BUFFON in 't Jaar 1747 in 't werf: Helde. Zon -ken
iets van de Experimenten van KIRCnr-R te weetcn,-der
vereenigde by 168 platte Spiegels , waarmede by , op
een' afftand van 200 voeten, hout in brand (lak. Echter heeft, desniettegenflaai:de, ARCHIMEDES met zynne
Brandfpiegels de Romeinfche Vloot zeker niet in brand
gefloken ; want MARCELLUS zots toch wel zoo wys ge
om zyne fchepen van dat gevaarlyk flipje,-westzyn,
waar telkens de brand begon, te vcrwydercn! En o;iwaarfchynly k wordt dceze ond.ernecming nog te meer,
doordien zy waanden , dat het brandpunt in het midden
van den kloot zich bevond. Behoort tot een Brandfoie gel een bol van 6 voeten in radius, dan brandt dezelve
op een' afftand van 3 voeten ; en 3 van 6 zou toch
door de ruuwfte waarnee ving wel te ondcrfcheiden zvrt
geweest. In tyden , waarin men veronderíielde, dat l ce
brandpunt van een' klootfehen fjiie. el zich in het middenpunt van den kloot bev ond, deed men voorzci:cr gee•j
De proeven met maatig groote Brandfl)iegel ; ten zy,
jsIENG. 1805. No, I.
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, Jlhe l iatílc .1Rc,IPdat 'RC llluTlTMJS cn riiocLUS —
E1:D1',S 1i:11vlilgdc , Cn filet 1lia1i)icgcs Eie V o'n Val?
VJ'L LIa e S, in (IC beleger tag' an LGi! Cít is'C11t n, °/a , Zout
vLrhrand lebben — C11 hetere, en verb oren .raakte

theorie van deeze werktuigen gebat hebben; doch waar
niet grond moet ttv yllèlelt.
-anme
VIT LLIUS, welke in dc iade Eeuw leefde, fpreekt
(Optic. Lib. V. prop. 65.) veel van 1irand1 ic els ; ook
Oe bovenCmeldc Verhandeling van A '.CII]. Ius wordt
(foor hem aangehaald. r 1aar niet dat alles was liy niet
in (bat_ , om het brandpunt van de kloot(chc {ie clv
te kunnen bepaalen, hoewel liet focus van dc paraboolílche hem beter bekend was; terwyl by aantoont, dat
de ftraalen, welke evenwvdig met den As der Parabool
invallen , maa de terugkaatzing allen door liet punt gaan ,
't welk het vierde gedeelte des 'Parameters van dc paraboolii'che kromming verwyderd is. Ook de beroemde
ROC ER BACO kende het brandp:nnt van dc laa le beter,
(jan die van (Ie eerstgenoemde. En 1otT. B1PT. PORTA,
die de Parabool als de beste gedeante tot Brandfpiegeis
capg•ecft , was insgelyks de plaats van het focus der
fperiichc ;pie cis onbekend. CARDANus had voorgeflagen om een Brandfpiegcl te maaken , welke op een' afihind van r000 fchreden iets kon in brand Ileeken. Melt
zou ten dien einde een cirkel befchryven , welke 000a
fchreden tot middenlyn had ; daarvan zonde men een boog
van nlerkclyke kromte neemen , welke omtrent het 6ofic
gedeelte van den geheelen cirkel begreep , en daarnaar
een {luk van een kloot manken, enz. Terwyl PORTA ol>
doezen voorfag van CARDANUS koomt , breekt by in
deeze woorden uit: Dir boni, quant 's ineptigs pa,acis his
s';rbis comaa.vF'ittit! Een Spiegel kan immers neauwlyks op
^o voeten branden ; en hoc zou CARDANUS een krinbícllrvwen , die 0000 fchreden tot middenlyn had, enz.
Dat zondanig een klootfche Spiegel, naar gemelden cirkel
vervaardigd, flechts op 500 fcilredcn zou branden , daarvan gewaagt PORTA niet ; by gevolg plaatíie by no(- het
brandpunt van de fpli rifche Spiegels in het middenpunt van den kloot , eveneens gelyk de Spiegelkunde,
welke onder den naam van die van EUCLIDES bekend is.
Intusíchen kan men met zekerheid uit liet gemelde
opmaaken, dat de Brandfpiegels ten tyde van ARC ITIMEDES ten min{ten niet 'onbekend waren , derzelver werking mag dan groot of klein zyn geweest. In ALxALEN'S
-
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ZEN'S T efsurus kooroen , als werktuigen ter rcflexie ,
zeven f ecula regelaria voor , waaronder zich ook de
naar de kromte van een' cirkel of parabool gemaakte
'bevinden. In de i6de Eeuw gaf KIRCrIERUS zich veel
moeite, om zoo well a rifche als paraboolilche Brandibiegeis te vervaardigen , (firs magna lucis et urnbr,e,
Ami. 1671.) gelyk ook PMnitsENNIUS,ALBRrc .rr DURER
en TERmies TIE Lays. De 17de Eeuw was nog ryker
aan zulke werktuigen , en daar onder veele van eene
ver;vonderei:swaardige grootte. MAUROLYCius hield
zich veel bezit met de zamenftelling van allerhande
zonrten van Brandfpiegels. De grootste Brandfpiegcl
welke w5ór hct midden der z7de Eeuw is vervaardigd,
was die van MACONUS , Hoogleeraar in de Wiskunde te
Bolo ue; deszelfs breedte bedroeg 20 duimen. Naderhand maakte SEPTALA, Kanonik te Mijnen, een Brandfpiegel , welke voeten breedte , en een brandpunt van
15 fchreden had. Ten zelfden tyde gelukte het ook
een' Kunstenaar te Leon VILLETTE , een' uitmnntenden
Brandij)iegel te vervaardigen ; de breedte bedroeg ;o
duimen , en de afstand van het brandpunt was 3 vocten. Met deezen Spiegel kon by , in weinig minuuten, de hardlte metaalen smelten; zelfs ífeenen en aar
welke in gewoon vuur geene verandering onder -den,
voorbeeld, de fineltkroezen , wierden,-gan,elykb
in korten tyd, tot glas veranderd. Deezcn Spiegel ver
aan LODLWYKXIV. Een' anderen, door denzelf--kogtby
den Kunffenaar vervaardigden , Brandfpiegel , van 44 duin
middenlyn , verkreeg de Landgraaf van flesten- cas/el; en
een' derden de Koning van Pruisfen , door middel van
TAVERNIER (,journal eies Sarans
1666 Mars, 1679
Decemb. )
In Duitschland vervaardigde de Heer vort TSCHIRNIIAUSEN een' nog veel grooteren Brandfpiegel (41&a errrditor., Lip/ x 68 7• P• 52, 53.) De middenlyn van denzelven bedroeg 3 Leipziger ellen, en de afítand van het
brandpunt was 2 zulke ellen. Dezelve was uit een
koperen plaat geflaagen , welke weinig meer dan 2 lynen dikte had, en dus gemakkelyk van de cene naar de
andere plaats kon gebragt worden. Men had aan dezelve eene by uitdek goede polysting weeten te geeven.
Dceze Spiegel ontílak liet hout , als in een oogenblik,
met zulk eene f{erke vlam , dat ook de hardíte ilorznwiand het niet kon uitbinsfchen. Het water in aarden.
-
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vaten wierd daardoor in korten tyd tot kooken gebragt,
en was ipocdig verwaazeind. Drie duin dik tin elt
lood linolt oogenblii:kclyk ; blik was in korten tyd
doorgebranld ; tichelfleencn , porcelein , leijen , pailnfleen, asbest en dergclyke 11oflén gingen in korten tyd
tot glas over.

Men nam niet alleen metaal en glas tot zulke Brandipiegels , maar ook hout , ftroo , papier , enz. Naar
het verhaal van WOLF (Niuttelyke Proefrreeceinben, II ll_
p 34i.) maakte een Kunitcnaar , in Dresden, houten
Branclipiegeis, welker uitwerking gelyk aan den gcmclden Van TSCIHIRNIIAUSEN

waren. Zulke

Sppdegels valt

hout of papier krygen gewoonlyk eerst een krytgrond,
en worden dan , om een' helderen glans te verkrygcn ,
fterk verguld. — Een Ingenieur, NAUMANN, bekleedde , naar het bericht van zAHN, (Oculusartificialis, 3
^ñ;rtag. 3. C. Io. ) Brandfpiegcls van, bordpapier met
ilroo, en finolt daarmede metaatlen. De Graaf DE BurFON vervaardigde , uit rondge:iicedene vlakke Ipiegelglazen, holle Brandfpiegels; by bevestigde, naamelyk,,
dezelve rondom aan den rand , en gaf ze dan , door
middel van een fchroef, in liet midden eene Berke druk
waardoor by de noodige kromming verkreeg-king,

(117cni. de 1',4cad. Roy. des Sciences de Paris, 1'an 5754.)

Ook maakte , in nog laateren tyd , de Iioogl. zEIHHER
zich door zyne poogingen tot verbetering der Brandfpiegels bekend (Nov. commentat. Petrop .Vol. VII. p. 37•)
Tnt aan het einde der I7de Eeuw heeft neen vart
Brandglazen , om zoodanige groote nitwerkzelen voort
te brengen , geen gebruik gemaakt ; men nam daartoe liever Brandi^iegels, om dat dezelve met mindere
moeite en bezwaarlylkheid in de vereischte holle gedaante, dan een groot rluk glas in eerie lensvormige,
onden gebragt worden. TscHIRNI-IAUSEN was de eerc , die , met veel kosten , een Slypmolen tot groote
13randglazen, in de Lausnitz. oprichtte; waaruit dan ook:
lens lazen ten voorfchyn kwamen , die alles , wat maar
brandbaar was , byna aoge nl,l ?-?c:lvk ontflarl;en : het
hardfe , zelfs met water do 00 -`roken hout , geraakte
aanflonds in vlam 'water in kleine vaten kookte oogenbli kkelyk; metaalen finolten .; dunne ti zeren planten wierden ras glocijend en niet gaten doorboord , enz. (1&rá
erud. Lip;: 1697. p. 414 í`áq.) Dc 1 lertog van OrTcans
,

-
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groote Brandfpiegels , en verrichtte daarmede fraaije
proeven (Hier. de l'flcad. Roy. &c• 1702.) HARTSOEMER vervaardigde een Brandglas van ; voet 5 duim
middenlyn, welks uitwerking verbaazend was (Reczt,il
dc plufaetirs pieces de Ph)figsre, p. 137). BERNILRCS, te
Part's , vervaardigde in 1774 een Brandglas nit twee
tegen elkander over geplaat ƒIc halfronde glazen. De daar
lensvormige ruimte had 4 voeten mid--dorvekgnc
denlvn, en was in 't midden 6 duim 5 lynen dik. Eerst
vulde by het met wyngeest, en naderhand niet terpen
- olie. De werking van dit glas was ook indedaad-tvn
buitengewoon f'erk. In Engeland zouden ook , eerst
onlangs , proeven met uitneemend groote Braudglazen
genomen zyn , doch waarvan de uitfeb nog niet bekend is.

LEEVENSBERIGT VAN

MEJUFFROUW MARY WORTLEY

DIONTAGU.

(Ontleend Uit DALLAWAY'S Edition of Lady

„D

M. W. MONTAGU'S %forks.)

e vermaakende en onderhoudende Brieven van
jai Mcv. MONTAGU, met zo veel genoegen, in de
Vertaaling , door onze Landgenooten, toen dezelve
uitkwamen , en naderhand , geleezcn , zullen zeker
„ een Verflag van haare voornaamf e Leevens- en Lotgevallen niet ongevallig maaken. De Heer DALLA„ WAY , die zeer onlangs eene volkomene uitgave van
„ haare Werken , in vyf Deden in oéëavo , het licht
„ deedt zien., Relt ons daartoe in Plaat. Zie hier het
„ voornaamfte."

Mevrouw PIERREPONT, naderhand Mevrouw M. w.
, de oudfle Dogter van EvELYN, Hertog van
Kingflon, en MCV. MARY FIELDING, Dogter van WIL LIAM , Graaf van Denbigh, werd te Thoresby in .iV ttinghamfhire, omtrent het jaar 1690 , gebooren. Niet
lang mogt zy de moederlyke opvoeding genieten; doel#
haar Vader poogde dat verlies te vergoeden. Aangernoedigd door de vroege blyken van een nitíleekend
B3
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vernuft, deedt by haar ecne opvoeding geeven , ver
verheeven boven die, welke de Sexe toen ontving. Hy
liet haar vroeg ondcrw yzen in de Clasfike Schryveren.
Zy was," gelyk zy zelve in een haarer Brieven ver
voor geleerdheid. ".-meldt,„gborn iezut
Gelukkig in het gcmaklyk leeren ven Tallen, befteedde
zy haaren onafgebroken ledigen tyd en de flillc leevenswyze , welke zy te Tizoresby leidde , alsmede te
4cron , (een Dorp , niet verre van Loden) in groote
vorderingen in 't Grieksch , Latyn en Fransch te maaken. Ten blyke hiervan, hadt zy naauwlyks haar twintigfte jaar bereikt, of zy fchonk aan Bisfchop BURNET,
die het toevoorzigt over haare opvoeding gehad had ,
Bene Vertaaling van den Enchiridion van. EPICTETUS ,
vergezeld van een geestigen Brief.
Zy trouwde in Oogstmaand des jaars 1712 aan FnWARD WORTLEY 1IONTAGU , Esq., den Zoon van
haarc vertrouwdite Vriendin Mev. ANN WORTLEY ,
naa eene veyery , die , zeer fhiig en vreemd , omtrent
twee jaaren geduurd •hadt. Drie jaarcn , naa haare
Egtverbintenisfe , leefde zy flil te LI'arneclife , naby
Sheffield; terwyl haar Egtgenoot , een Heer , meer van
gezond verfiand ,- dan bezitter van fchitterende hoedanigheden , zyn post in het Parlement waarnam.
Wanneer Mr. WORTLEY , ten jaare 1714 , tot Cormisfaris der Thefaurie : werd aangef'eld , bragt zulks
Mevrouw, uit haare afgezonderde woonflede, in de Stad,
en deedt haar het eerst te St. games verichynen ; daar
werd zy ontvangen niet die algemeene bewondering', die
fchoonheid , opgeluisterd door vernuft , onbetwistbaar
vordert. Haare perfoonlvke bekoorelykheden en verftandsbegaafdheden hadden iets onwederftaanbaar aan
Niet bepaald tot den kring des Adels -trekly,s.
verkeerde zy gemeenzaam niet ADDISON, POPE, en andere Heeren van vernuft.
Haar Dgtgenoot , in den jaare 1716 , tot Gezant na
Confiantinopo,'e benoemd, vergezelde zy hem derwaards,
en keerde niet weder voor het jaar 1718. In dien tyd
fchreef zy de onderhoudende Brieven, die ten jaare. 1 7 6 .
het licht zagen, behelzende een verhaal van haare Reizen in Europa , fl/ia en Africa. De juistheid haarer
gegeevene berigten wordt bevestigd door den tegenwoordigen Uitgeever haarer Werken , die , bykans tachtig
jaaren laater,, den weg nam over het Vasteland na den
Ze„
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etel -des - Turk/chen Ryks , en 'er bykans denzeifden
tyd verbleef, welken Mev. MONTAGU in het paleis van
Peres hadt doorgebragt. Een der vrugten van dceze
haare Reis was de invoering van de Inenting der Kinderziekte in Engeland. Bevindende dat die Inenting algemeen was in liet Turk/the Gebied , en gepaard ging
iet de heilzaa.mf e gevolgen, deedt zy haar eigen Zoon,
toen drie jaaren oud , die kunstbewerking ondergaan ;
en door haare aanpryzing begon de Inenting voet te
krygen , en die algemeenheid , waarover het noodloos
is iets meer te zeggen.
By de wederkomst van Mr. WORTLEY in Engeland,
tram zyne Egtgenoote , op het ernftig aandringen van
POPE, haar zomerverblyf te Twickingham; dan, fchoon
de Brieven van den Heer POPE , aan haar geduurende
liet Gezantfchnp haars Mans in de Levant gefchreeven,
overvloeijen van uitdrukkingen , die de vuurigfle bewondering te kennen gecven , en de Brieven van haar
aan dien Dichter eenige blyken van hoogagting opleveren , was de vriendfchap tusfchen deeze beiden van
geen langen duur. De oorzaak van het misnoegen, of
van den wederzydfchen afkeer , welke hier op volgde,
wordt niet ontvouwd. Of POPE zich daaraan flirt,
dat , ondanks zyne liefde - ademende Brieven en fraaije
betuigingen , de Dame zyn Perfoon met wederzin aanfchouwde en belachte; dan of, gelyk in deeze Leevensbefchryving wordt aangeduid, hy haare bekwaamheden
benydde, en jalours werd van wegen dc voorkeur, welke zy aan de fiERVEVS gaf, — kunnen wy niet beflisfen. — POPE'S hitat blèek op eene uitfteekende wyze;
en hy poogde haaren naam, door den ruwílen fchimp
vol bitterheid, zwart te maaken (*). Zy onttrok zich
aan POPE'S gezelfchap , en liet geheel af, hem als een
oordeelkundigen te raadpleegen, wanneer zy ontdekte,
dat by onedelmoedig het• denkbeeld wilde doen veld
winnen , dat alles , wat goed was in de verzen van
1Vdev. MONTAGU, aan de verbeteringen , door hein gemaakt, moest• toegefchreeven worden. Wanneer de twist
taitbrak, volgde een vloed van wederzydfchen fchimp.
Mevrouw MONTAGU met rang bekleed, van middelen
-

(*) Zie hiervan een voorbeeld in ons _^-letigelwerl voor
I S o4, bl. 672.
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len voorzien , en omringd van dc vrolvkheden der groote wereld , leefde ovcrecnkomílig die omfi=andigheden.
Met liet jaar 1739 begon haare gezondheid af te necmen ; welke omflandiigheid op ;egeeven wordt als de
grond van een besluit , door haar gnomen , om het
overige hearer dagen op liet \rastcland door te brengen.
verlof van harren Egt enoot daartoe bekomen hebben
verliet zy Eng -ela;;d in July des i,enmeïden jaars, en-de,
reisde na htrtetie , voorncemens orn in 't Noorden
van Italic zich neder te zepen.
Haar oogmerk voldaan hebbende, door een kort reisje na korte eer llrclhels , keerde zy v-cucr na .Bre %ia,
een der paleizen van welke Stad zy ging bewoonen.
Zy feint niet alleen naar de ItaliaaaiTche Zeden en Gewoonten zich zeer wel te hebben kunnen fchikken ,
maar 'er zelfs behangen in g;efchept te hebben. Ecnige
maanden fleet zy te ,li ig;io,z en Chambers v. Haar Zomerverblyf nam zy te Lo,•ero , op den oever van het
P'Ieir Taco, op het l'enetiaaizsch grondgebied , werwaards
zy eerst gelokt was door de mincraale wateren , welke
zy voor haare gezondheid zeer dien lid vondt. Daar
betrok zy een verlaaten Paleis , lag 'er een tuin aan ,
zette zich tot de bezigheden van het Landlceven , en
was gelukkig in het oppertoevoorzigt over ha re Itryngaarden en Zydcwormen. Boeken, en bovenal Jfa elfche , haar door Mevrouw BUTS toegezonden, vervalden het gebrek aan gezcifchap. Haare brieven, uit dit
verblyf gefchreeven , ademen een waarlv-k wys eerien geest, en wyzen nit, dat de zorg voor liaare Dogter en Familie haar naast aan 't harte lag. Niemand,
in de daad, genoot haare rust, de woelingen der vrotyke tvereld outweeken, met meer finaaks.
Ilaare bezoeken na Gcuiui en Paelua waren veelvuldig; dan, omf}rceks het jaar i 58 , verliet zy deeze eenzaamheid , en zette zich geheel te Lenetie neder (*) ,
waar zy bleef tot den dood van Mr. ivoRTLEY , die
in 1761 voorviel. — Toen leende zy het oor aan de
verzoeken van haare Dogter , de gewceze Gravin VAN
^u 'rit ; en , naa Bene afweezigheid van tweeëntwintig
jaaren , nam zy de reis na Engeland Zan , waar zy in
«'vn,

-

(' 1 Uc 1 ey !/i
-

Rciz:_;ers , die te F'eraetle kwamen , en

C11L• !v veru iderde1de d?t haar uit nieuwsgierigheid kw: meia
^l^T! • ontving zy gemaskerd, als haar kleed van ílatie,
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Wynmaand aanlandde. Dan haare gezondheid hadt veel
geleden , en eene allengskens toenemende verzwakking
eindigde in den dood., op den tweeëntwintigflen van
Oogstmaand 1762 , drieënzeventig jaaren bereikt heb..
hende.
In den muur der IIoofdkerke te Litchfield is een \larnieren Gedenkteken voor haar opgericht , vcrlbeeldende eene Vrouwlyke Schoonheid , Nveenende over de
asfche , die veronderíield wordt in een Urn bcllooten te zvn , belch reeven met haar Cyfer M. W. M.
Het Oplchrift vermeldt in 't byzonder haar invoeren van
de Inenting tier Kinderziekte. Ilet werd opgericht door
1-IEENRIETTA INGE, Wed. van TI F-ODORUS INGE, fsq.
en Dogter van Sir JOHN ZvROTT csLEY, Bart. , die door
de Inenting gelukkig geneezen was.

BELSNGRYKE BEDENKINGEN OVER DE VOLKSVERh UIZING IN-:
NOORD -AMERII '.

(Pi'o1g en Slot van M. 7io. des voorgen ttnrs.)
ontwerp van Landbouwkunde in Amerika is riet beF etrekend
neer den finaak van zulke lieden , die groot en

fpoedib ryk willen worden in de waereld. Kans is 'er, dat
iemant uitgebreiden landeigendom bekoome , en dien verbetere; doch zoo goed als onmogelyk zal by liet vinden,
zyne geldkist niet klirkcracJe 111vnt te vullen , of zyne lande
daar voor te verkoopel , in gevalle by mogt verlan--ryen
gen , liet land te verlaaten. Gereed geld is zelfs in de han
Steden der Vereenigde Staaten niet zeer over--delryvn
vloedig, en buiten dezelve zeer fchnarsch. Het meerendeel
van den binnenlandf.hen Handel wordt by wyze va ii ruiiinge gedrerven , en 'er is zeer weinig geld in omloop. Indien
'er eenige overtulliai_Ieden uit de binnenlanden na de Z eel?eden
worden gezonden , om aldaar aan pall uil:ouders verkobt te
worden , zal het bezwaarlvk vallen , aldra r eenes kooper om
gereed geld te vinden , en dit voor den verkooper zeer nadeelig
zyn , welke drievoudige winst zal doen door liet terugnee
zulke goederen , als in de nabuurfchap van de plaats-nleva
zyner wooninge meest gezogt worden. Een landbouwer kan
zyn landgoed verbeteren en uitbreiden , en zyn kapitaal verve
grooten ; doch wat rykdonmmen aangaat (ik bedoel goud en z11ver, oneigenlyk zo genoemd) naauwlyks zelfs zal by die
te zien krygen.
De Ameril;aanfclie Landbouw is , derha'.ven, alleen voor
dar
135
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flat onbekrompen en bedaard flag van menfchen berekend, di®
zich kunnen vergenoegen om altyd op de zelfde plek gronds
te leeven , en wier geluk beflaat in dezelve dagelyks onder
hunne handen te zien beter worden. De uitgebreidheid der
Vereenigde Staaten en de overvloedige vocrtbrenbzels trotzeeren de opkoopers van landeryen , die (nog verderflyker dan de lleslifche vliegen ) de weldaden der Voorzie
einde om hunnen wyduitgebrei--igledonrfchp,t
den landeigendom, aan de menfchelyke etende ontrukt, nod
wyd.er te doen uitdyen.
Gelyk een Amerikaantèhe landbouwer weinig ontvangt, zoo
beeft hy ook flegts weinig te betaalcn. Z yne werklieden
worden door hem gekleed , en zyn by hem in den kost.
,Dit is ook liet geval der handwerkslieden , als fchoenmaakers , kleerinaakers , timmerlieden, molenmaakers, enz. wel
hy , van tyd tot tyd , in het werk heeft. Indien zy een-ke
huisgezin hebben , verzorgt by hen van meel , cyder en andere noodwendigheden. Neadat het werk verrigt is , wordt
de rekening opgemaakt, en 't geen zy dan nog te vorderen
hebben , 't welk gemeenlyk flegts eene kleinigheid is , in
voortbrengzelen betaald. Door dit middel wordt liet gebrek
aan gereed geld in de agterlanden weinig gevoeld ; en terwyl de Landbouwer binnenslands zonder hetzelve zich ver
uitbreiding van zyne bezittingen, doet de han--ryktdoe
delaar op de grenzen niet hetzelve nieuwen voorraad op ,
en breidt den handel van zyn land uit.
Zodanig is de toeuland des Ameriknanfchen landbouwers,
die te meer benydenswaardig is , omdat zyn landgoed zyn
eigen is, en geen gierige landheer hem uitzuigen, noch hein
van daar kan verdryven. Aan zyn landgoed is by verknogt,
omdat zyne eigen naarfligheid hetzelve van een foniber woud
in lachende weiden of vrugtbaare bouwlanden heeft herfchapen. Met vermaak ziet hy zyn huisgezin toeneemen
omdat zyne kudden niet hetzelve aangroeien , en het voor
gebrek zeilen bewaren. Zulk een toefland is gelukzalig hcids
genoeg voor eenen ieder , behalven voor eenen onverzadelyken opkooper; en deeze, gelyk ik boven heb gezegd, wordt
in zynen wensch verydeld. Gave de Hemel, dat liet aldus
overal ging !
Thans gamin wy over tot den Boer, die geenen eigendom
beeft. Op den man van deeze klasfe kunnen alle de voorbat ncle aanmerkingen en redenen , om geen land te koopen ,
eer by ter plaatze zelve zy gekoomen , met even goed refit
worden toegepast: vooreerst , omdat by kan verzekerd zyn
meer dan twinti mealen den marktprys in de Vereenigde Staaten te moeten betaalen ; en vervolgens , omdat by , indien
by, by zyne aankomst aldaar, rouwkoop hebbe , gelyk een
beer
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beer aan een flank aan hetzelve wordt gebonden.

TaoMAs

fchreef, in zynen brief aan den Abt RAYNAL, aldus:
ik moet aanmerken, dat ik tot nog toe in Europa geene
„ befchryving van Amerika heb gezien , op wier getrouw„ heil men zich kan verlaaten." Dat zelfde zeg ik ook.
Dit was het geval ook nog, n a adat by zelf hadt gefchreeven ; en niet lang, gelceden heeft zeker ien:ant , die een
Franschman is, een 1Vysgeer, en indien niet een beter, i.mmers een cerlyker Schryver dan raixE, een berigt gegeevcn,
van dat zyncr voorgengeren merkelyk verfchilïende , op perfoonlyke waarnecming op de plaats zelve gegrond , zynde
het onpartydigfle en echtfle, 't welk tot nog toe liet licht
zag. Ik heb het oog op des Heeren VOLNEY's BE hoo vriig
van Amer•ihra. Aldus vertoont by de dwaasheid van het koopen van Amerikaanfehe landen in Europa, in cone fchildery
van Ga/lips/is, of de Franfche Volkpianting aan den Ohio.
„ Tot nog toe kan men te Parys cone zekere Maatfchap„ py, de Scioto genaamd, niet vergeeten, die, in den Jaare
„ 1790, met veel ophefs , cone verkooping van landeryen,
„ in liet fchoonfle gewest der Vereenigde Steaten , aankon„ digde , tegen vyf fchcllingen de aker. De voorwaarden
„ daar van, die niet eene kwistige hand verfpreid wierden,
„ beloofden alles, 't geen de menfchen gewoon zyn in zul
gevallen te belooven : een gezond en aangenaam kli--„ke
„ maat; in den winter neauwlyks iets , dat naar vorst gelykt; cone rivier, by uitf'eekendhcid de Schoonti Rivier
„ genaamd, overvloeiende van voortreffclyke visch van ont„ zettende grootte;ftaatelyke bosfchen van hoornen,nit welke
fuiker vloeit (de fuiker- mastboom) en een heesterpleet, die
„ kaarzen levert (my;*a ceuifera) ; overvloed van wildbraad;
„ geene wolven , vosfen , leeuwen of tygers; driehonderd
„ biggen het kroost van éénen beer en zeuge, in liet tydver.
„ loop van drie jaaren , zonder dat dezelve eenige oppasfint
„ noodig hebben. In zulk een land heeft men geene belas„ tingen op te brengen, kent men geene krygsopfchryvingen,
„ geenc inkwartieringen van foldaaten , enz. (*)." — „ 't
„ is zoo ," vervolgt de l Ieer VOL -NEV , „ de wanbieders van
„ zoo veele voordeelen zeiden niet, dat deeze fraaie bosleien
„ een hinderpaal waren , die voor allerlei beplanting smet
„ weggeruimd worden; dat de boomen , één voor één, moe„ ten omverre gehouwen , verbrand, en liet land met aan
moeite en, kosten gezuiverd worden ; dat 'er, voor-„merkly
,, (L11
PAINE

Indien dusdanige Romanfchryvers,' zegt de Heer VoLNEY
de loffpraaken konden hooren, die hun op de pleats zelve worden
„ toegezwaaid, zy zonnen gewisfelyk van de verfleetene redekundige
„ taleneen walgen, welke, in het tegenwoordige geval, aan v rfhinderd
9 9 huisgezinnen hun geluk gekost hebben."
(4) „
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den tyd van ten minflen twaalf maanden , allerlei leevensmid„ delen , van een verafgelegenen oord , moeten worden opgedaan ; dat jaagen en visfcllen , die , naa een goed ont„ byt, uitfpanningen zyn , in een wild en woest gewest zeer
vermoeiende werkzaamheden zyn. En bovenal zeiden zy
„ niet , dat deeze voortreffelyke landeryen in de nabuurfchap
„ van eene foort van wilde dieren lagen , erger dan woven
„ of tygers , de mellfchen , /T'7!!11 genaamd. In 't kort,
volgens den marktprvs in Amerika ['aren deeze landen weezenlyk ,liet meer waard dan drie ftuivers of vierdehalve
huiver de aker , en geen trooper in liet land zelf zonde 'er
sneer voor ge'booden hebben." En evenwel met dit alles
„ ging de Scioto-maatichappy bankroet , als Beene hetaaling
kunnende doen aan de Ohio-maatfchappy, den oorlpronk„ lyken eigenaar en verkooper, die door de verrigtingen van
„ haaren fchuldenaar zich niet als verbonden befchouwde, en
weigerde aan de Franfchen het land te leveren, 't welk zy
„ reeds betaald hadden. IIieruit ontdondt een zwaar pleidooi 't welk de volkplanters te heviger drukte , naardien
zy hun geld reeds hadden uitje eeveu." Indien decze
d a;izaaheu den Emigranten niet de oogen openen , en hun de
dwaasheid van het koopen van Amerikaaníche landeryen in
Europa niet doen zien , kan ik alleenlyk zeggen : Qrii vult decipi , clecipiac'ur.
De 1 leer v0LNEY berigt ons, dat, in den Jaare 1795, deeze
Volkplanting te Philadelphia naauwlyks bekend was , en dat sly,
om dezelve te bereiken, eenen weg van sneer dan tweehonderd
anylen, door een bergagtig en bykans woest gewest, moest
afleggen (*) , en dat by vervolgens , niet een fchuit zestig
wylen de rivier Groot Kanhaway , door een nog woester
land , zynde afgezakt , vier mylen van Ga/lips/is voet aan
land zette.
Tot vete befchryving van den elendigen Raat deezer ongezonde Vastigheid beroep ik my op het Werk zelf, als hubbende, tot bewys van nlyne ftellinge, ineen ik, genoeg e ezegd; tot myne eigen waarneemingen zal ik nu terugkceren.
Yloewel een hoef pagter geen gelds genoeg Rebbe om een
landgoed te koppen , kan by,, evenwel , penningen genoeg byeenbrengen , om zynen overtogt te bereiden (flegts twaalf guisties voor vlagt by de fluurplegt en gezond voedzel (t);) en dan
zal
-

-

(*) Voor zoo veel ik weet , zyn deeze een gedeelte der lande
thans in Eutopa geveild worden; en indien zv al ergens toe-cyen,di
dieniig zyn, is hetgeen :k van derzelver ongenaakbaarheid voor den
landverlsater, zyn gezin, eigendom, gereedfchappen, enz. met zich
voerende, gezegd :geb, g,norgz am beweezen.
(t) Dit gaat wel aan voor een ongehuwd perfoon; ook heb ik meer
dan twintig fatfoenlyke Vrouwen: geiend , die in één fchip als Ruuralegtgasfagiers (fJeera e - parfe eis) overvoeren.
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zal by in de gelegenheid zich bevinden, om Ir_rc?cr, cn near
welgevallen uit te kiezen , en dezelve op een visten Voet
en tegen Amerikaanfchen marktprys te bekoomen. Indien by
niet i ❑ float zy , zynen overtoet te bemalen, moet by zich
by den eersen of anderen Agent vervoegen, die overal door
deeze Eilanden (van Groot-Britannic) zyn verg reid , Emigranten opfpoorende , en , zoo goed als by ken , niet hun
een akkoord aangaan. 't Geen ik voorheen heb gezegd,
zal ik hier flegts herhaalen, dot, hoe gemaetig,•:1 Vit akkoord
ook moge fchynen te veezen , het indedead buiten1i,00iic is ;
en indien een eigenaar van Amerikaansch eend negen tiende
deden van hetzelve aan gevestigde landbouwers om niet gaf,
het overige een tiende deel Bene voordeeli ;e kans zonde geeven (*). Deeze aanmerkingen kunnen hens derhalven van
dienst zyn , naardien by zyne eigen aangelegenheid kennen ,
en diensvolgens maatregelen zal neemen.
Thans hebben tvy te fprceken van de handwerkslieden. Om
van de befpiegelende beginzelen van FRANKLIN, den Abt mAsLY, Buissom, PRICE en menigvuldige andere Schryvers niet te
gewaagen , volgens welke handwerkslieden in de Vereenigde Starten, althans voor een langen tyd in het toekoomende, gecnen
opgang kunnen meaken , zal ik myne aanmerkingen op cleezen
grondflag bouwen. N eauwlyks gelukken aldaar eenige hand-,
werken,dan dezulke, die nuttig genoemd worden , dat is, de
zodanige, die f'ukken vervaardigen, welke, door langduurige
gewoonte , als weezenlyk noodzaakelyk geoordeeld worden :
by voorbeeld , een timmerman en een fluid, en dat wel alleenlyk in grof werk. Wat fynwerkers , of die tot fiereed dieaangaat , nimmer zullen deeze hun oogmerk bereiken,
gom reden dat de Amerik .anon op Engelfehe waaren gefield
zyn, van welken 'er telkens nieuwe patroonen , en die fraaier
bewerkt zyn , worden ingevoerd, en die , in weerwil der inkornme'ide regten , langer in prys zyn dan de wanren , die in
Amerika zyn gewerkt, uit hoofde der buitenfpoorig hooge arbeidsloonen. Een Engelfche handwerksman zal , by zyne
komst in de Vereenigde Sceaten , fpoedig werk bekoomen en
goed loon verdienen; doch allen klnagen , dat cie Amerikeanen inboorlingen naast hen plaatzen , om hung de tanden exit ,het
hoofd te kloppen , ( dat is , om hunne wyze van doen af te
zien) en wanneer zy hun oogmerk bereikt hebben, of indien
zy hetzelve niet kunnen bereiken , doordien de hanciw c:l,sman, gelyk veelal gebeurt, eene afzonderlyke werkplaats verzoekt,
('a) Ik ben voorneemens , dit in een ander Gefchrift te bc1 andelen, waarin ik, door den geheelen loop en de verborgenheden
fier Amerikaanfche Land -makelaary te ontvouwen, dit tot betoogens
taG 7,a1 beveyzen.
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zoekt, bieden zy hein een daghuur aan, t eiken by niet wil
nanneemen , of zeggen hem nan , dat zy ;geen we:i, meer voor
hem hebben. Van hier, indien hy een weinig gelds heeft , dat
by bykans altyd zyn bedryf laat vaarcn , en een herberg of
winkel begint , als een zekerer middel om zyn brood te winnen. In de gchcele uit,efhektheid der Vereenigde St ^aten ,
Noord- en Zuidwaarts , is my flegts één voorbeeld van een
Engelfchen handwerksman bekend, die met zyn beroep een
fluiver gelds overwon ; doch meer dan honderd voorbeelden
zyn my bekend, die zich genoodzaakt vonden, iet anders te
beginnen , of, zoo als het met de meesten gaat, zich zoo
goed als zy konden te behelpen. Indien een handwerksman na
de Vereenigde Stanton overflecke, zyn ambagt volmaakt ver
oog loopende , dat hy dage -S}ande,ishturlyk'
azen bezitten geen kapitaal; zy-lyksagterui.Znb
kunnen derhalven niet by voorraad laaten werken , of iet anders
dan 't geen hun befteld is; van hier, dat, indien de knegt een
grooten daghuur verdiene, geduurende den tyd dat hy werkt,
de tyd, in welken hy geen werk heeft, meer dan zyn verdienst verflindt. I iy bedenkt niets nieuws , omdat de patroonen uit Engeland koomen ; by moet derhalven llegts een naa•
maaker worden , maar doorgaans flegts een lapper van Engelfche goederen. Dus verleert hy zyne kunst, en by is 'er van
overtuigd. Indien hy zyne eigen zaaken beginne , moet
by zelve werken ; en de hand van éénen ambngtsman , hoewel
zy , door aanhoudend werken, hem iets meer dan het noodig
onderhoud zal geeven , zal hem egter niet ryk maaken. De
Amerikaanfche jongelingen, die mannen zyn zoo dra zy jon
geworden , worden zelden, en ik mag wel zeggen -genszy,
geloof ik, nooit, opgeleid om een geregelden leerdienst door
te ftaan; zy zyn , misíchien ingevolge van het klimaat , niet
arbeidzaam. In alle opzigten zyn zy zeer flegte werklieden ,
drie uitgezonderd: het fcheepstimnieren , ruw yzerwerk , en metzelen. En cindelyk vraàgen zy van anderhalve tot drie dollars
dagloon voor het weinige en flegte werk, welk zy vervaardigen; terwyl men dan nog geen vasten flaat kan manken, dat
zy het tegen den beflemden tyd zullen gereed hebben. Eene
andere , en misfchien de kragtigfte reden tegen het maakeu
van opgang der ambagtslieden in de Vereenigde Stanton, is
Let volstrekt gebrek aan nayver. In Engeland doet een leerling zyn best om een goed werkman te worden , tegen den
tyd dat zyne Ieerjaaren eindigen ; de werkman legt 'er zich
op toe om mecsterknegt op den winkel te worden; en de
ineesterknegt is vlytig , in de hoop van aandeel in de zaak
te zullen krygen , of in ftaat te zyn om zyne eigen zaaken
te beginnen. Deeze nayver kan zich tot de hoobf'te rangen in den Staat uitbreiden. De man, die flegts kleine zaken
oinhanden heeft, wenscht de-zelve uit te breiden ; by benn zrligt
-
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fiigt zich oui een zeker vast kapitaal te bezitten. Indien hy
hierin flange , flrecft by na een aanzienlyken post, en mis
om lid van het Parlement te worden. iets van dien-fchien
nayvcr befpeurt men in de Vereenigde Staet_u; aan Beene andere oorzaak, voor zoo veel ik heb kunnen opf'pooren, kan

dit worden toegefchreeven, dan aan de natuur van den republikeinfchen regecringsvorm , welke gelykheid ademt en
nayver verdooft. Indien een baas verpligt is , groote dagbonen te betaalen , aan zyne winften onëvenredig, kan hy
zelf nooit ryk worden, en de knegts zyn 'er gemeenlyk
beter aan dan by ; en gelyk , volgens de wetten der gelykheid , de mensch een mensch is , bezit de knegt zoo veel
fatfoen als de meester , en , minder moeite en zorg hebben
bekommert by zich weinig om hooger te klimmen. Ik-de,
zal deeze afdecling befluiten met de aanmerking , dat, indien
een Engeliche ambagtsman zyn beroep blyl't voortzetten tot
op zynen dood , by nooit daarin eengin opvolger heeft,
zelfs wanneer by kinderen nalaat; het verfterft met hem.
En nu van den Arbeidsman ! — Zoo in 't oog loopende
is de onregtvaardigheid des Afrikaanfchen Slaavenhandels ,
dat dezelve , uit de Sterkte der Waarheid verdreeven , by de
Drogredenen eene fchuilplaats heeft gezogt. De voorflanders
van dien handel houden zich , alsof zy de Afrikaanen als
weezens van een ander geflagt , als eerie foort van vee,
^efchouwden. Gelukkig voor hun , indien zy met deeze
drogreden voor den Opperften Regtbank zich konden zuiveren! Thans gaa ik een ander flag van Slaavenhandel befchryven, 't welk zelfs dat zwak bewys ter zyner verdeediginge
niet op zyne zyde heeft: ik heb het oog op den invoer van
arme landverlaaters in de Vereenigde Staaten. Een Philaedelnhisch ontwerpmaaker van groot vermogen en crediet
hadt den eerl}en inval van dit winstmiddel, en, gelyl, het aan
zyne oogmerken vry wel beantwoordde, hadt by welhaast
naavolgers. De wyze , op welke die handel , gelyk voor
ook nog tegenwoordig wordt gedreeven , is de-hen,zo
volgende. Agenten houdt men door het geheele Vereenigde
Koninkryk van Engeland ( alsmede in Holland , Zweden ,
Deenemarken, Zwitzerland, Duitschland, enz.) byzonderlyk
in liet Noorden van Schotland en Ierland. Ilun werk is , de
openbaare huizen te bezoeken , en aldaar in gef'prek te treeden met de zodanigen, die Benige blyken van misnoegen betoonen , 't zy ter zaake van het Staatsbelluur , den Godsdienst , of hunne eigen byzondere omfiandigheden. Breed
geevven deeze Agenten op van de befchryving, van welke de
1-leer VOLNEY eene proeve heeft gegeeven, en kleuren dezelve
zoo veel te hooger, naar gelange hunne toehoorders li tge-

loovig of onkundig zyu. Paart zich daar nevens aan hunne
zy-
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zyde een blinde godsdienstyver , dan verzekeren hun de
Agenten, dat in de Vereenigde Snaatcn rue Godsa m;.11en (vry
overeenkomflig met de waarheid !) dc zelfde zyn , en dat een
Roomsch-Katholyke even verkiesbaar is tut Pr^fidont, als iemant, die een anderen, of in 't geheel geenen Godsdienst belydt, indien by flegts de keuze op zich kan doen vallen ! !
Maar," vraagen de toehoorders, „ hoe zullen wy zonder
geld aldaar koomen?" — „ Niets is gemaklyker," antwoordt de Agent ; „ op zulk of zulk eenen tyd zal 'er in
„ zulk of zul]: eene haven een Amerikaansch fchip liggen; en
indien gy de kosten van den overtogt niet kunt betaalen ,
„ hebt gy flegts niet den Kapitein een verdrag voor vier of
vyf jaaren aan te gaan. Wanneer gy in de Vereenigde
„ Staaten zyt aangekoomen , kunt gy u naar goedvinden
„ eenen meester kiezen; gy zult als een lid van zyn gezin
„ behandeld worden: want aldaar is geen onderfcheid tus„ fchen meester en knegt; en wanneer de jaaren van het ver
kunt gy een brok van een vry leen--„dragzynvefIk,
,; goed voor u zelven bekoomen, enz." Het fchip verfëhynt;
de Agent heeft zyne flagtbffers by de hand, of verzamelt de
zelve welhaast, naardien de eene, nadat by zelve is overgehaald , zich bevlytigt om eenen anderen over te haaien;
en alzoo worden 'er drie- of vierhonderd in een fchip van
tweehonderdvyftig of driehonderd tonnen gepakt , 't welk
voorshands met ouden fcheepskost (dat is, zulk een, als de
Amerikaanfche matroozen niet willen aanroeren) is voorzien; en
zy vertrekken. Naa een, ik behoef niet te zeggen fchriklyken overtogt , worden zy aan land gezonden, om van huis
tot huis te gaan , en te vraagen, wie hun verdrag wil koopen.
Eenigen willen alleen den nan , en niet de vrouw en kinderen niets te doen hebben ; anderen alleen die vrouw :
zoodat het dikmaals gebeure , dat zy van een gefcheiden worden. Deeze misleide elendelingen , dus veragtelyk langs de fir gaten van Philadelphia loopende ,, heb ik
de Philadelphiërs Blanke Sloaaven hooren noemen ; en die
benaaming is zeer gepast. De zulken, die in de flad geenen meester kunnen vinden, worden na het land gezonden.
Onderfleld zynde nu, dat zy allen meesters hebben gekreegen,
zyn zy even zeer in de magt dier meesteren als de Afrikaan
uitgezonderd loeven en dood. Zy worden ge--fchelavn,
flagen en na de gevangenis gezonden , naar goeddunken. Onnoemelyk zyn de voorbeelden, dat de meesters , wanneer de ver
einde liepen , hunne knegten voorbèdagte.-dragsjenopht
lyk wreed behandelden , met oogmerk om hen te doen web
loepen ; en , die behandeling niet kunnende verdraagen , zyn
ze met 'er daad gevlugt. Zy zyn verzekerd dat zy zullen gevat worden ; en de zagtheid der Amerikaanfche regeeringe
veriiordeelt hen, oin den geheelen tyd nog eens uit te dienen,

hoe-
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hoewel 'er, ten tyde als zy zicn te zoek maakten , flegts ne
week aan liet voleindigen van ]mine dienstjaaren ontbrak. Dee-

ze wreedheid der meesteren wordt niet als Gene verontíchulditinb aangenomen. Lummi e meesters beleggen het zodanig,
dat zy eenige geringe beuzelingen verfchieten , of geeven
voor , die verfchoten te hebben , aan hunne knegten , die
voorbed,.' telyk zeer kopt worden gehouden , en niet een huiver
ten hunnen eigen voordeele , geduurende hunne faaverny
kunnen overwinnen ; en wanneer deeze geëindigd is , zyn zy
even zeer in fchulden als toen zy 't eerst zich verkogten, en
worden door bedreigingen, of door gevangenis , gedwongen
hun dienst - akkoord te vernieuwen (*). 7oininigen , zoo als
men my berigt heeft , hebben op deeze wyze al hun lc - en
gediend; en ik hoorde eens van iemnnt zeggen, dat ley zelf
werl:dyl: twintig jearen voor vyf guinies hadt gediend, zynde de kosten van zynen overtogt. De voordeelen , uit den
.]larsker, Slrun'eeihaodel voortvloeiende , zullen eenes ieder in
't oog vallen , die weet, dat een dollar 's daags de klcinlie
daghuur is voor eenen arbeider , die niets anders doet dan
1leencis klooven , ter verbetcringc van de openbaare wegen.
Zoodet een dier arme misleide elendelingen , ouderffcld zynde
dat by voor vyf jaares zich verbonden heeft, om zes dagen
in cane week te werken , tegen het ailerlaagfle dagloon, voor
2ynen overtogt zal betaald hebben , ten na: stern by , de
fchroomlvire comme van aio ponden Iterliny, met aftrekking
alleen van kost en klederen (j ). De gewoone daghuuren
eener vrouwe , en van een jongsken van so of ie jasren , zyn de
zelfde , een dollar in de week , behalven den kost voor rekening van den meester: zoodat elk van deeze iets meer dan 53
ponden flerling zal betaald hebben, naa aftrek alleen van de
klederen (§). Uit deeze daadzaaken en berekening, die geenen
twvyfel overiaaten (**) , blykt duidelyk , dat indien een werkman , in plaats van zyn doodcedel (ik bedoel zyn dienstverdrag) te teekenen , zyn handfchrift voor de vyf guinies ann
den Kapitein geeve, by hetzelve zal kunnen afdoen en zeer
wel heftaan (wint deeze klasfe van menfchen zal in de Vereenil de Staaten zeer Wel kunnen bef'aan, indien het hun vrvllaa te
werken , voor avien zy willen) in liet tydverloop van drie
maanden. Terwyl ik te Philadelphia was, wierdt een dier
Agen,

-

(*) Hierop vallen evenwel uitzonderingen; en ik wil gaarne gelooven, dat 'er meer voorbeelden van meesters geweest zyn ,welke dus
onmenfchelyk niet hebben gehandeld , dan van de zulken , die zied
daar aan fchuldig maakten. Ontelbaar, egter, zyn de laatfte voos bei kien.
(t) Zeg -,o pond ft. in 't jaar, of no pd. ft. voor 't geheel,
welk een ryklyk loon is, gelyk ieder lardaiari in Engeland zal erkennen.
() Zeg 3 pd. f. 's jaars.
() [Deeze berekening, getrouwelyk overgebragt, heeft egter voor
den Vertaaler de regte helderheid niet..1,
1Fiz's . I8O5. tNO. I.
C

34.

OCER DE VOLKSVERt1UlZINC `;1 NGE1D-:!.11Ji(CII >,1,

Agenten door een Huis in die Stad na liet Noorden van ierland gezonden , en kwam niet eene volle laa.ding S'1: oven terug.
De arme lieden, oenige weinige dagen aan land geweest zynde, en de dingen geheel anders vindende, clan dezelve door
den Agent aan hun waren afgebeeld, wierden 'woedende , liepen niet groot gedruis langs de lirarten, en gingen in de meeste
herbergen, met oogmerk om hem te zoeken , zweerende , in(lieu zy hem in handen kroegen, hem te zullen vermoorden,
om hein het van nieuws opligten van menfchen te verleeren
Maar by halt de Stad verlaaten, en zich ten huize zynes
meesters op liet land verfchoolen.
Gelyk ik dit narigt befchouw , als aan de verongelykte
inenfchelykheid regt doende wedervaaren, zal het tevens voc gen , geen onregt te doen aan de Amerikaanen in 't alge ineen, alle . wwelken , uitgezonderd de zulken , die deezen one
regtvaardigen B/au cn Slawenha,adel dryven , denzelven even
zeer veragten , als de zulken onder c:a , die geene Guuineefche
handelaars zyn, den onmenfchelyl:en mndel iu Zwarte Slaaven
ver 'oden.
Ik ben , IVlynheer , enz.
BEACON.

Londen, 2 Oél,. 1304.

DE DRINKNAP.
(Door den Heer DELANDINE.)
zon was ag *_er eenige wolken gedooken, die de hitte dea
D edags
temperden ; 't was in het laatst van Augustus. Niet

eenen postwagen was ik tot aan T -are gereeden ; ik had dit
akelig vlek verlaaten, aan het einde eens (omberen tregters
gelegen, van hooge fcherpe rotten omringd, bykans naakt,
of door donkere bosfchen befchaduwd. Te voet moest ik
nog tenen we, van drie mylen afleggen, om mynen Vader
te ontmoeten in het verblyf,, alwaar by in den akkerbouw
zyn vermaak vondt, alwaar by tegen den paderenden ouderdom zich wapende met liet bei eifcnen van waare kennis, en het verfpreiden van onbekende weldaaden over de
rondom woonende landlieden. Nooit naderde men een bemind gezin , zonder zyne kragten te voelen hernieuwen, en,
door dc hoop op eene gelukkige aankomst, de vermoeienisfen van den weg verminderen: deeze was moeilyk. Om den
Y£oley, en het Dorp , naar dien Berg genoemd, te bereiken,
moet men bykans twee mylen verre moeilyk klonteren. Aldaar
pasfeert men het overoude Kasteel , onx, wiens torens , door

den tyd zware geworden, zien vermengen onder de donke
ro
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re dennenboomen, die de nabuurige ftreeken bedekken. Wat

verder neemt het korte gras af , en begint de lucht fris=
fchcr en dunner te worden. Van tyd tot tyd ziet men in
de enge valei eener diepe fleilte altyd- groene weiden, be
fproeid van talryke beckon , wier gemurmel zich nog
flaauw laat hooren. Stilte 1 heerschte op de bergen ; fiegts
wierdt dezelve nu en dan verbroken door liet vliegen des
eenzaamen Vogels , die , door myne nadering ver('chrikt ,
zoor een ooge „blik in de hoogte íleeg, om langer neder te
dalen in het digtfle van de bloeiende hei en braamei. Op
den wagen, die my vooruitreedt , had ik alles geldeten, 't
geen my in mynen togt kon belemmeren , zelfs mynen hoed,
die my ongemaklyk dagt ; in plaats daarvan bediende ik my.
van een' zonnefcherm. Geen wind bewoog de lucht; geene
forge ontrustte myn hart.
Reeds naderde ik den Berg Suire, van den Isruidkenlier te
fehaars bezogt. Zyn top verheft zich boven alle •de hoogten
van het Canton. Hy fleekt boven alle hem omringende klein è
bergen uit, even gelyk de moedige veldheer zyn panas doet
wapperen boven die der talrvke krygslieden , die hem gehoorzaamen. Aldaar herinnerde ik my de woorden uit eeir
Oostersch lied, welks Dichter de bergen doet fprio en als aasla'
2reert , de herwelen als lammeren. Deeze uitdrukkingen , die
Ik, midden in eene Stad dezelve zonder deelneeming leezende, voi buiteaitpoori, hield , hadden Naare fiontheid verboren, en kwamen my als eenvoudig en natuurlyk voor.
Indedaad, alle deeze hoogten, na alle zyden geboogen, allen bykans aan elkander gelyk, met graauw wit bekleed, geleeken naar Bene talryke kudde , bedaardelyk graazende , en
welke het misleide oog ieder oogenbiik _vertvagtte te zullen
zien huppelen en fpringen.
Ter halver vege was ik van mynen weg, en de zon van
haaren loop. Loodrecht fehoot zy nu haare firaalen. Eene•
brandende hitte daalde uit den dampkring neder , en ontving,
nog meer kragts door de terugkaatzing der bergen. Ik was
buiten adem. Een overvloedig zweet liep van myn aangezigt tot voor myne felheden; ik zogt eene fchuilplaats voo rl
eenige uuren ; en eerre omgekeerde bnlone kwam my die aanbieden. Smagtende van dorst, welk eene aangenaame aan
doening wierd ik gewaar op het hooren van het ruifchen
eener fontein! De wanre vermay.ken worden uit waare behoeften gebooren; en te gelukkig zou de mensch zyn, indien hy, zonder de eerie te voorkoomen, de zorge om heng
de andere te doen inhaken aan de natuur alleen overliet.
De bron lag onder een vey dien gewelf, in de ret uitgehouwen. Het water viel aan het agtereinde neder ; langs.
den rand lag een tamelyk hooge (leen, zoodat uien niet dat;
bezwaarlyk het water kon bereiken. Geknield, voorover
,
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geboogen in dit veldhol , fpreid ae ik verfcheiden maaien
vrugtloos myne handen uit , om liet water in zynen val te
vangen : de beweeging, die ik maakte, om het aan mynen
mond te brengen , deedt het water uit myne hand luopen. 't
Was het beeld van bedriegelyke verwagtingen. Door myne
poogingen om den dorst te lcsfchen scheen dezelve toe te
neemen. Ik rees op , om een plant of ftroohalm te zoeken,
om 'er by wyze van pypje my van te bedienen ter opvai:ginge van liet wegloopend water; doch ik kon niets vinden.
Hoe fpeet liet my nu, mynen hoed te hebben verwisfeld met
een' zonnefcherm, die my nu geen. nut deedt ! Een' nood
vriend had ik opgeofferd aan het gezelfchap eenes-zaklyen
pronkers , die nooit van langen dient k^n weezen. Ik was
tot dc bron te rug gekeerd, ons 'er nieuwe poogingen te
werk te dellen. Etlyke druppelen waters hadden tlegts myne
lippen nat gemaakt, en ik verlangde by volle teugen deer van
te drinken. Eensklaps tast myne hand , in cci: donkeren hock
der grotte , op een aarden Drinknap, welke nmyn al te zwak
gezigt tot nog toe niet hadt kunnen onderf heiden. In de
verrukking myner vreugde greep ik dezelve zoo onbezonnen
aan , dat ik, die tegen de rots Itootende, dagt dat zy geheel
verbryzeld was. By geluk was 'er door den floot flcgts één
oor afgebroken , maar de INap was geheel ; thans maakte
ik 'er in alleryl gebruik van , om by herhaalii.g te drinken.
Wie hadt die Drinknap daar geplaatst ? Wie was de vriend
der velden , de braave en gevoelige man , die , liet misfen
van noodwendigheden gevoeld hebbende, den vermoeiden
voetganger , den werkzaamen houthakker , den eenzaanlen
herder aldus wilde te hulpe koomen? Blymoedig deedt hy,
ten hunnen behoeve , affiand van dit nuttig huisgerned.
Myn vermoeden viel op den gelukkigen bewooner van Gene
boerdery, 'welke ik beneden in de valei zag liggen; heimelyk zegende hem myn hart ; ik juichte zyn zoet vertrouwen
toe. Meer hadt de eenvoudigheid zyner offerande myne ver
dan alle de feesten der weelde, en de-beldingftr,
gefchenken, door den hoogmoed geofferd. Van bellendigen
duur was zyiie gastvryheid, en , zyne Drinknap by deeze
Itoelc en heldere bron nederzettende, hadt hy zyne weldaadigheid met die der natuu?e zamengepaard ; zy deedt my
gedenken aan de aartsvaderlvke — aan der menfchen oor
zeden; zy herinnerde my die gestveye Arabie--fpronkely
ren , die den ongewapenden vreemdeling herbergen, en hem,
:midden in eene woestyn en in eene brandende luchtflreck,
den heilzaamen drinkplas aantvyzen, wiens water alleen in
(laat is om hein te bemoedig-en. Myn verkwikt bloed fcheen
onbelemmerder rond te loupen; ik was dankbaar en geluk
dankbaarheid heeft ook haaren balzem. Om-kig;wantde
de plaats inyner bellemminge te bereiken, behoefde ik my
niet
-
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vliet te fpoeden ; een uur vertoevens moest de hitte doen
vertninderen; ik tragtte dr:rom een weinig rust te neemen.
Boven de fontein liep de rots rechtfiandig omhoog ; doch
haar top w s van heesters overfchaduwd ; ik naut eenen omweg om aldaar te kooroen. hier, in het korte en fyne gras
uedrgeieg en , overdekt van den nooteboom en de hulst , die
hunne tokken bedden ineengcflrengeld , miste ik de pragtige
zaaien niet , rlvv ar rile kunnen Naare fehatten verfpild heb
beving my, van lieverlede, die zagtc , onbepaalde-ben.Hir
mymering , beminnelyke zuster van den Ilaap, die der overdenkinge geen bepaald voorwerp aanbiedt , die heare foort
van niet-aantveezigheid geniet, en u liet leeven fchynt te doen
vergeeten.
Uit dien toefland wierd ik gewekt door den langzaamen
en afgemeetencn tred eens Grysearts , die langs den berg aankwam. Zyn hoofd fcheen tot een modél gediend te hebben
voor de koppen , welke PAUL vERONEsE zoo gaarne plagt
nar te bootzen. Zyn kruin was kaal ; twee gryze hairlokken hingen over zyne nog gryzcr wenkbraauwen. De tyd
hadt zyn zegel op zyn gelaat gedrukt; doch liet zwarte hartzeer fcheen zyne rietpels niet geploegd te hebben. Len
open oogsopflag nam ten zynen voordeele , en boezemde vertrouwen in. Hy droeg een ruuw , verfleeten gewant , liet
elendig livrei der behoefte. Een miskleurige bedelzak, dien
by op de fehouder droeg, fcheen al zynen rykdom te bevat
nevens eenige brokken hard brood , giften der weldaa--ten,
digheid des akkerbouwers. Met den tak eenes nootebooms,
bv wyze van wandelfok, in de hand , volgde by den weg,
die beneden my lag. Ik zeide tot my zelven : „ Aldus
„ vertoonden zich de vroegfie zedenmeesters van Grieken
om hunne verzaaking van allen eigendom , door-„land,ie
„ de oudheid met den naam van 1-Pyzen vereerd wierden.
„ Aldus vertoonde zich de BiAs ,'Th Prlenne , al wat by
„ in de waereld bezat om en aan zich hebbende, en die, de
„ zaak eenes onfchuldigen zonder loon bepleitende, in de
„ armen zynes kleinzoons flierf."
De arme man hadt de fontein gezien ; hy naderde dezelve;
en, even gelyk ik, zegende by die ontdekking. Hy viel op
de knieën om te drinken ; ik hoorde liet, dat hy de Drinknap
van balre plaats nam , en de greetigheid , met welke de
man dronk. De Grysaart, opryzende, vervolgde zynen weg;
maar hoe groot was myne verbaasdheid en myne verontwaardiging, toen ik hein de Drinknap zag medeneemen, die
voor hein zoo noodzankelyk was geweest, en het ook voor
anderen moest worden! Verfchrikkelyk was in myn oog die
dicidal; ik klote na beneden; uit alle myne magt liep ik den
roover agter naa ; by bleef fiaan. „ Lafhartig mensch ! " riep
ik: vit, ., gy verraadt de gastvryheid, door ti eerre weldaad
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i, toe te eigenen , die voor u alleen niet bewaaci was. Gee!
„ deeze Drinknap terug, die voor den reiziger , voor den
ongelukkigen nog van dienst moet zyn !" Met befcheidenheid gaf my de arme man het Drinkvat weder : „ Ontvang
;, wederom," hernam hy , „ 't geen ik zonder wroeging weg„ nam. Ik logt dat ik wel deed: misfèhien bedroog ik my;
j, doch ik wil u de moeite bcfu ^aren , om de Drinknap té
brengen ter plaatze , van waar ik die had genomen."
Dit gezegd hebbende, keerde by na de fontein terug, etí
ik za g hem het gef'chondene Drinkvat digit by ecne andere
Nap 2agtjes nederzetten. — „ Wie heeft die andere Drinknap aldaar neergezet ?" was myne vraag. „ Dat heb ik
gedaan , " was des Grysaarts antwoord.
Dat antwoord , zonder gemaaktheid, doch niet deftigheid
gegeeven, drong my door de ziel; en op staanden voet erkende ik myne onregtvaardigheid. Ik gevoelde den invloed
des dampkrings der deugd. „ Neen ," hervatte de arme roan,
naa Bene poos zwygens , „ een dief ben ik niet. IMIyn naam
„ is IAItOO nuNNGE. Als Grenadier dienende in den Slag van
„ Fontenoi, zag ik de wreede Engelichen van nabv , die on
„ van nieuws bedorloogen. Myn bloed flroomde voor myn
„ Vaderland , en op mynen arm draag ik daarvan het verëe„ rende bewys. Naa een vier-en-twintigjaarigen diens„ nam
„ ik de wyk aan den voet Genes bergs in flr ecrgile, alwaar
„ ik gehooren ben. Myn Vader was niet neer. zyn oud„ fte Zoon keerde my myn erfdeel uit naar zyn welgcvalieo.,
„ Men verzekerde tny, dat my veel meer toekwam; doch ik
wilde liever weinig ontvangen , dan tegen eenen Broeder
pleiten. I Iy verzogt my,, myn kapitaal undzich te mo„ gen behouden , beloovende my jaarlyks erne kleine rente
te zulie;n betaalen. Helaas ! niet lang hecic by dle rente
betaald: myn Broeder is geflorven, en de goederen myner
„ familie zyn in vreemde handen gekoomen. Niet lang leedt
„ het, dat zy, om de fchuid af te doen, my papieren aan
geen crediet verdienen , Asfignaaten , wier-„boden,i
waarde myn verzwakt gezigt niet kan leezen. Ik heb alles
antergelaaten ; en my veriaatende op de eeuwige Voorzienigheid , die my voor een oogenblik op deeze aarde wierp
om 'er welhaast van te verdwynen , die my uit de gevaa; ren dor veldflagen redde , en den ouderdom van zes -en„ zeventig jaaren deedt bereiken, fond ik in liet gevoelen,
dat zy, geduurende de weinige jaaren , die my nog ove,^ rig zyn, my niet zou begeeven. Mynen buuren wilde ik'
„ niet tot last zyn : allen hebben zy my lief, en zouden
mynenthalve zich bekrompen hebben. Konde ik hunne wel
waren arm. Ik ben over de Loire-„dean m?zy
, i getrokken , en heb door deeze vlakte van Forez mynen
,; weg genomen. Ik wil gaan zien of de Zwitzer/che ber„ gen
-
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., gen hooger zyn dan die van Auvergne. Door Jeeze plaats
„ trekkende, heb ik de fontein gevonden, heb ik dc Drink„ nap in 't oog gekrcegen; zy was van aarde; liet oor was
„ 'er afgebroken. Een toeval kon haar geheel doen bree„ ken, en 'er den reiziger van berooven. Ik had 'er een
,, van hout; ik zette die in de plats daar van. Ik wenschte
met den eersten weidoener eveneens te doen ; en ik meende voor een oogenblik ryk te zyn , door het gevoel
, van het vermaak van iets te kunnen geeven. Benyd my
,, dat geluk niet ; zoo zelden heb ik liet gefrnaakt! en 't is
het eenige, welk kan vergoeden, van de w- gereld te worden voorbygezien. Nan de aarden Drinknap weggeno,, men en de myne met hooggevoeligheid in de plaats té
, hebben gefield, voelde ik my verjongd, en met meer gemaks verhaastten zich myne fchredeu, toen uwe fiermne my
„ deedt ftilitaan.... "
Geduurende dit verhaal , het hoofd voorover geboogen ,
en myne oogen hebbende ter neer gefingen , verzogt ik in opregtheid des harten den Grysaart om vergiffenis. Ik dwong
liem tot het aanneemen van een' mastigen onderfland. Ik
verzogt hem terug te keeren , en zich voor etlyke dagen ,
voor etlyke maanden , in myne wykplaats te verpoozen.
By beloofde het by zyne terugreize te zullen doen ; doch
zints vier jaaren heeft by zyne belofte niet vervuld. llMisfchien heeft de dood zynen nederigen en edelmoedigen loop vol
koude der Zwitzerfche fheeuwbergen voor al--eindg,
toos zyne fchreden belemmerd ? Misfchien ook heeft by
inynen naam vergeeten, of de tafel van eencn,die hem durfde verdenken, niet zyne tegenwoordigheid niet willen verëeren? u Gy , aan wien by zich nog zou kunnen vertoonen ,
voldoet myne fehuld ! Onthaalt 1JINGE als eenen bloedvers
tt ant , als eenen vriend ! Biedt hein met eene milde hand
aan , niet liet zilver , waarvan de aanbieding zoo dikma: is
het hart grieft , maar den eerbied, aan de deugd verfchul-digd , en die befcheidene oplettendheden , welke de wellust
tier gevoelige ziele zyn en haar bemoedigen. Treedt nrri\*cp
op den fmallen en weinig bezogten weg te gemoet , die
uwen erfelyken grond omringt ! Ligt zult gy hem herkennen
nan zyne eerwaardige gelaatstrekken, aan zynen nooteboomen
jrandelftok , en vooral aan zyne gebrokene aarden Drinkaap.
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w.1ARNEEMINeEN OV7,ít DE InIYSIOGNOMIE DER DIE :EN.

(VoIge:ls den IIooglecraar

DAt JENTON.)

Dieren, zo teel ais de 1Teufbhen , hebben cone byzonD cdere
Phyfoguomie; dit nil zeggen, dat wy, de omtrek
gelaatstrekken der Men--kenvadrzlgitenmd
f'chen vergelykende, cone foort van zwakke gelykvormigheid
tiisichcn dezelve ontdekken.
Hoc ongeregeld deeze gelykvormigheid ook moge weezen,
dezelve is gcnoegzaa m , om , wanneer wy Dieren befclloui en, ons te herinneren aan cie denkbeelden van fehranderheid
of domheid , van zagtaartigheid of wreedheid , enz. welke
in ons opkomen by het zien van men;chen-aangezigten.
De trekken , welke onder de Dieren het meest veranderen ,
zyn die , welke afhangen van cie lengte der kaakenbeenderen , van de neusbeenderen , en de tnsfchenwydte tusfchert
de oogen; dezelfde trekken maaken een zeer merkbaar onderfcheid uit in de gelaatstrekken der Menfcllen ; en men
heeft beweerd , dat elk Mensch eene byzondere gelykvormigheid heeft tot Benig Dier , welks aart en neigingen dan
ook niet die van zodanig een Dier overeenkomen. Dusdanige hersfenfchiuumige denkbeelden zyn zo ongerymd , dat
men 'er geen befluit altoos uit kan trekken ; ten zy men
veronderftelde , dat, onaf hlangelyk van de gelykvormigheid ,
welke plaats heeft tusfchen de aangezigten van 1\7enfchen en
Dieren , 'er desgelyks eene foort van gelykvormigheid is
tusfchen de voornaamie omtrekken van derzelver Phyfiognomie: eene gelykvormigheid , geheel uitwendig, welke,
ten aanziene van de Dieren, niets bewyst , dan alleen her
beflaan van driften, ontttaande uit derzelver inflinct en maakzei; driften, welke vergeleeken kunnen worden niet de zodanige, die uit het dierlyk deel der Menfchen ontflaan.
De P11yfiognomie der Dieren , in deezen zin opgevat ,
valt den Schilderen zeer moeilyk naauwkeurig uit te drukken;
dit vordert den fynf'ien finaak in den Kunlienaar, en , ingevolge hier van , ziet men , dat liet mcerendeel der Schilderen en Tekenaaren , met naauwkeurigheid , de trekken van
een Mensch en een Dier kunnen treffen , fchoon zy teiTens
te kort fchieten in uitdrukking van het charaéter.
Minder zwaarigheids is 'er in Landfchappen, of algemeene
afbeeldingen van Dieren; de driften, welke vertoond moe ten worden, zyn klaar en duidelyk, en , te deezer oorzaake,
hebben de Schilders een groot voordeel , als zy Dieren verbeelden in een Jagt , of vegtende met elkander. Net is van
groote meesters alleen, dat wy enkel afbeeldingen van Dieren kunnen verwagten , aangemerkt in een (laat van f1ii ;cid
en
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en rust. Maar de zonderlinge verdienflen van dusdanige Rukken worden . door het gros der zodanigen , die zich voor
Kunstkundigen uitgeeven , over 't hoofd gezien; dewy} zy
nimmer de Natuur met aandagt gadelloegen , noch het uit
liet gelaat der Dieren in opmerking namen -drukeni;
als, by voorbeeld, de fchranderheid van een Vos, de vrees
een Hert, de domheid van een Zwyn , enz. —-agtihedvn
Men moet bekennen , dat wy veel meer getrofl^n worden
door een fchilderfluk , 't geen ons de fierheid van een Stier
verbeeldt , wanneer deeze zich verdeedigt tegen de woeste
aanvallen van een Hond , of de woede van een Wild Zwyn ,
door de Honden gewond. Desniettegenftaande is de houding
van een woedenden Stier, en van een getergd Zwyn, de uit
een gedwongen Raat, en wyd verfchiilende van-drukingva
den Raat van rust , waarin de Stier ons voorkomt als een
log — en het Wild Z^vyn als een dom , ongevoelig Dier.
Eene fcllildery , dezcive afbeeldende in den laatstgemelden
flaat, zon weinig verfcheidenheids opleveren ; fchoon dezelve zo noodzaaklyk is tot eene regtmaatige kennis van liet
character deezer Dieren. Cep dezelfde wyze zal de befchryving van een Dier , in een f}aat van rust befehouwd , alleen
belangryk weezen voor de waarneemers der Natuure , die
verlangen , haar in de diepfa fchuilhoeken na te (peuren ; dewyl zulk eerre befchryving aangemerkt mag worden als byitans
onaffcheidelyk gepaard gaande niet eene dor- en droogheid,
welke nimmer misten te mishangen aan allen, die enkel ver
zoeken, en verwaarloozen op vermeerdering en ver.--lustign

betering van kundigheden te denken.

Het is te deezer oorzaak e , dat fchilderyen met fchitterende
kleuren in 't algemeen behangen , en zelfs het fterk,t gczog
worden door die zich in de l:atuurlyke Historie oefenen
dewyl zy hun eene foort van vertroosting verfchaffen , ]vanneer zy geene afbeeldingen kunnen verkrygen , welke zeer
einar zyn , in vergelyking niet die wy hier boven bef'chreeven. Elk miniatuur , wanneer het voorwerp het zelfde is
wordt volgens de natuur opgemaakt, en naar de regelen der
kunst , door kunflenaars , die den aart van lichten donker verftaan. Integendeel is 'er enkel ééne uitvoerige fehildery, door een Schilder van verdienflen vervaardigd, n.'.1>e
tot een Modél dient voor alle de Copyen, daarvolgen,s ge
Blaakt; en men kan niet verwagten , dat deeze Copyen bedrbeid zullen weezen met die zelfde zorgvuldigheid als her
dorfpronglyke , dewyl de prys , daar voor betaald , zu
veel minder is. Dusdanige Rukken verdienen nogrlhai s td-^
xandagt niet van Liefhebbers der 1\' tuurlvhe Ju sonic; mac;
zy behaagen alleen door den fchitterenden glans der kleuren.
UET
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ZIET VINI{JE VRYWILLIG WEDERKEEIIENDE

IRET VINKJE VRVWILLIG WEDERKEERENDE TOT DEN GEVANGEN STAAT.

Myne Heeren , Schryvers der Xg. Vadesrl. Letteroe-

fenLig ert !

n het voorgaande jaar plaatfie Gy in liet Mengelwerk vart
IKanary1'ogel,
de Letteroefeningen een Stukje , getyteld de
om daardoor de bewyzen te vermeerderen, die
eigenzinnige

voorhanden zyn , om te betogen , dat de Dieren niet bloot
a Is werktuigen , of JiIachines , werken. Thans heb ik een
nader bewys van de wilsneiging der Dieren, dat men aan geen
In/linc?, naar myn oordeel , kan toefchryven. Zoo Gy het
tone plaats waardig keurt, zal ik het UI. opgeven.
In de maand Oétober van het voorgaande jaar, vloog een
Vinkje in een knip, welken ik in myn tuin had opgehangen ;
zynde een wyfje. ik hield het beestje, om andere vogeltjes
te lokken , in dien zelfden knip. In de eerfte dagen was het
diertje verbazend wild; doch dit bedaarde van tyd tot tyd,
en het vertoonde zich veel makker. Den tyd voorby zynde;
om van het vogeltje gebruik te maken, bepoot ik het te laten vliegen ; dan, daar de grond rondom met fueeuw bedekt
was, flelde ik dit uit, opdat gebrek aan voedzel geen oor
zaak van deszells dood zonde zyn, en fchonk eindelyk op
den io van deeze maand, op den middag, aan liet vogeltje
de veyheid. Spoedig verliet liet de woning, waarin het twee
en een halve maand had huisgehouden, en onder liet gefladig
roepen van link! Vink! vloog het in eene der hagen van demi
hof. Ik ging nu en dan eens vernemen of ik het vogeltje
hier of daar konde gewaar worden ; dan ik vernam niets van
hetzelve ; zoo dat ik vreesde, dat het reeds een prooi der Kat
gevogelte was geworden. Na het verloop van-tenofwild
vier ennaalen in den tuin zynde, hoor ik in een boom van
3nyn Buurvrouws tuin roepen Vink! kinkt! het geen door een
mannetjes - Vink, die in myn f al hing, be intwoord wierd..
Niet lang duurde het, of het vogeltje vloog in een der hooge boomen , die voor myn Coupel slaan, kwam fpoedig
op den grond, huppelde naar den (tal daar het de nachten
had doorgebragt , toen het in myn bezit was, vond daar zyn
oude huis, t. w. den knip, en deed alle pogingen , om zynr
voorig huis wederom te betrekken; doch dit was onmogelyk,
ivyl dat gefloten was. Dan, ziende de neiging van liet diertje, hing ik een vogelkooitje op met een geopend deurtje; en,
nadat myn Vinkje eenigen tyd in den (tal had rondgevlogen ,
verkoos liet gebruik te maken van dat geopend huisje , waar
ik het opfloot,` om het voor de Katten te behoeden; en nu-i
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is Iuyn befluit , om het te houden zoo lang liet leeft, of ik

liet verzorgen kan.
Ziet daar, Myne Heeren! is dat werken uit een flof elyk of
onftofi=elyk grondbegiuzel? Wie zal het eerfle flellenn? daar do
.*lof niet denkt. Is dit nu Machinaal, of niet vrye wilsneigingen werkzaam zyn? My dunkt zonder twyfel het laatfie. Is
dit nu bloot In%lincl , of is het een blyk van geheugen? ik
voor my zal het laatfle aan het fchepzeltje niet ontzeggen;
want, na verloop van vier etmaalen, vindt het myn huis , den,
hal, zyn knip en voorgaande woning weder; doet pogingen
om daar in te kooroen; dit aan hetzelve mislukkende, neemt.
het een andere in ; en, om kort te gaan , het verkiest by my
te biyven , en de verzorging, welke het van my en de mynel%
genoot, fchynt aan hetzelve neer te behagen dan de gefchonken veyheid. Een bewys , zoo het my voorkomt , voor
Gene onflofïelyke ziel in de Dieren, zelfs in de kleinfie Vo.
geltjes.
Ik ben
Myn Fleer!
UE. befiendige Leezer
A ...... 16 van Louwmaand 1505.
L K.

:

CELUI{KIGE ONTKOMING DER VROUWE EN DOGTER VAN DEN
GOUVERNEUR DER BASTIbIE, BY DE INNEEMJNG DERZELVE.

(Volgens EYRE's Obfe9•vations on Paris.)
p het gerugt dat liet volk in aantogt was om de Bastille
0
^/ aan te tasten , verlieten de Egtgenoote en Dogter det
Gouverneurs DE LAUNAY dat Kasteel, reeds vroeg in den mor
begaven zich na een Reflaurateur op de Noord--gen.Zy
.BCl.levards, waar zy , volgens affpraake , de eerfle tyding.

zouden ontvangen van het verdryven der belegeraaren; eenti

gebeurtenis, waaraan zy geen den minflen twyfel Ploegen
dewcyl men de Sterkte onoverwinnelyk hieldt.
Zy fleeten den geheelen dag in de angstvolle verwagting dei
koelst van eentin Boode, en wisten niet, wat van Chet agterblyven te maaken , toen een fchriklyk gefchreeuw haar in do
ooren klonk. Begeértg om de oorzaak te weeten , liepen zy
beiden met alle haast na de deur, wanneer liet eerfle, 't geen
haar oog ontmoette, een hoofd was, op een piek rondga
draagen. — „ Wiens hoofd is dit ?" vroegen zy beiden in
íénen adem. — „ Dit is het hoofd van DE LAUNAY ! " gaf
een fëhuwziende knaap ten antwoord. Hy voegde 'er by:
„ En konden wy zyne Vrouw en Dogter vinden , onze
; wraakneming zou vv1komem zyn. Maar wy zullen deeze

;

„

wel
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„ wel krygen, en haare hoofden desgelyks op een piek liee„ ken!" — Op het hoeren deezer woorden gaf de Dogter
een fchreeuw, en bezweem in de armen haarer Moeder. De
hoop , die het hoofd rondvoerde, veronderflellende dat dit
bezwymen enkel liet gevolg ware van het zien eens bebloeden
afgehouwen hoofds , lachte om die zwakheid, en ging heen.
Op het wederbekomen haarer Dogter verzamelde Madame
^E LAUNAY alle haare kragten , en, bemerkende dat niets dan
een fpoedige en welbedagte vlagt beider leeven kon behouden , fprak zy haare Dogter in deezer voege aan : „ Wy
hébbcn flegts één middel van uitkomst. — Ik moet n ver„ laaten. — Blyven wy te zamen , het vermoeden zal op„ waaken , en één onzer of wy beiden zyn verlooren. — Neem
„ deezen Ring — bewaar denzelven tot dat een Përfoon
„ komt, dien ik zend om u te zoeken, en u vraagt om den„ zelven te vertoonen. — Indien gy van my binnen vierëntwin„ tig huren niet hoort, zo befluit..... " — Meer kon zy
iiiet uitbrengen ; zy omhelsde haare Dogter, nam het aan
ging halfverwilderd ten huize uit.
-doenlykstafïchi,
De Dogter bleef alleen, in een flaat van ongeduldige ver
dagen en nagten , beweenende den-wagtin,ehl
dood van Vader en Moeder, toen, op den derden morgen,
een Man binnentraclt, en den Ring verzogt te zien. Zy vertoonde denzelven. — Hy verzogt haar , dat zy hein in
flilte zou volgen. Zy gehoorzaamde. — ffy bragt haar aan
eene koets , die ftondt te wagten ; en in tien minuuten bevondt zy zich in het Klooster van * * * en het volgend oogenblik in de armen van eene teder - liefhebbende Moeder.
-- Kort daarop verlieten zy Frankryk.

OORDEEL VAN MEV. M. w. MONTAGU OVER DE ROMANS.

foort van Romans,
ene
E
,
MoNTACu het
It
hoe veele nog blyven
voorfchyn:

betere
dan doorgaans ten tyde van
licht zagen treedt thans nu en dart te
cv.
dan
onderhevig aan de wel
firenge , dan gepaste bei ordeeling dier. fchrandere Vrouwe !
„ Alle decze foort van Boeken hinken aan 't zelfde gebrek, 't
„ welk ik niet wel kan verfchoonen , daar het znik Gene nadoe., lige ftrekking heeft. Zy hellen verdienflen in wyd buiten
,,. het fpoor hollende driften; zy moedigen de jeugdige Lee„ zers en Leezeres:én aan, om op onmogelyke uitkomften te
hoopen , die hun zullen redden uit ale ongelegenheden
waarin zy verkoozen zichzelven te werpen; verwagtende
Erfinaakingen veil onbekende Bloedverwanten, en hulpe
van edelmoedige Bystanders van deugd, die zich in onge„ tegenheid bevindt: doch welk alles zo min plaats heeft in
., de natuur, als de fchatten in ecne Toververtelling."

Ti

MENGELWERK',
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

REDENVOERING, OVER DE DWAALINGEN IN DEN
AANLEG EN HET BELEID DES LEEVENS.

(Vervolg en lot van bl. S.)
nbefrendigheid is veelvuldige maaienoorzaak
III.\ van mislukken in de groote belangen des leevens. De bezigheden der menfchen in de buvgerlyke za-.
menlecving zyn verfcheiden. Zv, die geen erfgoed van
hun gellacht bekomen hebben, ^'t welk leun, om zo te
f reckon, onafhangelyk van anderen maakt, (en dit is
zeer verre het grootfee gedeelte) moeten noodwendig
Bene keuze doen van eenig beroep ter kostwinninge.
Zulks moet gefchieden in den vroegen leeftyd , eer de ge
neigingen geheel gevestigd zyn. Naderhand-artheidn
zal mogelyk de perfoon , dus tot eenig leevensberoep bepaald , ontdekken , of wannen te ontdekken , dat 'er
onaan enaame omflandigheden mede gepaard gaan. Hy
verbeeldt zich, dat zyne talenten verkeerd geplaatst zyn;
dat dezelve in een anderen kring beter zouden faagen.
Dusdanige denkbeelden baaren een tegenzin in zynen
leevensfhand ; de pligten , daaraan verbonden , vallen
mocilyk. Hierdoor is een hinderpaal geflaagen tegen alle
uitfteekenheid in liet duslang waargenomen beroep : want
niets gaat vaster , dan dat geen mensen groote vorderingen zal maakera in een beroep, 't welk hein niet behaagt. Wanneer finaak en genegenheid vervreemd zyn,
van de taak onzes beroeps , wordt het een moeilyk ,
verveelend werk, en het gevolg is verwaarloozing.
'Er is , overzulks, groote reden, om alle inboezemingen, welke ftrekken om ons van dc eigenlyke voorwerpen onzes beroeps af te trekken , tegen te gaan. liet
is doorgaans een valsch licht, 't welk ons aftrekt van.
het eenvoudige en rechte pad, waar de Voorzienigheid
on'
0
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onze GeleidPter is, en op de bypaden vol gevaars doet
omzwerven. „ Gclyk een vogel is , die uit zv n nest
omdoolt , alzo is een man , die omdoolt uit zync
plaatze."
Weinige menfcl.en zyn bedeeld met die buig, aalnheid
van bekwaamheden , dat zy zich , met tenen gelukkigen nitliag , kunnen fchikken naar cene bexigb id, tot
welke zy niet vroegtydig gehouden en waarin zy ais opgekweekt zyn. De proeve valt doorgaans flut uit ,
zelfs ten aanzienc van de eigene gewaarwordingen des
ondcrneemcrs. Hy ontdekt onvoorziene oorzaaken vair
kwelling en telcuritelling , waar by vermeende niets anders te zullen ontmoeten dan genoegen en cïn allergelukkigst flaagen: de wakkerheid, waarmede by heeft
aangevangen, verflaauwt, en by zinkt neder in wcrkeloosheid en onlust.
Daarenboven zvn de menfchen geneigd om gcee c voor
deelige gedagten te vormen van Ilan, die zidik ceoe veelgewaagde verandering niaaken; en zelden telen zy ver
zelfs op die begaafdheden, welke zy voor dien-trouwen
nieuwverkoozen lecvensfland bezitten. in deezer voege
wordt een groot gedeelte des leevens verfpild in angstvallige poogingen, om datgeen te verwerven , 't geen
misfchien gemaklyk zou te bekomen geweest zyn, door
een flandvastig volharden in het eerst aanvaarde.
Maar, fchoon de onbeftendigheid een mensch niet ze
verre vervoere als in het gefchetfie geval , dezelve is ,
in alle haare trappen , hinderlyk aan het welfaagen of
uitmunten in Benig beroep. Over 't algemeen is 's nienfchen geest zodanig gesteld , dat niets , dan eene gezette aanwending van onze bekwaamheden tot oenig hoofd
heilzaams-doel,nzivt aerkIyn
hoogte kan opvoeren. Menfchen , die veelt voorwerpen , ten zelfden tyde , op 't oog hebben, volvoeren
zeldzaam één derzelven in volkomenheid. „ Onbelcn„ dig als water, kunnen zy niet uitmunten." Zy mogen, 't is waar , bewonderd worden wegens eene menigte van fchoonfchitterende bekwaamheden; doch men
vindt de zodanigen , in de wcezenlyke bezigheden des
leevens, over 't algemeen, befluitloos, beuzelagtig en
onnut voor zich zelven en anderen.
IV. Verkeerde Nayver is menigmaal een bronwel
taan verdervend mislukken in het Leevensbeleid. I -Iet
verlangen om uit te fteeken , in een of ander opzigt ,
ver-
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Vertoont zich niet de cerí'e glinfteringen van het rede
vermogen. Terwyl de lichaamskragten zich vor--magti
men , heeft de Natuur wyslyk den mensch een nayver
ingeltort , ten aanziene van alle die oefeningen , welke
medewerken tot den groei en betoon van werkzaamheid. By den voortgang der vroegíte opvoeding worden mededingingen van tenen voordeeligcr aart opgewekt , welke menigmaal vlug- en wakkerheid geeven ,
die in eenzaamheid nooit zouden plaats gegreepen heb
Doch 'er is een hafhlyk tydperk in het mensch--ben.—
lyk leeven , waarin de fileaak gevormd wordt tot liet
najaagen van liet groote en goede , of zich wendt tot
het laage, ílegte of beuzelagtige. Zulks valt doorgaans
in op den tyd , wanneer de mcnsch , van de tea els
der vroeg11c opvoedinge ontllaagen, zich in den rc,)ea
hoop des mmensciidolns begint te mengen ; de zetion
de grondregels en den heerfchénden thma:k der tyden
op te merken. Door de indrukken , alsdan gemaakt ,
zal het volgend Character eigen: artig gevormd worden;
en ach ! hoe menig een veelbeloovende bloem werd als
voor altoos bedorven ! Die geest van ondernee--dan
ming , welke, onder een goed befluur, een prikkel zou
geweest zyn tot liet najaagen van voortreflyke hoedanigheden, door een verkeerd voorbeeld en valfchen nayver aangevuurd , wordt een beginzel van mededinging
in ondeugd, en leidt op tot het kwistig aankoopen vare
overtolligheden , tot onbepaalde uitgaven , tot valsch
mnoedbetoon , beestlyke onmaatigheid , onbefclioftheid
en . vermetel fpotten. Zodanig zyn de charac^ertrekken
van 't geen verkeerde Nayver zoekt , en waarin, hoe
ongelooflyl: het moge voorkomen , veelera , die , uit
hoofde hunner talenten en opvoedinge, cieraaden des
Menschdoms zouden hebben kunnen weezen , hunnen
éénigen roem Rellen. Ilet beduidt niets , dat zy van
braave Voorouders aftammen , dat zy groote goederen
bezitten , dat zy , als 't ware, beftemd zyn, om met
de aanzienlykílen des lands te verkeeren. Zodanige
onderfclieidingen letten zy niet op , als hun voegen
Maar van gevaaren, zonder eenige beweegreden van-de.
gezond verfland, te braveercn, van groote feesten vol
onmaatigheids , van ftoute en belachlyke daaden , niet
verfmaading van alle orde en welvoeglykheid , ja, van
hunnen gemeenzaamen ommegang met de !noodpion en
llegtften onder het ntenschdom, fprecken zy el de eer

D a

en

4$

OVER DE DWAALINGEN IN DEN AANLEG

en liet geluk hums lecvens ! -- Denkt iemand , d,^t
decze chara&rbe chryving overdrecven is , ik evil met
hem in geen gefchil traden. Ik zou enichen overwonnen te worden. Pinar , dcwyl 'er , ten minflen ,
Benige waarheid is in de gegeevcne beíchrvving van
deezen verkeerden Navver , heb ik dezelve moten ver
als een voorbeeld van den A'oopprvs in de hand-meldn,
eens zots, om ws/ieid te koopen; doch olie 'er geen ier
en daardoor alleen de maats zvner-fandtoehi,
Dwaasheid te meer opvult.
V. Wanvoeglyke Verbintenisfen vernielen dikwyls liet
nut en de gelukzaligheid dus leevens. 1>ce_ze bekrag;tigen de bedriegeryen der driften, en bren;roen liet haare
by tot de beweegreden van valfche.z Navver. Dat de
mensch gevormd vordc door liet Geze(icliap , waarmede by verkeert , is een algemeen erkende grondregel.
„ IIv , die met den wyzen omgaat • zal wvs , maar die
„ der zotten metgezel is , zal verbroken worden."
Van dc cerfle Kerke verbintenis , welke men vormt,
neemt het character iets aan , 't geen veelal leevenslan
byblyft. Ontelbaar vecle zyn de wegen , langs welken
vertrouwen en gemeenzaamheid met iemand ongemerkt
dezelfde wyze van denken en handelen inboezemen. De
raagheid, de wellustigheid , de onf'andvastigheid, de
verkeerde najaagingen onzer metgezellen , doen derzelv er beíinetting op onze zielen zo zeker en zo vast Liceven , als de pest , in 't zelfde geval , onze lichaanlen
zou aantasten. Van alle Vriendfehapsverbintenisfen is
allermeest , in dit opzigt , te vreezen , de verkeering
niet een geestig en aartig fegten. Dceze ondermynt elk
beginzel van deugd; en , onder liet masker van acogenaame hoedanigheden, wordt de geest vervuld niet een
gezetten afkeer van alles, wat ernftig en goed is. Zeldzaam , in de daad, misfen verhaaste Verbintenisfèn, van
welk tenen aart ook , valftrikken en belemmeringen
te wveezen , ten opzigte van de volgende leevensbezigheden. Jonge lieden hebben maar weinig geleerd de
Charaáers te onderfcheiden; zy worden ligt door Iclioonen fchvn bedroogen , en door de aantokhelingen van
uitwendige genegenheid : maar onder dien mantel kan
een lange en flegte geaarthcid fchnilen, en een hart ,
(lat op bederven uit is. — Verre zy het 'er af, das ik
een gc adig wantrouwen der jeugdige gemoede ren anti
willen inboezemen i eitenipoori yvmt >ulrea guett
,als-
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aasdan een onn:tttinrlvh en niets goeds bcloovend voor
eerre zekere meate van behoedzaamheid-honme.Da
in het aangaan van l'crbinitenisfen is volI}reht noodzaak
indien w y onze deugd, geluk en goeden naam -lvk,
niet in gelbiag gevaar willen f ellen.
Daze opmerkingen pasfee zo wel op dc Licfdesverbintenis(èn tosfèl en (le Sexen, als op andere. Voorzigti beid ten deezen aanzicnc is zeik noodzaakly: r dan
ten opzigte van Vricndfcliap. Ilet treeden in het Echtverband , 't geen alleen door den dood of huwelyks.
felteiding kan verbroken worden, is een allerbelangrykfie leevensftap. Hoe veelgin hebben zich te zeer ver
bekoord ! I foe valen -hast,,doruielv1:fn
wier vooruitzigtcn zeer veel beloofden , r,l eenmaal
door Bene verkeerde keuze , zich gedompeld in veragting, verlegenheid en behoefte!
In dcezer voege heb ik getragt Benige van dc oorza;: ken aan te wezen, die de menfchen doen mision in de
verkryging dier leevensvoordeclen , welke hunne begaafdheden en omilandigheden hun fcheenen te belooven.
Denken zommigen, dat de waarneemingen , welke ik
ten deezen opzigte in 't midden gebragt heb , meer
naar Wereldlyke dan Godsdicnflige Wysheid iinaaken
den zodanigen dient ten antwoord , dat (le gcitmannen
valílrikken , door my vermeld , zo wel heilloos zyn
voor onze eeuwige als voor onze tydlvke belangen.
Want daar „ de Çodzaligheidtot alle dingen nut is , hebbende de beloften des tegenwoordigen en toekomen, den leevens ," zo zyn de gc iartheden en g^ílcltenisfen , tegen Godzaligheid aangekant, even verderílyk in
beide de gevallen. hlv , die zore draagt om de gezette valfirikken te vermyden alleen om zyn tvvd1vk belang, heeft zyne belooning hier in de hoogagoog zvner
n.cdcnientchen , en liet waarichynlyh welflaa ;cn zyner
tvdlvke najaagingen ; by is, gelyk Wsus van den enregtraarrligen Rentmeester verklaart , „ wys in zen ge„ hackte," en in zo verre te pryzen. Maar gaat by
niet verder; heeft by geen ier/land om de Wysheid te
koopcn , die tot zaligheid dient ; dan luidt ten zenen
opzigte veríchriklvk de vraag : „ well, voordeel heeft
„ de mensch , fehoon by de gcheele wereld wanne, en
., 1'chade lyde aan zyne ziele ?" — Christeaen ! wy
hebben Bene hoogere beflemming; en daar naar te flree,
ven, is onze duurfle pligt, ons hoogst belang.
D3
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ERNSTIGE BESPIEGELINGEN BY DEN AFLOOP DES
JAARS

X1D000IV. (*)

Z, oo is dit Jaar al weder afgelopen met al de gebeur®J tcrnisfen , welke voor dit tydperk beftemd waren.
Dezelve leveren een nieuwe fchakel op voor de Jaar
Eeuwen , maar leverden tevens een onafge--boekndr
broke fchakel van rampen , waaronder een groot deel van het met schdom zugt. De verfchrikkelvke, doodelyke Koorts , welke zich voorheen by Philadelphia en
Benige weinige plaatzen in Noord -America bepaalde
heeft zich ook tot in Europa uitgebreid. De voor
Zeehavens van het gefolterd Spanjen-naliebojd
hebben derzelver verwoestingen moeten ondergaan; de
Poophandel is belemmerd, de Zeevaard gellremd , de gemecnfcllap afgefneden , de inwoners zyn haare dachtoffers geworden, of moesten, in algemeenen rouw ge
hun leven-dompel,invrtwyfgdosanre
ilyten. Gibraltar en Liver ao moesten het ook bezuuren. Geheel Europa wierd ontrust , en gedrongen tot
het nemen van onaangename maatregelen. Welke akelige tooncelen openen zich hieruit voor de toekomst ,
en manken ons bevreesd voor Bene nieuwe Ziekte , er
dan de Pest waardoor Europa voorheen telkens-ger
geteisterd wierd. Elk , die een menf'chelyk gevoel
heeft , beklaagt den ongelukkigen toefland van zulke
lyders. Vuige Staatkunde alleen, die Hechts op eigen
belang_ rekent , ontziet zich niet , deeze rampen door
roof en bloedílorting te verdubbelen. Wel verre van
den algemcenen regel op te volgen , waarin de nieuwe
«%ysgeeren alle plichten der zamenleving willen bevatten , maar die liet Christendom voor agttien Eeuwen
reeds heeft ingefchcrpt, verbreekt zy het algemeen aan
recht der Volken. Zonder cenigc verklaring-genom
van oorlog, valt zy op de fchepen en bezittingen aan.
Spanen moet zyne fchatten en manfchap voor zyne havens zien overrompelen en wegflepen. Dat men vry
zich bemocije om de Heidenen met de Leer van- CHRISTUS
bekend te maken ; zy, die dezelve belyden , ontzien
zich

(*) Door tocvnllige omfiandigheden is ons dit Stukje, van
eene eerwaardige hand, eene maand laater ter hand gekomen.
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aich niet , erger dan Heidenen en Barbaren te handelen. Zulk een weder -rechtelyk spoor haat Engeland
bv herhaling in. Het maalt den Oceaan, die aan alle
Volken gcmc n is • voor ail, Volken onveilig; het mis
macht op zee , íchoon liet-bruiktzyncov_wg?e
door J"-nzrkry,k met een inval, langer dan een jaar, bedreigd wordt. -- Ter vyl gausch Europa het oog op
cíe uitkomst van dcezen Beduchten Oorlog gevestigd
houdt , of in deuzelven betrokken is ,beidt 7r„:zkri'k
zyne macht vain tvd tot tyd uit , en maakt zich `te
land ontzettend voor alle zyne nabuurcn. Door vecle
hluedige tooneeicn en herhaalde omwentelingen gcichud,
heeft het den honinglyken Throon omvergeworpen, en
dc Crdelvkc opvolging vernietigd , om dezelve door een
erlelyk 'Kcizerdoni te doen vervangen. Daar wisselt
enen alle zorgen en zwaarigheden niet vrol.yke Feesten
en overkostha•e plechtigheden af , welke door de tegenwoordigheid van den Roomfchen Kerkvoogd, die al
zyn invloed niet dc belydenis van het Christendom by
liet Franfche Volk fcheen verloren te hebben , nog
plechtiger gemaakt worden. DESSALINES , intusfchen ,
aan 't hoofd van zyne mede -negerflaven , trotleert de
macht van de groote Natie , voltooit liet begonnen
-

werk Van TOUSSAINT DE L'OUVERTURE , verdryft zyne

meesters van het uitgeftrekt St. Domingo , wreekt de
gelede mishandelingen met de woede van een getergden
tyger, en werpt zich tot een onafhankelyk opperhoofd,
-- tot Keizer op. Zie daar een nieuw Ryk gef'cicht ,
een goed gedeelte van dc inwoners van Africa door
IEuropeiianf he handelaars enn zeelieden van tyd tot tyd
naar America ov;rgevoerd, en tef?ens een nieuw roofiicst gevestigd met oogluiking van 1Jriitw jan , onder
begunfliging van baatzuchtige Americancn , het geen
in de gevolgen tot een geesfel der Volkplantingen ver
kan in de nieuwe \Vaereld , geluk Alg/eis en-ftrekn
Marecco in de oude. Zoo worden de onheilen , zoo
worden de gewelddadigheden der vorige Eeuwen , in
deeze onlangs aangevange vernieuwd, en dè rampen van
het Inenschdom fehynen alle- wisfelingen des tvds te
verduren. Mogten wy Nederlanders met een bedaarde
aandacht alleen deeze noodlottige onheilen en woelingen van verre aaufchouwen , en alleen niet een mede
deel nemen in het lot van een lydend-lydenhart
^renschdom ! Dan helaas! wy worden met onze ranke
D4
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ki^i in den onfluimigen oceaan, — in den ILirm onwillig mcdcgefleept. Een korte , al te korte, een bedriegelyke Vrede was voor onze ademfcher pende Zeevaard en handel veel erger , dan een voortdurende
Oorlog. Onze Kooplieden hervatteden de kans met een
.onverbeeldelyken moed maar zy wierden ras het flachtof;er van trouwloosheid en geweld. Onze Volkplantingen zyn op nieuw overrompeld. De bronnen van
welvaard zyn op nieuw geftopt ; terwyl aanhoudende
drukkende, door onze Voorouderen nooit beleefde Hef
geldkist van den Burger tot aan den bodem-finged
ontledigen : — terwvl duurte van alle levensmiddelen ,
gebrek aan werk, flilfland van Fabrieken, opfchorting
van grote en kleine Visfcneryen , velen tot den bedclzak verarmd hebben. 8 1Vlyn Vaderland! hoe laag zyt
gy gezonken! waar is uw oude roem , uwe Vrylle.id,
uw welvaard , uw verholen ? In zulk een toefland zyn
ivy dit Jaar weder ingetreden. De vooruitzichten zyn
voor ons nog even duister. AVy wagten naar Vrede ,
maar 'Cr is niets goeds, en echter wy kunnen het met
pompen niet lang meer boven houden. Naar den mensch
íchynt onze rèdding onmogelyk. WV at dan ? zeilen wy
den moed geheel opgeven ? Laten wy doen , wat wy
kunnen , om het fcheepje in behouden haven te brengen. Wv zagen in deezen tyd zon vee;c zaken gebeuren, welke wy te voren als volftrckt ongeloof baar zou
verworpen hebben. Laten wy dan niet zeen -den
het is volftrekt onmogely k! maar ons oog op Hein vestigen, die Volken en Vorflen beftuurt — tot Hem onze
toevlugt nemen, die ons redden kan door zyne Goddelyke tusfchenkomst , aan welke wy den oorfprong en
voortduring van ons Gemenebest tot op deczea tyd te
danken hadden.
E.
„
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WAARNEEMING, AANGAANDE HET GEBRUII. VAN DEN
MOSCHUS, IN STUIPTRERRINGEN . Door den

Heer GEBEL, Med. DoEtor te Fsrankenflein.
ommige Schryvers over de kratten der Geneesmiddelen verzekeren, dat Mofchus, tot de hoeveelheid
van een grein ingege.even , even veel vermag , als drie
of vier greinen. Dat deeze ftelling geheel onwaar is ,

Z

zal ik door het volgend voorbeeld aantoonen.
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In het jaar I7 fp vti-ierd ik geroepen by het zeventien
maanden oud Zoontje van den Heer v. AV. , een íferk
niet de Pappot opgebragt IKind, 't welk, nu geduurende twee etmaalen , by herhaaling , door epileptifelie
krampen was aangetast geweest. Eer ik by het Lydertje kwam , had men reeds gebruik gemaakt van fpecervachtige l\'ryvingen over het onderlyf, gelyk ook van
Klysteeren uit Valeriaan : terwvl men de Zinkbloeme«.
inwendig, doch alles zonder oenige beteríchap, had gebruikt. Geduurcndc 5 of 6 vierendeel_s uurera bleef het
hind vry van luipen; doch wanneer dezelve eens aankwamen , hielden zy aan geduurende d, 6 of io minuten. Niettegenstaande het naauwkeuri st onderzoek ,
bctrel ende alles , vat was voorafgegaan , kon ik gccnerleije lichaamelyke oorzaal. ontdekken : zynde het
Kind, volgens getuigenis der Min, tot op het aankomen van dit toeval , heeds in alien opzichte velvaarende geweest. Allecnlyk ontdekte ik toevallig , na het
afloopen deezer ziekte, dat neen, om het fchrvnen te
beletten, dc ronde half ontvelde plaatzen der Lasfchcu
met Loodwit had belirooid ; 't geen men my, iclioo^i
't voorzeker zeer nadeelig is , als , naar (Ie gcdagtcn der
Min , eenti nietsbetekenende zaak , niet cans had gezegd.
Daar de ziekten der Kinderen ligt in een afihenifcheii
toelHnd overgaan , en het toeval thans reeds twee etmaaien had aangehouden , begreep ik , dat ik met prik
middelen moest werken ; waarom ik gebruik-kelnd
maakte van .Kruiderha den met \Vara, en van Klvsrceren
uit Peoniewortels , waarby ik inwendig voegde het afivisfclencl gebruik van de verzadigde Potasch-ohlnsfing
en van de eenvoudige Tinétuur van I Ieulzap; zodanig,
dat het eerfle gegeeven wierd van 4 tot io druppen,
en het laatfie van i tot a druppen. Hiermede hield uien
aan geduurende a4 vuren , zonder echter eenige beter
te befpeuren ; 't geen say deed befluiten . Bene-lèhap
niostert-pleister op dc maag te leggen , en inwendig den
f1. %maan, met kleine giften Ipecacuanha, te gebruiken
dan onder het aanwenden van decze middelen kwamen
de ftuipen alle kwartiersuuren weder. Dusdanig hield
deeze bekommerende tooi and des Kinds aan, geduurelndc vier etmaalen, tot groote finert der aandoenlyke Moeder en der omf'canderen; fèhynende het ook, dat het toeval niet den dood zou eindigen. Thans viel il, op de
gedagten , om eene proef met den 11:7ofc,'aas te racemen ,
ver,
-
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van welken ik alle noren een grein vorn fchreef, waar
ik gedut rende vier zeuren aanhield. Gecnerieije-med
beterichap bcíjpcurennde , haf ik dit middel tot twee
greinen , waardoor de aanval eerst na twee toren wederkeerde. Door dit goed gevolg flouter gemaakt, gaf
ik , ten tvde dat de aanval fcheen wederom te zullen
komen , vier greinen Mofchus in eens ; waardoor de aanval der íluiptrekkingen verhinderd wierd. Na verloop
van oenige vuren , fcheenen de íluipen nogmaals te xvillen hervatten; doch vier greinen van dit middel, voor
dc tweede keer gegeeven, verhinderden zulks ten vol
len , met dit gevolg , dat het toeval niet wederkeer
waarop de geneezing met een zapt versterkend mid--de;
del wierd beflooten. Vervolgens wierd liet Kindje door
verfcheidene uitbottingsziekten aangetast, doch zonder
dat zich ooit wederom iets íluipachtigs openbaarde.
-

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN GEWOONEN
MAKREEL.

(Uit SHAW'S General Zoology.)
e gewoone Makreel, die uitneemend fchoone Visch,
is een inbooreling en bewooner van de Europifche
en Imericaanfche Zeeën. Doorgaans vertoonen zich die
Visfchen op bezette. tyden , zwemmende in zeer groote fchoolen, aan byzondere kusten. Derzelver groote
verzamelplaats fchynt binnen den Poolcirkel te weezen, waar dezelve zich onthouden in ontelbaare menigte , en grooter dan ergens elders grocijen. Men wil ,
dat zy daar in ruimen overvloed hun geliefdite voedzel
aantre?'en, voornaamlyk uit Zee-infeccen beílaande, daar
in grooter overvloed , dan op warmer Breedten , voorhanden_. Geduurende de flrengheid des Noordíchen
Winters, zegt men, dat de Makreel in zagten modder
ligt onder de onmeetlyk dikke ysvelden, die de kusten
der Poollanden omringen, waardoor zy genoegzaam befchermd zyn tegen de ftrengheid van de vorst. Men
gelooft in 't algemeen, dat de Makreel, by liet weder
keeren des voorjaars , in verbaazend groote fchoolen ,
die ettelyke mylen in de lengte en breedte haalcn, uittrekt, en de kusten van zagter lugtflrceken bezoekt ,
om
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om daar kuit te fchieten. Den weg , dien de Makreelen neemen , Relt men bykars dezelfde te weezen, als
dien de Haring houdt. 1 usfchen Ys/an d en Noorwegen
heen gaande, en na het noordlyk gedeelte van Schotland
trekkende , begeeft zich een gedeelte na de Baltifche
Zee; terwyl een ander gedeelte lacer afzwemt, en door
de Straat van Gibraltar in de Midc/ella;,•dfche Zee komt.
Deeze lange omme - en uit-tochten van den Makreel,
zo wel als van den Haring, fchynen tegenwoordig groot
getrokken te worden. Men oordeelt het-lyksintwfe
veel waarfchynlyker , dat de fchoolen van Makreclen,
die, in zulk eerie verbaazcnde menigte , rondsom de gemaatigde kusten yen Europa zwemmen , in den Winter
zich daadlyk op geen zeer verren affland bevinden, en
zich in Benen zatten modderigen grond verbergen, waar
zy den Winter in een Praat van gesocYoosheid of flaap ver
Uit deezen Praat worden zy opgewekt door-blyven('`).
de koesterende lentewarmte , en •herl rygen allengskens
hunne voorige ]cevendig- en vlugheid. By derzelver
eerst te voorfeb; n komen, heeft men ontdekt, dat de
pogen deezer Vislchen zeer duister zyn , en als met
eene Poort van flym overdekt , die met het verzagtend
jaartaifoen afneemt , wanneer de Makreelen zich in derzelver geheele volkomenheid en kragt vertoonen.
De doorgaande lengte van den Makreel is van twaalf
tot vyftien of zestien duimen ; doch in de Aroordfche
Zeeën vindt men ze, nu en dan, veel grooter,•en onder de Makrcelen op de E,2ge fche kust vindt men 'er
enkele , die de gewoone grootte verre te boven gaan.
Uitmuntend fchoon is deeze Visch van kleur ; het
bovenfte gedeelte , tot aan de zydllreep , is heerlyk
donker blaauw , gepaard met een wisfelenden groenen
gloed , en getekend met veele zwarte dwarsflreepcn ,
die by de Mannetjes vry recht loopen , doch by de
WVyfjes fchoon gegolfd zyn ; de kaakcn, de kieuwendekzels, het onderlyf zyn van eene heldere zilverkleur,

met
(*) I Hervoor brengt de Graaf DE LA CErèDE het getuigenis
by van een ooggetuigen, te weeten den Heer PLEVILLE DE PELEY , die, omflreeks de kusten van Had/ons Baai, den modder waarnam op den boden van eene kleine heldere ondiepte,
omkorst niet het ys op deeze kusten, geheel bezet door de
flaarten van Makreelen, daar in zittende tot op omtrent drie
deden van derzelver lengte.
-
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roet een aiwisfelcnden goud-groenen gloed langs de zvden , die doorgaans in de richting van de zy-dílrecp ge
een ry donkere vlekken ; de fchubbcn-merktzyn
zyn zeer klein , langwerpig en doorfchyncnd; dc beentjes van de valfchc vinnen zyn final , en vvf in getal
zo boven als beneden. Het gehecic niaakzel van den
lM'Iakreel is fraai, en wordt dezelve voor een der fchoonitc Visfchcn van Europa gehouden.
De verdienfle van den Makreel als een cetbaaren en
fniaahlvl:en visch is algemeen gevestigd , en het is een
dier visíchen , welke ten dee.zen opzigte den roem in
een lang verloop van eeuwen behouden hebben. Iloog
was dezelve in agting by de Ouden , die 'er eene byzondere fans van vervaardigden , onder de Poneinen bekend niet den naam van Garum, genaakt door den visch
te zouten, en , naa zeker tydsverloop , liet water 'er af
te tappen. Deeze toebereiding, certyds zo gezogt, is
lang uit den weg geweerd door liet invoeren van t1nclio;isch ten zelfdcn einde.

HET LEEVEN VAN DEN BEROEMDEN HANDEL.

een der grootfte Muzikanten, die immer leefden , wicrdt gebooren te
Halle, in den Opper-Saxirchen Kreits, den 24 February
1684. Zyn Vader was Genees- en Heelmeester in die
Stad. Aan het Hof des IIertogs VAN SAXEN -WEISSENFELS ontbooden zynde , voerde by zynen Zoon derwaarts , die thans in zyn zevende jaar was. Op dien
ouderdom hadt HANDEL ongelooflyke vorderingen in de
Muziek gemaakt , en geenen anderen leermeester hadt by
gehad , dan de natuuriyke neiging , die hem onwederftandelyk tot deezc fchoone kunst aanzette. Intusfchen
zullen wy niet alle de wonderen overneemen, welke de
overlevering aangaande HANDEL's jeugd vermeld heeft.
Men verhaalt, dat by, op den ouderdom aan vvf of
zes jaaren, zonder eenige onderrigting, op verídeiden
fpeeltuigen vey wel fpeelde; dat zyn Vader , die hem
voor de Regtsgeleerdheid halt be!Iemd , van de drift
fchrikte , welke zyn Zoon voor de Muziek liet blyken ,
en dat by, om in zyne geboorte eenen finaak te ímooren , die met zyne bedoelingen :treedt, verboodt, dat
zy.
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zynen Zoon eenig fpeeltuig onder de oogen wierdt gebragt. Nutloos waren die behoedmiddelen ; de jonge
HANDEL , door liet inftinkt ovenccerd , vondt , zegt
men, het middel om zich van eerre kleine klavecimbel te
voorzien , welke hy op eenc heimelyke plaats van het
huis verbergde, en waarop by zich alle nachten oeffende , terwyl alles Iliep. Dit alles is eenigzins onwaar
Wat hier van zy , het lydt geen twyfcl -fchynelk.,
dat HANDEL'S talenten vroeg ryp waren , en dat zyn
vernuft, zints zyne vroeglte jeugd, zich openbaarde.
Minder was de jonge HANDEL in zynen fmaak voor
de Muziek bepaald , aan het Hof des Hertogs VAN
SAXEN -WEISSENFELS ; men Rondt hem toe, nu en dan
op liet Kerkorgel te ípeelen , naa dat de Dienst geëindigd was. De Hertog, op zekeren dag , toevallig hem
gehoord hebbende, vondt iets in zyn fpeelen, 't welk
hem trof, en vraagde, wie de Muzikant ware, welken
hy niet kende. Vreemd hoorde hy op, toen hy vernam
dat het een kind van zeven jaargin was ; hy ontboodt
hem by zich , bewonderde een zoo dierbaar talent, en
wilde hetzelve aankweeken. De Vorst bragt HANDEL'S
Vader onder 't oog , dat het onregtvaardigheid en wreed
zich tegen ecne zoo klaarblvkelyke roeping-heidwar,
te verzetten , en zoo ongemeene ge chiktheden te willen uitblusfchen. Hard viel liet den Vader, van zynen.
Zoon een Muzikant te maaken ; niets anders zag hy
in die foort van werkzaamheid , dan een beroep , van
weinig aanziens in de waereld , en 't welk flegts een
ongewis bef'aan beloofde. Eindelyk , enter, gevoelde
by , dat dc neigingen der natuure niet ligt verbroken
worden ,en dat hy, zynen Zoon tot de bedeffening der
Wetten willende bepaalen, waarin hy een' tegenzin hadt,
van denzelven een flegt' Regtsgeleerde zou manken , en
alzoo de vorderingen zou vertraagen, welke by in cone
kunst , waarop liy gefield was , zon kunnen maakgin
en tot welke zyn fmaak hem vroeg of laat zou doen
wederkeeren.
Naa eenige maanden aan liet Hof des I-lertgs VAN
SAXEN vertoefd te hebben, keerde de jonge HANDEL. na
Halle terug. Zyn Vader besteedde hem by den Organist derI-Ioofdkerke,znci -rAU genaamd, die oenigen naam
hadt. Welhaast vondt HANDEL zich in flaat, om zynen
Leermeester te vervangen; van hem leerde hy de begin
zels der Harmonie , en by maakte zulk een goed gebruik
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bruik van zyne lesten , dat hy op den ouderdom van
negen jaaren de Muziek vervaardigde, die in dc Hoofd
kerk moest worden uitgevoerd.
HANDEL verliet zynen meester , toen by van hein
niet meer kon leered. In den jaare 1695 zonden hem
zyne Ouders na Eerly;z, alwaar een nabc{iaande woonde.
De Opera dier Stad was thans vermaard ; door dc wc1daadigheid des Konings van Pruisfen (Grootvader van
FREDERIK DEN II) wierdt dit Tooneel bekostigd , en
]let wierdt door Muzikanten van de grootile verdienften
beftuurd, door 's Vorltcn gunstbetooningcn, een vriend
der Kunften , uit I,JJie derwaarts gelokt. BUONONCINI
en ATTILIO waren aan hun hoofd; de eerlle bezat meer
gefchiktheids voor het zamenflellen (componeeren) , de
tweede meer voor de uitvoering ; meer , cgter , ver
karakter , dan in talenten. BuoNoN--fchildenzyog
CINI was trotsch en laatdunkend, en tyn gelukkig ílaagen hadt zynen hoogmoed nog meer doen klimmen. Den
jongen HANDEL befchouwde hy als een kind, en behandelde hem met veel veragtinge. Doch ATTILIO , zagtzinnig en befcheiden van aart, ontving hein vriendelvk.
Hy flondt verbaasd over de vorderingen, welke by ,
nog zoo jong , in de Muziek gemaakt hadt; by bewonderde zyne talenten, en fchatte ze op prys. BuoNo CINI zelf konde hem , in 't einde, zync lofíj)raaken niet
weigeren. ATTILIO diende hem van goeden raad , en
behandelde hem als zynen Zoon. De roem zyns ver
kwam ter ooren des Konings, die HANDEL wilde-nufts
zien , hem hoorde, en 'er van verzet flondt. Ily overlaadde den ,jongeling met gefchenken, booth aan om heil
op zyne kosten na Italic te zenden , en hem vervolgens
in zynen dienst te neemen.
Hoe voordeelig deeze voorfuellen mogten fchynen ,
niet geraaden vondt HANDEL'S Vader om dezelve aan te
neemen ; te wel kende by het karakter des Konings van
Pruisen , om zyns Zoons geluk aan 's Vorflen grilligheid te waagen. Zwaardrukkende keetenen waren
diens Koninrrs weldaaden voor hun, die ze ontvingen:
by beminde de Kun len, maar by hicldt de K.unlfienaars
niet in behoor; yke waarde , en , dezelven beíchermende,
tirannifeerde by hen.
Naa 's Konings aanbiedingen te hebben van de hand
geweezen , was het niet voegzaam , dat HANDEL te
Berlyn bleef ; van nieuws keerde hy na Halle terug,
.tI-
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alwaar hy niet lang vertoefde. Groote begeerte hadt by
om Italie te zien; maar de reiskosten waren een unóverkoomelyke hinderpaal; by vertrok na Hainb.rrg•, wiens
Opera, naast de Berly+nfche, de tweede in rang was. NTaauwlyks was hy aldaar aengekoomen, of by vernam zyns
Vaders overlyden. Uit vreeze van zyner Moeder tot last
te zullen weezen , befoot hy, Ilesfen in de Muziek te
geeven, en nam eene plaats aan in het Orchest. Zyne
Moeder, eenigen tyd daarnaa , eenig geld aan hem heb
overgemaakt, zondt by het terug, een gedeelte-bend
van 't geen by door zuinigheid hadt overgewonnen daar
nevens voegende. Deeze trek dient zyn hart en zyn gedrag tot etre.
Welhaast wierdt HANDEL het befluur van dc Opera
opgedraagen. Een Muzikant hadt hem dien post betwist; doch de meerderheid van FANDEL's talenten halt
gezegevierd. Die voorkeuze hadt zynen mededinger dermaate in toorn ontfrohcn , dat hy, op zekeren tyd, uit
het Orchest gaande , HANDEL een' (leek gaf , die wel
doodelyk konde geweest zyn , indien dezelve niet gelukkig ware afgefluit op een Muziekboek , 't welk by
toevallig onder zyne klederen hadt gef}oken.
't Was omtrent deezen tyd dat HANDEL zy ne eeríle
Opera vervaardigde ; hy was nu flegts vyftien jaareis
oud. Deeze Opera, Almeria getiteld, hadt den geluk
opgang , en wierdt dertig dagen agtereen ge -kigtfen
Binnen 't jaar voegde hy 'er twee andere ne--fpeld.
yens, Flo,incla en Nerone, die met even veel toejuiching
ontvangen wierden.
Ten deezen tyde bevondt zich te Iiin1hur a een Broeder van JAN GASTON DE MEDICIS .. Groot(iertog van
Toekallen, Van zync Voorouders hadt die Prins de
kunstliefde geërfd , welke zynen naam en zyn geflapt
onfuerfelyk heeft gemaakt. IIy was getroffen van 1JANDEL's talenten , en vatte veel genegenheids voor zyneu
perfoon op. Dikmaals beklaagde hy zich , dat deeze jonge Muzikant de (tukken der groote Italiaanfclze ineesters niet kende, van welke hy eene groote verzameling
bezat. Gretig las HANDEL de meest geagte f{ ukken ;
doch by wierdt 'er niet door ontmoedigd. Onbewimpeld betuigde hy, dat die Muziek niet beantwoordde aan
de hooge gedagten, die by daar van hadt opgevat. Dc
Prins verzekerde hem, dat Gene Italiaan!che reize hem
stet dien 11yí en dat flag van Muziek zou bevredigen;
doch
}
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doch Vermits in Italie nog geenc plaats open Rondt ,
welke HANDEL voor die hy moest verlaaten kon fchadeloos flellen, deedt de Prins hem dc edelmoedige aan
kosten der rcize te zullen draagen. I-Joe-biedng,
onverduldig een verlangen onze Muzikant ook gevoel
om dat fchoone land te zien, de wieg en de school-de,
der Kunflen, wilde hy , egter, aan zynen finaak niet
voldoen ten koste zyner veyhe.id. Dat gevoel van onzifhankelykheid, welk de talenten verzclt, en de groote
zielen verheft en vertroost , maakte HANDEL bevreesd
voor dc weldeaden der Grooten.
Van dankbaarheid doordrongen voor 's Prinfen gunst
wees by diens aanbiedingen van de hand , en-bewyzn,
bleef nog etlyke jaaren te Hamburg ; naa verloop van
vyf jaaren vertrok by vandaar , toen zyne werkzaam
doen van de-3iednzyfparmhieto
xeize na Italic in staat hadden geteld.
Regelrecht reisde hy na Florence , alwaar hem de
Vorst van Toskanen met de zelfde vriendelykhcid ontving, welke by hem te Hamburg hadt beweezen. De
iGroothertog , die de kunficn wist te verecren en de
1tunf enaars aan te moedigen, behandelde hein niet die
.agting en gemeenzaamheid, welke cone verhevene en vrye
:viel meer dan eenige andere belooning ftreelt. HAND E L
was niet befland tegen den ernst, met welken men om.
eéiïige vrugt van zyn vernuft by hem aanhieldt. Ily
Helde Bene Opera op muziek , Rodrigo genaamd , die
boven zyne verwagting uitviel , in weerwil der ver
moest ontmoeten tus--jcheidnvafmk,e
fchen zyne Muziek en die , waaraan de Italiaan
ooren gewoon waren. De Groothertog, door dit-fr/ic
werk als betoverd, deedt hein eene beurs met honderd
Sequinen en een zilveren Servies ten gefchen',c.
De Opera te Florence bezat eene Aktrice , VITTC?ztn
genaamd, vermaard om haare talenten en haare íchoonheid ; eene vuurige liefde hadt de Groothertog voor
baar opgevat, en de heimelyke minnehandel bleef niet
verborgen. AT TT0RIA bezat eene gevoelige ziel; doch
men bemint alleen zyns gelyken. Door andere beweeg
dan die der liefde , bade zy 's Fuinlen-redn,
aanzoek ingee, iiligd; veel beminnelyker vonde zy fiiucDEL , en zesde hen's zulks. Niet ongevoeiig was by
voor de bekooringen des vermaaks, en fchroomde niet ,
de medeveyer, en wel de gelukkige medeveyer, des Groother-
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l^ertogs te Worden. Verwondering verdient het niet,
dat een Vorst aan eerveil Muzikant wierdt opgeofferd y
naar wel , dat deeze Vorst deswcgcn geen het ntinfle
blyk van ongenoegen aan den Muzikant betoonde , en
voortging niet hem door zyne weldaaden te vereeren.
Naa een jaar vertoevens te Florence, vertrok RANDEI.
jia Vcnetie. 't Was thans in de Carneval. Hy hadt 'er
zich niet bekend gemaakt; doch zyn talent maakte hem
openbaar. Op eene maskerade ípeelde hy op de harp:
SCARLATTI , hem hoorende, zou, naar men wil , ge
hebben : De Saxer alleen , of de Duivel kan nob-zegd
/'eelen! Doch deeze Anekdote mag voor verdagt word en aangezien! Van ERASMUS en oenige anderen gaat
dergelyk eerie vertelling uit:_
HANDEL gaf in deeze Stad dc Opera , Agrippina genaamti, die met verrukking ontvangen , en zeven -entwintig nlaalen agtereen gespeeld wierdt. De talenten
der fchoone VITTORIA, die hem na Venetie was gevolgd,
hielpen tot den grootera opgang niet weinig bydraa cn.
Het gerugt van HANDEL'S vermaardheid verfpreidde
zich door gantsch Italié, en vloog hem vooruit na Rome. Hy wierdt aangezogt en geliefkoosd door de aan
Kunstkenners, en vooral door den Kardinaal-zienlykt
oT7 OBON.I die , op zyne kosten , een troep van dd
bekwaamste Muzikanten onderhieldt , aan wier hoofd
de vermaarde CORhLLi zich bevondt.
Op 's Kardinaals verzoek vervaardigde HANDEL Bene
ymphonie, van welke de uitvoering aan kunstoeffenaars zeer moeilyk voorkwam, die alleenlyk aan Italinanfche Muziek gewoon waren. C0RELLI, wiens zagtáartigheid en befeheidenheid zyne talenten evenaarden,
klaagde zelfs over de moeilykheid van zommige plaatzen : HANDEL , hem eenige onderrigtingen gegeeven
hebbende tot het uitvoeren van die plaatzen , ziende
dat CORELLi daarin nog niet naar zynen zin ílaagde ,
rukte herai het fpeeltuig uit de handen ; met eerie hevigheid en trotsheid , die zyn karakter eenigzins ontlierden , en fpeelde ze voor CORELLI , die dit bewys
niet noodig hadt om HANDEL'S meerderheid te erken,
nen , welken hy met eene onnavolgbaare zagtmoedigheid
te gem oet voerde: Ma caro Sas%ne , q uejha Jii^ fca è nel
flylo France/e ; di ch'is non m'iizrendó. „ Myil lieve
Saxer, die Muziek is in den Franfehen flyl, en ik
, verflaa 'er niets van."
MEA'G. 1805. tá°0: 2;
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Met den geest der zamenflellinge (eosnpo/7tThn) p'^ttt *e
HANDEL de bekwaamheid , om verfcheiden fpceltuigerr
met cent zeidzaame volmaaktheid te kunnen befpeelen.
Op het Orgel hadt by zyns gelyken niet; en op de Harp
kon in geheel Italic geen ander dan DoMiNICO SCARLATTI alleen by hem vergeleeken worden. 't Geen doezen beide Muzikanten tot geese kleine eert dient , is ,
dat zy vrienden waren, hoewel tevens wedyveraars.
Nooit fprak HANDEL anders dan met de hoogde agting
Van SCARLATTI ; en SCARLATTI , wanneer men heit
over zy ne íchoone uitvoering prees , noemde HAN
DEL, tevens het teeken van het kruis mankende ; een,
inisfchien, niet zeer welvoegelyk, doch nadruklvk bewys van den eerbied , welken die naam hem inboezemde.
Te Rome fehreef de Kardinaal PAMPHILI een Gedicht,
getiteld-: Il triomfo del tempo, „ de zegepraal des tyds,"
Waarin HANDEL IKV ORPHEUS vergelceken, en als eens
Godheid wierdt verheerlykt. Onze Muzikant, die een
leevendig gevoel van zyne eigen vcrdienffe bezat, maakte Beene zwaarigheid om dit Dichtítuk op muziek te
Rellen. Dit was misfchien. het eenige middel voor HAN
om zyne talenten ten toon te fpreiden, zonder roem-DEL,
te behaalen.
(Het vervolg hiernaa.)
-

OMSTANDIG BERIGT WEGENS SIERRA LEONE EN
DE AFRICAANSCHE INBOORELINGEN IN DEN
OMTREK.

(Ontleend uit THOMAS wINNTLRn0TTom's Aecotnit of th e

Native dfricans in the Neighfiourhàod of Sierra Leone.)

S

choon de aangelegde VoIkplanting en Vastigheid der
Engelfchen van Sierra Leone , door een zamenlools
van onderfcheidene oorzaaken , tot nog toe, de zeer
g roote voordeelen , welke men daar van wagtte, niet
Nebbe aangebragt, heeft dezelve zeer gewenschte gele
om kennis te krygen aan de Zeden-genhdvrfcat,
en Gewoonten van eenige Stammen Gebooren 4fricaanen, te vooren zeer onvolkomen bekend. Dr. THOMAS
WINTIRIJOTTOM , die lange jaaren, als Arts, zich ira
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the Volkplanting heeft opgehouden, geeft ons daarvan
zeer keurige narichten; waarvan WY dc voornaamitc onzen Lcezeren hier aanbieden.
Naa Gene befchryving van liet Land in dc nabuur
Sierra Leone , en der onderfcheide Natien -fc,hapvn
welke dezelve bewoonen, vermeldt by daze byzonderlieden van de Lugtsgeftcldheid in dit gedeelte van Aft!Ce. --- De ébnige verdeelingen van het Jaar , door de
Inboorelin gen gemaakt,'zyn liet Reeen- en he
t Drooge Saifoen , of , gelyk zy door eenij e Volksftammen ge
worden , de Slegte en de Goede Tyd. Ilet Regen -aiocmd
begint omtrent liet einde van May en houdt op-faioen
by liet einde van September. Ilea komt aan en volduurt
niet Tornadoes, die ook dikwyls in de maanden April,
Jury, October en November voorkomen. I Iet regent
bykans geftadig geduurende liet natte faifoen; doch veelal worden twaalf uurco ftortregen gevolgd door vieren-twintig of dertig uurgin helder en aangenaam weder.
Dc gevallen Regen was , in hete Jaar 1794 ,
duim, en in 't volgend jaar iets meer dan á2 duim.
De lugt aan de Zeekust is doorgaans zo vogtig , dat
men Zout en Zeiker bezwaarlyk droog en hard kan
bewaaren. Yzer wordt zo fpocdig door roest aangegreepen, dat een dikke yzereii flaaf, die vyf of zes jaaren op den grond gelegen heeft , zeer gemaklyk zich
in kleine f{ukjes laat broeken ; leder wordt fj)oedig
íchimmelagtig en rot weg. Deeze zo zeer vogtige gefeldheid van den dampkring wordt men niet gewaar op
oenigen afftand van de zeekust; en in het binneníte des
lands, zegt men, is het niet ongewoon, dat een Vader aan zynen Zoon een fchietgeweer, 't welk by veertig jaargin lang gebruikt heeft , in een goeden flaat en
glad overlevert.
De gemiddelde Hette in Sierra Leone is omtrent 84 0
van FAHRENHEIT ; doch in de Dorpen der Inboorelingen houdt de Thermometer , op den middag , oenige
Graaden hooger , dan b
Engelfchen te Freetown.
De verandering- van den 'Barometer was iets meer clan
een vierde van een duim. Eene geregelde dagelvkfche
verandering in de hoogte des Barometers hadt 'er behendig plaats; de kwik rees altoos in den voormiddag
en zakte 's naamiddags. lie ver9chrocik:nde Vinden,
onder den naam van Harinattans bekend, verve mt men
zeer zeldzaam in Freeto', yn.
-
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In de tvestlyke deelen van Africa is de grond by uit
houden zich door--flekvrugtba,ndIoeli
gaans met den Landbouw onledig. Ryst is hun voor
geliefd ('c e voedzel; om die te teelen , is niets-name
meer noodig , dan de korrels op den grond te werpen
en ligtlyk te dekken. Het zuiverhouden of wieden van
het land is de moeilykítc taak voor de Inwoonders, die
nooit denken om meer te zaaijen , dan noodig is oni
die hoeveelheid te doen groeijen , welke zy voor een
faifoen noodig hebben; en dewyl zy niet weeten van de
voordeelen der bemesting , en al te traag zyn om den
grond te bciirbeiden, oogsten zy nooit twee maaien van
dezelfde plaats , voor dat al de grond in den omtrek
opgeruimd is. Om hun land te bereiden, hakken zy
llegts het houtgewas om , waarin zy , eer het Regen
komt, den brand fteeken. Dc ítompen der boo--laifcen
men , die onverbrand blyven , worden ípoeelig wegge
Termites, een foort van Witte Mieren,-xuimdore
welke hier zeer talryk is, en allerdicnftigst, hoe fchadelyk elders , om Gene verbaazende hoeveelheid dood
hout weg te neemen, 't welk anderzins den landbouw
zeer zou vertraagen en belemmeren. De vuuren, aan
om dus den grond te bereiden, haan over in-geftokn
het gras, 't welk hier ter hoogte van zes of agt voeten
groeit, en, ter oorzaake van de droogte, zeer fchielyl,brandt. Geduurende die algemeene afbranding is het
niet veilig te reizen, zonder het noodige , om vuur te
maaken, by zich te hebben: want wanneer een reizi-ger een vuurgloed op hem aan ziet komen, kan hy alleen hoopen , het vernielend verderf daarvan te zullen
ontgaan , door een ander vuur te ontíteeken , en den
loop daarvan te volgen , tot hy van zyne wykplaats
zeker is.
De Palm-boom is een der waardigfle en teffens ten
grooten cieraad ífrekkende voortbrengzelen van herPlaiytenryk. De bladeren leveren een uitmuntend dak op
hunne huizen, en Bene foort van hennip om vischlynen:
van te maaken. De binnenbast wordt tot doek verwerkt; van den buitenflen vervaardigen zy mandjes,
matten enz. De vrugt geeft Palm-olie , die in ftede
van boter gebruikt wordt , en dient , vermengd met de
asfche van den Banana-boom, om Seep te maaken.
Daarenboven verfchaft de Palm-boom \Vyn , zeer hoogby de I boorelingen gefchat. -- Oin dien Pahnwyn te.
ver:
-

WEGENS SIERRA LEONE, ENZ.

Ó$

verkrygen , wordt geene geringe maate van vlugheid en
behendigheid vcreischt. Naardemaal de Itam van den
Boom al te ruw is , om ,, niet behulp van handen en
knieën , tot den top beklommen te worden , bedienen
zich de Inboorelingen van eene foort van hoep van
eerre elliptifche gedaante , van Bambo gemaakt en open
aan de eerre zyde. De Perfoon , gereed om den boom
te beklimmen, brengt eerst den hoep rondsom den itam
des booms , zich daar in fluitende ; dan maakt hy de
einden van den hoep vast , door 'er Bene foort van
knoop in te leggen. De handen zet by aan de zyden
van den hoep , terwyl hy de voeten wel pal aan den
boomflam zet , en het benedenífe van den rug onderf eund wordt. Om op te klauteren , brengt de perfoon , in diervoege gezeten , zyn lichaam een weinig
voorwaards, zyne voeten Heeds wel vast zettende; ten
zelfden tyde gaat de hoep een weinig hooger by den
boom op , naa dat hy een flap of twee met de voeten
gedaan heeft. Op deeze wyze doet by den hoep en
dc voeten beurtlings hooger gaan, en, dus voortwerkende, komt hy eindelyk aan het boveníle gedeelte van
den Elam, ter plaatze waar de takken uitfchieten. Hier,
ter hoogte van vyftig of zestig voeten , zit by geheel
gerust , niet geen ander fteunzel dan de drukking
zyner voeten tegen den boom en van zyn' rug tegen
den hoep. In een' kleinen zak, om zyn' hals gehangen, of aan zyn' arm vastgemaakt, heeft by een boor,.
om een gat in den boom te maaken , en een kalbas ,
om den wyn in te vergaderen. Hy boort een gat, omtrent een halven duim diep , beneden de kroon des
booms ; hierin fteekt by een blad , tot een goot gevormd; het andere einde íteekt by in den kalbas, die,
vcrfcheide pinten houdende , in het verloop van één
nagt vol wordt. Dit oogt ontlast zich overvloediger
geduurende de koelheid van den nagt en in den morgen
dan op het heetst van den dag. Tweemaal-ftond,
daags kan men dus Palmwyn tappen, Bene maand lang
van ieder' Palmboom , zonder denzelven eenigzins te
benadeelen ; dewyl men verfcheide opeenvolgende Janren dezelfde hoeveelheid kan verkrygen. Indien men,
egter, langer dan eerre maand wyn aftapt, zal de boons
of fterven, of een geruimen tyd noodig hebben om tot
voorige kragten te komen. Den wyn afgetapt zynde ,
wordt het gat zorgvuldig toegemaakt, ter voorkoming
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dat 'er geen Infer ten eieren in leggen , welker uitbroed.
zei den boom zou dooden. — De Palmwyn , versch
getapt , heeft veel van hui , of wei, in voorkomen en
tinaak ; doch binnen vier-en- twintig uuren komt 'er
eenc gisting in , die 'Cr wyn van vormt, welke zeer
dronkenmaakcnd is , en daarom door de Inboorelingen
boven den verfclien Palmboom -drank gekoozen wordt.
In den aanleg der ,tricaanfehe Steden of Dorpen is
ieiligheid het voornaamste, waarop gelet wordt; naar
zonder groote voorzorgen te-demalInwors,
gebruiken, veel gevaars loopen om verrast eu in flaaverny weggevoerd te worden. Doorgaans verkiezen zy de
oevers van erne kreek, bezwaarlyk te naderen door de
tligtc bosfchcn daar rondsom; en, wanneer zy zulk gene
gelegenheid niet aantreffen , ruimen zy , om zich nog
volkomener te befchuttcn , een klein gedeelte gronds
op , in liet midden- van een digt en als 't ware ontoegan.glyk bosch, enkel groot genoeg om 'er hunne wooningen te zetten, en niet voetpaden, derwaards leidendc, zo final en met zo veele wendingen , dat men defelvc naauwlyks kan vinden: deeze Steden zyn gevolg
zeer ongezond, inzonderheid voor de Europeaanen.-iyk
Aan de- kust bedaan die Steden zelden uit meer dan
veertig of vyftig huizen : dezelve zyn in een' kring gebouwd, met een plein in 't midden, waar het Palaverbuis of Stadshuis (laat. De huizen zyn doorgaans eniet
meer dan ééne verdieping hoog, en bellaan meerendeels
uit één vertrek. Zy hebben Beene andere openingen ,
dan twee deuren , om licht in te laaten , aan de lugt
doortocht te geeven, en den rook uit te laaten van her
vuur , dat in het midden geflookt wordt.
Zelden is de ingang van liet huis geflooten door iets
sneer dan door erne mat , welke men nu en dan laat
vallen, en ten genocgzaamen befchittzel dient tegen allen , die zouden willen indringen. De naauwfle boe
zal het niet in de gedagten kry gen om de-zemvrind
mat op te ligten en in te treeden, vóór dat zync aan
beantwoord is. Ja, wanneer-meldingtouc
de ingang dus wel Bigt gellooten is, kan gene Vrouw,
door te roepen Nloorlydee, zo veel als Ik ben bezig, het
intrceden van Kaaren Egtgenoot beletten,- zelfs dan ,
wanneer by zich verzekerd houdt , dat die bezigheid
bestaat in het verkecren met een' Minnaar: by kan niets
doen dan wigteik, tot dat decze uitkomt.
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De A ricaanen zyn niet zeer overlaaden met huisraad;
Benige weinige matten , om op te flaapen , en dekens
flm leun tegen de koude der nagtliigt te befchutten ,
ecu yzeren pot, eenige weinige kalbasfen, een koperen
ketel, een kleine kas, om de kicederen der Vrouwe te
bergen, maaken 'er het hoofdzaaklyke van uit.
Het. Palaver- hui., , of het Stadshuis , is de plaats
vaar alle openbsare en gemeetntlyke zaaken verhandel,,
worden , en tellens een middelpunt van zainenkomst
voor de Stads -inwoonders. Derwaards vervoegen zich
,cle Vreemdelingen , als zy eerst in eene Stad komen ,
en verblyven 'er, tot 'er een huis voor hun intrek bezorgd is. Deeze plaats , de groote verzamelplaats der
Inwoonderen zynde , mag aangemerkt worden als ecne
loort van Beurs , en dient tot opheldering des ouden
gebruiks van in de Poorten der Stede te zitten, waar,
;als zynde dit de openbaar[Ie plaats, alle handelingen
verrigt , het Regt gefproken , en dikwyls de markten
gehouden worden (*). Dergelyke beweegredenen doen de
tlf icannen hunne Vergaderingen in de Burree , of het
Palaver -huis, houden: want, daar zy geene middelen
'hebben om de voornaasnfte verrigtingen des burgerlyken leevens door gefchreevene bewysítukken te bevestigen , zyn zy zeer zorgvuldig om aan elke verbintenis van panbelang zulk eene maate van bekendheid
te geeven , als de in gedagtenis houding daarvan verzekert. Ten deczen einde wordt elke verbintenis aange;.aan in tegenwoordigheid van ágtbaare getuigen, en,
wanneer deezen lte:rven , blyven 'er genoeg over , die
liet verhaal van dezulken gehoord hebben. Kinderen
worden niet alleen toegelaaten , maar opgezogt , om
by zodanige zamenkomiten tegenwoordig te zyn ; en ,
door oude lieden te hoorgin fpreeken van voorgaande
gebeurtenisCen, worden dezelve onuitwischbaar diep iii
bun geheugen geprent ; en door dit vroeg en heeds
:aanhoudend bedryf krygt hun geheugen Bene verhaazende fterkte. — Het boventte gedeelte van het Palaver -huis dient tot een koornfchunr om hunne ryst te
bewaarera. De ingang is een gat in den vloer, geíloozein door een luik, en zy klimmen na boven door middel
-

(*) Lieden van aanzien zyn dikwyls gewoon , daar te zitten , om den pligt van Herbergzaamheid aan Vreemdelingen te
$tewyzen, en aan allen, die ter Forte i,2kornen.
14
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del van een' flaak , in welken holen voor de voeten
gehouwen zyn.
Veel van hunnen tyd brengen de Mannen door, niet
de gefchillen, tusfchen hun en hunne Buuren gereczen,
te tzereffénen , 't welk zy Palaver- 1prceken noemen ;
hierop zyn zy zo zeer gefteld , dat flfrica heden ten
dage nog den tytel verdient, weleer daaraan gegeeven,
.Vutricula Cuufidicorum. — Wanneer zy hierin geene
bezialieid vinden , {lyten zy de uuren in Bene vol 'crekte rcdigbeid, gezeten op hunne matten, of Iluiínerende
in de fchatduw. Traagheid is, buiten tegenfpraak, eeii
onderfcheidende trek, zo wel in het character der 11fsicaunen , als van alle onbefchaafde Volken. In hunne
poogingen, cgter, om hunne geliefde verfiiaaperingen,
Tabak en Rum , te bekomen , agten zy geen arbeid
te zwaar.
By liet Volk , 't welk dc Zeekust bewoont , weet
men weinig van de verdeeling des arbeids : het bedryf
van een Smit, van een Timmerman, van een Weever,
wordt door een en denzelfden man volvoerd. In de
1neer binnenwaards gelegene oorden hebben de kunften
een grooter opgang gemaakt , en leveren onderfchei-.
Bene beroepsbezighedeit op.
De Palm-olie is by de 4fricaanen zeer in gebruik , om
liet lichaam te zalven; en de byzondei:e reuk, die deli
Jifricaan ons zo walglyk maakt, ontftaat uit zelfilandig-_
beden, waarmede by die olie vermengt. -- De lnboorelingen houden het voor iets fchoons , wanneer zy
'hunne voorfle tanden fcherp gepunt hebben: om deeze
onnatuurlyke verandering te bewerken , zetten zy onder den tand een dun plat yzeren plaatje; een fcherpfnydend yzeren werktuigje wordt boven op den tand
gezet , en daar aan een vry flerke flag gcgecveu met
ren (luk bouts , waardoor het gedeelte van den tand
áffpringt: deeze bewerking wordt herhaald, to.t dat de
tand volkomen fcherp is , waarin men de grootíle
choonheid fielt. Zy klaagen niet , dat deeze bewer
king veel pyns veroorzaakt; en zyn zy naderhand niet
*onderhevig aan Lenige pynlyke aandoeningen in die
tanden, by het- drinken van heeten of kouden drank.
De gewoonte , oni liet vel va,' het voorhoofd en de
iijaapen des hoofds met figunren op te eieren , is vry
lgemeeii bv de Mannen in fl/icn.. De Vroutivcn doen
1;s ook zomwylen : doch 'er heeft by de laatstge:
.:v°1den eerie 'fort van Trattowin of Beprikking plaats,
So-
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^ ora of Soccala geheeten. Men fielt die te werk op den
rug, de borst , de onderbuik en armen, maakende eens
verfcheidenheid van figuuren op de huid, welke zich als
hoog opgewerkt vertoont. De figuuren, die men voor,
heeft daar op te brengen, worden eerst op de huid ge,
tekend niet een klein houtje , gedoopt in houtasfche ,
waarop het afgetekende overgehaald wordt niet eert
Icherp gepunt mesje, De wond wordt zo fpocdig mogelyk geneezen , door dezelve te wasfchen niet vogt
van B:illanta. Deeze kunstbewerking wordt niet vol
maar-voerdPfnacebyzodrng;
ieder, die genoegzaame kunde en bedreevenheid daartoe
bezit, vangt het werk aan.
Die gewoonte , om de huid in zulker voege te be
Inaalen met onderfcheidene figuuren , heeft in 't algemeen (tand gegreepen onder ruwe Volken , en klimt tot
eene hoogc oudheid op : het fl rekte by zommige om
droefenis en leedweezen over ecnen afgeftorvenen uit te drilkken; het diende ook om aan te wyzen,
dat zy zich geivyd hadden tot den dienst van deezerc
of geenen Afgod, wiens beeldtenis zy op hunne Iichaamen omdroegen, Te deezer oorzaake vinden wy zulks
in de MMzaf%he Wet verboden. — Schoon de Volken, die van decze beprikkingen gebruik maakgin, daar aan geene bygeloovige denkbeelden hegten , maar enkel
cieraadshalven die kunstbewerking aan zich laaten verrigten, is het nogthans waarfchynlyk, dat de Natien,
die de 1lTahonzetaanfche Godsdienstleere volgen , de gemelde Verboden in acht neemen, zeggende dat hunne
Boeken zulks verbieden. Dusdanige infnydingen gefchieden doorgaans in de kindschheid, en zyn zeer algemeen aan de Goudkust, waar elke Natie Gene byzondere
wyze heeft om zich dus op te eieren; .zo dat men uit
de fchikking dier figuuren gemaklyk kan ontdekken ,
tot welk Bene Natie een perfoon behoort: voor 't meerendeel hebben dc Vrouwen het grootfis aantal van
-

deczc pynlyke cieradicn.

Zeer Iterk zyn de 4f°icaanen op Muzyk en Danfen
gefield; dan de eerstgemelde is, gelyk men veelligt zal
vermoeden , niet van de wclluidendite foort. Onze tambourine en driehoek fchynen egter van hun ontleend.

(Ilet flut hiernaa.)
E$
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PROEVE VAN BESCHEIDENE AANMERKINGEN OP DE VERHANDELING VAN DEN HOOGGEL. HEERE M. SIEGEN3EEE,
OVER DE NEDERDUITSCHE SPELLING.

zoo veel ik de Verhandeling over de Nederduitfche
Voor
op last val:
Spelling, door den Hooglecraar
SIEGENHEEK,

het Staatsbewind, uitgegeven , by voorroEd, doorlezen Nebbe,
fchynt dezelve any een I<Zeesterituk te zyn , om de TaalbeIninnaars van veele ingeflopene misbruiken terug te houden ,
en tot eene eenpaariger Spellinge te leiden, grootendcels wel
waardig, om door alle keurige Schryveren gevolgd te worden; en welke zy, die geene genoegzaame Taalkennis bezit
zich niet, op eene beredeneerde wyze, aalt-ten,ofdi
Taalregelen verbonden hebben , waarfchynlyk best zullen doen
van, zoo veel mogelyk, in haar geheel te volgen.
Floe vermetel het nu kunne fchynen , tegen zulk een Werk
iets te durven inbrengen , vooral , wanneer hetzelve onder-•
nomen wordt door iemand , die verre af is van zich de
grootfte en grondigfle kennis onzer Tale aan te maatigen ;
waag ik echter , alleenlyk bemoedigd door het geloof van
zulks te doen uit liefde voor hetgeen zich als het beste en
volmaaktfie aan myn verfland opdoet, en in hoope van daar
ede eenig nut, zonder aanfloot, te zullen lichten ,met Bene-in
betaamelyke vryheid , maar tevens met alle befcheidenhcid
en eerbied, daarop de navolgende doorioopende Aanmerkingen, ter proeve, voor te draagen.
Te weeten: de geleerde Steller fehynt my meer bedacht geweest te zyn , om de Nederduitfche Taal tot haare aloude
Uitfpraake, of Spellinge, terug te leiden, dan om in fommige deelen yan' dezelve, behoudens de Welluidendheid , . nncer
Regelmaatigheid in te voeren. Het eerfte , ondertus('chen ,
komt my voor, uit hoofde van liet duistere en ingewikkelde
van dat aloude, 't welk reeds zoo zeer in vergetelheid en onbruik geraakt is , alleenlyk meest of regt bevattelyk voor de
oudheidkundige Taalgeleerden , maar het laatfte, (de Regelsnaatigheid) welke altoos uit haar zelve toelichting geeft, en
Bene praktikale zaak blyft, bevattelyk voor den algemeenen
letterlievenden Mall, te zyn. — Zoo acht ik, onder verbeteri ng , dat neen meer ter bevorderinge van de Regelmartigheid
der Spelling in onze Taaie, behoudens de Welluidendheid en
de tegenwoordige befchaafdtle Uitfpraak, zoude gewerkt hebben, wanneer men tot eenen Regel aangenomen en geleid
hadde, dat de verdubbelde klinker van A, E , 0 en U, die in
Tiet enkelvoud van veele zelffiandige en byvoegelyke Naamwoorden vereischt wordt , in het meervoud van alle die
Ioor-
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Woorden moest bewaard worden , doorgaande tot de daaruit
afgeleide of daarmede verbondene Bywoorden enz. ; en dat
men, dienvolgens , behoorde te fchryven : daad, daaden,
daader, dam/eis, werkdaadig, daadelyk ; zaak, zaaken , 'er
, v'erzaakers , verzaaking, verzaakingen, zaakelyk ; deel,-zaker,
dee len , deeler,, dec/eis , deeling , deelingen ; groot, grooten ,
vergrooten, vergrooter, vergrooter•s, vergrooting, vergrootingen , grootelyk ; vuur , vuuren , aanYnurer , aanvuurers , aan
en ontelbaare der--'uring,av euri glyk,

gelyke meer: voorts in de byvoegelyke Naamwoorden aldus:
klaar, klare, klaar•era , klaarder; traag , traage , traagen ,
tr•aager ; bleek, bleeke, bleekera , bleeker ; fcheel , fcliecle , fc^^zeelen , fcheeler; loom , borne, bomen, loonier; fchoon , Jclzoone ,
fchoonen , fchooner ; duur , duure , d+iuren , duurder ; zuur ,

zware, zuuren, zuurder, en foortgelyke; waaronder ik dan
nog de woorden: haar, biare, haar•en, hearer; een, eerre,
eenen , eerre; ; gee;: , geene , geenen , geener ; dees , deeze, deezen , deezer enz. meen te kunnen betrekken: op welken alge-

meenee Regel, indien ik my niet bedrieg, zoo weinige uit
zouden gevallen zyn , dat men denzelven, met-zonderig
volkomen regt, Benen doorgaanden Regel zoude mogen genoemd hebben : want , terwyl de dubbele klinker in het enkelvoud der zelff undige Naamwoorden, bad, dal, pari; fal,
wal; beu, lien, hek , weg; drom, lok, mol, fchol , fo?n , ton ;
bult, krul, kust, (luk, fut, niet te pas komt; zal elk, ver

ik, gemakkelyk begrypen, dat deeze niet tot dien ge--trouw
opperden Regel behooren ; zoo min , als in het meervoud
dier woorden de verdubbelde klinker gevorderd wordt; behalve dat de meeste van die en foortgelyke Naantwoorden,
met verdere afwyking, in het meervoud eeneis dobbelen me,deklinker tusfchen de beide lettergreepen vereifchen; worden
baden, dalen , paden, Rallen , we/lea ; berzsr.°n,-dealzogfp:
hennen , hekken , wegen ; drommen , lokken , mollen, /s5ollen,
fornnaen , tonnen; bulten , krullen , kusten, (lukken, f2`zittena.

Ditzelfde , betreffende de Regellnaatigheid, oordeel ik ,
te naaste by , omtrent de Werkwoorden , wanneer men,
nanmelyk, gefield hadde, dat, waar de verdubbelde klinker
van A , E , O , U noodig is in den ten , een en Sen perCoon'
van den tegenwoordigen tyd , dezelve moest ee ; enon3cu
of behouden worden in derzelver wortel- of grondwoorden ,
en in alle de penbonen van den tegenwoordigen en toekomenden tyd, ook aanvoe}ender wyze , en in de deelwoorden: by voorbeeld , in de Grondwoorden blaaken , rzaa-

ken , geeven , lee yen , fpr•eeken ; droomen , zoomen ; duoren ,

fchuur•en, en veele foortgelyke, omdat men zegt en fpclt: ik

blank, ik ;naak; -ik geef, ik leef, ik (reek; ik d..00nz, ik
toom; ik duur, ik fc/uuur; en , gevolgelvk: ivy b/eeken, ik
aal, wy zullen blanken ; wy leeven ,_ pik zal, wy Nellen lues en

ivy
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wy drrowen, ik zal, wy zullen droomen; wy dvrrrresa, ik za?,
wy zeilen dr!llres; voorts: dat ik blanke; dat ik leeve; dat ik
droonre; dat ik drrure; en, einc!elyk: hlaakende, mnakende;
geevende, leevende, fpreekende ; deco rende , zoomende; dnarende, Jc.-Imurende. — Ik zeide, te naaste bv van dit oor

te zyn aangaande het gebruik van den dubbelen klinker-del
in alle die en foortgelyke Werkwoorden , zoo verre zulks
hiervoor is uitgeftrekt , en dus niet zoo volkomen eens niet
my zelven, uit hoofde dat ook veelt Werkwoorden van deeze foort , door de overige verbuigingen in hunne tyden , -desonaangezien , groote veranderingen in de Uitfpraake en Slfellinge ondergaan: doch dit neemt niet weg, dat, in de bovenilaande gevallen , het meer en duidelyk regelinaatige, myns
inziens , konde in acht genomen zyn.
En hetgeen tegen dat begrip van Regelmaatigheid ('t welk,
zonder afleiding van de aloude Uitfpraake en Spellinge, uit
haaren eigenen aard , bevattelyk en navolgbaar is voor alle
letterlievende verflanden , en door alle tyden) is te berde gebragt, verklaar ik nederig, my, vooralsnog, niet overtuigelyk genoeg te zyn voorgekomen ; dewyl ik van oordeel ben ,
dat, wanneer eens eene nieuwe fchikking in de Uitfpraake eta
Spellinge is aangenomen en algemeen doorgedrongen , met
verwerping, met vergeeting van liet oude, die verfchikking
niet ten halve, maar, zoo veel mogelyk, volkomen, en dus
in en op haar zelve meest regelmaatig, zyn moet ; en dat
men, by gevolg, het eene 'toegeftaan zynde, dat, by voorbeeld , in de Naamwoorden in het enkelvoud niet dade, zake,
dele, weke , boete , fchure, ure (met twee lettergreepen) ,
maar daad, zaak, deel, week, boom, fchuur, uur (met ééne
lettergreep) , de thans algemeen gebruikelyke en befchaafde
Uitfpraak en Spelling, in den Noemer, zy; dus ook, om
der regelmaatigheids wille, in het meervoud behoort te blyven
(pellen : daaden , zaaken, deelen, weeken, boomen , fchuuren ,
vuren, zonder iets van de eeríie lettergreep af te neemen,
eg alleenlyk met byvoeging van de letters en; fchoon uien ,
volgens 't aloud gebruik, 'er,flegts de n zonde moeten ; toedoen, als: zike, zaken, weke , weken, fchure, fchuren,
ure, uren; doch waarvoor, by de inkortinge dier woorden
tot ééne lettergreep, en gekozen is, terwyl zaakn, weekn,
fchuurn, uurn, zeer hard en wanluidend klinken zonde. Iets
dergelyks zou ik, myns achtens, over de volkomenmaaking
van eene verfehikking, tot eigen meest mogelyke Regelmnatigheid , omtrent de Spelling der gedachte Werkwoorden,
hebben mogen aanvoeren ; doch ik hoop , ten deezen opzigte, uit het voorengezegde reeds genoegzaam begrepen te
zyn. En mag ik nog iets aanmerken op hetgeen uit de Engelfclie Taaie wordt bygebragt , ter bevestiginge der oude
tvyze van fpelling, dat uien, naamelyk, by de Enge!i urn de
^voor-
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woorden tale , face , grace, life , fi'zo;-e en foortgelyke ,
nog hedendaags in de fpellinge uit twee lettergreepen doet
beflaan , maar in dc uitl'praake tot ééne lettergreep zatnentrekt; zoo dunkt my, waarlyk, dat daarin tevens een duidelyk bewys van Onregelmaatigheid in hunne Taaie is opgefloten , en dat zy , ten dien aanzien, zondigen tegen den Regel:
fchsyf gelyk ;y (preekt: hetgeen daarom ook de leezing der
Engel/the Taaie, voor die dezelve in de Uitfpraake niet grondig verflaan, des te mocijelyker maakt; zoo dat men in twyfel
hangt, of men dusdanige woorden voor ílaande of fleepende
woorden, of rymklanken, houden moet..
Voorts hebben veele taalkundige en kiefche Schryvers, in
zoo verre my is toegefchenen , zich aan de bovengenoemde
Regelen gebonden ; en zyn anderen , alleenlyk uit hoofde des regels van fpaarzaamheid , of van het gebruiken
der minfle letteren (welke echter ook niet buiten den Regel mag gaan) , daarvan afgeweken: en hoewel ik bekennen
moet , daarin (uit eigen testkeuring, mede) een naavolger
der eerften geweest re zyn, en dat men my derhalve, als
éénzydig, ja, ligtelyk wel, als bevooroordeeld in deezen
zonde kunnen aanmerken; zal, des niet te min, geloof ik,
uit het voorgaande bleken , dat die aangenomene Regels
geenszins op bloote willekeur , maar , inderdaad , op het
denkbeeld, en de ftelling, van Regelmaatigheid rusten; en,
gevolgelyk , zou liet 'er alleenlyk op aankomen , of deeze
bygebragte redenen , in de weegfchaale van de daartegen
aangevoerde ook gewigtige redenen , al of niet te ligt bevonden worden ; niet uit het oog verloren eene Spelling, die
haare eigene Regelmaatigheid influit , en dus het gemakkelykst zal kunnen begrepen en gevolgd worden door de letterlievende Schryveren in het algemeen.
Maar nu (opdat het my geoorloofd zy 'er dit nog by te
voegen) vinden wy verder in de Verhandeling , op het
voetfpoor (moet ik bekennen) van meerdere groote Taalkundigen, zoo wel ten aanzien van Naam- en Werk-woorden,
als van woorden tot andere Redendeelen behoorende , en zoo
wel teil aanzien van olverkortbaare woorden van twee of
drie lettergreepen, als van de andere, eerie geheel verfchiilende Befchouwing omtrent de klinkers F. en 0, dan omtrent
de A, belangende derzelver zachten en harden klank, en dus
het al of niet verdubbelen van dien : welke l;efchouwing,
hoe gegrond dezelve moge zyn , het aloud oorfpronkelyke
der uitfpraake en fpellinge van onze Taaie in acht genomen,
any (niet alle nederigheid gefproken) bovenal wat te afgetrokken oudheidkundig geleerd toefchynt, en daardoor, zoo
als ik vermoede , voor het gros der Leezeren des te bezwaarelyker te bevatten en , vooral , onthouden. Want gaarne
wenschte ik te weeten (niet naar den tongval der Ingezetenen
in
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in deeze of Beene oorden van ons Vaderland, dien ik bel g
den snoet, in de onderfcheiden Gewesten, al zeer verfchillende en uitéénloopende te weezen; doch wolken men gewoon is van de meesten lomp en flecht , of bastaard - taal ,
te noemen; maar naar de zuiverfle en be(chaafcdfle Nederduitfche uitfpraak, hoedanige, op veele plaatlen, de, Taalkundigften zich bevlytigen , volgens de Regelen , te leeren) ,
wat onderfcheid 'er hedendaags gehoord wordt tus:chen den
klank der enkele en verdubbelde E en 0 in de naavolgende,
en niet weinige dergelyke , woorden ; als , vooreerst , in
Naamwoorden , beftaande in den Noemer van het enkelvoud
uit ééne lettergreep : dreven , eeden , kepen , leek en , flegen ,
reepen ; goten, boonen , joden, booten , noten , klooten , floven ,
doozen , vloten , flooten, zonen ; ten andere in Werkwoorden ,

in de drie eerfce perfoonen van den tegenwoordigen tyd gefpeld wordende met achterlaating van de laatfte lettergreep,
als: fneven , ku'eeken , kneden , meenen , kleven , eeren, lezen ,
f eenzen ; kopen , gelooven , honen , hooren , loven , hoozen , nopen,
doopen , poten, tooreren , koken; en, ten derde, in woorden

van twee of drie lettergreepen; welke niet zyn in te korten ,
als: beter, deef'em , bever, geerel , . bezem , nzeede , ceder, ree.
de , deken , fcheele , even , fchede , ezel, teer/er, tegel, teeken ,
wezel, veete, wrevel, woede; bloode, bodem, leaver-, boter,
noode , boven , onnoozel, koker, enz.: en dit , ondertusfchen ,

heeft (gelyk ik zeide) zyne betrekkinge zoo wel tot Naam.
en Werk- als andere - woorden , 't zy in de lettergreepen verkort- of on - verkortbaar zynde, en geheel met uitfluiting van
de klinkeren A en U: offchoon men , myns oordeels, in waarheid kan zeggen, dat, in de onderfcheidene oorden deezes
Lands , geen klinker op meer verfchillende tvyzen wordt
uitgefproken, dan de A. Hier, in veele woorden, ais: kainer, hamer, wagen, zaaken, manken enz. helder, genoegzaam als re , en in veele andere woorden , als: haaken , fizarzren, gaan, jaan, plaagen, /laapen, vraagen enz. zwaar, of
dof, als ao , of, gelyk in de Fran/eke Taaie , an: daar doorgaands zwaar, of dof: ginds doorgaands helder; en elders,
wederom, zeer helder, genoegzaam als Bene E. Zou men nu
hiervan de fpooren ook niet in onze Voorouderlyke Taaie,
of in derzelver alouden oorfprong, vinden? en echter acht
neen, ten aanzien van deezen klinker , te regt, om daaraan,
taalkundiglyk en behoudens de welluidendheid , f^egts den
eenigen klank van eene zwaar heldere A, in alle woorden,
waarin de nadruk zuiver op dien klinker valt , te geeven. —
Ditzelfde nu zon ik, raakende de klinkers E en 0, gedacht
hebben ; en men had derhalve , naar myn gevoelen , 't
welk zich , by redelyke overtuiging, gaarne aan een beter
wil onderwerpen, onverkort de welluidendheid, en ten dienfte
der Regelmaatigheid,-kunnen vastilellen, dat alle de hier boven ,
-
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vest , uit de Lyst achter de Verhandelinge, aangehaalde ver
Naam- en Werk-woorden en foortgelyke met den ver-kortbae
klinker van EE of 00, en alle de bovengenoemde-dubeln
en foortgelyke niet in te kortene woorden niet eerre enkele E
of 0, behoorden gefpcld te worden.
In Rede van dien , echter , heeft men voor de fchryvende
Wereld , om zoo veel te beter tot eene eenpaarige fpellinge
te komen (die men voorzeker, als een fieraad en vastheid der
Taaie, nuttig en wenfchelyk mag noemen) , eene breede Lyst
van twyfelachtige woorden, regt ten dienfile, achter het Werk
geplaatst ; maar die men , myns inziens , bepaaldelyk met opzigt tot liet voorfchrevene , wat bundeling, of niet genoeg
overtuigd, zal moeten volgen.
-zam
Doch ik gevoel in myne welmeenende veymoedigheid
reeds te veel , of op verre na niet genoeg , gezegd te hebben; en wil dus liever myn , in allen gevalle, niet onverzettelyk , noch in deezen beflisfend, oordeej opfchorten, tot
fiat my uit volgende Gefchriften, of Aanmerkingen , van
keurige taalkundige Schryveren en bevoegdere Oordeelaaren,
wier fpelregels ik gaarne pleegde te volgen, zal gebleken zyn,
hoe zy over dat uitmuntend Stuk in allen dcele denken; en,
middelerwyl , daarvan het beste gebruik trachten te manken ,
voor zoo veel 'er my van, toefchynt wel te verdienen flipte
gevolgd te worden, hetwelk byzonderlyk, in den uitge--lyk
Itrektilen zin , te randen is den geenen , die daartoe door
Benen Lastbrief van Staat verbonden zyn.

J. D.
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DE FINANCIEKAMER TE EUTIN.

Ifch,a, aan den oostlyken ingang van de Golf
H etvanEiland
Napels gelegen , beflaat ongeveer tien Italiaanfche

mylen in den omvang , alle de bogtige inhammen van zyn
ftrand daar onder begreepen. Het heeft Benen Bisfchop ,
`tVy-bisfchop van den Stoel van Napels , drie Parochien en
een Nonnenklooster.
Dit Eiland is niets anders dan een Berg; zynde ,volgens uitwyzen van deszelfs gedaante, een uitgebrande Volkaan. Eenige
weinige fraaie Dorpen liggen langs deszelfs oevers verfpreid.
Op zich zelve (taande wooningen ontmoet men op de oppervlakte des geheelen Eilands , en vindt men zelfs op eenti

boog-
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hoogte, alwaar de beplanting van den grond moet ophoudeifi
De witte kleur der huizen maakt een aangenaam kontrast uit
met de groene kleur der wyngaarden en tuinen, boven welke
zy hunne daken. uitfleeken. Op den top des bergs is eene
Hermitagie , bellaande uit eene kapel en drie cellen, uit de
Volkanifche rots uitgehouwen. De celen worden van even
zoo veele Kluizenaars bewoond: Een van hun doet tweeemaaien 's weeks de ronde door liet Eiland , en keert terug
met brood, oly, eijeren en al wat tot den altaardienst wordt
vereischt. Met een gul hart fchenken hem de opgezeetenen
Hunne aalmoezen , en beveelen zich hunner voorbiddinge aan.
Jaarlyks trekken zy in bedevaart na deeze kapel.
Wy begaven ons eenmaal derivaarts; met veel hartelykhcids
wierden wy van de heremiten ontvangen , en op de beste
wyze behandeld, welke hunne armoede gedoogde. Een van
hun, egter, een afgeleefd grysaart, bemoeide zich niet met
ons. 's Morgens en 's avonds was liy te zien , liggende op
zyne knieën, voor de kapel of het altaar. Zyn gedrag wekte onze nieuwsgierigheid, en wy namen Bene voegzaame ge
waar , om met hem in gefprek te treeden. Wy-legnhid
verltonden van hem, dat hy een Duitfcher was; dat hy in
den bloei zyns leevens zyn Vaderland hadt verlaaten tot het
doen van eene bedevaart na onze Lieve Vrouwe van Loretto , en dat hy zedert zyn geboorteland niet gezien hadt.
Wy vraagden na zynen ouderdom: „ Ik wierd gebooren ,"
antwoordde hy met eene zwakke en beevende fletn , „ ik
;, wierd gebooren in 57 ... doch ik weet niet, in wat jaar
„ wy nu zyn."
Het Eiland geniet een guntlig klimaat, en de lucht is zetden door wolken verduisterd. De Winters zyn zagt ; de
kruipende dieren onfchadelyk, en de bronnen ter geneezinge
van verfcheiden ongetteldheden dienflig: zagt is insgelv-ks de
Regeering. Het Eiland is vry van belastingen. De Koning
koomt het jaarlyks bezoeken, en fchenkt huwelyksgiften aan
behoeftige jonge meisjes. Een Hospitaal heeft men hier ge=
(ligt voor rekening van een liefdaadig Genootfchap te Nay
pels. Eenige honderden zieken genieten oppasfing en worden geneezen geduurende het badfaifoen. Eenige fchuiten
worden alleenlyk gebruikt om die aan de beterende hand zyn
na Napels terug te voeren, en andere lyders van daar na het
Hospitaal te brengen. De lammen, die 'er van hunne zwakheden worden geneezen, laaten hunne krukken aldaar, welke
zy aan de Madona of eenigen byzonderen Befchermheiligé
toewyden.
De boomeii, heesters en planten , die Volkanifche gronden beminnen, tieren wonder wel op dit Eiland. Hier en
daar ontmoet men bosfchen van eiken- en hazelnooten - boomen. Men laat ze fegts tien jaaren ítaan, De oranje-,
gra+
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granaat-, vygen-, Napelfche mispelboom en de Arbutus zyn
de meest gemeene tuiaboomen. Van de wilde heesters zyn
de mirt en de mastik 't overvloedigst.
De opgezetenen bezitten iet byzonders in hunne taal, gefinite en kleedy. Voor afwisfelende mode is dit Eiland ongenaakbaar; veele uitvindingen der hedendaagfche weelde zyn
door den aart der plaatze zelve verbooden. De grond voedt
niets anders dan ezels en geiten. Dezelve is oneffen over het
gehecle Eiland; zoodat liet gebruik van rydtuigen 'er door
verhinderd wordt. De Koning zelf, wanneer by uit zyn vaar
flapt , is verpligt, met het zelfde geringe voertuig zich-tuig
te behelpen , waar van de geringfte Eilanders zich bedienen.
't Was in de lente, toen wy 't eerst dit Eiland bezogten.
Twee dagen vertoefden wy in het Dorp If'chia. Vergeefs
zouten wy eene herberg, en wierden na lieden geweezen ,
welke , zoo als men ons berigtte , ons niet blydfchap zou
ontvangen. Eene vriendelyke oude matrone , eene vrouw-den
van middelbaaren ouderdom en een klein meisje waren onze
huiswaardinnen. Zy hadden flegts twee kleine vertrekken ,
die wy met haar deelden. Zy verlieten ons geen oogenblik.
Met deelneeming vernamen zy na den welftand onzer af
vrienden; en den eeroen morgen by myn ontwan--wezig
ken zag ik de goede oude vrouw voor myn bed, bezig om
myne fchouders met de lakens te dekken, die in den flaap
in wanorde geraakt waren.
Naa verfcheiden maaien korte bezoeken op het Eiland te
hebben afgelegd , keerden wy in den herfst derwaarts weder, en vertoefden verfcheiden weekgin in de nabyheid der
baden. Onze huiswaard, geboortig van Sorrento, heeft lang
op Ifchia gewoond, alwaar by by den toenaam van de Sorrentiner algemeen bekend is. Hy was een vrolyk oud man,
en bezat verfcheiden wyngaarden. Zyn huisgezin beftondt
uit zyne vrouw , eene zeventienjaarige dogter , en Benen
wat ouder' zoon. Twee vrouwlyke bedienden woonden by
hen op den voet der volmaaktile gelykheid, buiten de werk
behoeftige nabeftaande, FORTUNATA genaamd,-uren.E
veertien jaaren oud , was hier geftadig over den vloer.
Langs eenige trappen klommen wy van de firaat na het plein ,
't welk aan twee zyden door het huis was ingeflooten, en
aan de twee andere door den wyngaard en een langen muur,
welke het van de praat affcheidde. De onderfcheiden vertrekken hadden geene gemeenfchap met elkander; elk derzelven hadt eene deur, die op het plein uitkwam, een venftertje,
genoegzaam tegen het dak ítootende, of een gat in de deur
zelve. Deeze vertrekken wierden alleenlyk by nacht , of
wanneer het regende, gebruikt.
Op andere tyden dient het plein ter verzamelplaatze voor
het gezin. Een zeilkleed keert gedeeltelyk de zounehitte af,
mrir«;. I8o5. No. 2.
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en onder deszelfs fchaduw houdt men de eenvoudige maa!
tyden. Een op zich zelve staande kleine keuken, met eert
waterbak daar naast , begaat een ander gedeelte des pleins.
De huisdaken over het geheele Eiland zyn plat, en worded
vin fruiten te droogen , en tot andere oogmerken , gebruikt,
Over het onze was een tent opgefiagen, alwaar de dogter haar
fieste nam , en de oude vader zomtyds den nacht doorbragt. Dien klimt derwaarts langs Genen ladder, die, na boven getroi;!cen zynde, den post ongenaakbaar maakt, doch,
aan den anderen kant, beneden zynde weggenomen, den pers
foon op liet dak tot eenen gevangene maakt.
In den avond wierdt het plein in eene balkamer veranderd
de tafels en floelen wierden weggenomen , en de trappen,
voor de deur van ieder vertrek geplaatst ,dienden tot zitplaatzen voor de aanfchouwers. Nooit zag ik de Tarentella, dier,
vermaarden Napolitaanfchet dans, heter dan hier uitvoeren,
Gemeenlyk wordt dezelve door twee jonge meisjes gedanst,
terwyl een derde op de tambourin fpeelt , die zy roet haart
tiem verzelt. De klagten van teleurgeftelde liefde, of Gen
minnaar van zyne beminde gefcheiden , of , zomtycis , d^
boosheid eenes afgeweezenen minnaars , zyn de meest algemeene onderwerpen der gezangen , in welke iWtidona e Cupinto (du
i\'Iaagd Marian en Cupido) zointyds gezamenlyk worden aan-

geroepen.
Het vermaak van deezen dans betlaat in de verfeheidenheid
van lichaamshoudingen, het fpeelen niet het voorfehoot, de
verfcheidenheid der teekens , door de danz.ers gegee ven , he
geluid der klaphoutjes , die zy in haare handen houden,
of het klappen met de vingers , die de kiaphourjes ver
Geen, egter, nog meer opmerkinge verdient, is,-vange.'t
dat zy de gewoone uitdrukking van• deezen dans naar goed vinden weeten te wyzigen. Om ons te vermanken , danfle.
ImRTUNATA, op zekeren dag, dien dans met een vetten Lombardfchen boer, en gaf daaraan de uitdrukking van de feherp=
$e fpotterny.
De zelfde bevalligheid en kiesehheid, welke hunne tydkortingen en danzen kenmerkt,befpeurt men insgelyks in hun -ne dagelylkfche handelingen en verkeering. 's Morgens, by
ons ontwaaken , vonden wy een tros van de fchoonfte, druiven op onze tafel. Terwyl wy aan het ontbyt zaten, brage
ons de oude vader des gezins een mandtje van zyne beste
vrugten. Dikwyls noodigde zyne dogter FRANCESCA tegen den
avond ons uit tot het doen van eene wandeling. Zy bragt.
ons by haar vaders wyngaarden, deedt ons nederzitten ter
plaatze, alwaar wy de fraaifte gezigten hadden, en plukte
voor ons de rypfte druiven. In 't voorbygaan leerde zy ons
den naam en de kragten der planten kennen, die de meeste
,

•pmerking verdieudeu. Zy en ro&TUNATA vertoonden in alles
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les wat zy deeden eene ongedwongenheid en waardigheid, die in
Duitschland zouden geoordeeld worden ecne hooger opvoeding aan te kondigen. Maar wee haar , welke in de beval
gebrekkig zyn, die , over 't geheel genomen, haar-lighed
zoo natuureigen is ! 't Was om deeze reden alleen , dat roRTuNATA de vrouw niet kon dulden, die aan haaren broeder
was verloofd. Vergeefs merkten wy aan, dat zy alle wee2enlyke hoedanigheden bezat, cene goede huishoudfler was,
met de naald kon werken , dat zy kon wasfchen ; enz.
,, 't is zoo ," hernalti FORTUNATA ; „ maar , in de eerfie plaats ,
,, zy is lelyk ; in de tweede plaats , zy kan fpeelen , danzen
, noch zingen ; zy weet van niets — zy is lelyk , lelyk ! "
en op alle onze tegenbedenkingen konden wy nooit een ander antwoord bekomen.
By onze èerfé aankomst was FORTUNATA zeer liegt gekleed ; in weinige dagen (laken wy haar in een nieuw pak ,
Tiaar lands wyze: een kort jak van zwart fluweel, een voor
een rok en een bier. Welhaast bemerkten Wy;-fchot,
dat zy haare gewoone leevendigheid hadt verlooren; te midden der vreugde, welke in liet huis heerschte, was zy alleen droefgeestig en peinzende. Van deeze veranderi1Ige Iconden wy de oorzaak niet ontdekken. Eindelyk, op zekeren
avond , onder het dannen; naast haar zittende, herhaalde ik
de zelfde vraag , die reeds dikmaals aan haar gedaan was.
„ Wat fchort'er aan , FORTUNATA ? Ontbreekt u iets?" — „ Csrr
,, quaglie (oorringen) ," antwoordde zy met Bene fluisterende
fiemme. Ik keek haar aan , denkende dat zy met my fchertiie; doch het was haar volkomen ernst.
Al vroeg begonnen zy ons met jy en jou aan te fpreeken.
Wy vraagden hun, of het hunne gewoonte was, dus tot elktenen te fpreeken. „ Neen," was het antwoord, ;, alleen
;, tot hen, welke wy liefhebben." De vriendfchap geelt
gaarne bynaamen. Zy rustten niet, voordat zy voor elk van
ons 'er éezièn bedagt hadden. Zedert noemden zy ons by
geenen anderen naam; 't was een waar vermaak voor hun. De
vlugfle van de twee heette PALLONE , de Bal, en de jon;te en roodfle ROSA DI MAGGIO, de May -roos.
Soortgelyke blykeii van goedwilligheid ontvingen wy meermaaien van andere bewooneren van het Eiland. Onze me,Iigvuldige togten op ezels , die ieder eenen gids hadden,
bragten ons in kennis met verfcheiden arme druiventreeders.
Zoo dra zy ons in 't oog kreegen , drongen zy ons om in huimé
wyngaarden te komen: , 7 Komt hier, komt bier!" riep op
zekeren dag zeker perfoon , FILIPPO genaamd, wiens noodiging ik had van de hand geweezen : „ Ik zal u de bes,, te druiven geeven; nien;ant beisalven my weet, waar zo
, te vinden zyn ; ik heb ze zelfs aan myne vrouw nooit

, eweezen."
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Dikmaals genooten wy beleefdheden van lieden, die on
geheel onbekend waren. Op zekeren dag ging ik ter kerke ,
om de toediening van het vormnzel by te wonnen. I-Iet was
een zeer warme dag. Een ezel van ongemeene fchoonheid,
en zeer fraai getuigd, wekte myne aandagt; ik bleef Ililflaan
om het dier te befchouwen. „ Wilt gy 'er op ryden ?
zeide een welgekleed man, die te gelyk tot my kwam : „ de
„ ezel behoort aan my." Ik bedankte hem voor zyne aan
doch by hieldt aan , vervolgde zynen weg te voet,-biedng;
en zich tot het kind wendende , welk den ezel geleidde,
riep by liet toe , orn zich te fpoeden , en aan de deur der
kerke op my te wagten. Nooit te vooren had ik den than
gezien, en naderhand zag ik hem nooit weder.
Zomtyds beklommen wy , in den avond , eene hoogte,
van waar wy de ondergaande Zon en de opkomende Maan
zien konden. Niet verre van den voet des heuvels woonde
eene vrouw, GSUSEPPE genaamd, die, zoodra zy ons in 't
oog kreeg, een mandtje met fruit bragt, by ons ging zitten , op de gemeenzaamiie wyze , en tot gijns fprak over
haare huislyke zaaken, dat haar man weldra zou t'huiskomen , wat zy voorneemens was voor zyn welkomthuis voor
hein gereed te manken , en alle haare byzondere belangen.
Zomtyds, in de daad, neemen zy voor hunne beleefdheden eene belooning aan. Op dit Eiland, gelyk in het geheele zuidelyk gedeelte van Italic, ontmoet men meer dan
dénen man, op geld gefield; doch deeze hebzucht is die eens
kinds, 't welk alles wil hebben, wat aan hetzelve wordt ver
Zonder aan de waarde des gelds te denken, zullen-tond.
zy eene buitenfpoorige fomme vcor hunne waaren , of
voor hunnen arbeid ,vraagen; doch, over 't geheel genomerr,
zullen zy ftraks zich vergenoegen met hetgeen gy goedvindt
hun te geeven. Indien gy aan een behoeftigen een aalmoes
geeft , zal by met fchynbaare onverfchilligheid dezelve zann-ee7nen, -- niet, egter, uit ondankbaarheid; 't gefchiedt alleen
op grond zyner meeninge , dat de natuurlyke billykheid
vordert, dat men hem iets mededeele. Van hier ook, dat
de kinderen niet dan met moeite : Ik bedank u , leeren
zeggen.
Even gelyk de Italiaanen , gebruiken de bewooners van
Ifc/zia zelden liet woord Illensch; dat van Christen vervangt
deszelfs plaats; en by hen is Christen eensluidende met Kazholyk. Nogthans merkten zy op , dat wy geene hunner godsdienftige plegtigheden in agt namen, zonder dat zy evenwel deswegen eenig ongenoegen betoonden. Kloekmoedigheid
en vergenoegdheid is al wat zy in hun geloof vinden. In hun.
ne godvrugtige uitdrukkingen klimmen zy zelden hooger
dan tot de Moeder Gods. 't Is onze Lieve Vrouwe , aard
welke zy ti beveelen, wanneer zy van u gaan, en u een
h:i
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áeïlibe,z nacht (n,itisfinea nette) wenfchen. Tot haar tven-

^len zy zich, wanneer zy ziek zyn. By liet overlvaen eenes
volwasfenen bidden zy voor de rust zyner ziele. Het flerven
eens kinds wordt voor eene gelukkige gebeurtenis gehouden. Gy zyt bedroefd, " zeide FRANCESCA tut my,
op zekeren dag, dat een kind, tot ons klein gezin behoorende, overleeden was; „ gy zyt bedroefd! Ik weet waar gy
„ aan denkt: ik denk ook aan het kind; maar ik ben geluk„ kg: 'want liet is in het Paradys."
Godsdientli, e feesten zyn voor him vreugdedagen. Al aanfonds by onze komst op liet Eiland zeiden zy ons, dat wy
'er blyven moesten tot op het feest van hunnen Patroon of
Befèhermheiiige. Naardien wy ons verblyf niet 'er daad rekeen , en in hun veriangen begonnen te deden , gaven zy ons liet
Leeven van hunnen Heilige te leezen , opdat, zoo als zy zei
-den,wy
zien mogten , wat flag van een man by ware.
11 beato Giovanne (zoo is zyn naalp) was een inboorling
van Ifchia, alwaar verfcheiden zyner bloedverwanten en bekenden nog in leeven zyn. I-Iy hieldt zyn verblyf in een
Klooster te Napels. Zeer groot was de roem zyner heiíighcid geduurende zyn leeven. Op zekeren dag zag men hem
Bene Procesfie volgen, terwyl zyne voeten nooit den grond
aanraakten. Op eenen anderen dag liep hy in eene zwaare
regenbui, zonder dat by nat wierdt. Op den feestdag van
den H. JANVARIUS verlangde hy, gelyk veele anderen, het heilig alzaiir te naderen , om by het wonderdaadig bloed te bidden ; doch hy verloor zyn' kruk onder de menigte, en was

genoodzaakt, aan de deur der kerke droevig neder te zitten.
In weinige oogenblikken zag men zyn' kruk door de lucht
vliegen ; dezelve zweefde over de hoofden des volks , 't welk
van vreugde juichte, en by bleef eindelyk aan de borst van
den gryzen Heilige hangen. By zyn overlyden fchoolde het
volk by troepen zamen , om zyn lyk te zien ; men vondt
het noodig, by hetzelve eene wagt te plaatzen. Dit, egter,
was niet toereikende om te beletten , dat een zyner toonen ia
een oogenblik verdween; zedert heeft men niet kunnen ontdekken, wat 'er van dat gewyd reliek geworden ware.
Toen wy aan onze huiswaarden onze verwondering betuig -

den, dat zy eenen Patroon verëerden, die nog niet gekano-

nizeerd was , begonnen zy luidkeels te lachen. „ Hoe is 't
mogelyk," zeiden zy, „ dat by niet een Heilige zyn zou,
die zoo veele wonderwerken heeft gedaan ?"
De feestdag brak eindelyk aan; met alle de gebruikelyke

plegtigheden wierdt dezelve gevierd. In den avond hadt
Bene algemeene verlichting plaats ; de daken van alle hui
waren met lantaarnen van geolied papier bedekt. Te ga--zen
der met onze huiswaarden waren wy getuigen van dit fchouw^pQl , en van het vreugdegefchal-, 't welk allerwege weergalmF3
de.
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de. Met eerbied weezen zy ons eenige huizen , die betel'
dan de overige verlicht waren. „Daar," zeiden ze, „ woont
,, een bloedverwant van den Heilige, en dat is het huis van
„ eene zyner nichten." Van dak tot dak riepen en antwoordden zy elkander met fchelklinkend fluiten. „ En ik
ook," riep eensklaps Onze bejaarde huiswaard, „ zal aan
onzen Heilige Bene offerande doen ! " Straks ging by nay
zyn' fchuur, haalde een oud vat, en flak het in brand. Wy
vermaakten ons met het zien na de vlammen ; en eer
het
vat in duigen viel, rolden zy het in een gat, onder liet maaken van een groot gejuich. Met danzen en kortswyleu wierdt
cie dag beflooten.
Zoo wel te moede waren wy, dat wy het overfchot onzer
dagen hier zouden hebben kunnen flyten. Nogthans waren wy
genoodzaakt te fcheiden. „Zyn alle de Duitfchers zoo als gy-.
,, lieden ?" vraagden zy ons menigmaal. Toen wy affcheid
namen , gaven zy hun voorneemen te kennen , geduurende
ons verblyf te Sorrento ons te, komen bezoeken, en betuig-:
den hunnen wensch, ons nog eens. onder hen te zullen, wederzien. Zy, zoo wel ais wy, fireelden zich met die verwagting. Zy deeden ons uitgeleide tot aan het fehip. Zedert.
hebben wy hen niet gezien.

nog

AANMERKINGEN , OVEn. DEN IIEEP.SCHENDEN SMAAK IN
KLEEDERDRAGT DER VROUWEN.

DE

(Naar' het Engelsch.)

— Is, when unadorn'd, adorn'd the most.
THOMSON.

Schryver van vroegeren tyde heeft opgemerkt , dat de
E
enlaatfle zugten eener fchoone Vrouwe min veroorzaakt
wierden door het denkbeeld van het verlies des Leevens ,

dan door dat van het verlies haarer Schoonheid. Welke
waarde ook deeze aanmerking moge hebben, die, in den
eerilen opflag, het voorkomen van eene wonderfpreuk of van
eene befchimping heeft, het gaat vast, dat. dezelve niet zon
allen grond is in de grillig- en ongeregeldheden van her-der
vrouwlyk chara'ter, en. dat, welk eene maate van gewigt zy
hegten aan het bezit der fchoonheid , dit alleen liet ondèrwerp riet uitmaakt van den moed en de flandvastigheid 9
welke de Sexe betoont.
Eene hooger waarde op de Schoonheid dan op het Leéven
te hellen , is zeker een overfpanne daad van trots: dan eenige
toegeevenheid mag men gebruiken omtrent dit heerfchend
denk-
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denkbeeld , wanneer men in aanmerking neemt den veelverte
Inogenden invloed van de bekoorelykhedcn der Vrouwen op
het hart der Mannen , en her natuurlyk uitwerkzcl van drift
en verknogtheid , ontftaande uit de natuurlyke neiging der
beide Sexen tot elkander.
Ondanks eene zo redelyke veronderftelling, zullen wy hevinden, dat voorwerpen van cone mindere aangelegenheid de
wufte Schoonen aanzetten , om haare gezondheid aan een
hoogst hachlyk gevaar bloot te hellen, en by gevolg haar leeven liever te waagen , dan een grilligen optooi te lasten vaa.
Ten, door cje bui;enfpoorige vereerderesfen der Mode ingevoerd. I Iet is onder haar een algemeen zeggen , dat zy zo
wel uit de Wereld mogen gaan , als buiten de Mode ; en volgens dit denkbeeld, 't welk, even als het voorgemelde, iets
van het wonderfprcukige heeft, wordt daadlyk gehandeld,
en naar de letter geleefd , door de tairyke omhelsters van den
hedendaagfchen fmank in de vrouwlyke Kleederdragt. Men
volhardt 'er in , ondanks de veelvuldige raadgeevingen ten•
tegendeele , door Gencesheeren en anderen , die voor be
voegde regters in dit Pluk mogen gengt worden, gegeeven,
wegens de fchadelyke uitwerkzelen. Wy mogen, met grond,
veronder(iellen, dat vecle flagtoffers worden van haare eigene
hardnekkigheid, en dat de ongemakken oorfpronglyk uit deeze Kleederdragt, els den eerften oorfprong, ontltaan, fchoor}
men ze aan andere oorzaaken toefchryft en andere naamera
geeft. Dat de drang van het Modegevoel zo onwederftandelyk is, mogen wy met reden beklaagen; doch des valt ligt
reden te geeven voor den aandagtigen waarneemer der
menschlyke natuure , en byzonder voor de kenners van het
vrouwlyk hart , en van de zwakheden , dier Sexe byzonder eigen.
Naauwlyks gaat 'er eene week voorby, of wy Icczen in de
Nieuwspapieren van jonge Dames, olie zich doodlyk gebrand
hebben , door den ligton en zeer ontvlambaaren aart haarer
kleedinge (*); 't welk een ander der heillooze uitwerkzelen
Is van deeze vreemde Kleederdragt, waar tegen men ernitig
behoort te wanrfchuwen.
Ongetwyfeld zou het aanvoeren van een lang en uitgerekt
Vertoog, over een onderwerp van deezen aart, 't welk zo
naby aan het boertige en belachlyke grenst , een verkeerd en
Ongepast voorkomen hebben ; dan wy kunnen niet nalasten
op te merken, dat 'er veele dingen zyn , die , op zich zelven
befchouwd, een onbeduidend en gering voorkomen hebben,
doch menigmaalen vergezeld gaan met een !leep yan de belt►ngrykfle gevolgen,
Dieet
(*) Men weete, dat oenige der %g- en Metiwatydingen in Engeland
-

opgevuld zyn met !pottende berigten van deeze foort.
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Men heeft waargenomen, dat I-Ieeren naar de Mode bust
gevoelen van liet verflaad en de verdienf en hunner Medegenooten vormen volgens eene regtmaatigc overweeging van de
byzonderheden in hunne Kleeding , die, in den eerften op11age , eeniglyk fchynt af te hangen van de kunde en bekwaamheid hunner kleedermaakers en kappers. Met meer
fchyns van reden Plaat men aan de Vrouwen toe , deezen ma:itftaf te gebruiken , in het vormen llaarer gevoelens over do
verdienflen en bekwaamheden van de andere Sexe, en dec
het geen, naar het gevoelen der ileeren, lung over hot hoofd
gezien worden , geene floWe van een nietsbeduideuden aart is
by de andere zagtere en kiefchere Sexe.
Ondanks veele geestigheden en boerteryen , welke opper
dit onderwerp zich-vlakigebfchouwrstnaziev
veroorloven, fcaa het ons vry te zegge.i, dat eene meerdere
of mindere maate van deugdzaame ingetoogenheid'en betoon
van kuischheid in de kleederdragt en opíchik der Vrouwen
moge aangezien worden ais een onfeilbanren maatftaf van den
Raat der zeden eens Volks.
Wy hebben alleen het oog op dc Romeinen te flaan, tot
verdere opheldering van een onderwerp , 't geen , in de daad ,
veel ernftiger en gewigtiger is, dan het aan een' vlugtigen
oufleg van het oog moge voorkomen. De Romeinen varen
zeker een groot en deugdzaam Volk, indien ooit een zodanig
Volk op den aardbodem beftondt. De gevallen van de kuifehe
LUCRETIA ende onfchuldige VIRGINIA, en de gewigtige gevolgen, welke daaruit voortvloeiden, wyzen uit, den wydITrekkenden en veelvermogenden invloed van de zuiverheid
des Vrouwlyken Charaíters. Staande het roemrykfte tydperk
der Rosneinfche Vryheid, werden 'er Wetten uitgevaardigd ,
ten aanziene van de voeglykheid en de grenzen van de verciervelen der Vrouwen en Dogteren van Romeinfche Burgeren.
Schoon de openbaare zeden der beide Sexen , in dat tydperk ,
de grootfte maate van zuiverheid en volkonmeuheid bereikten,
welke de mensehlyke natuur geheugt, oordeelden egrer die
wyze en agtenswaardige Staatslieden en Oorlogshelden het
geraaden, door ernftig genomene Staatsbefluiten, de Inogelyke losbandigheid en grilligheid der Vrouwen in de keuze
van kleeding en opschik te regelen. Zo lang de Romei.2J he
deugd en veyheíd bloeiden en fund hielden , zo lang werden
deeze oordeelkundige inrichtingen flipt gevolgd.
De perfoon van Bene Roineinfc•he Matroone werd toen , en
zelfs nu, op zulk een' grooten tydsaffland, met meer reden,
aangezien, als met zich omdraagende het denkbeeld van de
hoogfte maate van vrouwlyke deugd en moederlyke tederheid. Toen de eerfte verfchynzels van verval en ondergang zich begonnen op te doen in die voorheen zo beroemde Republiek,
werden die zelfde verfchynzels zigtbaar in het gedrag der
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?:etftetnfclle Vrouwen. Onniiddelyk naa de Puni f :he Oorlogen ,

een tydperk , ' t welk Wysgeeren en Gefchiedfchryvers een
aanzien als het cerfte van liet verval der Romeinfs,'te-parig
grootheid, begonnen de Vrouwen der Raadsheeren en Burgeren te roepen om meerder veyheid in liet Pluk van kleeding
en opfchik. Zy omringden met eene ganfche menigte het
Raadhuis, en fielden zich aan als de heffe des Volks, wanneer het onvoeglyke eifchen doet en wil doordringen. Wanneer men de Aanipraaken der Romeinfche Staatslieden , te deer
zer gelegenheid, leest, zou men zich veelligt verbeelden, dat
HANNIBAL voor de poorten Rondt, en Rome niet een' onverwylden ondergang gedreigd werd. Zy voorzagen, in de
onbegrensde en ongebreidelde begeerten hunner Vrouwen tot
de ydelheden van den opfchik, den aanstaanden wasdom van
weelde en ondeugd , de verwaarloozing van huislyke deug
verkwisting, en den geheelen fleep van ram--den,utloz
pen , die onvermydelvk hebbelyke Weelde volgen, wanneer
dezelve eens wortel fchiet in een' anders welgeordenden
Staat.
Deezer Raadsheeren regtmaatige beduchtheden en welgegronde vrees werden ongelukkig bewaarheid in de volgende
tydperken hunner Gefchiedenis : het omverwerpen der Vrybeid in de Burgeroorlogen was de welverdiende vrugt van algemeene weelde , en een gevolg van de losbandigheid der.
Vrouwen. - SALLUSTIUS ontdekt ons de geheimen van deeze tyden, indien wy zyne Schriften met de vcreischte aandagt
leezen: en het is wel bekend, dat de groote verincesteraar en
overweldiger , die de vryheden zyns Vaderlands verdelgde,
tot den inval in Brittanje werd aangezet door de hoop van
in de Britfche Zeeën de grootfle en fchoonfle paarlen te zullen ontdekken , om de greetigheid zyner vrouwlyke gunflelingen te voldoen, die (dit mogen wy in 't voorbygaan opmerken) Matroonen en Vrouwen van aanzien «'aren, behoorende tot de aanzienlykfte Familien van Rome. — De huislyke
gefchiedenis van zynen grooten Opvolger, dien men ten onregte geroemd heeft als een Befchermheer der fraaije Letteren
en fchoone Kunften , leevert ons voorbeelden op van het flordigst gedrag onder Vrouwen van den eeroen rang. Een juist
denkbeeld van haare zeden kan men opmaaken uit de Schrilten van IIORATIUS en SUETONIUS. Met cén woord , men zou
achten, dat zedebederf en ondeugd de grootfte hoogte beklommen hadden geduurende dit tydperk , ware te onzer
kennisfe niet gekomen het laatere, nod veel verder gsande ,
zedebederf van Rome; waren de bladzyden hunner Dichteres
en Gefchiedboekeren niet befinet met de verhaalen van de
•febaaintlooste verfoeilykheden der Keizerinnen en andere
:
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Vrouwen van de aanzienlykíte rangen onder den Rorefnfderl
Adel en de rykfte Burgers.
Het was flaande de regeering van deeze fchaamtlooze be
dorvenheid van zeden, dat 'er Kleederdragten plaats greepen,
die eene treffende overeenkomst hebben met de Modes vaas
tleezen tyd. Niets firookte met den fmaak der Roineinfché
-Dames, dan zyden kleederen van het fynfte en doorzigtigfte
tveefzel ; welke toelieten en de gedaante en de beweeging
der lichaamsleden zo veel mogelyk te vertoonen, of, volgens
de gelukkige uitdrukking van den Gefchiedfchryver, die
dezelve vermeldt, gefchikt waren tot het expi issrere artes.
Het is noodloos , en zou misfchien haatlyk worden , de vergelyking verder voort te zetten; wy mogen , derhalven ; ons te vrede houden niet aan te merken, dat 'er de grootfte verwantfchap
plaats hebbe tusfehen de zeden, het gedrag en den uitwendigen opfchik onzer Vrouwen, en de waardigheid, voorfpoed
en het welvaaren eens Lands: De zaak in dit licht bezien,
gelyk wy op goeden grond van reden mogen doen , moeteni
tvy bekennen, dat Mannen, die zich op hunnen post bevlytigen om de ongebondenheid van de ontblooting, met ernst
tegen te gaan, door de zuiverfte beweegreden van Vaderlandliefde en Deugd gedreeven worden. — Desgelyks mogen war
niet vergeeten met lof te gewaagen van de Braaven, die poogen, de jaminerlyke voortgangen an Overfpel te fluiten. Het
is een kenmerk van de diepst ingewortelde fnoodheid i dat der
zodanigen poogingen een voorwerp van belaching worden ,
of, hetgeen nog erger is 3 van erntige tegenkanting van Perionen, in hoogen tang geplaatst.
Allen, die dieper inzie in de oorzaakeil en gevolgen der
menschlyke bedryven, bklaágen, met een dieptreffend leedweezen , het verval van eugdzaame gevoelens eii een zèdig
gedrag in de zodanigen, die de Natuur zelve fchynt onderweezen te hebben in eene wantrouwende en vreesagtige aff
keerigheid van misdaad en fnoodheid , en die de Minnen
vooraf moeten opwekken en áanzetten , eer zy de grenzen
der deugd overfchreeden.
Het is eenigzins opmerkelyk , dat de twee meest beroeiiïde Republieken der Oudheid tot hanre Befchermgodinneil
uitkoozen de zinnebeeldige aanduidingen van Vrouwlykë
]Deugden en Begaafdheden. MINERVA, de Voorftandfter van
Wysheid, Welfpreekenheid en Kunfen, was de Befeliermgodin van de _'itheensfche Republiek; en JUNO, de,Huwellyksgodesfe , het Model der Matroonen , de aanduiding Vail
kuischheid en deugd, zat voor over het lot der lnagtigë
Ikepubliek van Rome. Schoon deeze vercierde en zinuebeeldige afbeeldingen zyn , mogen wy in derzelver lot het
v Igend geval haarer vereerderen aanfchouwen: Door
Af
-
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af te wyken van de Deugden, die deeze, naar het gevoc,
len haarer nanbidderen , tot Godinnen verhieven , werd de
eene, mag ik my dus uitdrukken, eene beuzelende en be•
lachlyke oude Vrouw, — de andere eene lange en onbe.
fchaamde Hoer, overgegeeven aan de laagfile en walchlykfie+
buitenfpoorigheden van vuile ongebondenheid.
Zodanig zal het lot veezen van andere niagtige en uit
gebreide Staaten! Dit vonnis Raat gefchreeven in het groote Boek der Menschlyke Natuure ; en niets, dan de hand
der Almagt , kan den natuurlyken voortgang des rampfpoeds in den loop der menschlyke zaaken fluiten!
[Wy herdagten , dit Stukje vertaald hebbende, aan 't geen wy
lazen in de Vergelyking der Gemeenebesten van onzen DB GROOT Over
ie Bleeding, met de Aantekeningen van MH:ERMAN daar over, en kun.
alen niet nalaaten onze Leezers derwaards te wyzen , om met de
stukken beweezen te vinden, 't geen in deeze Aanmerkingen flegts
wordt aangefiipt. Wy zouden elke byzonderheid daar uit kunnen liaa♦en, maar wyzen pnze Leezers tot het IIde Deel, bl. 5 , en de Aastekeningen, bl. gi {, waarin byzonder gehandeld wordt over het ge.
beurde van het Affchaffen der Opp fche H"et, ter gelegenheid van het
Oproer der Romeinfrhe Vrouwen. Wy fchryven flegts twee regels af,
van den Tooneelfpeeler PuBLius, ten opzigte van het hier boven ver
-Øieldanfotyk
dun Vrouwlyk gewaad:
..quum efí induere nupram ventum tea-brein,
Palam profiare nudam in nebula

linea?

Volgens de Vertaaling van MEERMAN:
east dit , dat een gehuwde Vrouw zich kleede als in een ge*ee.
ven wind,
Of voor het oog van ieder naakt gas in een linnen waafem?]

DE OPREGTE DELYDFNIS VAN EEN CARIANER.

Carianer (*) , door een Engedscti Reiziger, die deli
E enzeldzaam
bezogten oord, door dit Herdervolk bewoond,
bezogt, na zynen Godsdienst ondervraagd, beleedt rondborilig zyne onkunde. Op het verder onderzoek na de oorzaak
van deeze onweetenheid, gaf by deeze wel vreemde reden a
Dat God eens zyne Wetten op een Buffelshuid gefchreeven
hebbende, alle de Natien van den Aardbodem hadt opgeroepen om 'er een affchrift van te manken; dat zy allen die oproeping hadden gehoorzaamd , behalven. de Carianers, die,
toen geen tyd hebbende , dewyl zy met te veel huislyke beigheden bezet waren , door dit verzuim , zedert in een

(*) Een ollke eni e inylen la ldwaards inn Ran,Qaen, la het ;li*
jafehc r
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Raat van onweetenheid gebleeven waren , en nu niets andere
wisten, dan hetgeen tot het herderlyk bedryf betrekking hadt.
Hoe groot zou niet wel het getal der foortgenooten van
de Carianers weezen , indien de Onkundigen in den Godsdienst opregt voor de oorzaak hunner onkunde uitkwamen?

GEPAST EN BESCHAAMEND ZEGGEN VAN DEN HEELMEESTER
BOUDON TEGEN DEN CARDINAAL DUBOIS.

eerfle Minister van Frankryk, zondt,
D eopCardinaal
zekeren tyd, om den Heelmeester
ten einde
DUBOIS,

BOUDON,

deeze eene Operatie vn aanbelang aan zyn Perfoon zou ver
Cardinaal , hein ziende binnen treeden , zeide :-vigten.D
„ Mynheer! gy moet niet denken my te behandelen op de„ zelfde ruwe wyze, als gy de ellendige Schepzels behan„ deli in het Hotel Dieu." — BouRDON antwoordde met
een zeer ernt}ig gelaat en op een deftigen toon: „ Elk dier
s , ellendige SchepzeIs , zo als uwe Eminentie hun gelieft te
noemen, is in myn oog een eerlte Minister!"

DE CARDINAAL FLEURY EN DE ABBd DE ST. PIERRE.

tvjanneer de Abbé DE ST PIERRE Zyn Ontwerp van eenerl
altoosduurenden Vrede aan den verflandigen en door
veelvuldige ondervinding wys geworden Cardinaal FLEURY
aanboodt, en deeze 't zelve hadt ingezien, voerde by den
Ontwerper te gemoct: „ Myn Heer! ik vrees ten hooglten ,
.,, dat gy een voorloopig Artikel vergeeten hebt." — Op
de vraag , waarin 't zelve beftondt , gaf de Cardinaal ten
antwoord: „ Gy hebt vergeeten eene talryke menigte Zende„ lingen af te vaardigen , om de harten der Nio;enheden
„ tot uw heerlyk plan over te haaien."

In h:r vc,orig Iv °.
Drogreden.

MCI]g. bl.
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PROEVE, OVER DE VREES, BESCHOUWD ALS EEN

HIEERSCHENDE HAR'l'STOGT.

e Vrees ; aangemerkt als een heerfchende Hartstogt, mag voorzeker de verwoestíler van 's Mcnfchen geluk, en de bederf ier van .de edelfte bekwaam
heden en uielsvermogens, genaamd worden: Wanneer
de Vrees iemand vermeesterd heeft ; vergroot by niet
alleen weezenlyl:e gevaaren , maar verbeeldt hy zich
gevaaren , waar Ze niet beftaan ; hy is teffens onbekwaam om de eerstgemelde af te weeren of te verminderen , of de misleiding , waarin hy zich toegeeft , te
onderkennen. Niet alleen belemmert de Vrees het betoon van daadlyke werkzaamheid; 'er is no iets ver
Woorden fchi -fchriklyenbjamswrdigen
ren te kort , om de veele duizenden van fchrikbcelden
te befchryven, welke de fchreeden volgen van den ongelukkigen, — van den Man , wiens geest, in zyne
l:indfehe jaaren , ontkragt is door eenen overmaatigeri
invloed van die drift: want men hebbe wel in opmerking te neemen , dat de vroege jeugd het tydperk is s
waarin_ der menfchen zielsgefteltenis die vatbaarheid
voor Vrees verkrygt, welke zomtyds niet de vermeerdering der jaaren aangroeit.
Men begrypt, dat ik hier meer bepaald fpreek van de
Vrees , welke ongegronde Vrees, of opvatting van iets te
duchten te hebben, mag genaamd worden. Myne Proeve
betreft de Vrees , als een , om hoogstwyze redenen
door den Schepper gefchonkene Ilartstogt , in geenen
dcele.
De zaaden van de Vrees, door my bepaald beoogd ,
worden zeker in. de kindschheid gezaaid , door die
gemoedsdrift te bezigen , in ftede van eenig ander
bedwangmiddel. Ouders, Minnen i Kindermeiden, gelyk te over bekend is bedienen 'er zich te vaak taan,
om het gezag uit te oefenen over de zodanigen , die
tinder hun beheer gefield zyn , niet lettende op het
MENG, í8o5. NO. 3;
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groot nadeel aan de verltandsvermogens der zodanigen,
die ten fachtoifer van hunne averechtfche handelwyze
firekken. liet moge zomtyds gebeuren, dat een kind,
opgroeijende , als het met eerie flerkte van zielsvermogens begaafd is , die banden, met welke men hem in
de kinderkamer bondt ,verbreekt en rustig afwerpt; maar
dit is een geval ,'t geen men niet dikwyls heeft te wagten: want het vereischt geene geringe maate van kloekmoedig beluit, en kragt om het door te zetten , om de
fchaduwvolle gedaanten der Vreeze te ontdoen van die
eigcnfchappen, welke onkunde en bygeloof 'er aan heb
toegevoegd, en,. enkel door kragt van rede, zich-ben
te overtuigen van de ongerymdheid dier bevreesdmaakende opvattingen. Het gebeurt veel menigvuldiger, dat
dc indrukken der kindschheid den bevreesdgemaakten zyit
geheele leeven lang byblyven , en de Mensch by aan
-houdeni gstbklayefp vn
ontelbaare bevreesdheden en verfchrikkingen , waaraan
by geen naam weet te geeven , en geen oorzaak van
weet aan te wyzen.
De Ouden , wier hoogzweevende verbeeldingskragt
niet alleen beflaan gaf, maar Godlykheid toefchreef aait
alles , welks oorzaak zy niet wisten te doorgronden,
gaven aan de Vrees eene plaats onder het aantal hunner Godheden. TULLUS richtte 'er een Standbeeld voor
op; Rome ílichtte der Vreeze een Altaar; Sparta houw+
de haar een Tempel; THESEUS en ALEXANDER riepen
deeze Godheid aan , en bootsen de kniën voor der%
nieuwen Afgod.
Naar het denkbeeld der Hedendaagfchen , die onbedreeven zyn in de Fabelkunde , of Mythologie, en zich,
meer dan hunne voorgangers , bezig honden met
het nafpooren der waarheid . is de Vrees eenvoudig
die Raat der ziele , welke beroerd is en gedreeven
wordt door. het beef of vooruitzigt van eenig gevaar; waaruit volgt, dat, dewyl gevaar een betrekkelvk woord is , eenigen meer voor Vreeze `blootilaan
dan anderen. 'Er zyn weezenlyke en ingebeelde gevaaren. Een waarlyk moedig Man braveert de eerste,
en is geheel onkundig van de laatfte : terwyl juist deeze laatfte , die afflammelingen zyn van onkunde en
dwaaling , by elken flap aangroeijen, en, bovenaI in
de duisternis der nagts, wasdom bekomen, .en onopLoudelyk werken. Voor den Mensch, zo kleinveritatrdig,
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dig dat hy zich ten fpeclbal geeft aan ongegronde
Vrees , is het lugtruim niet harsfenfchimmen, welke
hem als voor oogen zweeven , vervuld, en de nagt
bedekt met zyne vaale vlerken duizend weezens , het
Bene fchriklyker van gedaante dan het andere ; by hein
is de Donder geen uitwerkzel , 't welk men aan na
moet toeíchryven; het gedruis des-turlykeozan
Winds verandert hy in jammerklinkende weeklagten,
en zvn eigen fchaduw, die zeker niets anders is , dan
enkel Gene wegneeming of onderfchepping des lichts,
wordt een weezenlyk lichaam en een vervolgend voorwerp, 't geen by met zwoegenden angst ontvlugt.
1-let is , overzulks , van de hoogfee aangelegenheid,
alles, wat die zwakheid veroorzaakt , te overwinnen
en , dewyl dezelve grootendeels hervoortkomt uit de
eerfee indrukken , welke wy in onze kindschheid ontvangen , behooren wy over dezelve met de firengite oplettenheid te waakera.
1-let blykt, dat de Rede, die , wanneer dezelve in
kragt toeneemt , de meeste geliefde droomen onzer
kindschheid verdryft, dikwyls onmagtig is, om dc ongegronde Vrees, door vroege indrukken veroorzaakt, te
overwinnen. Menfchen , in de volle kragt hunner verílandlyke vermogens, poogen zomwylen te vergeefs een
opkomend gevoel van vreesagtigen aart, met bedaardheid, onder 't ooge te zien; dikwyls poogen zy, wanneer de duisternis hun omgeeft , zich te verzetten tegen
die Vrees, welke hun, buns ondanks, bekruipt.
Onder de middelen, aangewend om groote kinderen,
zo wel als kleine, te doen bukken en buigen , is Schrik
of Vrees ëen van de meest vermogende: om een kwaad
jongen , wanneer hy fchreeuwt, te doen zwy -artigen
gen , alsmede om van een druiloor alles , wat men
wenscht, te krygen, vindt men niets kragtdaadiger dan
de Vrees. -- Welk middel bezigen de Tyrannen van
4Ja , en elders ? Trees.
Minnen , Kindermeiden hebben een onuitputbaaren
voorraad van fchriklvke vertellingen in gereedheid ,
waarin de Duivel en Bietebauwen van allerlei foort ern
gedaante de hoofdrollen fpcelen. De Kinderen luiste
nieuwsgierigheid na deeze ge -renmtagsvol
drochtlyl e vertellingen , slaan 'er een onbepaald geloof
aan , en vullen het geheugen op met een' grootera
voorraad van die ellendige wartaal. Derzelvel zeer
aandQcnlyke zinnen worden kragtig aangedaau; hunt
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verbeelding is ontvlamd, en , geduurende den 1laap ,
worden zy verfchrikt door de yslykfte droomen. —
Vreemd , ondertusfchen , en opmerkenswaardig is het ,
dat de Kinderen op deeze Poort van Vrees gefteld zyn
haaken na het uur , wanneer die ontrustende vertellingen zullen beginnen , en fpyt gevoelen als het verftreeken is. Wie is 'er bykans , of hy kan zich pog herinneren , dat by verlangde eene fchriklyke Historie te
hooren vertellen ? 't Is bekend, dat pop, gevraagd , op
welk tydperk zyns leevens hy met het meeste leedweezen,
dat het voorby was, terug zag , antwoordde: „ op
„ dien tyd , toen myne Opvoedfter my , met het vertel
bevreesd maakte." -„lenvarfchikyHstoen,
Dit fkelzel , om Vrees en Schrik in te boezemeti ,
wordt , met het opgroeijen der Kinderen , voortgezet ;
en het fchynt , nu en dan , alsof de Minne met die
voorts de opvoeding wordt toevertrouwd elkander in de
hand fpeelen. De Kinder-onderwyzer,, als hy zyn Kwee
Godsdienst zal leeren, fpreekt, in Rede van hein-kelingd
te onderhouden over eenvoudige beginzelen en over de
Zedeleer,, over Verborgenheden , waarvan de Onderwyzer
zo veel begrypt als de Leerling; van Wonderwerken,
die veeltyds eene zonderlinge overeenkomst hebben met
de eerfle lesfen , door de Minne gegeeven. Vyfjaaren oud
zynde, wordt het Kind onderhouden met de vertellingen van hexen , kollen , en foortgelyken ; op zyn twaalf
jaar hoort by van den Duivel , van de Engelen des-de
Afgronds , en wat des meer zy. — Op de Historie van
den GOG en MAGOG volgt onverwyld die van GOLIATH ,
van de oprceping en verfchyning des geests van SAMUEL, de verzoeking, die de H. ANTONIUS moest ondergaan-, enz. enz. Ik wil niet, dat zy altoos onkundig zullen blyven van deeze voorvallen ; dan ik herhaal
het voorfchrift van HORATIUS : Non eft hic locus. ('t
Geeft hier geen pas.)
Het is , overzulks , geenzins te bevreemden , dat zo
veele menfchen, die, in hunne kindfche jaaren, bezig
gehouden zyn met dusdanige vertellingen , in eenen
meer gevorderden leeftyd blyk by blyk geeven van
zwakheid en beuzelagtigheid , niettegenftaande anderzins hunne verflandsvermogens niets geleden hebben. In
elk tydperk onzes leevens zyn wy eigenaartig op het
wonderbaare gefteld; en het vordert eene zeer naauwlettende aandagt, zo wel als eene beflendige en firenge
bebbelyl hcid van opmerking, zullen wy bekwaam weeZeI
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Zen om de bedriegeryen onzer zinnen te ontdekken.
'Er worden , overzulks , weinig menfchen gevonden ,
die in ílaat geweest zyn om te zegepraalen over de uit
-werkzlsd
vroegst ontvangene indrukken.
Indien Ouders , of wie ook de zorge der Opvoedinge
mag zyn toevertrouwd, Ilegts wilden letten op liet groot
ongelyk , 't geen zy den Kinderen doen , met Ichriklyke
denkbeelden hun voor den geest te ítellen , hoop ik
zeer , dat zy volyverig andere middelen zullen aanwen -.
den, om de verlangde onderwerping en gehoorzaamheid
by de Kinderen te bewerken.
De Vrees , op gemelde wvze opgewekt en gaande gemaakt, is zeker een zeer groot kwaad , — een kwaad,
't geen zich uitstrekt door den gebeden duur van
's Menfchen leeven , by welen hem het bestaan tot een
last,... en hem altoos onbekwaam maakt om werkzaam
te wezen in eenigen kring , waarin die foort van onbepaalde Kloekmoedigheid vereischt wordt , welke eerder gefchikt is om ons tegen waar /chynlyke onheilen te
Moeden , dan ons door zekere gevaaren heen te helpen :
want de Man , die diep doordrongen is met deeze hars
zal egter met de grootfte-fenchimdrkse,
onverzaagdheid het flagveld intreeden ; terwyl by mogelyk zou beeven op het denkbeeld van bv maanlicht
een kerkhof over te wandelen. De verzwakking onzer
harten , door zulke belachlyke vertellingen, veroorzaakt
geene bloohartigheid , in oogenblikken van weezenlvk
gevaar, maar brengt die teergevoeligheid voor indrukken
te wege , welke elk voorwerp , 't geen duister is , ver
een te vreezen voorwerp maakt ; en naarde--grot,en
maal het lot van geen één uit een duizendtal is, in liet
flagveld te treeden, of weezenlyk gevaar te loopen, vindt
de Mensch zich dagelyks geplaatst in omftandigheden ,
strekkende om de Vrees gaande te maaken in zwakl e
zielen — omftandigheden , welke gepaard gaan met
duisternis, eenzaamheid, en dergelyke ; en dus is het
gevaar van Kinderen bang te maaken , door de voorheen gemelde vertellingen en foortgelyke, grouter, naar
maate van de veelvuldigheid der voorkomende gelegen
doorgaand leeven. Een Man is voor de-hedni't
helft ontzet van 't geen hem het charaéter van eenen
Man geeft, wanneer by in 't gezellig leeven geen hart
medebrengt, 't welk niet ligt verzet wordt door kleine
gevaart n.
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BERICHT, AANGAANDE HET HERSTELLEN VAN EEN Z

SCHYNDOODE, Door H. A. iuRi.isE, Med. Dr.
in de Beverwyk.

O

p Donderdag den 9den February 1804, des nanmid.
digs omtrent half q. uuren, van Alkmaar naar de
Beverwyk rydende , vond ik , digt by het Dorp Li,;;men, kort by den weg, tegen een wal aan, een Vroutvsperfoon liggen. Niet wectende , of dit mensch zich aldaar tot flaapen had nedergezet, dan of haar. zomtyds
iets anders mogt overgekomen zyn , riep ik haar by
herhaaling toe, om haar te doen ontwaaken. Geen antwoord krygende, noch ook de geringfte beweeging aan
haar befpcurcnde, fprong ik oogenbliklyk van 't paard,
om nader onderzoek aangaande de omflandigheden dee.
zer •perfoon te kunnen doen, en, naar bevind van zaaken, haar dc noodige hulp toe te brengen. Dan , haar
hoofd uit een kuiltje in den wal opgeligt hebbende ,
wierd ik tot myn leedweezen gewaar, dat de ledemaaten baars lichaams yskoud waren, haar gantfche gezicht doodbleek zynde; mond en oog en flonden open ,
en de oogílerren (pupillen) waren in cie laattle ongemeen
verwyd; van pols cn ademhaaling befpeurde ik in 't
geheel niets ; handen en voeten , echter , waren nog
min of meer buigzaam. Uit voornoemde kenmerken
konde ik nu wel de waarfchynlykheid des doods deezer
perfoon gisfen; maar deszelfs volle gewisheid bleek 'er
niet uit. Ik deed natuurlykerwyze ten cerften onderzoek, of de toeflaii 1, waarin ik deeze perfoon vond.
ook door uiterlyke, het zy gewelddaadige, het zy andere oorzaaken (bloedílorting by voorbeeld) zynen oorfprong ontleende; maar niets van dien aart , hoe ook
genaamd, bleek my; en dus nam ik fpoedig, volgens
inyn plicht, het belluit, om, tot behoudenis van deeze Schyndoode , alle die middelen in 't werk te p:elten , welke plaats en omftandigheden my toelieten, Niet
verre aan den anderen kant des wals een Boer op 't
land ziende arbeiden, riep ik dien, zond hem naar den
Schout van 't Dorp , om dien van dit geval kennis te
geeven, en tevens oenige Inwoonders ter noodige hulp.
beto^oiing mede te brengen Om nu aan mynen kant
Qok geen oogenblik tyds nutteloos te verliezen, wreef
,
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ik haair voorloopig met myine hand de uiterlyke lede
onderen op naar boven toe , en , mynen-matenv
;Hond op den haaren leggende , blies ik haar gantsch
voorzichtig, en naar de regelen der Kunst, adem in,
Zocht daar bv tellens , door middel myner handen ,
Itaare borst te beweegen, om, zoo veel immers moge
Natuur na te volgen. Hiermede verliep wel-lyk,de
een half uur. Twee Boerenvrouwen, welke ik te vooren voorby was gereeden , kwamen eindelyk by my,
waren aanflonds gereed, om my in het verplaatzen der
Schyndoode te helpen, en bragten haar met my in het
naaste boerenhuis , bewoond door den braaven DIRK
SCHOTVANGER; zorgende ik hierby vooral, dat haar
hoofd behoorlyk omhoog wierd gehouden. Hier nu
gebragt zynde , leiden wy haar in een ruim vertrek
zieder op een houten vloer, op een' behoorlyken afftand van 't vuur, onder haar hoofd een floelkusfen , en ,
het tegen haar over zynde veníler geopend hebbende,
om met de meeste nuttigheid te kunnen arbeiden , ontblootte ik haar nu zoo veel noodig was; zynde 'er om
deezen tyd de Heer LAARMAN , Schout, en DOMINICUS VAN DER SCHAAF, Predikant te Limmen, benevens
verfchelden andere Inwoonders des Dorps , by gekomen. Tot de wryving des lichaams bediende ik my
nu van een' welgewarmden wollen lap , en voorts van
een' droogen fleevigen fchuiér; deurende dezelve, tot
dat de huid begon warm te worden , en gefchiedende
vooral in de ffreeken van het hart, de maag , de ruggraad en onder de voeten; hierby verzuimde ik niet,
om voorzichtig lugt in te blaazen , daarby de borst
volgens de Natuur te beweegen , als ook het ftrottenhoofd. Met deeze middelen nu een goed uur aan het
huis van den Landman bezig geweest zynde, en nog
het minfle teelsen van leeven niet befpeurende, ging ik
over tot het koude Drupbad , waarvan ik meer dan
eens in Duitschland met een ongemeen goed gevolg gebruik had zien maaken, en het befprengen van het li
Ik maakte eenvoudig gebruik van een-chametzyn.
trekpot met koud water , plaatfle my op een íloel , om
zoo hoog mooglyk te kunnen reiken, en liet aldus het
water , drupsgewyze, langzaam op den zoogenaamden
hartkuil vallen, en het aldaar slaan blyvende water van
tyd tot tyd met een doek weder afveegen. Dan, zoo
dikwerf als ik dit Drupbad bezigde , wreef it van te
G4VOO-
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vooren met, den fchuiër die plaats , tot dat ze warmri
wierd. By afwisfeling bediende ik my echter ook van
voornoemde middelen. Edog 'er deed zich nog geen
fpoor van herleeving op ; zoo dat ik zelf reeds een
weinig begon te twyffelen, en allen, die 'er bv waren,
my raadden , om myne vrugtelooze poogingen te flaaken : want, wat dood was, zou ook wel dood byyven.
Maar van de gewisheid des doods deezer 'perfoon
nog niet ten vollen overtuigd zynde, Raakte ik hiermede
mynen arbeid geenzints , maar verdubbelde denzeiven
veeleer, en was eindelyk, tot myn grootftc genoegen,
zoo gelukkig , eenige geringe blyken van herlecving te
bemerken , naa dat ik twee goede uuren op die wyze
met haar bezig was geweest. Voegt men hierby den
tyd, dien ik reeds aan den weg myne poogingen , ona
haar te doen herleeven, had in 't werk gefield; neemt
men wyders aan , dat zy flegts een half uur in den
toefland was geweest , waarin ik haar aantrof, -- dan
had zy ten minften ruim drie uuren in die doodelyke
flauwte doorgehragt,
De ecrfle kenmerken der herleeving, die ik gewaar
wierd , beftonden in 'kleine trekkingen der onderlip ,
die al langzaamerhand , tot groote verbaazing der om-.
f}aande perfoonen , fterker wierden. Het licht naby
haar oog brengende, trok zich de oogfter een weinig
zamen ; nam men het weg , dezelve wierd terftoncl
weder wyder. Nu wierd men ook de ademhaaling gewaar, zoo ook een kleine pols. De natuurlyke warmte
in de borst en buik kwam terug ,- als ook in de ovc.
ripe deelen des lichaams. Op de lippen , wangen en
andere deelen des gczichts kwam eene ligte roode kleur
weder ten voorfchyn. Ik beproefde nu , om haar een
paar leepels Thee in te geeven, 't, welk my gelukte;,
vervolgens gaf ik haar 30. à 40 drupp. Liq. Hofna.:
zy begon nu reeds haare ledeniaaten te heweegen , en
was in Raat, eenige woorden zagtfcs te fpreeken. Een
weinig Wyn, welken de Heer LAARMAN op lnyn ver-.
zoek onmiddelyk had laaten haaien,. herflclde haar ten
vollen , zoo. dat zy weldra een kopje KoiIy met (maal,
gebruikte.
Haar vraagende , of zy niet wist, hoe zy in dien toefind was, gekomen , waarin ik haar had aangetroffen',
gaf zy my her volgende tot antwoord : dat zy langen
tyd ret 'gezond geweest was , en, deezen .morgen te
:
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,voet van Halfweg f1,nJlerdam was gegaan, om nog dien
dag te 4lkmaar te komen ; dat zy dien middag behoorlyk had gegeeten , maar , nauwlyks Limmen voorby
zynde , op eenmaal zoo benauwd was geworden, dat
zy zich nanflonds tegen den wal had moeten nederzet
wat echter verder met haar gebeurd ware , daarvan-ten;
wist zy zich niets te herinneren. - Voor het overige
zeide zy, dat haar naam 13ARTA PAUW was, geboortig van dc Klompweg, onder de Jurisdiátie van Weesp ,
oud 20 jaaren , en drie jaaren gediend te hebben by
Benen TEUNIS POST , Boer in dc Utrechtfche Dwars
te Amflerelam , en naderhand aldaar in 't Gast--flrat
huis gelegen te hebben aan een Been -eeter , waarvan
zy my het lidteelten heeft laaten zien. Om in het ver
dit Geval niet te wydloopig tc worden, kan-halvn
ik tevens ten befluite nog melden, volgens teilen Brief,
my door den IIeer LAARMAN toegezonden , dat de
voorn. B. PAUW dien nacht aan 't huis van den menschlievenden Landman D. SCHOTVANGER ( welken ik , benevens zyne Huisvrouw, als ook den Heer LAARMAN
en Ds. VAN DER SCHAAF, wegens hunne gemoedelyke
hulpbetooning , niet genoeg kan roemen) goed geflaa•
pen , en den volgenden morgen aldaar nog ontbeeten
hebbende, haare rcize gezond en wel op Alkmaar, en
verder naar haart. Zuster, te Enkhuizers woonende, ver•
volgd heeft.

WAARNERMINGEN OVER NET SAP IN BOONZEN EN
PLANTEN. Door wylen den Fleer DAUBENTON,

Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie en
Lid ran het Nationaal Infljtu^
in Frankryk,

H

et Sap der Boomen en Planten is een vogt, zon.
der fmaak , zonder kleur, zonder reuk: het fchynt
onderfcheiden te weczen van Water. Het behoort tot
allerlei Planten , zonder uitzondering ; en men heeft ge•
dagt, dat het, ten opzigte van de Planten, denzelfden
dienst deedt , als de chyl, het wateragtig vogt, of het
bloed , ten aanzicne van de Dieren. Overeenkomílig
hiermede heeft men de vaten , die 't zelve geleiden;
Vogt- of gemeene vaten bcheeten, fehoon dezelve eigenG5
nar-
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aartiger met den naam van Sap-vaten zouden hebbeij
mogen beítempeld worden: want het is zeker, dat zy het
Sap bevatten ; maar het gaat zo vast niet , dat dit
Sap te rcgt met het wateragtig vogt mag vergeleeken:
worden.
Deeze vaten zyn de vezels, die dc houtlaagen uit
maar wy weeten tot nog toe niet, of deeze-maken;
vezels eene holligheid hebben, dan niet. Zyn zy hol,
dan zyn het waarlyk vaten om het vogt te geleiden
hebben zy geene holligheid , dan kunnen zy nogtlIans
vaten vormen, door derzelver vereeniging in bondelen;
en de openingen , welke men tusfchcn de vezels aan
mag men als vaten aanmerken.
-tref,
Welke ook de zamenftelling deezer vaten moge weezen , vast gaat het , dat zy zich uitilrekken langs de
wortels van den 11am , langs de takken en uitfpruitzels,
en dat zy eindigen xin het uiterfle der. bladen , bloemen en vrugten.
De hoeveelheid en beweeging van dit Sap neemt zeer
zigtbaar toe in de Lente , en houdt aan , fchoon in
Gene mindere maate, tot dat regenvlaagen de zomerhitte
afwisfelen, gelyk veelal gebeurt in de maand Augustus.
Ten dien tyde herneemt het Sap zyne werkzaamheid ,
en wordt naar die maand genoemd. In den Winter ,
nogthans, fchynt de beweeging van dit Sap op te hou
zelve feeds zigtbaare uitwerkingen baart-den,fcho't
in de wortels en botten der Planten.
Vast gaat het, dat het Sap eene foort van beweeging
in de vaten heeft; en veelvuldige proefneemingen zyn 'er
te werk geteld, met oogmerk om zich te verzekeren, of
het een omloop ware, gelykende naar dien van liet bloed
in de Dieren , dan of liet alleen reclrtLlandig liep van
den top tot den wortel, of van den wortel na den top ,
of ook fChuins in allerlei richtingen. --- Elk deezer
gevoelens is beweerd door bekwaame en beroemde Mannen. MALPHIGI, MAJOR, PARENT, WARIOTTE, LAHIRE en anderen hebben den omloop van dit Sap beweerd. DODARD , DUCLOS, BiAGNOL enz. hielden het
tegenovergefteld gevoelen ftaande. Dan de proeven,
door beide de partyen bygebragt, wil men, dat het gefchil niet beflisfen.
Het fchynt my toe, dat de voorftanders van den omloop des Saps al te zeer vooringenomen waren met de
over-
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overeenkomst, welke zy veronderftelden te beflaan tusfchen de groeiende en de dierlyke huishouding: zy hel.
den over , om , zonder genoegzaamc gronden , te ge.
looven , dat de omloop des Bloeds in de Dieren eene
beílisfende proeve opleverde van den omloop des Saps
in het Groeiend Ryk. Wat my betreft , ik ben van
gevoelen dat wy tot een ander hefluit moeten komen:
indien zy zelfs de volkomenfte Plant, een Boom, by
voorbeeld , vergeleeken hadden met een Dier , evert
eer, volgens zynen aart, volkomen, by voorbeeld een
iervoetig Dier; in dit geval, houd ik my verzekerd,
zal men bekennen moeten , dat het getal , de volkonnenheid en de werkzaamheid van beider organen zo
zeer verfchillen , dat men allen grond van reden hebbe om te vermoeden , dat 'er eene zeer groote gngeJykheid plaats hebbe in het eerst beweegend beginzet
van de vaste en vloeibaare declen, die de met elkander
vergeleekene• voorwerpen uitmaaken.
Schoon een Boom zyne geboorte , zynen groei , zyn
verval en dood hebbe , even als een Dier , zyn nogthans die algemeene punten van gelykvormigheid onder
een zeer kenmerkend veríchil in de or--fcheidnor
ganifatie en het werktuiglyke van derzelver lichaamen;
en, fchoon het wcczcnlyk voor een Boom noodig moge veezen, dat dezelve eene beweegende vloeifloffe hebbe om te beflaan , zullen wy nogthans uit die omflandigheid niet mQgen befuiten, dat dit Vogt omloope ge
Bloed In de Dieren, en dat gevolglyk een Loom-lykhet
voorzien is met deelen, die beantwoorden aan liet hart,
de aderen en flagaderen, de voertuigen des Bloeds by
de Dieren. In de daad daar op gelykende, daar mede
overeenkomflige deelen heeft men nooit by de Planten
angetrofffen.
Dc verondcrflelling van den omloop des Saps brengt
mede , dat hetzelve een volkomen door- en omloop hebbe in alle de deelen der Plant, afzonderlyk r :uolnen
paardemaal men waargenomen heeft , dat een Loom niet
fterft, wanneer dezelve, digt by den grond, is afgehakt , en dat een groot aantal van Planten geduurende
den winter beítaat, naa dat zy den f1am verlooren hebben. Daarenboven , de vermenigvuldiging der Planten
door aftuigen, afleggen en flekken, kan ten bewyze
dienen , dat alle deeze deelen een volkomen omloop
hadden , zints den tyd dat zy ;ehegt waren aan de
plant,
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'Plant, van welke men ze heeft afgenomen. Het is
overzulks , blykbaar,, dat de beweeging des Saps geen
weezenlyke omloop is ; maar Gene bcweeging in onderfcheidene richtingen , die zich kan uitrekken tot
elk gedeelte van de Plant , en afzonderlyk in ieder
beftaan.
'Er is geen verfchil van gevoelen over de beweeging
van het opklimmend en nederdaalcnd Sap. De opklim
'er zyn verfcheide-mendbwgisulykte:
proeven , die dezelve Itaaven : als , de voortgaande beweeging van liet Sap na den top der 13oomen , een
groote kragt van opslorping in de wortelen , de opklimming van het druipen des wyngaards in vaten, eigen aan die Plant, de uitwaafeming der Planten, enz.
Het fchynt, dat het /Sap eene min flerke neiging hebbe om nederwaards te daalen , dan om op te klimmen.
Het is, egter , buiten allen kyf gefteid, dat het Sap
van den top tot het benedenste van de Plant neder
Dit wordt beweezen door decze omflandigheid :-dalt.
wanneer een Boom geplant is naby genoeg aan twee
andere Boomen, om 'er ingelyfd te worden, door middel van de vermenging der takken , kan men , zo ras
de inlyvingen wel gevormd zyn, zonder hinder de ingelyfde afzonderen , zonder dat by flerve ; dewyl de
twee andere Boomen , door middel van de inlyving ,
een genoegzaam Sap ten leeven verfchaffen. Wy mogen
en moeten daaruit befluiten , dat het Sap nederdaalt
door alle de deelen van deezen Boom , die laager ge
dan de takken, daar ingelyfd. VVy hebben-platszyn
een ander bewys voor de nederdaaling van liet Sap :
wanneer men eene infnyding maakt in den ítam der Canadafche Ahorn om 'er het zuikeragtig vogt, daarin
begreepen , uit te haalen , zal men zien, dat dit vogt
alleen vloeit uit het opperst gedeelte der infilydinge.
Indien wy een geheelen ring, of ter breedte van eenige weinige lynen van den bast van een Wyngaardrank, een jaar oud, in het begin der Lente,wegneemen,
ontflaat 'er een knobbel of zwelling aan elk uiterste
der ontbasting ; doch de hoogere knobbel is grooter
dan de laagere , dewyl dezelve gevormd wordt door
liet nederdaalend Sap , 't welk verhinderd wordt ter
plaatze waar de bast is weggenomen: als dit gebeurt ,
zal dat gedeelte van den tak , 't welk boven de ontbasting is , een merkbaar voordeel trekken van de olx,
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houding des Saps. De nieuwe j arlykfche bekleedin ,
Wordt dikker by de gemaakte opening, en de druiven,
voortgebragt door dit gedeelte van den tak , worden
verfcheide dagen vroeger dan de overigen, aan het langere gedeelte van den tak, ryp. Deeze zelfde proeve
(laagt aan den Abrikoos en verfcheide andere vrugtbooroen.
Deeze waarneemingen firekken ten uitmaakenden bewyze , dat het Sap in Booroen en Planten opryst en na.
beneden daalt: men heeft desgelyks bewyzen , dat het
eerre zydwaardfche beweeging hebbe. DuIIAMEEL deedt
eenti proeve op een jongen Olmboom, door het maaken van twee infiiydingen op een kleinen affland , de
eene boven de andere, en aan den tegenoverkant; en
door deeze infiiydingen, voortgaande tot het midden van
den Boom, klom het Sap op tot den top , fchoon de
rechte en zydelingfche loop afgebroken waren door de
twee. infiiydingen. MALES nam twee takken van eene
gelyke grootte , en dcedt twee tegen elkander overftaande infnydingen op een derzelven; vervolgens dompelde by de langfte einden van beide de takken in vaten, met water gevuld; zy pompten het water op, en
de doorwaafeming was in beide gelyk. Hy maakte deeze
proeve nog voldoender en beílisfender door vier infinydingen , op vier onderfcheidene zyden : zo dat de afwykingen van het Sap vermenigvuldigden , en de toeloop na de zydelingfche richting vermeerderde.
Veele andere proefneemingen heeft men te werk gefield, welke alle zamenloopen om te bewyzen, dat het
Sap niet alleen zydelingfche gemeenfchap heeft , maar
gemeenfchap in allerlei richtingen. De gemaklykheid
of gereedheid, welke het Sap vindt, door de organifatie der vaten , om zich na elk deel van een Boom te
verfpreiden in onderfcheidene richtingen, heeft hinderpaalen te wege gebragt voor de zodanigen, wier nafpeuringen ingericht waren om te ontdekken , of liet
Sap door het hout of door den bast , of tusfchcn het
hout en den bast, opklimme. Ten einde deeze onder
vraagtin op te losfen , heeft men veele pon--fcheidn
gingen aangewend; doch geen deezer is door een vol
beantwoord. DulIAMEI, -komenbflisdutag
DE LA BAISSE en BONNET hebben op dit fluk proeven
genomen , door infpuitingen , of door in een vogt takken
te zetten van onderfcheide Planten 2 aan de benedeneinden
ge-
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gekleurd :- zy fneeden de deden der ingedompelde tak•
ken af, en kloofden vervolgens het overige van derf
tak, om te zien , tot welk Gene hoogte en langs welken weg het vogt opwaards gegaan was. Naar het gevoelen van DUHAMEL , hebben deeze infpuitingen onbetwistbaar beweezen , dat het Sap in de Boomen door
het hout , en door de houtagtige vezelen in dè Planten, opklimt; en zy fchynen tevens te bewyzen , dat het
Sap nimmer opklimt door den bast.

LEEVENSBERIGT VAN DEN, IN DE LAATSTVOOWGAANDE EEUWE, VERVOLGDEN GODGELEERDE , THOMAS EMLYN.

(Uit het Enggelsch.)
Ramde af van eene aanzienlyke en
agtenswaardige Familie; hy werd te Stamford, in
Lincoln/hire, op den 27 Mey 1663, gebooren. Zyne
Ouders behoorden tot de Kerk van Engeland, en hadden byzondere kennis aan CUMBERLAND, toen Leeraar
te Stamford, en naderhand Bisfchop van Peterborough;
doch , overhellende tot de gevoelens der Non-conformisten, verkoozen zy hunnen Zoon tot Leeraar onder
dezelve op te brengen. Met dit oogmerk werd hy,
naa vier jaaren een byzonder fchoolonderwys ontvangen te hebben , ten jaare 1678 na eene Academie in
Northamptonfhire gezonden, waar hy andere vier jaaren
bleef. In 't jaar 1679 toog hy na Cambridge , werd
Lid van het Emanuel-Collegie ; doch welhaast keerde
by na de gemelde Academie terug , bleef 'er, tot dat
by , in Augustus des jaars 1682 , zich begaf na Mr.
DOOLITTLE'S School , niet verre van Londen. In den
ecrstvolgenden winter deedt hy zyne eerste proeve als
Leeraar , in Mr. DOOLITTLE'S Vergaderplaats , digt
by Crippelgate.
VVelhaast, te weeten in het volgend jaar, werd de
Beer EMLYN Capelaan by de Gravinne VAN DONEGAL,
eene Vrouwe van groot ' aanzien en middelen in het
Noorden van Ierland, doch toen woonende in Lincoln'sinn-fields. Terwyl hy zich met het Gezin der Gravinne
laar onthieldt, aanfchouwde by reet sterke aandoening
de
I1OMAS EMLYN
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de treurige firafoefening , den braaven Patriot Lord
WILLIAM RUSSEL aangedaan. De Heer EMLYN merkte
op, dat de Guardes zelve , door hunne treurige en neerflagtige houding , te kennen gaven , welk een aandeel zy
namen in den flag, dien edelen Fleere , en in hem de
vryheden des Volks, toegebragt.
In het volgend jaar ftak de Heer EMLYN met de Gravinne en haare verdere Familie over na Belfast in Ierland, waar zy, korten tyd daarnaa, trouwde aan Sir
WILLIAM FRANKLIN , en op een' zeer aanzienlyken voet
leefde. Hier genoot hy als Capelaan een zeer ruim inkomen, ging doorgaans als een Geestlyke gekleed, en
werd door Sir WILLIAM en de Gravinne met alle tekenen van beleefdheid bejegend. Zy toonden hem eenen
eerbied , als een , die met hun gelyk l'ondt , en de
dienstboden hadden last, hem als zodanig te befchouWen. Te veel gezond verftands bezat hy, om van
deeze voordeelcn een onvoegelyk gebruik te maakes.
Sir WILLIAM FRANKLIN, die in het westlyk gedeelte
van Engeland een groot landeigendom bezat, boodt hem
aldaar eene aanzienlyke Randplaats aan; doch hy wees
die aanbieding van de hand, niet voldaan zynde over
de voorwaarden, op welken men in den dienst der Engel/the Kerke moet treeden; fchoon hy op dien tyd nog
geene zwaarigheden , ten opzigte van de Leerstelling
der Drieëenheid , koesterde. Hy was , egter , verre
van f yf op kleinigheden te (laan , of aan eenige party
verflaafd te weezen. Beftendig woonde by de Kerk
daags by; en wanneer hy 's avonds-dienfltwma
in de Kapel van de Gravin predikte, was de Parochieleeraar, Mr . CLAUDE GILnERT , zyn toehoorder. Met
deezen verkeerde by zeer gemeenzaam; voor deezen predikte hy niet zelden in de Parochie-kerk. In de daad, hy
hadt , zonder iets kerklyks onderfchreeven te hebben,
van den Bisfchop aldaar vryheid verkreegen , om, facultatis exercende cau/a, te prediken. Het was uit doezen hoofde, dat het gerugt vermeldde, dat hy geheelenal
de Disenters verla^aten hadt , en tot de Perk Ian Engeland
was overgegaan.
In deezen (laat der dingen deelt de i-Ieer EMLYN eerre
reis na Dublin, waar hy nmaal predikte in de Vergadering, by welke Mr. DANIEL WILLIAMS en Mr. JosEPx BOYSE toen Leeraars waren. Hy voldeedt zo zeer
aan de Gemeente, dat de Leden vervolgens zich opge-
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wekt vonden om hein tot Leeraar te beroepen. Omtrent liet einde der Regeeringe van Koning JACOBLUs
was het Noorden van Ierland in zulk eene wanorde gedompeld, dat de Familie van Sir WILLIAM FRANiLIN
en de Gravin VAN DONEGAL van daar gingen; een flap,
verbaast door eenige huislyke verfchillen.
De Heer Ei\ILl N keerde daarop na Londen terug, waar
]iy in de maand December des jaars 1688 aankwam.
1Vlr. (naderhand Dr.) DANIEL WILLIAMS was eenigen
tyd te vooren na dezelfde plaats vertrokken, het Leertarsanipt in de Gemeente te Dublin verlaaten hebbende , tot welks weder - aanneemen hy nooit kon worden
overgehaald. Dit vast beluit bekend geworden zynde,
en dc IIeer EMLYN Ierland nog niet verlaaten hebbende,
polfle Mr. BOYSE hem, door Genen Brieve, of hy genegenheid hadt om Mr. WILLIAMS opvolger te worden;
met verklaarden wensch , dat hy Dublin , op zyne reis
na Engeland , wilde aandoen. Dit verzoek werd afgeilaagen.
Op EnML,YN'S reize uit Ierland na Londen voldeedt by
menigmaal aan de verzoeken om te prediken in de Parochie-kerken der Steden , die by doortrok. Te Liverpool inzonderheid, aan de deur der herberge flwande op
een Saturdag-avond, zag hem de Leeraar; en uit zyn
gewaad opmaakende dat by een Geestlyke was , verzogt
y hem, den volgenden dag te prediken: hy voldeedt
aan dit verzoek. En, 't geen opmerkelyk is , wanneer
hy, eenigen tyd daarnaá , dien zelfden weg reisde,
verzogten veelen der Gemeente, hun Leeraar middelerwyl geflorven zynde , dat hy den volgenden Zondag
wilde prediken: dit deedt hy zo zeer tot genoegen , dat
zy aanboden , hun best te zullen doen , om die flandplaats voor hem by den begiftiger te bewerken ; eene
aanbieding , welke hy, volgens zyn inzien , niet kon
aanneemen.
Naa dat de Heer EMMLYN te Londen terug gekeerd en
buiten bedryf was , verzogt ROBERT RICH , een der
Lords van de Admiraliteit, in Mey 1689, hem ten zynen huize, dit by Beccles , in Suffolk; en liet by zich
overhaalen om den dienst waar te ueemen in eerie Vergadering van Dislenters te Leofaff,, in dat Landfchap
gelegen. Dit deedt hy anderhalf jaar lang ; doch by
weigerde daar Leeraar te worden , beflooten hebbende
geen vasten dienst te aanvaarden , dan op eerie plaats
waar
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waar by dagt al zyn leeven , of althans een langen tyd,
te zullen blyven. Hier ook onderhieldt hy eerie vriendlyke
verkeering met den Kerkleeraar, nam menigmaal ver
Gemeente mede, om dien te hooren , en-fchidenzyr
was hem behulpzaam in het inzamelen van liefdegiften ;
door welk gedrag 'er eerie volmaakte eendragt heerschee
tusfchen de Leden der Iloofdkerkc en de Dis /ters.
Terwyl dc I leer EMLYN zich te Leo/la , Onthieldt
ging by eeue naauwe vriendfchapsverbintenis aan niet
Mr. WILLIAM MANNING , een Leeraar onder dc lVoaconformisten te Pea/enhald, in de nabuurfchap. Beiden
van een' onderzoeklievenden aart zynde , hielden zy mc
te ga--nigvoudewtfprkn,odezgt
der de voornaamfte leeríiellingen van den Godsdienst ,
veylyk elkander hunne denkbeelden mededeelende. Dit
onderhoud zetten zy naderhand , op een' grootes af
elkander verwyderd, met brieven voort , zo-Ifandv
Zang Mr. MANNING leefde. — Dr. SHEI Tom's Ptrdeediáing der Drieëenheid omtrent dien tyd in het -licht
komende , bepaalden zy zich neer tot dit onderwerp.
Mr. MANNING omhelsde de begrippen der Sociniaanen,
en deedt zyn best om den IIeer EniLYN tot dit gevoelen over te haalen ; doch by kon hem niet beweegen
om te twyfelen aan liet voorbeftaan van ,JESUS, als de
Logos, of dat GOD door Hem de f'oflyke wereld fchiep.
De verklaaringen, welke de Sociniaanen aan de heilige
Schriften gaven , kwamen onzen Godgeleerde zo gedwongen en onnatuurlyk voor , dat by 'er geenzins
mede kon inflemmen ; en veranderden zyne begrippen
ten deezen opzigte nimmer. Niettegenítaande zulks
werd hy , wegens het brengen eens Briefs van Mr.
WHIsTON aan den Spreeker in het Laagerhuis, by de
zamenroeping in den Jaare 1711, zonder eenigzins der
waarheid hulde te doen , als een Sociniaansch Leeraar
aan rc zien.
Toen JACOBUS DE II uit Ierland na Frankryk gevlugt
was , en de zaaken in dit Koningryk zich tot rust
lchikten , begonnen de Proteflantfche Vergaderingen daar
clerk toe te noemen. Te deezer gelegenheid drong Mr.
rovsE op nieuw by den Heer EMLYN aan, om nevens
hem liet Leeraarampt by de Dis enters in Wood-flreet,
te Dublin , waar te noemen. Hy dagt , naa een lang
beraad , dit beroep te moeten aanvaarden. fl trok
diensvolgens , in Mey 1691 , na DubIh . Welhaast
irILNC. i8o^. vo. 3.
Iiver-
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verwierf hy zich groote agting als Leeraar. Niet alleen
bezat hy een fchoon voorkomen , cene fterke heldere
f}em , en droeg alles op Gene behanglyke wyze voor ;
maar zyne Lcerredenen waren voor liet mecrcndeel op
een' overreedenden trant ingericht , en altoos was 'er
iets zeer ernftigs en roerends in. Dit oordeelde by tot het
openbaar onderwys te behooren , en beklaagde zich , dat
tot de hartstochten der menfchen zich te vervoegen
maar al te zeer verwaarloosd werd door Leeraars ,
die op redelyk onderwys aandrongen. Gefchilflukken
bragt by bykans nimmer op den Predikfloel. Weinigen
overtroffen hein in ernflig en vuurig bidden , en by
was voorbeeldlyk in het waarneemen der pligten , die
op hem als Christen-lccraar rusteden.
De Eerw. EMLYN, zich in deezer voege te Dublin
nedergezet hebbende, kreeg daar kennis aan Mevrouw
ESTHER BURY, die ,fchoon eene yverigc bywoonfler van
den dienst in de Kerk des Lands , door het gerugt ,
van EMLYN'S preeken uitgaande, zich bewoogen vondt
om zyne Toehoorderesfe te worden. Zy was eene der
Dogters en Erfgenaamen van Mr. DAVID SOLLOM, een
Ileer van ruime middelen in het Land van J17eath. Ten
deezen tyde was zy getrouwd aan RICHARD CROMLEHOLME BURY, Esq , die een groot Landgoed bezat digt
by Limrick , en , in November des jaars 1691 flervende , haar Weduwe liet met een vry goed weduwegeid.
In deezen weduwlyken flaat bleef Mevrouw BURY tot in
liet jaar 1694 , wanneer zy, naa veeler aanzoek afgeflaa;en te hebben , met EMLYN in den echt tradt. --Hierdoor hadt by het toppunt zyner wenfchen bereikt.
Ruime middelen bezittende , leefde by in overvloed ,
en voedt zich in flaat om in een' ruimen kring goed
te doen, van alien gcagt, van allen bemind.
In den jaare 1697 dagt EMLYN zyne gevoelens omtrent
de Drieëenheid openlyk aan den dag te leggen, en den
dienst zyner Gemeente te laaten vaaren; doch, naa een
ryp overleg , befloot hy, niet te verhaast daarmede te
werk te gaan, en zich daardoor onnut voor zone Gemeente te maaken. Dan ten zelfden tyde (helde by vast,
om, bv de eeríle geíchikte gelegenheid, zyn gevoelen,
wegens de leer der Drieëenheid , te openbaaren.
Tot het jaar 17o1 leefde EMLYN in een' gelukkigen
haat , zo ten aan ziene van zyn' ui crl kef_ flanel , als
ktiislyk genoegen. Naar op 't einde van 't zelve be-
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gon hy eene treurige verandering in zyn leevenslot te

gevoelen. Zyn eerfte ramp was van eenen huislyken
aart : want in Wynmaand verloor hy zyne Echtgenoote , hem in alle opzigten dierbaar. Binnen weinig
veeeken werd deeze flag gevolgd door het verlies zyner Moeder , en by haat korten tyd te vooren een
Zoontje ten grave gebragt. De dood zyner Vrouwe
trof hen geweldig , zo als blykt uit Bene Leerreden ,
die hy te deezer gelegenheid deedt. Dezelve word te
Dublin gedrukt onder den tytel van Funeral Conlolatiozs. Deeze Leerreden verfhaft een der fchoonfle
voorbeelden van het ongemaakt harttreffende ; en ,
fchoon by niets anders hadde in liet licht gegeeven ,
zou deeze hem geregtigd hebben tot grootera roem by
leezers van ernftige godsdienflige werken. Dezelve is
herhaalde koeren gedrukt. Opmerkelyk is het, dat de
Eerw. EMLYN in dezelve geen enkele maal van zyne
overleedene Vrouw gewaagt; alleen heeft by in 't Plot
haar characccr keurig afgemaald. Naderhand f{rekte
het hem tot geene geringe vertroosting , dat zone teer
ongevallen niet beleefde, wel--gelifdEchtno
ke hem vervolgens troffen , en haar diep , zeer diep
Zouden nedergedrukt hebben.
Binnen minder dan negen maanden naa den dood zyner Vrouwe ving de Vervolging van den Eerw. EMLYIv
aan , wegens diens begrippen over de Drieëenheid.
Eerst werd dezelve verwekt door Dr. DUNCAN CUMMINS, een bekend Geneesheer te Dublin en een lid van
de Gemeente in de Wood-fl eet. Deeze Heer was eerst
tot een Godgeleerde gefchikt , doch hadt vervolgens
de Geneeskunde verkoozen. Hy hadt zo veele goede
dienoen aan den Eerw. EMLYN beweezen , dat zyn' ge
niet kon toegefchreeven worden aan kwaade ge -drag
maar alleen aan een' verkeerden yver voor-zindhe,
't geen by als eene belangryke waarheid befchouwde.
Dr. CUM1\ HNS , opgemerkt hebbende , dat EMLYN vermythic, voor het algemeen gevoelen uit te komen, en
voor de bewyzen , doorgaans ter flaaving van 't zelve bygebragt, vermoedde, dat die Leeraar wegens de
hooge Godheid van ,jEsus CHRISTUS anders gevoelde
dan de Voorflanders der Drieëenheid. Dit vermoeden
deelde by aan Mr. novsn mede. Ilet gevolg was, dat
zy te gader , in de maand Jluiy des jaars 17o2 , tot
.MLYN zich vervoegden , hem hunne vermoedens te
H2
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kennen gaven, en hunne crnflige begeerte betuigden onr
zyne gevoelens over dit ftuk te wceten. In deezer voege aangefproken, oordeelde by zich verpligt, als een
Christen , zyn gevoelen over een zo belangryk ftuk
openlyk te verklaaren : diensvolgens belcedt by, zon
omweg , „ dat de GOD en Vader van-dernig
onzen Heere JESUS CHRISTUS alleen het Opperst„ weezen was , en hooger in voortreflykheid en ge„ zag dan de Zoon, die alles van Hem ontleende." Ten
zelfden tyde verklaarde EMLYN aan deeze Heeren, dat
hy geenzins ten oogmerke hadt , deswegen eenig gefchil by zyne Gemeente te verwekken , maar dezelve
in volmaakte rust te laaten ; dat dezelve , in zyne
plaats , een ander Leeraar kon beroepen. Dit werd
hem egter niet vergund.
Mr . BOYSE , eene zaak van die aangelegenheid niet
over zich durvende neemen , bragt dezelve voor de
Leeraars te Dublin; fchoon hy dc bekrompenheid van
dier begrippen wel kende , en dat zommigen aan
maakten op zyne eigene Regtzinnigheid, hem-merking
voor een Pelagiaan houdende. De Leeraars waren Mr.
\VELD, Mr. TRAVERS, Mr. SINCLAIR , Mr. IPEDEL cn.
Mr. TATE. By Bene zamenkomst deezer allen ontvouwde
EMLYN openlyk zyne gevoelens: het éhnig gevolg hiervan was, dat zy, op dien eigen dag , beflooten, hein
af te fnyden , en dat het hem niet meer zou veyftaan
te prediken : al dit deeden zy zonder de Gemeente te
kennen, die nog niets wist van 't geen 'er gaande was.
Indedaad , by werd nooit voor de geheele Gemeente
gehoord. Nogthans bewerkte hy, dat de Diakens, en
die liet meest tot het inflandhouden der Gemeente toebragten , zamengeroepen wierden : hy gaf lima te verílaan , dat verfchil van gevoelen over de Drieëenheid
hem gehaat gemaakt had by zommigen, daar tegenwoordig , en by de Leeraars te Dublin; waarom hy, niet d^tnkerkentenisfe voor alle tekenen van hoogagting en liefde, hem zo veele jaaren lang betoond, zyn ontflag verzogt. Groote verwondering greep de vergaderde menigte aan ; en. Dr. cunraiiNS zelf wenschte , dat by de
zaak nooit begonnen halt. Men ílelde voor, dat EngLYN voor eenigen tyd niet zou preeken ; doch hiertoe
wilde hy niet veriaan, zonder dat men de oorzaak meldde, ten einde men hem niet verdagt .i„ogt houden van
een,ig zedelyk misdryf. Len andere voorf ag was. dat
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by voor een tyd na Engeland zou gaan; mits de Leernars daarin toeFcmdcn. Dit deeden zy; doch vergezelden die tocitemming met het bevel , 't geen twee
hunner overbragten , dat by nergens , waar by kwam,
,zou preeken.
's Volgenden daags ging EMLYN na Engeland fcheep ,
hoe onbelegen zulks ook ware voor hem cn zvne Familie. Naauwlyks was by vertrokken, of 'er ging een
groot gefcl?rceuw op tegen hem en tegen zyne gevoelens. Ily hadt nu tyd om terug te zien, en te letten
op den lotwisfel , dien by ondergaan hadt. IIy zag ,
dat by in eene netelige zaak zich vondt ingewikkeld ,
en dat by zich moest wapenen tegen zwvaare beproevingen. Hy was niet van dien ongezelligen aart , dat
hy geen finaak vondt in de verkeering met zyne vrienden, noch ongevoelig voor het fuiertlyke der fcheiding.
By was deezer wereld zo niet afgef orven , dat hy
(Teen onderfcheid maakte tusfehen verg; ting en aan
overvloed en bekrompene o..?dandighe--zien,tusfch
den. Desniettegenftaande was de overtuiging van 't
geen hy geloofde waarheid te weezen zo vast , dat
zulks zyn befluit , om 'er zich aan vast te houden , te
midden van alle deeze mismoedigmaakingen , geenzins
deelt wankeien.
(Het flot hiernaa.)

HET LEEVEN VAN DEN BEROEMDEN HANDEL.

(Vervolg en Plot van bi. 6.)

H

zullen Wy op alle zyne togten niet volgen.
Van Rome vertrok hy na Napels; van daar keerde
hy te Venetie enz. terug , en vervaardigde verícheiden
Opera's , altoos met even gelukkigen nitflag. Naa zes
jaaren in Italie te hebben doorgebragt , keerde hy cindelyk weder na zyn Vaderland. Hy hieldt zich eenigen tyd op te Hanover , alwaar de vermaarde STEFANvi (*) , met welken by te Venetie byzondere kennis hadt
geANDEL

*) AUGUSTIN STEFANI , kweekeling van BARNABEI, Kapel meester des Keurvorsten van Beijeren, bekleedt in de GefchiedeH3
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gemaakt, toenmaals Kapelmeester des Konings van Engeland, GEORGE DEN I, thans ilcgts Keurvorst van He
foyer , was. De Baron VAN KIL1\IANSECK flelde HAN
DEL aan den Keurvorst voor , die hem een jaargeld valt
vyftienduizend kroonen deedt aanbieden , om hem tot
blyvcn ten zynen I love over te haalcn. HANDEL, die
zeer dringende uitnoodigingen hadt ontvangen om zich
na Engelaid te begceven , en beloofd hadt, het Hof
des Keurvorflen van de Paltz te bezoeken, legde voor
den Baron VAN KIL1\IANSECKK..de zwaarigheid open, om
deeze fchikkingen met de aanbiedingen, door den Keurvorst van Hanover hem gedaan , overeen te brengen.
De Baron, deeze bedenkingen den Keurvorst hebbende"
medegedeeld , ontving last , om HANDEL te berigten ,
dat de aangeboodene jaarwedde zyne vryheid niet aalt
banden legde ; dat by konde gaan waarheen by wilde,
en voor een jaar, of, indien by zulks verlangde, nog
langer, van Hanover zich verwyderen.
Met de dankbaarheid , welke eene zoo edelmoedige
fchikking vorderde, aanvaardde HANDEL dien voorfiag.
STErANI, niet lang daarnaa, van zynen post als Kapelmeester afíland gedaan hebbende , wierdt dezelve aan
onzen Muzikant opgedrongen, die ffr-aks daarop na Dus feldor1f vertrok, alwaar de Keurvorst van de Paltz zyn
ver-

denis der Muziek eenen hoofdrang. Eerst was by Organist
aan het Hof van Beijeren. Op den ouderdom van negentien
jaaren gaf hy eene verzameling van Yf:hnen op agt fletmnen
in 't licht; vervolgens maakte by Sonaaten en Duetten , die
zynen roem vermeerderden. Plet Hof van Hanover maakte
hem Kapelmeester. Mier arbeidde hy aan zyn Werk, welk by
vervolgens in het licht gcf, getiteld: Over de zekerheid der
grondbeginzelcn der Muziek, en over de agting, welke de Onden voor dezelve betoonden; het wierdt gedrukt in den mare
1693; een doorgeleerd Werk , 't welk in het Hoogduitsch ver
maaien wierdt herdrukt. Hy vervaardigde de-taldeng
Muziek voor verfcheiden Italiaanfche Drama's voor het Tooneel te Hanol•er. Zy wierden in het Hoogduitsch naagevolgd,
en te Hamburg ten Tooneele gebragt. Ten langen laatile zag
deeze beroemde man zyne verdienfle bekroond met de
waardigheid van Abt van Leipzig, en wierdt kort daarop
tot Bisfchop van Spiers verkoozen ; eene merkwaardige ge
zelden heeft men Muzikanten zoo luisterryke-beurtnis:wa
belooningen zien ontvangen, en vooral belooningen van deezen aart.
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verbluf hieldt, van Wien hy niet dc grootfee hoogagting
wierdt ontvangen. Van daar begaf by zich na Engeland, alwaar by in den jeare 1710 aankwam.
De Opera was voor de Engcl/chen een nieuw Tooneelvermaak; ten allen tyde was de Italinanrèhe de Muziek
van alle Natien , die geen Muziek . hadden. De Engelfchena , met een gevoel begaafd , welk de kuurzen doet
beminnen en finaak voor dezelve hebben , maar geen
voortbrengend en fcheppend vernuft bezittende, hadden
in 't eerst de Italiaanfche Opera's aangenomen; doch deeze Opera's konden geen tooneelvermaal, voor het volk
zvn , omdat de bekoorlykheid der Muziek door de onkï^ndc van de taal te zeer verzwakt wierdt. In Rede van
cone Muziek voor hunne taaie te vervaardigen , kreegen
zy den inval , Engelfehe in de plaats van Italiaanfche
ivoorden te ítellen, en daartoe dc zelfde Muziek te gebruiken. Ligt is het te begrypen , wat van dit wanfchapen mengzel het gevolg moest veezen; de uitwerk
Dichtkunde en der Muziek vernietigden elkan--zelsdr
der , en een aanhoudende onzin moest het gevolg zyn
van het verbaazend onderfchcid der twee taaien en van
de verzettinge der woorden. Van hier ook dat alle lieden van finaak tegen deeze ongerymde nieuwigheid opkwamen. HANDEL's komst te Londen herfrelde de Ita1;;aanfche Opera's op het Lyrisch Tooneel. Het Gedicht
van RINALDO flelde hy op muziek , waar mede de Spectator (D. L N. 5.) den draak fieekt, doch 't welk met
veel luisters en opgangs wierdt uitgevoerd.
HANDEL , met eerebetooningen, beleefdheden en gefchenken overlanden, was verpligt, naa een jaar vertoevens , Engeland te verlaaten, niet , egter, dan naa hem
alvoorens te hebben doen belooven , terug te zullen Itomen, zoo ras by van den Keurvorst daar toe verlof zou
hebben bekomen. IIy keerde in de daad derwaarts weder in het laatst van het jaar 1710. , en vervaardigde
een vermaard Te Deur. , ter gelegenheid van den Utrec%itfcbena Vrede , die kort daar naa geflooten wierdt.
De Adel verzogt , dat HANDEL het bef'uur op zich
,Tilde neemen van de Opera van den Schouwburg op de
Iiooimarkt. De Koningin paarde haar verzoek by dat
des Adels; en om aan HANDEL een blyk haarer agtinge
te doen ondervinden , fchonk zv hem Gene Lyfrente van
tweehonderd ponden flerlings. HANDEL, door het dringend verzoek en de voordeelige aanbiedingen , te Lon-
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den hem gedaan , verleid, vergat de v^erbintenisfen , welke by te Fkxnover hadt aangegaan, en dabt 'er niet meer
aan om derwaarts terug te keeren.
De Koningin (ANNA) in den jaare 1714 overleeden
zynde , kwam de Keurvorst van Hanover bezit ncemen
van den Troon van Engeland. HANDEL, die de ondank
omtrent dien Vorst gevoel--barheidzyn lw
de , durfde niet ten Hoveverfchynen; doch zyn Friend,
de Baron VAN KILMANSECK , was op middelen bedagt
om vergiffenis voor hem te verwerven. De Koning een
pleifierparty op den Theems beraamd hebbende, wierdt
HANDEL daar van verwittigd, en vervaardigde voor dat
feest eerie Muziek, die met alle naauwkeurighcid en de
meestmogclyke ftaatelylcheid wierdt uitgevoerd. De Koning, door deeze welleevendheid aangenaam verrast, op
welke hy niet verdagt geweest was, wilde 'er den oplleller van weeten. De Baron noemde HANDEL, en ver
tevens zyner Majefleit verlof, denzelven te mo--zogt
gen aanbieden als eenen misdaadige, die zyne misdaad
te leevendig gevoelde, om die te willen verontfchuldigen, doch die niets vuuriger verlangde dan oni die te
mogen boeten. De Koning vergaf HANDEL zyn vergryp ,
fchonk hem zyne gunst weder , en voegde een jaargeld van tweehonderd ponden flerlings by de Lyfrente , door de Koningin hem gefchonken. Deeze nieuwe
jaarwedde wierdt vervolgens nog vermeerderd met nog
tweehonderd ponden fterlings , toen hy benoemd wierdt
om de Prinfesfen in de Muziek te onderwyzen.
HANDEL , overal begeerd , aangezogt en geliefkoosd,
fleet zyne dagen in het gezelfchap van'lieden, om hunne geboorte, verstand en talenten meest vermaard; dik
middagmaal by den Graaf-malshicdtyePoE
VAN BURLINGTON. POPE , die een zoo gevoelig oor
voor de welluidendheid der Verzen bezat, hadt geenen finaal: voor de Muziek; zyne ziel was volftrekt geílooten voor de bekoorlykheden dier goddelyke kunfte,
van welke hy evenwel de uitwerkzels met zoo veel
vuurs en vernufts heeft bezongen in zynen Lierzang op
S. CECILIA. Dikmaals verklaarde hy, dat de fchoonfte
3N'luziekftukken hem geenerlei vermaak deeden. Nogtans 'hadt by veel agtinge voor HANDEL, op het woord
van zynen Vriend ARBUTHNOT, die hem dikmaals zei de: Vorm u het hoogffe denkbeeld van zyne talenten, en
zyne talenten zullen uw denkbeeld agog te boven gaan.
HAN-
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HANDItL gaf, geduurende de ecrfte aaren zvns ver
te Londen , weinige Opera's , omdat de Tooneel--blyfs
flukken, die aldaar gegeeven wierden, op Muziek ge
waren door ATTILIO Cu BUONONCINI, die het be--bragt
ftuur over den Schouwburg hadden. IIANDEL'S voor
maakten het plan cener Inteekeninge , om op-flanders
de Hooimarkt eene nieuwe Muziek -Akademie te fligten,
over welke onze Muzikant het bewind zou voeren. De
Inteekening ,waar van het fonds op vyftigduizendponden.
flerlings was bepaald, was fchiclvk vol. Des Konings
naam 11ondt boven aan voor honderd ponden flerlings ,
en de Itigting wierdt met den titel van Koainklyke Akadie9nie vereerd. HANDEL vertrok na Dresden om 'er Zangers te werven , en by bragt in Engeland SENESINO en
DURISTANTI mede. De aanhang Van ATTILIO Cu BUONONCINI , hoewel zeer aanzienelyk , korde aan IiANDEL'S medeflanders het hoofd niet bieden. De Alcadcmie kwam op eengin vasten voet , en onze Muzikant
was aan het hoofd van dezelve, met den geluk!.igfi en
uiting, geduurende ruim negen jaaren.
Thans ontflondt 'er gefchil tusfchen HANDEL en SENESINO. De Virtuofo befchuldigde den Direkteur van
dwingelandye; de Direkteur noemde den Virtuofo eenen
muiteling ; en ten dien opzigte konden zy wel beiden
een weinig gelyk hebben. Deeze burgerlyl,e oorlog aan
de Muziek -Akademie verwekte een der clyken onder
den Adel. Het geheele Hof liet 'er zich aan gelegen
liggen om den twist by te leggen; doch de halílarrighcid
der beide aanhangen deedt alle onderhandelingen vru teloos afloopen. De liefhebbers van de Opera wilden
niet gedoogen , dat MANDEL zyn affcheid gaf aan cenen
Akteur , die voor den Schouwburg noodzaal;elyk was
geworden , alleen om aan Benen perfoonlvken haat bot
te vieren. Doch in geenerlei miniere was HANDEL te
beweegen, om, hun ten gevalle, tenen man te behouden,
die hem mishaagde. Een ander gefchil tusfchen FAU.STINA en CLZZONI deedt cie verwarring onder den
troep ten top ryzen. In Cpn woord, dit Gcnootíchap ,
't welk den Koning zelven tot befchermer hadt , uit
liet grootf c gedeelte van den Adel beIlondt, en waar
honderd duizend livres-vandeoprigt lf
tournois hadt gekost, wierdt vernietigd door de moed
dier lieden , welken buitenfpoorige loftuitin--wilïghed
-
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gen en eene overmaate van weldaadigheid bedorven en
van hoogmoed dronken gemaakt hadden.
Naa de ontbinding van cie Akademie ging HANDEL voort
met het geeven van Opera's op de Hooiniarkt; doch liet
leedt niet lang of hy wierdt gewaar, dat hy niet een
zoo belangryk perfonaadje in den Staat was , als by zich
verbeeld hadt. De menigte verdween uit zyne fchouwplaats , zoo ras by SENESINo hadt laaten gaan. De
Edellieden, die hem niet konden vergeeven, dat by,
ten hunnen koste , aan zyne wraake hadt voldaan ,
slaakten liet plan eener nieuwe Infchryvinge tot het
oprigten van een,- andere Opera. Men ontboodt roxrolin , een aangenaamen Componist , en den beroem den FARINELL.I, die de ooren verrukte door de fraaiheid zyner flemme en de toverkragt zyns gezangs. HAN
DEL zag zyn Tooneel verlaaten en de geheele Natie by
troepen na dat zyner mededingeren loopen. Uit hoogrnocd bleef by haiflarrig eene ruïneufe onderneeming
voortzetten; vr:?gteloos , eater, waren zyne poogingen
inn .het publiek tot zyn Tooneel terug te brengen. Alle
dc kragten zyns vernufts konden tegen FARINELLI'S
betoverende kunst niet opweegen. Ten laatíte tot wanhoop vervallen , omdat hy om eenen Zanger zich zag
verl_aaten, hadt hy een zoo diep gevoel van dien hoon,
dat zyne boezemfmart hem niet flegts zyne gezondheid ,
maar ook zyn verftand kostte. Zyn geest was ontf'cld,
en een toeval van beroerte beroofde hem eensklaps van
liet gebruik van zynen rechter arm. Door het gebruik
van de wateren te Eiken herstelde by allengskens , en in
den jaare 1736 keerde by terug na Londen.
Van nieuws bragt by eenige Opera's ten tooneele, die
g?:nfcig ontvangen wierden. De tyd hadt het ongenoegen des Adels gelenigd , en de verhevenheid zyns vernufts deedt het geheel en al vergeeten. Om de gunst
van 't algemeen te herwinnen , hadde hy 'er flegts ons
behoeven te verzoeken ; maar de trotschheid van zyn
karakter kon nimmer zich tot eenigen flap van onderwerpinge noch van berouw vernederen ; en om zyne
werkzaamheden aan de luimen en den wil van anderen
niet te onderwerpen, wees hy beflendig alle Inteckeningen van de hand, welke men hem aanboodt ten zynen
behoeve te willen openen. Hy handhaafde zyne onafb,:.nkelykheid ter koste van zyn fortuin. Zyne Opera's
lok-
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lokten weinig volks , en by was genoodzaakt , ' Cr mede
uit te fcheiden. Thans nam by Gene proeve van de
Oratorio's, eene foort van Muziek, tot nog toe alleen in
Italie bekend. Deeze nieuwigheid, gelyk het altyd gaat,
ontmoette tegenkantingen. Naardien de onderwerpen
deezcr flukken allen uit de Heilige Schriituure ontleend
waren, beíchouwden het zommigen als cone foort van
ontheiliginge , dat zy op een openbaar Tooneel vertoond wierden. Men begeerde , dat zy eenvoudig gereciteerd wierden , even als Dramatifche zamenfpraaken, zonder fpel, zonder fieraaden en zonder Tooneeltoefl cl: iets, 't welk het belangrykc en het uitwcrkzel
van deeze foort van Tooneelvermaak vernietigde.
IIANDCL's Oratorio's maakten niet den opgang, wel
verdienden; nogtans bleef by dezelve ten too--kenzy
neele voeren tot in den jaarti I>q.I. Thans deedt de
ílegte toefl and zyner huislyke zaaleen hem bcíluiten , zyn geluk te Dnablirt te beproeven. By maakte
cenen aanvang niet het geeven van zyn Oratorio, DE
MESSIAS , ten voordeele van de Stadsgevangenen. Deeze
daad van edelmoedigheid , aan welke HANDEL's br'lemmerende toeftand nieuwe waarde bezette, bezorgde hem
de gunst van 't algemeen ; en de agting , welke men
voor zyn zedelyk karakter opvatte , decdt ca agting
voor zone talenten nog hooger klimmen. 7y ne zaaken verkrcegcn Bene betere gedaante ; en, usa negen
maanden vertoevens in Ierland , keerde hy weder na
,i;n eland, alwaar b de gemoederen ten zynen opzigte beter gezind vondt. Met een gelukkigen opgang
hervatte hy van nieuws het geeven van Oratorio's.
Zyn MESSIAS , die in 't eerst zeer koel was ontva gen,
wicrdt thans met de leevendigfle toejuichingen bejegend;
en de geestdrift , welke het publiek voor deeze Oratorio liet blyken , deedt HANDEL befluiten om alle Jraren
dat fluk te geeven ten voordeele van het Voadelingshuis : eenti Stigting , die nog in haarti opkomst was,
en door de liefdegiften van byzondere perfoonen onderhouden wierdt. Deeze trek van weldaadialleid en
nlenschlievendheid, welke liet karakter diens Muzikants
eere aandoet , wischte alle de nadeelige indrukzels uit,
welke zyne hooghartigheid in zommiger gemoederen nog
hadt overgelaaten. Van toen af aan genoot by een onafgebroken voorfpoed en onbetwistcn roem. blaar de
zwakbeden , verfchrikkelyk en bykans onvermydelyk
lee-
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lecvenslot, verbitterden zyne laatfte dagen. In den
laare 1743 hadt hy weder eenige aanvallen van beroer
beroofde hem eerie Zwar--te,nidjar175
te Staar van het gezigt. Dit heilloos toeval floeg
zynen moed ter neder ; eerie diepgaande droefgeestigheid beving Tyne ziel ; zyne gezondheid nam alIengskens af, en naa eenige jaaren zukkelens, zonder
(lat by evenwel zyne werkzaamheden flaakte, overleedt
by in de maand April des jaars 1759. Hy wierdt begraaven in de Abtdy van T'VestmunJler, alwaar Dokter
PEARCE , Bisfcliop van Rochester, op zyne kosten
een Gedenktecken ter gedagtenisfe van dien grooten
Kimftenaar deedt fligten.
Spoediger dan HANDEL heeft nooit iemant een' zoo
fchitterenden en uitgebreiden roeni genooten. De kans
welke by in zyn geluk en in zynen roem-wisfelng,
ondervondt , wierden door eerie onberedeneerde hoog
veroorzaakt. Hy bezat eerie verhevene -lnarti,ghed
vaste en aandoenlyke ziel. Indien men in zyn lecvcn
eenige verkeerde flappen ontmoete , laagheden zal men
'er niet aantreffen. De agting, welke by voor zyne
kunst bezat, en een te diep gevoel van zyne eigen meer
fierheid in,-derhi,bozmcnefrtva
waar van hy de opwellingen niet kon bedwingen ; doch
deeze fierheid was immer edelaartig en aan zich zelve
gelyk. Hy was niet nu eens dwingeland en dan flaaf,
bediller op de eene en vleier op de andere plaats. Nooit
maakte by zyne talenten onderdaanig aan de grilligheden
dier modifche befchermers , dier pedanten in de groote
wacreld , die zich verbeelden, dat de gave , van het verhevene der fraaie kunflen te kunnen gevoelen, voor geld kan
gekogt worden , en het vernuft verfirammen , onder f li yn
van deszelfs vlugt te regelen. HANDEL bewaarde ztyne
veyheid, in eenen toefland, in wellen anderen op hunne
nfhankelykheid trotsch zouden geweest zyn. Edel
zelfs in zyne armoede, en by vergat-moedigwashy,
zyne oude vrienden niet, toen hy zich in ruimte bevondt. In één woord, hy beging misflagen , welke by
door fchoone daaden vergoedde, er zyne deugden zul
welke zyne talenten-lenzyagdtisvren,
onflerfiyk hebben gemaakt.

OM-
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(Vervolg en Plot van bl. 69.)
et Befluur is zeer eenvoudig, en op den eenvaar-digen aartsvaderlyken voet ingericht. Over elke
Stad is een Hoofdman aangefteld, een bejaard perfoon,
die uitfleekt in de kennis van de wetten zyns lands.
Hy wordt diep geëerbiedigd door dc Inwoonders , en
bcflischt de gefchillen , die tusfchen hun ontflaan.
I-[oofdmisdrvven worden onderworpen aan cene Vcrgadering der Hoofdmannen des lands , en Slaaverny is
doorgaans de Itraf der misdaadigeren. — i`v'Ien moet
toeflemmen , dat de befchuldigden een kleine kans heb
om zichzelvcn te zuiveren van het misdryf, waar -ben
mede men hun befchuldigt : want, indien zy het ontkennen, zyn zy verp'igt zich te onderwerpen aan ec1ie
Oordeelproeve , welke naar de omftandighcden verandert , doch veeleer Itrekt om hunne fchnld dan om
hunne onfchuld te bewyzen. Of een gloeiend vzer
wordt op het lichaam des befclinldigden gedrukt ; of
by moet zyn arm fleeken in een kruik met kookende
Palle -olie, en daaruit een flangenkop , een ring of iets
anders haalen, ten dien einde daarin geworpen. In beide
gevallen wordt hy, die zich brandt, voor .cliuldi- Tehouden.
In de nabuurfchap van Sierra Leone gelykt de meestgebruiklyke Oordeelproeve naar die van liet Bitter-,eater, voortyds by de ooden in gebruik, en by de '/;caanen wordt het Rood-water genoemd. Een peribón,,
befchuldigd van Dicvery of Toverkunst, poogt, wanneer
by onfchuldig is , de befchuldiging af te weergin door bet
Rood-water te drinken. Eerst wordt een i;larer gehouden onder de oude lieden van de Stad; de befchuldiging brengt de eene party in , en de verontfclluldigingen de andere. Indien zy bepaalen dat het gefchil zal
uitgemaakt worden door eene openbaare Beproeving,
bepaalt de befchuldigde zekere Stad, na welke by zich
begeeft , en den Hoofdman onderrigt, dat by daar het
Rood-water wenscht te drinken. 'Er wordt weer een
Palaker gehouden,> om te bepaalen, of men het verzoet.
zal
-
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zal toeflaan ; zo niet, dan moet hy ecne andere Stad
opzoeken. In gevalle zyn verzoek wordt ingewilligd ,
blyft de befchuidigde in de Stad , buiten het oog der
vreemdelingen gehouden, zomtyds twee of drie maanden,
eer vastgeffeld wordt, wanneer de Proeve ge:chiedenzal.
Den dag bepaald zynde , krygt de belchuldigde drie
dagen vooraf des kennis, en dat hy tot het bywoonen
zo veele vrienden , als hy verkiest, inas verzoeken.
IIet Rood-water wordt bereid door het inmengen
van den bast eens booms , by de Bulloms Kwon , by
de Timmanees Okwoz , en by de Soos/oos Mille geheetcn ,
in water; die bast geeft aan 't zelve de kragt eens fterken braakmiddels, of verwekt geweldigen floclgang. In
eenige gevallen is het onmiddelyk doodlyk bevonden ;
't welk aanleiding heeft gegeeven tot het vermoeden ,
dat 'er zomtvds iets wordt bygevoegd; inzonderheid,
daar het niet blykt, dat de tedere en zwakke geflellen
meer onderworpen zyn , om dus heftig aangetast te
worden, dan de tlerke. Om egter allen vermoeden van
zulk eene flegte handelwyze te voorkomen , wordt het
Rood-water altoos op de openbaaríle wyze toegediend
in de open lugt en te midden eens grooten toeloops
van Volk , 't welk nooit mist, by zulke plegtige ge
uit alle oorden , in groote menigte , toe-legnhd,
te vloeijen :. bovenal laaten de Vrouwen hier haare
nieuwsgierigheid blyken ; te meer vinden zy daartoe
zich aangezet, dewyl het byw.00nen van deeze vcrrigting haar gelegenheid geeft om zich in haaren besten
kleederpronk te vertoonen.
De befchuldigde wordt op een floel , omtrent drie
voeten hoog , geplaatst; de eene hand heeft by in de
hoogte , de andere zet hy op zyne dye , en beneden
den floel is Bene groote menigte Plantain- bladeren geílrooid. Een kring van omtrent zeven of agt voeten
diameter wordt rondsom den Proeveling genaakt , en
niemand mag daar binnen komen dan de Bereider des
Proefwaters. De boombast ligt openlyk ten toon, opdat elk de egtheid zien moge. De Bereider wascht
eerst zyne eigene handen , vervolgens den bast , zo
wel als de vyzel en flamper, waarmr°de dezelve wordt
fyn gemaakt , om te tc' men dat 'er niets onvoegely'ks
onder gemengd wordt., Fyn geinaalen , wordt een kalabas
in een groote koperen pan met water gedaan , en flerk omgeroerd niet een tak, tot dat alles
met
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niet fchuim als zeepfap overdekt is. Eene verfcheidenheid van plegtigheden , gebeden enz. gefchicden 'er
ten zelfden tyde , en de befchuldigde wordt fterk aan
om de misdaad , waarmede men hem be--gemand,
fchuldigt, te belyden.
Korten tyd voor dat by dit mcngzel begint te drinken, is hy verpligt zyn mond te 1poelen en het water
uit te fpuwen, om te toonen dat hy niets in den mond
verborgen heeft: een weinig ryst of kola wordt hein te
Beten gegeeven; zynde dit het eenige, 't welk by mag
gebruiken , geduurende twaalf u.0 ren vóór het neemcn
der Proeve: om te voorkomen dat by niets anders nuttige, wordt hy gcduurende dien tyd naauw bewaard
door lieden, die borg liaan voor zyn gehouden gedrag
ftaande dien tyd. Naa een gebed nagezegd te hebben,
't welk een vloek over hem behelst , indien by fchuldig is , wordt het Rood-water hem toegediend in een
kalabas, die omtrent een halve pint houdt; deeze drinkt
by agt , tien of twaalf maaien agtereenvolgend uit,
zo fpoedig dezelve kan gevuld worden. Het water
begint nu reeds de braakingwekkende kragt te oefenen;
doch by moet desniettegenftaande voortvaaren niet drinken, tot dat de ryst of kola te voorfchyn kome , 't
welk ras zigtbaar is op de rondsom geftrooide bladeren. Indien 'er geene braaking ontftaat , en het ingenomen vogt alleen ontlasting te wege brengt , wordt
de perfoon terftond veroordeeld; of , indien men ver
dat alles , wat by geëeten heeft, niet is uitge--moedt,
worpen , Raat het hem vry , de proef te herhaaien; doch
onder dit beding : indien, naamelvk , het middel geene
uitwerking baare op zyne ingewanden, vóór den naastvolgenden dag, op hetzelfde uur, wordt hy , en niet
eerder, onfchlildig verklaard, en andcrzins voor fchuldig gehouden. ---- Als het Rood-water ontlasting na
beneden veroorzaakt, noemt men dit „het Rood-water
verkwisten."
De grootste hoeveelheid, welke gedronken mag wo den, is zestien volle kalabasfen; indien deeze geese uitwerking te wege brengen , haat het den befchuldigde niet
vry, meer te drinken. Wanneer noch braaking, noch
ndere ontlasting op het drinken volgt, veroorzaakt ilea
"Rood-water geweldige pynen in de ingewanden, wel
ke aangemerkt worden als tekens van. fchuld: in zult,
een geval poogen zy den lyder te herftellen, door bra:ikin
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king te verwekken; en, om de ícherpte van het Roodwater te verzagten , doen zy hein raaunve cijeren inzwelgen. In zommige gevallen ílerfï dc Proeveling
naa het drinken van den vierden kalabas. Indien- de
cyst of kola lang verwylt met op te konen, wordt hy
befehuldigd van eenig gering misdrijf: want zy veronderfiellen , dat, indien by iets nadceligs voor zyn charaéter verzweegen hebbe , zulks de voordeelige werking van het Rood-water belet. De Vrouwen hebben,
by zulk Bene gelegenheid, wanneer de Proeve genomen
wordt wegens tovery of eenig ander misdryf , en niet
wegens overfpel , eene fchoone gelegenheid om haare
kuischheid voor 't oog der wereld te toonen , door
opcnlyk te verklaaren , dat zy haaren Egtgenoot getrouw geweest zyn , en te wenfchen , dat zy geítraft
mogen worden , indien zy zulks valschlyk verklaaren .
dit wordt voor een onwederfprecklyk blyk van kuischheid gehouden.
Wanneer het den befchuldigde wordt toegelaaten
van den Roel op te íhaan , beveelt men hem, armen en
beenen te beweegen , ten bewyze, dat hy het gebruik
dier leden niet verlooren Nebbe. Olmiiddelyk hierop
loopt hy door dc Stad, gevolgd van alle de Vrouwen en
Kinderen , onder een groot geroep en juichend getier.
Lieden , die deeze Proeve ondergaan en doorgeflaan
hebben, krygen daardoor een grooter maate van hoog
zich , in--ngti.Vryefpokzd,lny
zonderheid de Vrouwen, in de beste kleederen, en bezoeken alle hunne vrienden , die hun met alle blyken
van eerbied en genegenheid ontvangen.
Wanneer de Proeveling onder die bewerking terftond
derft, hetgeen te meermaalen het geval is, of wanneer
het Rood-water verkwist wordt , en de Proeveling te
oud is om tot flaaf verkogt te worden, wordt een van
zyne Familie , als hy geen ander tot flaaf in zyne
plaats kan overleveren , gevat en als flaaf verkogt.
Zomtyds blyft de zaak , door mangel aan voeglyke
gelegenheid, vocz Bene menigte van jaaren onafgedaan.
Ik weet een voorbeeld van een jongeling , met de
daad voor flaaf verkogt, dewyl zyne Grootmoeder het
Rood-water verkwist hadt , veele jaaren voor dat hy
gcbooren werd.
Eene Iníteiiing , P^„ra geheeten , heeft plaats onder
de Bulloms van YkerVoo, welke gelykheid heeft met de
CL'.-
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,oude heimlyke Geregtshoven van Duitschland , en even
zeer gevreesd wordt. De byzondere flukken , waar
dit Geregtshof handelt, zyn tovery, moord, en-over
hardnekkigheid in de zodanigen, van welken men ver
dat zy de geheimen eener zamenzweeringe weeten ,-moedt
en de maatregelen , door dezelve genomen , volgen.
De fchuldig geöordeelden worden op eene zo geheime
wyze ge[haft, dat men 'er niets van verneemt..-- Onder de Soosfoos is eene Inftelling , eenigzins daar aan gelyk, Senzo geheeten , en by de Inboorelingen, die Engelsch fpreeken , African Jlalonry genoemd. De Ingewyden in beide deeze Inftellingen hebben eene taal ,
hun byzonder eigen. Het regtsgebied van beiden is
bepaald tot de Mannen. Dan daar is ookeeneInftelling,
voor welke alleen de Vrouwen kunnen gedaagd worden, Boondoo geheeten; en eene oude Vrouw, die den
naam van Boondoo - Vrouw draagt , heeft 'er geheel het
opzigt over. Het voorwerp van deeze tot onderzoek
beftemde Inrichting is , om van de Vrouwen de volle
bekentenis te verkrygen van elk misdryf, waaraan
zy zich mogen fchuldig gemaakt of met anderen gedeeld hebben. Indien haare bekentenis aan de Boondoo Vrouwve voldoet, worden zy veygefproken , en een getuigenis van vergeeting , ten opzigte van haar voorij;
gedrag, wordt gegeeven; dan, is het misdryf Tovery geweest, dit wordt altoos met Slaaverny geftraft. Indien
de ongelukkige Vrouw haare onfchuld beweert , of
weigert, alles, wat zy weet, te zeggen, is een fpoedige dood het gewis gevolg.
Veelwyvery is onbepaald veroorlofd ; doch het Huwelyk kan ontbonden worden , op het aanvoeren van
wettige redenen. De Veelwyvery is hier de bron niet
van die geweldige twisten en ongenoegens in de Huisgezinnen, welke men daaruit veelligt zou verwagten; en
eene jongere mededingíler doet geene beweegingen van
jaloufy by de vroegere Vrouwen gebooren worden. —
ene Foola -Vouw , van eenig aanzien en veel gezond
verftand, wier Man vier Vrouwen hadt, gevraagd zynde, of zy niet wenschte alleen de Vrouw haars Mans te
zyn, gaf een ontkennend antwoord; voor reden bybrengc.nde, dat, indien zy niet langer de welbeminde haars
Mans ware , zy allen vermaak zou derven , hadt zy
geene verkeering met de andere Vrouwen. De eer(Ie
vrouw, door den Man genomen, geniet eene hooger
anaate van eerbied en ontzag 'dan de ®verige , en be
houdt
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houdt den titel van Eerfte Vrouw, niet Bene innate van
benydingwekkend gezag , langen tyd naa dat haare perfoonlyke aanvalligheden baars Egtgenoots genegenheid
boeiden.
De Handel in Africa wordt meest by ruiling gedreeven ; dan , fclioon de Inboorelingen bykans geene kennis hebben van eenige geldmunte, maaken zy by zichzelven een ingebeelden maatilaf,, volgens welken zy de
waardy bepaalen van de goederen, welke zy te koopcit
en te verknopen hebben. In eenige deden van Africa
is dit een zogenaamde middelkoers, Bar geheeten, tot
welken de goederen by berekening gebragt worden. In
andere oorden worden onderfcheide gewigten van Goud
ten zelfden einde gebruikt.
De zonderlinglte en vreemdife foort van handeldryving is die, welke plaats heeft by een Volk, op dc oei
vers van den Niger woonende. Zy handelen met de
JLïoorfche Kooplieden, die hun jaarlyks komen bezoeken, zonder dat departyen elkander zien, of eenig bcdrog pleegen. De Moorfche Kooplieden komen alle jaaren , op een gezetten tyd , naar den fiand der maane
gerekend, op eene zekere plaats, waar zy 's avonds de
Koopwaaren vinden , welke zy verlangen , voornaam
Stofgoud, gefchikt in kleine hoopjes,-lykbeftandi
op oenigen afftand van elkander. Tegen over deze hoopjes plaatzen de Kooplieden de waardy, welke zy voo4
ieder willen geeven, beftaande in koraalen , braceletten
en andere fnuisteryen , welke zy daar laaten en heencn
gaan. 's Volgenden daags komen de Negers weder ,
en , indien zy de ruiling goedkeuren , neenlen zy de
aangebragte waaren weg; zo niet, dan verminderen zy
de hoeveelheid des gouds.
De Inwoonders ontbreekt het niet, gelyk men elkander heeft zoeken diets te maaken, aan natuurlyke genegenheid; zy zyn ook zo vrcesagtig en dom niet , als riem
ze befchreeven heeft. Groot is de genegenheid, welke
zy aan de Moeders betooiien; groot de eerbied voor de
Ouden. Niet weinig zorge wordt by eenige dier Volken voor de opvoeding der Kina^ren gedraagen, en men
befpeurt die vaak opgegeevene blyl:en van domheid niet.
Zy zyn gastvey,, gevoelig voor perfoonlyk beweezene
guns_betooningen , doch tevens zeer gevoelig voor een
aangedaan ongelyk. Veelvuldig zyn de Bygeloovigheden , welke onder hun heerfclien : de L11ahomedaanfchc
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fleet ik Benige weeken in eene kleine Stad in BreO nlangs
tagne, alwaar een Benediktyner Klooster was. Gemeenlyk

gingen de Vreemdelingen derwaarts, om 'er eenige fraaie Schilde
te bezien. Met eenige Kunstkenners begaf ik insgelyks-ryen
my daar heen doch ik moet bekennen, dat het myne gewoonte is, in dusdanige bezoeken, minder agt te flaan op
Schilderyen dan op Menfchen. Men ontmoet in de waereld
afwlsfelende tooneelen , die de aandagt des waarneemers wek
overige gedeelte der waereld-ken.Idmatf'chpy,vne
afgezonderd, treft men een ander fchouwfpel aan, en 't welk
niet geheel onbelangryk is: ik bedoel een bedaard en eenzelvig leeven, 't welk ter overdenkinge leidt. Ik moet in de daad
bekennen, dat ik, ten deezen opzigte, my dikmaals in myno
yerwagting vond bedrogen. Niets anders ontmoet men zointyds in deeze afgezonderde verblyven, dan nietsbeduidende
beelden, en die, onder hunnen monnikskap , niets, dat naar de
hoofden van kluizenaars gelykt , vertoonen ; hunne manieren en
voorkomen verwekken in den geest de agtbaare denkbeelden niet,
waarmede zy moeten onderíteld worden zich telkens bezig te
houden. Zoodanig was in de daad de algemeens indruk , welken
de Monniken van dit Klooster op my maakten. En onder hen
dagt my van een hooger rang te zyn. Hy lag geknield op eenigen
affland van het altaar. Door de gefchilderde glazen van een
venfter van Gothifche bouworde fchoot een zonneftraal, die
zyn voorhoofd verlichtte, en , in de manier van REMBRANT,
in het holle van een groot, zwart en fomber oog eene fchaduw
wierp. Onmogelyk konde iemant dit beeld onopgemerkt
voorbyzien. Zyne dogen , wanneer zy zich omhoog bewoogen ,
vestigden zich, zonder dat by 'er agt op gaf, op eene fchildery, vertoonende den Zaligmaaker, zyn kruis draagende. De
gelyltheid van houdingen, en de vreedzaame onderwerping der
beide perfonaadjen , vertoonde eene treffende overeenstemming,
welke eenen aandagtigen befchouwer moest in het oog vallen,
„ 't Is Vader NICHOLAS ," luisterde my onze geleider in 't
eor; „ van alle de Monniken in het Klooster is by de fireng„ fle omtrent zich zelven , de meest infchikkelyke omtrent
„ anderen. De ongelukkigen, de kranken en de ftervenden
„ vinden hem immer gereed , om hun hulp en vertroostingen
„ toe te dienen. Nooit f'preekt men tot hem van eenen on,, gelukkigen, of by deelt in diens rampen ; nimmer verzoekt
„ men om zynen bylland , of men verkrygt dien. Intusfchen
„ gaan de flrengheid zyns leevens en zyne zelfverzaakingen
den firengflen en ftriktflen regel zyner Orde te boven. Alleen»
„ lyk uit hetgeen by voor anderen doet, kan meu opmaakera ,
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„ dat by zelf voor de fmarte vatbaar is." — Vol van zyn óp.
derwerp was de man, die my deeze befchryving deedt; her
spaakte hein eenigzins welfpreekende. Ik was jong, nieuwsgierig, tot geestdrift geneigd. Zoo veel indruks maakte by op
my , dat ik van verlangen brandde om Vader NICHOLAS te
kennen ; ik had geene rust , eer my dit gelukte. 't Zy de
perfoon , die my aanboodt , zyn vriend was , 't zy myne
aanbieding hem geviel, 't zy een natuurlyk gevoel van welwilvendheid 'er de grond van ware , de goede Vader ontving
any met een in de daad vaderlyk voorkomen. „ liet gebeurt
„ niet dikwyls , myn Zoon ," zoo fprak hy,,, dat lieden van uwe
„ jaaren den omgang van mannen van mynen ouderdom zoeken.
„ Voor u is de waereld in haaren bloei: wat beweegt u, deze(„ ve in haar verval te befchouwen ? Vermaak en vrolykheid zyn
„ aan uwe zyde: wat is 'er in deeze plaatzen , 't welk u daar
heen kan lokken ? Welke bekoorlykheden hebben voor u de
„ droefgeestigheid en de fmart ? lutusl'cllen , indien ik der
waereldvermaaken ben gellorven, geloof evenwel niet, dat
„ ik voor de vermaaken der goedwilligheid en weldaadigheid
ongevoelig ben. Ik ben getroffen van het gevoel , 't welk
„ u herwaarts lokt, en ik zal my gelukkig agten, indien ily
„ u vin nut kan weezen." Hy vernam welhaast, dat ik de
geleerdheid beminde. Hy vertoonde my eenige handlchriften
en zeldzaame boeken, aan het Klooster behoorende. Dit was
het niet, 't geen ik zogt. Het geval verfchafte my de gele
aangaande een voorwerp, waarin ik meer belangs-genhid,
helde, eenige kundigheden op te doen -- aangaande Vader
r(ICHOLAS , de gefchiedenis zyner rampfpoeden en de beweegreden zyner zelfverlocheningen.
Op zekeren avond vervoegde ik my aan zyne Cel. Ik klopte, doch hy hoorde my niet. Ik ging na binnen , en vond
hem geknield voor een Crucifix , aan 't welk een klein Portret hing, welk ik voor dat van de H. Maagd aanzag. ^Ik
bleef after hem ftaan , twyfelende of ik my moest verwyderen , zonder dat by my zag, of, zonder hem te ftooren , wagten , tot dat hy zyne godsdienstoeffening had voleindigd. Hy
bedekte zi n aangezigt met zyne handen, en ik hoorde zuchten, welke by tragtte te finooren. Eene mengeling van me.
delyden en nieuwsgierigheid deedt my op dezelfde plaats ílok-•
flilílaan. Met een zeker geweld onttrok hy zyne hand aan
zyne oogen , even alsof eene fpoedig ontflaane pyn hent
daar toe noopte. Hy nam het kleine Portret, kuscbte het
tweemaal, drukte het aan zyn hart .... Toen hing hy het
wederom op, en zwom in traanen. Naa eenige oogenblikken
botvierens aan deeze vervoering van droefheid, vouwde by
de handen zamen , floeg zyne oogen hemelwaarts, binnensmonds Benige woorden fpreekende, die ik niet verflond, en
loosde een, diepen zucht. Deeze laatfle aandoening vain
droe f
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droefheid feheen ditmaal een einde te maaken aan de finartelyke verantwoording , welke hy aan zich zelven deedt, in de
nederige houding, in welke ik, binnen treedende, hem gezien had. FIy'ftondt op, zag my ... Verlegen onder mynen
toefland, mompelde ik Benige woorden van verontfchuldiginge, en befchuldigde myzelven, tegen mynen wil heen in zynie aandagtoeffening gefloord te hebben. — „ Ilclaas !" hernam hy „ bedrieg u destvegen niet. 't Zyn geene traanen der
godsdienftigheid , die gy hebt zien vloeien : ' t is niet dz
uitboezeming der godsvrugt ; 't is de knaaging der ge,, moedswroeginge . . . Jongeling , het kan u nuttig zyn,
,; het verhaal van myne lydingen en van myne misdaaden te
,; verneemen. Uwe opregtheid zelve kan u aan de vcrzoekin„ gen blootftellen , onder welke ik ben bezweeken. Gy
zelf, zoo wel als ik , kunt van uwe eigen aandoenlykheid ,
van de verzaakte deugd, van de miskende eere, en van de
„ valfche fchaamte, die my buiten het fpoor bragt, het flagtoffer worden." Hier op deeds by my het volgende verhaal.
Myn naam is SAINT- HUBERT; ik ben gefprooten uit een oud
en aanzienlyk getlagt, door een reeks ban voorvallen van zyne bezittingen beroofd , en tot eenen toefland vervallen ,
verre beneden dien het reden hadt om te verwagten. I k verloor mynen Vader, eer ik hein kende, immers voordat ik het
ongeluk van dat verlies kon bezeffen. De liefde myner Moeder, en haare zorgen voor my , deeden my niet gevoelen ,
hoe noodig ik een ftrenger toezigt zou gehad hebben. Ik
wierd ter fchoole gezonden in de Hoofditad der Provincie,
in welke wy woonden , en verwierf de goedkeuring myner
leermeesteren. Toen ik myne letterbaan had voleindigd,
zondt my myne Moeder na Parys, met eenen Jongeling,
wiens geflagt , in onze nabuurfchap woonagtig, minder aan
doch ryker was dan het onze. De jonge DE LA-zienlyk,
SERRE (dit was de naam myns Reisgenoots) nam Dienst.
Myne Moeder en haare Vrienden hadden my voor de Pleit
hadden heil aan-zalbefmd.Vrchinotaged
dien leevensftand de voorkeuze doen geeven , en fcheenen
my daarin een' goeden uitheg te belooven. Mén bedt zich
van Benen post verzekerd, welke voor nay zou gekogt vorden , zoo ras ik in Raat zyn zou om dien te bekleeden. Wat
DY LA SERRE aangaat, hy fchatte den Krygsdienst boven al-'
les , veragtte alle andere leevensfianden , en verzuimde geene gelegenheid om my dezelfde gevoelens in te boezemen. De mees
welken ik verkeerde, Itonden in de zelfde gevoe--ten,m
lens. De fierheid , die aan eenen Krygsman fchynt te voegen,, de meerderheid , die by dikmaals op zyn gelaat vertoont, en die hem niet betwist wordt, begonnen my te ver
eerzucht en de bloohéid voltooiden het werk.-blinde:
1'ón natnure was ik voor het belachelyke uitermaate bevreesd;
dolt
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den fchok diens wapentuigs kon ik niet verduttren, zelf wan.
neer het behandeld wierdt door lieden, in wier denkwyze ik
weinig belangs flelde. Het beroep , waar toe ik beftemd was,
vorderde hoedanigheden, gefchikt om het karakter des geenen, die ze bezit, te vereeren: eenen geest van orde en aan
goede zeden-dagt,vnrfihe auwkgid,
en geregeldheid. Afziende van deezen leevensftand, welken
men my eindelyk als voor my te laag deedt. befchouwen ,
verzaakte ik ongevoelig de deugden , die dezelve vordert. Deeze deugden, tot welke ik van natuure overhelde, wist men
listiglyk als belachelyk te vertoonen; Ik begon te bloozen,
daarmede befehuldigd te worden, en ik floeg tot de tegen.
overftaande ondeugden over , welke ik in myn hart ver
verfoeide. DE LA SERRE befchouwde , 't geen by-agten
myne bekeering noemde, als eene weezenlyke overwinning.
Zoo verre by voormaals op de fchool beneden my was, zoo
verre overtrof by my te Pays. Zyne middelen fielden hein in
haat om eene luisterryke vertooning te manken; zyn beroep
boezemde hem een zelfvertrouwen in , welk ik niet bezat.
En zyne vorderingen zelf in de kunst van zyne goederen
te veri'pillen, en in de geheele baan der ondeugd, met myne
aarzelingen en myne zwakheid vergeleeken , deeden any hem.
in 't licht eens meesters befchouwen , die Benen jongen leering vormt, en hem in de kunst van te leeven onderwyst.
De onberedeneerde liefde myner Moeder Liet haar niet toe ,
my iets te weigeren, 't geen zy my kon geeven. Met het
geld,. welk zy any zondt, was ik in haat, deel te neemen
aan de vermaaken der jonge lieden, wier voorbeeld my verleid hadt: droevige vermaaken, door gemoedsknaagingen ver
welke ik meer dan eens deel nam door eene-biterd,n
foort van huichelaary, indien men de .daad van de ondeugd
te veinzen aldus moge noemen. ja , zomtyds , doch zeldzaam, deed ik ter íluik aan deugdzaame gevoelens hulde.
En wanneer het gebeurde, dat ik, op myzelven eenig vermogen oeffenende, tot goede werken een gedeelte van het
geld befteedde, waar van myne Moeder zich beroofde, om,
any tot het houden van eene even fchitterende als verderflyke
verkeering in haat te Rellen, durfde ik het niet bekennen,
maar gaf voor, het op Bene geheel andere wyze verkwist te
hebben.
Doch van lieverlede wischte de gewoonte deeze herinneringen der deugd uit, en ilk weet niet, waarheen my dezelve
zou vervoerd hebben, indien een gelukkig voorval myne verbintenis met DE LA SERRE niet hadde afgebroken. Hy ontving bevel, zich by zyn Regiment te ver#oegen , en vertrok
na Duinkerken. Ik verzelde hem tot aan het Landgoed van een'
zyner bloedverwanten in Picardie, alwaar by etl +ke dagen
moest vertoeven, „ Ik wil u aldaar voorfiellen; zeide by
tot
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to my op een losfen toon; „ gy zult hun gunfi:eling worden. Myn Neef SANTONGE is ZOO wys en ingetogen, als

,, gy voormaals waart." In de daad, deeze uitmuntende
an bezat alle de deugden, over welke DE LA SERRE my hadt
doen bloozen, maar welke ik in myn geweeten Reeds geëerbiedigd had; naa eenigen tyd vertoevens by hem, hervatteden zy haar gebied. Zyn voorbeeld boezemde my moed in,
en zyne goede raad kwam dien te hulpe: maar het wes zyne
Dogter EMILIA, welke van den goeden uitfiag deezer onder
alle de eere hadt. Eene bedorvene verkeering-peming
^terlaaten hebbende , vond ik my door haare deugden
overwonnen: haare natuurlyke bevalligheden, en eene treffende fehoonlleid, die het beeld van een zuiver hart is , bezaten in myn oog eene nieuwe en onweerhaanbaare bekoor
SERRE , daarentegen , befehouwde haar als-lykheid.DELA
Bene zottin , by welke men zich verveelde. Hy vertrok reeds
's anderendaags , my te Parys befcheidende , zoo dra by zyn
Regiment kon verlaaten. Buiten Parys , zeide hy, is men
aanweezig, doch leeft men niet. Wat my aangaat, ik gevoelde Bene gantsch andere aandoening. My dagt dat ik niet
leefde, dan ter piaatze alwaar EMILIA was. Maar hoe kan ik
nog haaren naam noemen, en oogenblikken van een zoo zuitier geluk in myn geheugen herroepen? Helaas! van korten
duur was dat geluk. De ongefieldheid van den Heere DE
SANTONGE deedt hein , met den aanvang des winters, na Pary s zich begeeven; zyne Dogter paste hem gefladig -op, en
ik verliet hem niet , my gelukkig agtende , hunne finarten

te kunnen verminderen , en my aan een gezin nader verbinden, tot hetwelk myne genegenheid zich volkomen bepaal,
de. De ziekte nam toe, en, in weerwil van de hulpe der

kunst en onze zorgvuldige oppasfingen , overleedt de IIeer

Dogter aan myne vriendfchap toevertrouwende. Door zyne agting bemoedigd , begon ik de hoop te
voeden van EMiLIA's hart te zullen Winnen. Onze gemeenfchappelyke traanera befproeiden haars Vaders graf, en ik verlloutre
my eindclyk , haar myne gevoelens te openbaaren. Havre
opregte ziel tvas boven alle list verheven. Zy leende liet
oor aan myne hulde, en ligt koude ik bemerken , dat zy
vooral in de hoope een welgevallen vondt van myne Jeugd
gezindheden te zullen kunnen verherken en beloon'eu.-zame
Ten dien tyde kan ik in waarheid zeggen dat ze in mvn hart
regeerden, en dat ik flegts het fpoor had te volgen, ;melk ik
had ingefagen. Wy vertrokken na Saniiange, alwaar WV een
afgezonderd leeven leidden , en het zuiver geluk, welk bet
loon der onfchtlld is, genooten. Ten allen tyde heeft myne
EMILIA verdiend, hetzelve by voortduuring te genieten; en
't is zonder oenig gevoel van verwaandheid dat ik 'er nevens
voege, dewyl zulks thRtls utyne febande As, liet hart des ongelukkigen SAINT- HUBERT w as liet toen niet onwaardig.
I q.
F,aini1
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Ruim een jaar iecfden wy in deezen g&nkkigen en vreedRaauien fland. Myne Vrouw was zwanger en liep op het laatst.
?1yne liefde voor haar liet my niet volkomen gerust. 1-let
befluit wierdt genomen, dat zy te Parys haar kraambedde
zou houden , om aldaar alle de hulpmiddelen gereed by de
hand te hebben, welke ons landverblyf niet konde opleveren.
Niet zonder moeite verkreeg ik haare toetlemming. Zy voerde eenige dugtige redenen tegen my aan. Doch alle onze
buuren koozen myne zyde , om haar tot iet doen van de
reize te doen befluiten. En ik herinner my in 't byzonder,
dat de Neef eens mans van fortuin, die zich naar een Landgoed liet noemen, 't welk zyn Vader in huur bewoond hadt, my
lteliig verzekerde , dat 'er nergens Vroedmeesters waren dan te
Parys, en dat de zulken, welke aldaar geene hulp zogten,
van alle middelen tot voorfpoedig kraamen verftoken waren.
De vreeze van onder het getal der hulpelooze ongelukkigen te zullen bevonden worden, voleindigde myn befluit. Ett_
om den tegenzin myner Vrouwe te overwinnen , gaf ik voor,
eenige zaaken te Parys te hebben te verrigten, die myne tegenwoordigheid aldaar noodzaaklyk maakten. Dit was in de
daad een voorwendzel, 't welk evenwel oenigen fchyn hadt,
om dat ik het beftuur over eenen boedel had , waarr van de
eigendommen in de Hoofdltad lagen. Ten laatfte verwierf ik
haart toeflemming, en wy vertrokken eerlang.
Geduurende de eerfte dagen van ons verblyf te Parys liet
ik EMILiA zelden alleen. Wy woonden in het zelfde huis,
alwaar zy haaren Vader hadt verlooren, en ik haar, als 't ware, als een toevertrouwd, pand uit de ílervende hand des eerwaardigen grysaarts had ontvangen. De vertrekken waren Bene
ryke bron van de tederste en de fmartelykfle herinneringen. Zy verfpreidden over onze verkeering zekere fotnberheid en infchikkelykheid, waar van een derde de lieflykheid
zou geftoord hebben. Intusíchen was haar hart dikmaals een
prooi der heillooste voorboden. Zy hadt haare treurige oogenblikken , welke zy niet kon verzetten , en aan welke he
voor aandoenlyke Vrouwen , in haaren toefland , bezwaarlyic
valt, tegenftand te kunnen bieden. Ter beflrydinge van haaren angst wierden alle de hulpmiddelen van vriendfchap en gezond verfland te baat genomen. „ Neen ," fprak zy dan,
„ ik zal Sautonge niet wederzien. Maar gy zult het wederzien,, en zult 'er aan my denken. Die bosfchen, in welke
„ wy de bekoorlykheden der eenzaamheid genooten , dat beek„ je, wiens gemurmel voor ons zoo veel bekoorlyks bezat,
„ die fchoonheden der natuur, die tot onze harten fpraken ,
die gevoelens, welke geene taal, naar myne bevatting al„ thans , kan fchilderen....
(Het vervolg hierftaa.)
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(Uit Dr . RENDER'S Tour through Germany.)
n de Herberg de Groene Man te Ss. Goar bewaart men
Iheid
twee groote Zilveren Beekers , van eene zeer hooge oud, en keurlyk gemaakt ; de zyden pronken met beelden en opfchriften. Een deezer werd aan de Stad St. Goar
gefchonken door CHRISTINA , Koningin van Zi'eeden, en
de andere door een der Prinfen van Hesfen uit den Huize
van Rheinfelds. Deeze Beekers werden aan dit Huis gegeeven, ter oorzaake,

dat

de

Vergaderingen

van de openbaare

Hoven van Geregt hier ter Stede voorheen plaats hadden; tegenwoordig zyn het eenigermaate gewoone Beekers geworden.
Zonderling is het gebruik, 't welk men thans van deeze
Beekers maakt. Den Vreemdeling, in 't midden des vertreks,
op een fioel gezeten , wordt een zilveren halsband omgedaan.
De Herbergier leest , naa een zilveren vergulde kroon den
zittenden Gast op 't hoofd gezet te hebben , een zeer kort
vertoog uit een groot oud Boek. Voorts vraagt hy den gekroonden Vreemdeling, „ of hy verkiest met Wyn , of met
Water , gedoopt te worden ?" Antwoordt hy, niet Water,
dan wordt 'er eene groote hoeveelheid op zyn hoofd uitgeiiort; doch kiest hy Wyn, ('t welk doorgaans het geval
is) dan vindt hy zich verpligt eenige maalen die twee Beekers uit te drinken.
De dus op eene zonderlinge wyze gedoopte Vreemdeling
fchryft zyn Naam in het oude Boek, waarin hy de Naamen
aantreft van eene groote menigte Perfoonen van allerleien
rang en uit veelerlei Landen. De Beekers gaan daarop lustig rond , onder het zingen van het eene vrolyke Liedje na
het andere. De halsband , dien de Vreemdeling om den hals
heeft , zegt men dat toebehoord hebbe aan de twee Zoonen
van CHARLEMAGNE, en wil men , dat die , ten gebruike van íe
Stad , gegeeven is op den dag hunner verzoeninge. In de
daad is het gezelfchap, by dusdanige gelegenheden , vrolyk,
de plegtigheid onderhoudend , en een aantal Vlesfen Rhynwyn wordt alsdan geledigd. Men noemt dit bedryf Krimug.
of de Krooning.
Alles in deeze Stad ademt vermaak en vreugd. Men treft
weinig plaatzen aan, waar iemand zo veele en verfchillende
verminken , voor zo weinig gelds, kan hebben. Wyn is 'er
in ruimen overvloed: de beste is die van Yohannis-berg,.9sr
^nanshaufen, Mannebagh en Disbagh, die voor de beste oude
niet behoeft te wyken. Alle foorten van visch, wild, en
andere leevensmiddelen , zs;n 'er in overvloed. Zingen, danfen,
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fen , en andere uitfpanningen , vullen het overige van aalt
tyd aan.
Het Volk te St. Gear fteekt uit in goeden cier te maaken ,
boven dat van eenig gedeelte in Duitschland. De middag
lieden van rang duurt doorgaans twee uuren:-maltydb
veelal heeft men twee aanregtingen, elk beflaande uit zestie8
of agttien fchotelen; de wyn komt in groote vlesfen op tafel, en de glazen zyn naar evenredigheid. Op niets is meta
hier meer gefleld dan om het lyf goed te doen.
Men treft etter verfcheide andere plaatzen in Duitschland
aan , waar de Inwoonders, in eene hooge maate , fpysver.
flindend zyn. Op myne reis door Beijeren, en te WYeenen,
ream ik waar , dat 'er naauwlyks een half uur tusfchen het
Ontbyt en 't Middagmaal, en naauwlyks een uur tusfchen het
Middagmaal en het Avondeeten verloopt , of het wordt be
Reed om het een of ander te eeten of te drinken. De tusfchentyd wordt befleed in het doen eener kleine wandeling,
en het gaan na den Schouwburg. De KofFyhuizen in de
laatstgemelde Stad , die 'er in grooten getale gevonden wor.
den , zyn meest overheerlyk. In de Bierhuizen, waar ook
Wyn verkogt wordt , kan iemand van alles te eeten krygen. Veele zyn van heerlyk huisraad voorzien ; als , by
voorbeeld, die te Frankfort aan den Main: in eenige ziet melt
marmeren tafels , fchoon groen of rood damast behangzel ,
groote fpiegels met vergulde lysten, en uurwerken naar den
eerflen fmaak te Parys. In alle deeze eet en drinkt men onophoudelyk. Te Munchen in 't byzonder begeeft zich een
gast, naa zich ruim en ryklyk verzadigd te hebben , in een
bygelegen vertrek, daar by middel weet um fich Luft zu ,na
cl1en ; dat is, „ om zich lugt te maaken ; " 't wil zeggen , om
de overlaadene maag te ledigen. Dit gedaan hebbende, keert
by in het gezelfchap weder alsof 'er niets gebeurd ware.
-

EEN NIEUW SLAG VAN VERVOLGING.

opfchrift mogen wy plaatzen boven het bericht, 't geen
D itwy
hier mededeelen , betreffende de werkzaamheden ee-

ner in Engeland nieuwlings opgerichte Societeit , die zich
den naam geeft van The Society for tie fuppresfon of Tice, dat
is, De SociL- eit tot te onderb; enging van de Ondeugd. Gemelde Societeit heeft een flerken afkeer van Danfen, en
oordeelt, even als in vroegeren tyde eenige Geestdryvers
een goed werk te verrichten , wanneer zy alles, wat na vrolykheid zweemt, uit de zamenleeving verbant. In gevolge
van deezen geest, tegen het Danfen vaardig geworden ,zondt
zy twee Verfpieders uit, om zich te vervoegen niet verre
♦ais
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v: d Bedford-row, waar, tints eenigcn tyd , lieden van aar,.zien Danspartyen hielden ; zy betaalden een halve Guiuje voor
een Toegangbriefje, 't geen huh vier avonden kon dienen.
De Verfpieders, zodanige Briefjes gekreegen hebbende,,
vervoegden zich ter Dansplaatze, en bragten een verflag by
.hunne wederkomst mede , geheel inflemmende met dep
wensch hunner Zenderen, die daarop niet verwylden om de
aanleggers van die Dansparty, twee Dansmeesters , aan te
klaagen en te vervolgen , als lieden, die ongefluime en ongeregelde Vergaderingen hielden. De Vrederegters van Clerkenwell, voor welken deeze zaak gebragt was, onderzogten
het daar gebeurde , en geen blyk altoos werd 'er gevonden
van eenig onvoegelyk gedrag ; geen der Buuren viel des
klagtig, en het bleek ten duidelykfle, eene Vervolging te
zyn, gegrond op die verwilderde en geestdryvende begrippen, welke, onder voorwendzel van het Menschdom te hervormen en de Ondeugd te verbannen, den grond hebben in
een' kwaadaartigen, onverdraagzaamen en pharifeeuwíchen
geest, die beflooten heeft, dat niemand zich zal mogen ver
dan op eerie wyze, geöorlofd gekeurd by deeze-lustigen,
nieuwe Zedenhervormers.
De Aangeklaagden werden vry en fchuldloos verklaard
door de Vrederegters. Dan, met dit alles, hoe verre gaat
het niet, dat eene zichzelve opgeworpen hebbende Societeit
Spionnen houdt en betaalt , om in plaatzen van openbaarg
vermaakneeming binnen te treeden , ten einde aan hunne
Zenderen zodanige berichten te brengen , als ergernis geevert
aan hunne naauwgezetheid en Beuzelgeest in de Zedekunde!

IETS VAN DEN HEFRE RICIIARDSON.

hadt de voprdeelen eener volledige
Heer
D eopvoedinge
niet genooten; zynes Vaders Rand en omfianRICHARDSON

ciigheden, als zynde een Landhan in Deruyfhire, hadden zulks
niet toegelaaten. Dr. YOUNG, aan wien hy een verhaal deedt
vats de menigvuldige zwaarigheden, met welke hy hadt moeten worttelen, vraagde hem , wat hem aanleiding hadt gegeeven om een Autheur te worden? Het antwoord was: „ Toen
„ ik ongeveer twaalf jaareb oud was , fchetftc ik , in weinige
volzinnen , het karakter van zekeren Heer in het Kerfpel
die voor een groot Heilige te boek flondt, doch aangaande
welken ik geheel andere gedagten voedde. Zoo naauwkeu„ rig , fclh y nt liet , was het karakter getroffen, dat, wanneer liet,
onder de hand, onder het oog van eenige byzondere goede Vrienden kwam, elkeen de trekken kon onderfcheiden,
en de fchildery tot het waare Origineel terugbrengen , hoe,,, wel geen naam vermeld wierdt. Deeze gelukkige uitfag,
Zoo
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„ zoo als gy ligt kunt denken, bragt my van tyd tot tyd In
„ bekooring, om, tot eene of andere dagelykfche uitfpan„ Hing, tot myn eigen vermaak, myne pen verder te beproe.
„ ven; tot dat ik, hoewel eerst naa verloop van eenige jaa„ ren, in goeden ernst my bepaalde tot onderwerpen, dler
myne verbeelding 't meest troffen , volgende fleeds den
„ gang myner natuurlyke neigingen."
Te regt en zeer naauwkeurig merkt Dr. YOUNG aan, dat
deeze Man , onder beguníliging alleen , of voornaamelyk ,
ran de !gaven der INatuure , door de voordeelen der Opvoe.
dinge flegts een weinig onderfteund , op eenmaal, en volgens eigen vinding, eene nieuwe fchryfwyze ondernam, en
tot verwondering daarin laagde. Ja, 't geen nog meer opmerking verdient, en in eenigen anderen Schryver zelden ge
begon en voltooide het plan, 't welk hy hadt ter-2iens,hy
..hand genomen , voor eenen anderen geene plaats overlastende, om het vollediger te doen worden, of zelfs in zynt
voetftappen te treeden; en 't is zeker, dat niet één van alle
de Schryvers , die het welhaast ondernamen hem na te
volgen, hem op zyde, of zelfs op duizend fchreden na hele
naby is gekomen. Zyne manier van Romanfchryven was
en is met uitfluiting hem eigen, en zal het waarfchynelyk
wel blyven. „ Ik befchouw heen," zeide Dr. YOUNG, „ als
„ een waarlyk groot natuurlyk Vernuft, zoo groot en over„ treffende op zyne Wyze, als SHAKESPEARE en MILTON op de
„ hunne waren."
De Heer 5HOTBOLT verhaalt, dat , wanneer de Heer RI•
CHARDSON te Welwyn kwam , met den laatflen Spreeker
van het Parlement ONSLow en andere goede Vrienden , om
Dr. YOUNG te bezoeken, hy by den Heer 5HOTBOLT zynen intrek
nam, omdat 'er ten huize van den Dr. geen plaats genoeg was ;
en dat hy, 's morgens ten vyf uure opflaande , twee van
de beste Brieven in KAREL GRANDISON in een of twee morgens
vóór het ontbyt , fchreef.
De Heer ONSLow hadt groote agting voor hein, en hadt
niet flegts den wil , maar ook de magt , om hem een' aan
te bezorgen; doch-2ienlykvordgpstenHv
de braave Man wilde nooit iets van dien aart aanneemen ;
zyne zaaken ftonden zeer voordeelig, en hy bezat een goed
kapitaal ; meer behaagen vondt hy in zyn ampteloos leeven.
'

ANTWOORD VAN BURNET AAN EEN DIEF.

is hard, zeer hard, Mylord! een Mensch, omdat hy een
letPaard
ge/loden heeft, op te hangen, zeide een Dief, dia
tot de galg was verweezen , tegen den braaven Richter BUItNET.
Gy wordt daarom niet opgehangen , gaf hein deeze tot antwoord,
omdat gy een Paard geiolen hebt; maar opdat 'er geen Paar den meer ge/to/en woorden.

MENGELWERK,
rOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

AANLEIDENDE EN MEDEWERKENDE 0ORZAAKEN , DIE
AAN MAHOMETH'S GODSDIENSTLEERE EENEN
ZO VERBAAZENDEN OPGANG GAVEN.

(Ontleend uit een Werk, getiteld: Hora? Biblice. Part
Second; being a conne3ed Series of snifcellaneous Notes on the Koran, the Zend dvesta , the Yedas ,
the Kings, and the Eddas.)
„ Tn het opgegeeven Werk, 't geen aan Mr. BUTLER,
„ I van Lincolns Inn, wordt toegekend ; een Regts„ geleerde, die, te zijner uitfpanninge , Godgeleerde
„ flukken onder handen neemt , en de Kerklijke Ge„ fchiedenis beoefent , en deeze Florae Biblic& laat druk„ ken , doch niet verkoopen, vinden wij eene opgave
„ van de aanleidende en medewerkende oorzaaken , die
„ de Leer van MAHOMETH eenen zo verbaazenden op„ gang deeden neemen , en dezelve zo wijd verfpreid„ den, welker plaatzing wij oordeelen voor een gedeel„ te onzer Leezeren niet ongevallig te zullen weezen."

Indien men een Tijdvak, in de Christen-,7aartellin;,
zou moeten opgeeven, waarin de minfte orde, de mtnfle magt, de minfle geleerdheid en de minfte verftandhouding in Europa plaats greep, men hadt dan buiten
twijfel te noemen de Eeuw, die onmiddelijk der Blahorethaanen Hegira voorging , en die daar op volgde.
Het Oostersch Rijk bevatte nog Griekenland. Thracie,
Klein lfte, Me/opotamie, Sync, Paleflina, Egypte, flfriee , en een gedeelte van Italie; doch het was uitgeput
door eene opeenvolging van buitenlandfche Oorlogen
en binnenlandfche Oneenigheden , alsmede door hervatte invallen en ftrooperijen der Barbaaren , door onderdrukking in de Hoofdflad , knevelarijen en uitMENG. I805. NO. 4.
fit,'
ZUl-
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zuigingen in de Wingewesten , zwakke maatregelen,
Legers zonder krijgstugt , en een Hof, waar de ongeregeldheid het voorzittcrfchap bekleedde. Om den
ramp te voltooijen, waren beide Kerk en Staat, ten tij
waarvan wij gewaagen , even zeer verzwakt door-de
Kerklijke Gefchillen en Vervolging daar uit gereezen.
De laatstgemelde omílandigheid was , in 't bij
oorzaak van den fnellen opgang des Maho--zonder,
metheandorns..
Zeer kort naa de Oprichting des Christendom,
bragt eene geneigdheid tot , en geteldheid op , de
Wijsbegeerte van PLATO en PYTHAGORAS te vege ,
dat veelen zich , met Bene overbodige maate van
nieuwsgierigheid , bevlijtigden , om , 't geen men
de Verborgenheid der Drieëenheid noemde , de Godheid en Menschheid van JESUS CHRISTUS , na te fpeuJaaren
ren.
PRAXEAs beweerde , dat 'er maar één Perfoon
was in de Drieëenheid ,; dat de Vader dezelfde Tus.
193
was als JESUS, die gekruist werd.
Dezelfde Ketterij werd, met eenige wijzigingen,
2g9
omhelsd door NOëTUS.
Met een dergelijk begrip , om de Eenheid van
het Godlijk Weezen te bewaaren, zonder het begrip van de Drieëenheid op te ge even, bragt sABELLIUS de Drie Perfoonen van de Drieëenheid tot
een en het zelfde Weezen, zich zelven openbaarende door twee otlderfcheidene werkingen of krag
tén , van hemzelven voortgekomen , de Zoon en
dc Heilige Geest geheeten. 257
ARIus Relde, om de dwaaling van SABELLIUS
te ontgaan, dat CHRISTUS een Schepzel was, uit
het niet getoogen, door deft Vader, en beílaande
door diens wil , maar gefchapen vóór alle andere
iveezens, en deelde, door gifte van den Vader, in
diens weezen en eere. — Hij werd door de
Algemeene Kerkvergadering van Nice veroordeeld 325
Om de Medezelfcandigheid van den Zoon met
den Vader te onderfchraagen, beweerde APOLLINARIS tegen ARIUS , dat JESUS CHRISTUS geene
menschlijke Ziel hadt. — Hy onderging de veroordeeling van de Zesde Kerkvergadering te Rome 377
In tegenielling van hem, beweerde THEODORUS
van Mopficeste, dat Jesus CHRISTUS Gene Ziel
hadt,

CHRIS.
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hadt, onderfcheiden van het Woord, en daaden }naren
verrigtte , welke alleen aan die Ziel moesten toe
gefchreeven worden. Zonder zulks aan hem toe rus.
te kennen, zou men, zijns agtens, noodzaaklijk
}opeten Rellen , dat de Godheid leedt , dat de
Godheid in wijsheid toenam.
42g
NESTORlus zette dit ifelzel verder voort, en
bewe.rde het beftaan van twee onderfcheide Perfoonen in CHRISTUS; de een was eeuwig , oneindig, ongefchapen ; de ander kwam in den tijd
te voorfchijn, was eindig en gefchapen. — Zijne
Leerftelling werd veroordeeld door de Derde Kerk
-vergadin,
te Ephefen gehouden
43;
EuTYCHES verviel in een tegenovergefteld uitere, beweerende, dat in JESUS CHRISTUS de Godlijke Natuur alleen beflondt, zijne Menschlijkheid
daarin verzwolgen zijnde, als een drup waters in
den Oceaan. Dus was het de dwaaling van NESZ orius , dat hij den Perfoon verdeelde ; de dwaaling van LUTYCHES , dat hij de twee Natuuren
van CHRISTUS vermengde. — De Leerftelling van
EUTYCHES werd door de Kerkvergadering van
Chakedon veroordeeld in 4551
In tegenoverp:elling der Eutychiaanen , beweer len eenige Scytifche Monniken de Stelling, dat de
Tweede Perfoon der Drieëenheid voor ons geleden
hadt.
520
Paus JOANNES de Tweede keurde, in eenen Brieve aan Keizer JUSTINIANUS , deeze Stelling goed,
wanneer men verklaarde daardoor te verflaan , dat
de Tweede Perfoon der Drieëenheid in het vleesch
geleden hadt. 534
De Eenheid van GOD , Drieëenheid der Perfoonen
in de Godheid, dus vastgetteld zijnde , alsmede de
twee Natuuren en de Eenheid des Perfoons in den
Zoon van GOD bepaald zijnde, rees 'er een gefehil
over de natuur van diens Wil. — THEODORUS, Bi_Sfehop van Pharan , in .4rabie , beweerde , en sERGIUS ,
de Patriarch van Conftantinopole , nam dit gevoelen
pan, dat, fchoon 'er twee Natuuren in CHRISTUS
plaats hadden, 'er maar één Wil bij hem gevonden
werd. — Dit gaf hun en hunnen Aanhangeren den
naam van Monotheliten. — Deezer Ketterij werd veroordeeld op de Kerkvergadering te ,Rome in 64p
Ka
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1\'MRCIANUS en LEO , diens onmiddelyke Opvolger op
den Throon van Conflantinopole , bekragtigden de Befluiten der Kerkvergaderinge, te Chalcedon gehouden, niet
al hun vermogen.
Keizer ,lusTINIAnus vaardigde veele nieuwe `Vetten uit
tegen de Ketters , Heidenen, , ooden en Samaritaanen , en
deedt dezelven met groote ftrengheid handhaaven. Aan
alien gaf hij de keuze , dat zij het Rcgtzinnig Geloof te
omhelzen hadden , of, het Land ruimende , in Ballinb
fchap te gaan. Het aantal der geenen, die de Ballingfchap verkoozen , was groot. De drie 1lrabien boodcn
hun eene veilige wijkplaats aan,: derwaards begaven zij
zich.
Verfcheidc gedeelten in den Koran staan uitdruklijk op
de Godgeleerde Gefchillen, die, ten tijde waarop dezelve te voorfchijn kwam, onder de Christenen heerschten,
en drukken fi:ellig uit, de tegenwerpingen , toen , in urnbie, tegen de Drieëenheid en deGodheidvancuRlsTUS,
in zwang. — Ilet is de herhaalde taal in den Koran:
Zegt niet , dat 'er drie Goden zijn ; wagt u daar voor; het
zal er u te beter om gaan; GOD is maar één GOD. Er
zijn Ongeloovigen, die zeggen: waarlijk, GOD is CHRISTUS, de Zoon van MARIA. — Het zijn zeker Ongeloovigen, die zeggen: GOD is de derde van de drie. — Dus danige plaatzen wijzen onwraakbaar uit, dat MAHONIETH een volftrekt tegenftander was van de Leer der
Drieëenheid; zijn ijver , zijn geestdrift wekte eene tal
menigte op, om in zijne maatregelen te treeden. -rijke
Alle berigten, wegens MAHOMETH gegeeven, ílemmen
overeen, dat hij , van zyne vroegfle jaaren, eene neiging
tot den Godsdienst hadt, grooten ijver betoonde tegen
de Afgoderij , en hartlijk wenschte , dezelve uit te
'rooijen. 'Er wordt verhaald, dat SERGIUS , een Nef eriaanfche Monnik , die neiging in MAHOMETH ontdekte,
toen deeze , dertien jaaren oud zijnde , zijnen Vader
vergezelde na het klooster , waarin SERGIUS zich onthieldt. — Naa zijn Huwe;ijk verdubbelde zijn ijver, en
hij gaf zich over aan een befpiegelend leeven. Eenmaal
's baars begaf hij zich, voor eene geheele maand lang,
in eene bergfpelonk, omtrent drie mijlen van Mecca gelegen , ten einde daar, zonder Itoorenis, op godsdienflige onderwerpen te denken. Zijne maatigheid en ruime liefdegaven aan de armen verfchaften hem eene alge
Godsvrugt was zo algemeen-Inehogati:zj
'
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erkend, dat, wanneer 'er een gefchil ontf'ondt , wie de
eer zou hebben om den zwarten fleen in den Tempel van
.Mecca te leggen , de eenpaarige Rein des Volks hein
daartoe verkoos. Zijne leevenswijze kon niet misfen,
de geestdrift, van eene verbeelding, natuurlijk zo vuurig , nog bet aan te vuuren. Veertig jaaren bereikt
hebbende , nani hij in 't openbaar het charaer eens
Prophects aan , door GOD gezonden , om den Godsdienst van ABRAHAM en ISaIAEL in deszelfs zuiverhei.i
te herflellen.
MAIIOMETIJ vervoegde zich tot eene hem gaarne hoorende volksmenigte, die gewapend was , en gereed om.
hem te volgen met eene geestdrift, gelijk aan die , welke,
haaren voorganger aanvuurde. Deezer magtigen heirtocht kon noch het Oostersch, noch het TWestersch Rijk
wederflaan; terwijl de eerf}e, om zo te fpreeken, onfaalbaare overwinningen die Legermagt aanzetteden tot
de grootíle onderneemingen , daaden van dapperheid
deeden uitvoeren, die ongelooflijk fcheenen , en zich
over de wereld verfpreiden, met al den ijver van Zendelingen , en de eerzugt van Overwinnaaren.
Zodanig was de uittag dier onderneeminge, dat zij,
in minder dan eene Eeuw, naa den aanvang der Hegira,
(der Hahoinethaanen begin hunner Tijdrekeninge , inval
Jaar onzer Christlijke Jaartellinge) de-lendiht62
Godsdienstleer buns Aanvoerders verfpreidde, van den
4tlantifchen Oceaan , tot Indie en Tartarye. Zijne Opvolgers heerschten in Syrie, Perfe, Eg)pte, 4[nica en
Spanje. Zints dien tijd zijn ze wel uit Spanje vcrdreeven , doch hebben zich meester gemaakt van de Koningrijken Vifapour en Golconda in Indie, van de Eilanden Cyprus en Rhodes en de Cyclades, alsmede groote
land - aanwinflen gedaan in Tartarye, Hongarye en Griekenland. — Over het algemeen ge{proken , heeft de Leer
van MAHOMETII , van de Hegira af, tot heden toe, zich
Reeds wijder en wijdar uitgebreid.
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GENEESKUNDIGE WAARNEMING .
G. W. VAN TOULON,

Medegedeeld door
Med. Doê . te Rotterdam.

eduurende deezen Winter was in Utrecht, alwaar
ik toenmaals de geneeskunde uitoefende, de voornaamíle heerfchende ongefteldheid van een zinkingagtigen aart, waartoe de fterke en aanhoudende koude,
nu en dan met vogtigheid afwisfelende, aanleiding gaf.
In deeze conftitutio regnaps deelden vooral de Kraamvrouwen, zo zelfs, dat binnen korten tijd veele der=

G

zelven de ongelukkige flagtoffers wierden van deeze

complicatie, hoedanige ik ten minften federd het jaar
i8or niet heb waargenomen. Het ophouden der kraamzuivering , verbazende opzwelling van den buik , met
hevige , bij de gcringíl. aanraaking vermeerderde, pij
gepaard , en eene verkeerde richting der moeder-ne
naar denzelven ; zie daar de merkwaardigfte ver-melk
welke zich deeze complicatie aan -fchijnel,dor
-duie.
Den 2 7í1m . Dec. i8o,1 wierd ik in dergelijk geval ter
hulpe geroepen bij Bene Kraamvrouw, die's daagste vo ren voor de een le maal was bevallen , en door Gene
moeilijke verlosfing veel had geleden. Niettegenfraande haar jeugdig en gezond geftel, lag zij nu afgemat,
verflijfd , en op 't 'oog zeer verzwakt; zij klaagde
over pijn en ligtheid in het hoofd, zo dat zij nauwlijks
het kaarslicht verdragen kon, maar vooral over pijn in
den buik , die meer dan gewoonlijk opgezet was , en
op welken zij geene aanraaking kon verdragen. Er
was ílegts zeer geringe kraamzuivering, geen zog in de
borílen, de pols koortfig, vol, doch niet hard of gefpannen; de ademhaling, uit hoofde der buikpijn, belemmerd; de tong droog, en met een wit beslag bezet;
zij had veel dorst, doch geen eetlust; het gelaat was
als bij eene beginnende febris catarrhalis gastrica. Indachtig aan de natuurlijke dispofitiofubinflammatoriapuerperarum , inzonderheid na Bene moeilijke verlosfing ,
Rond ik in beraad, om eene aderlating te laten doen.
Daar mij echter geene genoegzaame ontflekingsverfchijn.felen voorkwamen; daar, door de moeilijke verlosfing,
meer bloed , dan gewoonlijk, ontlast , en de lochiorum
fuxus niet geheel opgehouden was; en daar de grasfee.rende epidemie niet zo zeer tot ontlteking overhelde, —

zag
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zag ik hier van af, meer beducht zijnde voor Gene ver
richting van het zog naar den buik ; welke-kerd
vrees , wegens de flnafaburralia , die den verzwakten
(laat der buiksingewan en te kennen gaven, en wegens
Je in den laatfcen tijd der zwangerheid verzuimde buiksontlasting , bij mij zeer toenam. Mijne indicatie was
deeze: de epidemifche on efteidheid.larga diaphorefi van
de flatus prterperii weder af te fcheiden ; de uit dezelye
voortvloeiende verkeerde richting der moedermelk voor
te komen , of, dit niet meer mogelijk zijnde , te verbeteren ; en , eindelijk , in de gevaarvolle gevolgen deezer
verkeerde richting te voorzien. — Om nu hieraan te
voldoen , zorgde ik , dat het fluitlaken , 't welk geheel
los was, eene zapte en gelijke ftevigheid aan den opgezetten buik gaf, om daar door ten minílen cenigen wederftand te bieden aan de in den buik opgehoopt wordende vogten ; liet de borflen aanhoudend met warme
portpappen bedekken , om dezelve tot het ontvangen
der melk gefchikter te manken, en tevens den toevloed
van vogten derwaards te leiden , (op den buik zelven
liet ik geen pap leggen, waarvan, wel is waar, eenige.
ontfpanning en vermindering van pijn te wagten was,
doch te gelijk ook flerkeré ophooping van vogten , én
gevolglijk vergrooting der voornaamfte ziekte-oor
einde de werkzaamheid der huid-zak)enfchr,t
te herfiellen en te vermeerderen , om aldus de in deeze
omítandigheden zo gewoone roosagtige ontíleking der
buiksingewanden voor te komen, het volgend meng;t l
boorc tart. einet. gr. j. rob. lamb. -j (ijr. altti. F.2, 3,
aq. coct. xvj. in. f. om 't uur een grootco theekop vol,
lauw.
Den 28ften Dec. de nacht rustloos doorgebragt; de
buik veel 1lerker opgezet en niet minder pijnlijk ; de,:
fluxes lochiorum nu geheel opgehouden ; voor 't
overige dezelfde toefland.. Ik wilde nu aan mijne genaakte indicatie met meer kracht voldoen. Een emnet cum , waardoor zo dikwerf metastafes lacteae voorgekomen en eerre goede richting aan het zog gegeven
wordt, van 't welk ik ook zelve de beste gevolgen heb
waargenomen , vooral wanneer 'er te gelijk faburra gaJlrica aanwezig was , durfde ik , uit hoofde der lievige
pijnen , niet geven. Ik trachtte dus op eerie zagtere
wijze mijn oogmerk te bereiken, en fchreef hiertoe 't
volgend mixtuur voor: camphor. gr. vj. pul, . rad. specac. gr. eiij. opii pur. gr. j. gumm. crab. yR rob famb. Zj
K4
aq.
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aq. coc'?. Zxij in. f. om 't half uur 2 lepels , en liet
haar veel amandelmelk of kamillen -thee drinken; voorts
beval ik, dat de borflen, offchoon nog geheel zonder
zog zijnde, deezen dag drie of viermaal door eene zuigfier moesten worden doorgetrokken, en liet ook de regiopubis, ter bevordering der kraamzuivering, met eene
gortpap bedekken. -- Des avonds vond ik den buik
ontzettend fterk opgezet, echter iets minder pijnlijk ;
de Vrouw had nu en dan geringe naufeae na 't gebruik
van het mixtuur gehad, en was vrij flerk aan 't zweeten
geraakt; ik liet haar op dezelfde wijze voortgaan, uitgenomen Benige verandering in het mixtuur : 1. pule.
rad. ipecac. gr. viij. camp/i. gr. jv. vitell. ovi N. i aq.
famb. vj. ni. f. om 't half uur i lepel: ook liet ik een
olij - klijfteer appliceeren, om zo veel mogelijk de prik
darmkanaal te verdooven. (Ontlasting te-kelinght
bezorgen , het zij door de zagtffe laxantia , het zij door
gering prikkelende clijsrnata , vond ik niet allee niet
noodzakelijk, alhoewel ik mij verzekerd hield, dat eene
groote menigte drekfloffen in de darmen aanwezig was ,
dewijl toch de dagelijkfche ondervinding leert, dat de
veelvuldige , meestal verharde, drekflolfen bij Kraam
niet fcherp zijn, en dikwijls zonder eenig na -vrouwen
dagen in de darmen opgehouden-delgunrv
worden; maar in dit geval zelfs zeer fchadelijk, omdat
daardoor, de ruimte vermeerderende en de wederfland
verminderende , des te meer gelegenheid voor congestion
naar den buik moest gegeven worden ; behalven de
hier zo zeer te vreezen prikkeling van liet darmkanaal ,
een onvermijdelijk gevolg ook van de zagtfie ontlastmiddelen.)
Den 29ficn 's morgens was de toelland der Lijdcresfe iets verbeterd ; de nacht onrustig , doch onder
zeer overvloedig en verligtend zweet , doorgebragt ;
op het clijsma geene drekfloffen gevolgd; de pols bleef
koortfig; de ademhaling was ruimer; de tong nog beIlagen , echter aan de randen zuiver en vogtig ; de borfien even flap; de buik nog zeer fterk opgezet, maar
minder pijnlijk ; veele borborif-mi en ontlasting van eenige winden en van een weinig witten (lijm; iets, 't
welk in dergelijke gevallen niet zeldzaam is. Ik vermeerderde nu weder de doffs der ipecacuanha, haar
voorfchrijvende puly. rad. ipec. gr. xvj camphor. gr. if
gums. arab. 3i rob famb. tj aq. cod. Zij m. f. om t
half
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half uur i lepel, mits 'er geen vomitus volgde: met de
pappen op de borsten en ad pubem , en met het van tijd
tot tijd doortrekken der eerstgemelde, wierd voortgegaan , en het olij -klijiteer herhaald. — 's Avonds vond
ik den toefland onzer Lijderesfe vrij wat verbeterd: dcezen dag waren 'er veele winden geloosd, en ook weder
Benig wit flijm ontlast; 'er begon een weinig zog in de
borden te komen. Ik liet , nu den buik wat vaster inƒpelden, en voor 't overige niet dezelfde geneeswijze
voortvaaren.
Den 3oflen .Dec. de nacht rustiger doorgebragt , onder
een aanhoudend zeer Iterk zweet; tegen den niorgen1tond was 'er eene zeer rijkelijke ontlasting van dikke
drekfloffen geweest; de borflen waren wat meer opgezet; de buik dunner en veel minder pijnlijk; in 't geheel was haar toefland aanmerklijk verbeterd. Ik hield
mij nog aan dezelfde behandeling , liet nu ook het
Kind, tot dus verre met pap gevoed, van tijd tot tijd
aan de borst leggen, en Rond de Vrouw , die nu eenig
voedfel begeerde, toe, wat befchuit met melk te gebruiken. — 's Avonds wederkomende, vernam ik, dat zij
nog eene fterke buiksontlasting van dikke drekitoffen
gehad had. — Deezen, als ook de drie volgende dagen,
bleef zij op dezelfde wijze voortgaan; terwijl zij iederen
dag, onder een aanhoudend zweet, groote vorderingen
maakte, en de lichaamswerkingen allengskens eene betere
richting verkregen.
Den 3den Jan. 18o5. durfde ik, zonder Benige vrees,
daar zij zich voor 't overige redelijk wel bevond en
mijne indicatie volvoerd was, de nog aanwezig zijnde
onreinigheden der eerfle wegen door zagte ontlastmiddelen opruimen, en fchreef haar deswegen mann. e!. 2 j
ten gebruike voor; en den 5den Jan. , om dezelfde reden , het volgende mixtuur: mann. el. frjr. ros. f. c.
f. aa. ^ j tart. vitriol. zjv. aq. nsenth. j. m. /: om het
uur t lepel: zijnde toen alle tekenen van eenig gevaar
geheel en al verdwenen. Na aldus weinige dagen de
eerfte wegen genoegzaam gezuiverd en vervolgens ver
te hebben, had ik het genoegen, mijne Patiente-iterk
als eene vrij gezonde voediter haarer zuigeling te ver
-laten.
!Aanmerking van den Redaaeur.
Hoe zeer de Heer VAN TOULON de zagte ontia'stmiddelen in dit geval afkeurt, moest toch de Ipecacuanha,
zolj .5
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zodanig per Epicrf7n gegeeven , eindelijk , indien 'Cr geeIie braaking op volgde, als een zagt purgeermiddel wer.
ken. Zon men daaraan niet voornaamelijk de heritelliu
deezer Kraamvrouwe te danken hebben ?
OVER DEN OORSPRONG VAN HET W. SCH.
Door F. HUBER.

Mijne Heeren, Schrijvers der kaderlandfehe Letteroefeningen !
Eds. zullen mij en de Weetenfchappen veel dienst
doen, met liet volgende in uw geëerd Maandwerk
te plaatzen.
Groningen, 1805. B . T I E B O E L .

UU

Het was mij bekend, dat de Bijen op de Bnther^e der
Bloemen aazen; dat zij de kunst verllaan, dezelve te
openen , en het ftof aan haare agterpooten mede te
ticemen. Men heeft waargenomen, dat de korreltjes van
dit Bloemilof in 't water opzwellen , daarop een olie
uit menigvul--agtivoerlnd.Mbfot
dige proefnecmingen, dat zij de .famend:ellende deelen
van het Wasch in ,zich bevatteden , 't geen nog eerst
afzonderlijk, in 't lighaam der Bijen , moest bewerkt
worden , om dat men , volgens de proefneemingen vals
RrAUMUR , geen buigzaam Wasch konde verkrijgen
uit het Bloemftof.
Ik had dit gevoelen ook aangenomen : doch Bene
waarneeming van BURNEns veranderde geheelenal mijne meening. Men zou den waaren ooríprong van het
Wasch reeds vroeger ontdekt hebben , wanneer men
had willen twijffelen dit men dien niet kende.
Ik was in 1793 in Zwitzerland. De Pachter van
mijn Landgoed had veele Bijen, welkers Rokken reeds
van 't voorige jaar bevolkt waren; dc fchijven in deze Rokken , of korven , ífrekten tot op den bodem ,
weshalven 'er geen plaats ware voor nieuwe ; en desniettegenílaande bemerkten wij , dat de Werkbijen eene
merkeli ke hoeveelheid L'loemitot bljeenbragten. Bij cczelfde Bijen waren ook eenige jonge Zwermen, welke
eerst voor twee dagen in de korven waren gekomen ,
waar van zommige reeds begonnene, andere grootere
fchijven hadden: 'er moesten echter overal nog ledige
j

plaatzen gevuld en veel werks verricht worden. Echter
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;er bragten, zo als wij niet verwondering waarnamen,
de Bijen uit deze korven geen Bloemffof; hoewel zij
werkelijk tot aanbouw van nieuwe fchijven, en tot in
orde brenging van de reeds begonnene, arbeidden. —
Van waar kreegen zij nu de fioWen tot derzelver opbouw 2 — Volgens deze waarneemingen bclioten
wij , dat zij dezelve niet vonden in het slof der An:berce, en dat zij het laattje tot een geheel ander gebruik moesten aanwenden. Intusfchen vonden wij, dat
zich deze bijzondere verfchijnzelen nog moesten laatei ophelderen, zonder daarom cie veronderf'elling van
REAUMUR te laaten vaaren , als men aannam , dat de
Bijen in de oude korven, alleen voor de volgende nood
zo veel pollen in de celletjes-druftebwon,
verzamelden, en dat die van de jongfte Zwermefi daar-,
om, in de eerfle dagen, niets uiterlijks aan de pooten
medebragten , dewijl zij nog Beene celletjes hadden,
waar zij het konden ,nederleggen , en het tot, opbouw
van dezelve toereikend was , om dat zij zich , op
de bloemen, alleen niet Bloemilof verzadigden, en liet in
haare maagen tot volkomen Wasch bewerkten. — Om
dezen twijffel weg te neemen, namen wij de volgende Proeven.
I. PROEF. Met gevangen gehoudene Bijen, welke alleen Honing tot voedzel hadden. Iet was de vraag, of
de Bijen het Bloemftof moesten eeten , om daar van
Wasch te kunnen maakes ? Tot beantwoording vats
deze vraage was niets anders noodig, dan de Bijen, in
haare korven, op te fluiten, en dus te verhinderen dat
zij het konden verzamelen en eeten. Men floot dus ,
den 24 Meij, een Zwerm, met den noodigen voorraad
van door wat water verdunde Honing , in eene korf ;
zorg draagende dat de lucht wel kon verfrischt worden , maar dat de Bijen niet konden uitel ie cn.
Zij waren in den beginne zeer onrustig, doch werden
flil , daar men de korf op cone koele en donkere plaats
zette. Na vijf dagen liet men ze, in een gefloten kanier, uit •de korf; wij vonden_ al de Honing verteerd ,
en zagen met verwondering, in 't bovenfte der korf, vijf
fchijven van het fchoonfte Wasch, 't welk volkomen
wit en zeer brokkelig was.
Mogelijk zal iemand hier op antwoorden , dat deze
Bijen, geduurende haare vrijheid, 's avonds te vooren,
af zelfs op dein dag dat glen ze had opgefloten, genoeg
Bloem-
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Bloenmflof in haare maagen en aan haare pooten hadden
kunnen verzamelen, om daar uit het in de korven gevonden Wasch te bereiden. Om dit te onderzoeken ,
floot men , den a$, denzelfden Zwerm onder eerie korf,
met een gedeelte Honing. Deze proef duurde niet za
lang; want reeds op den avond van den tweeden dag
befpeurde men, dat de gevangene Bijen in Wasch werk
dag vond men vijf fchijven -te,n,opdvlg
even zo regelmaatig en zwaar als de voorige. Men
?herhaalde deze proefneeming, met dezelfde Bijen , nog
vijf maaien , met het zelfde gevolg : de Honing was
verteerd, en 'er was op nieuw Wasch gemaakt; weshalven wij nu niet meer konden twijffelen , dat de Honing daartoe alleen , zonder bijkomst van Ploemflof,
de famenf'cellende deden geleverd had.
II. PROEF. Met een Bijen/lok, waaruit alle Honing
was genomen , en waarin alleen Bloemnlloi` en vruchten ,
tot voedzel der Bijen, - gelaaten was. Ik hield het voor
nuttig , deze omgekeerde proef te doen, om te ontdek
plaats der Honing niet konde-ken,ofdBlmt
— ervangen , om , als de Bijen van de laatíte beroofd
zijn, Wasch te bereiden. Ik floot een Zwerm onder
eeue glazen klok, waarin een fchijf, alleen uit Bloem
gedaan was , en waarin de Bijen alleen-flobéítande,'
door Vruchten gevoed werden. — Deze Bijen maakten
geen Wasch, en bouwden, geduurende eene gevangenis
van agt dagen, geen een celletje.
Ik wilde deze proef herhaalen , tot bevestiging der
waarneeming van BURNENS, door de zich in vrijheid
bevindende Bijen , in zeker opzicht , in denzelfden ftaat
te Rellen, als de door ons opge(lotene. 'Er was toen
ter tijd geen Honing in de.Bloemen. Zij vonden alleen
Bloemítof, en maakten geen Wasch. Men kan fpoedig aan de kleur van het Wasch zien, of dit laatf'e'het
geval zij; want in 't begin zijn de celletjes wit, doch
worden ras geel, door den tijd bruinagtig, en, als de
flokken ouder zijn , hebben de fchijven eerie zwartagtige fchaduw. — Hieruit nu kan men gemakkelijk
beáordcclen , of de Bijen op denzeifden tijd in Wasch
werken, dan of dat werk afgebroken is: men behoeft
flegts den ftok op te ligten, en den onderften rand der
fchjf te bezien. Men kan altijd aan den reuk , welke
uit 'de Rokken uitwaasfemt , en aan de gedaante der
Bijen, ontdekken , of de Bloemen Honing geeven: men
ziet
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ziet ze dan vereenigd en bij menigten in de korf komen , welke zich door de dikte en gedaante van haaren
buik onderfcheiden: bij zommigen, welke haaren buik
vol Honing hebben gezoogen , is dezelve rolrond, en
-aan dezen koomt , bij uitsluiting , de naam toe van
Wasclibijen; bij anderen, die ander werk verrichten,
behoudt de buik de eiformige gedaante , en deze
neemt niet merkelijk toe in omtrek : dezen moet men
Moederbijen noemen.
Als het weder gunflig was, hadden de Bloemen veel
Honing in zich, en de Bijen waren zeer vlijtig in dezelve te verzamelen , welke de ouden , die geene fchijven meer te bouwen hadden, in de celletjes nederleiden , of aan die bij haar waren uitdeelden ; maar de
Bijen der jonge Zwermen veranderden dezelve in Wasch,
en bouwden vlijtig celletjes. Bijaldien het weder regcnagtig, of dat 'er geen Honing meer in de Bloemen
was, werden de Waschfchijven niet grooter; men ver
dan alleen Bloemftof en lag dit in de cel -zameld
daarentegen wierd de vroeger ingezamelde Ilo--letjs;
ning merkelijk verminderd , en men vond bijna niets
meer bij de ' nieuwe Zwermen. Aanmerkelijk is het, dat
de Elehriciteit voor de affcheiding van het I Ioningzap
in de Bloemen zeer gunftig is , en dat de inzameling
voer de Bijen nooit rijkelijker uitvalt , en de beiirbeiding van Wasch nimmer met meerder vlijt gefchiedt ,
dan bij een zuidewind , als de lucht vogtig is en
warm, en men voor onweder beducht is. Bij aanhou
hitte , en daardoor ontftaan droog weder, kou -den
regen , en voornaamlijk noordewind , houdt de-den
verzameling op.
III. PROEF. Over het gebruik, 't welk de Bijen ?naakenz van het BloemJlof. In de ede Proef hadden de Bijen
het Bloemftof niet aangeroerd , en men kon daaraan
geent vermindering befpeuren. Ik mogt daaruit besluiten, dat het geen voor haar gefchikt voedzel ware,
en wist buitendien, dat de Bijen der jonge Zwermen,
midden in den zomer , wanneer zelfs de velden met
bloemen zijn bedekt,• in gevaar zijn, van honger te fierven , bijaldien niet een bijzonder , in ons klimaat
zelden voorvallend weder, de affcheiding der I Zoning
in de Honingbuizen (llNec aria) begunfligt. -- Waartoe dient dan dit Bloemftof, waarvan zij geduurende,
at maanden een zo grootgin voorraad verzamelen ?
Oei.
-

-
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Om zulks te ontdekken , bragt ik , in Bene korf,
welker Koningin onvruchtbaar was , en waarin de
fchijven veel Honing , maar geen Bloemfiof bevatte.
den , in de plaats der eerfle en twaalfde fchijf,, twee
anderen, welke eijeren en wormen, van onderfcheiden
ouderdom, in zich hadden, en waarin alle celletjes ,
welke Bloemflof bezaten, zorgvuldig waren vernietigd,
terwijl het vlieggat met traliewerk wierd gefloten. De
Bijen geraakten geregeld , 's avonds naa zonne-ondergang , in de grootfte onrust. Men moest ze uitlaaten.
Zij hadden echter geene gelegenheid om Bloemftof te
verzamelen. — Op den vijfden dag van haare gevangenfchap wierden zij alle uitgelaaten , en men vond
geen fpoor van eijeren of wormen ; twee koninglijke
cellen, welke zij begonnen hadden, waren onvoltooid
gebleeven; 'er waren geene wormen noch gelei, 't welk
de poppen der Koninginnen in die cellen tot voedzel dient;
zelfs hadden de gemeenfchappelijke celletjes geen brij.
'Er wierden nu twee nieuwe fchijven met brut, en de
Zwerm in de korf gedaan, en men gaf haar naderhand
eenige flukken van schijven , waarin andere Bijen Bloem
verzameld hadden. De Bijen werden dit na eeni--Itof
ge dagen gewaar , vatten het korreltje voor korreltje
niet de tanden , en bragten het in den mond ; zij
die het meest daar van gegeeten hadden, gingen na de
cellen der jonge wormen , ftaken 'er den kop in , en
dit duurde langer of korter tijd. Na zes dagen liet
men de Bijen 'er uit; vond het Bloemftof zeer verminderd ; in alle celletjes, waarin wormen waren , vond
men de gewoone brij; de meeste, echter, zo wel de
gemeenfchappelijke als de koninglijke, waren reeds ge.
floten, en de wormen waren bezig zich in te fpinnen.
Hier was dus alles in behoorlijke orde. 'Er ontftond
ook niet de geringfle wanorde onder de Bijen. Men
moest dus belluiten , dat het Bloemf'of het voedzel der
poppen ware , en dat het gebrek daar aan , in de
ifle Proef, Kaaren dood, en de zichtbaare angst haarer
voedf'ers, veroorzaakt had.
IV. PROEF. Met Bijen , welke men de Honing en
Bloemfof had ontnomen , en welke men met Zuiker dacht
te voeden. Ik wilde door deze proef onderzoeken, of
het 't zuikeragtig gedeelte der Honing ware, welk de
Bijen in (laat flelde, Wasch voort te brengen. BUREENS floot een Zwerm in eerie glen klok: één pond
Ca,
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Canarij - zeiker , ter dikte van fijroop gekookt , diende

tot voedzel. Verders zogt hij een' tweeden Zwerm met
zeer zwarte Poeder -zuiker te voeden, en, om Bene vergelijking te kunnen maaken, een' derden met Honing. De
Bijen van alle drie ílokken maakten Wasch; die met Zuiker het vroegste ; dan de Zwerm door Honing gevoed.
Een pond, tot de dikte van fijroop gekookte, en door
eiwit gezuiverde Zuiker, gaf io dr. en a2 gr. Wasch ,
niet zo wit als die van Honing. Een gelijk gewigt van
Poeder- zuiker gaf 22 dr. zeer wit Wasch. Wij herhaal
deze proefneeming zevenmaalen , met dezelfde Bijen;-den
en wij konden dus niet meer twijffelen, of de Zuiker
kon in Wasch veranderd worden, en dat het 't zuikerab
'tig deel der Honing ware, 't welk deze eigenfchap bezat_
Als zeker konden wij befluiten:
i.) Dat het Wasch herkomílig is van de Honing.
2.) Dat buitendien de Honing het noodzaakelijkf e
voedzel is.
3.) Dat de Bloemen niet altijd Honing bezitten, zo
als men geloofd heeft; maar dat de affcheiding daar van
onderworpen is aan den invloed des dampkrings ; en
dat wij in ons klimaat maar weinige dagen hebben,
waarin dit rijkelijk gefchiedt.
4.) Dat de Bijen uit het zuikeragtig deel der Honing
het Wasch bereiden ; en dat de Poeder - zuiker meer
Wasch geeft, dan de Honing en de gerafineerde Zuiker.
Dat het Bloemftof niets ter bereiding van het
Wasch bijbrengt; dat het ook geen voedzel is voor volwasfen Bijen, en dat zij het ook niet voor dezelve ver
-zameln.
6.) Dat het Pollen, of dit Stof, alleen een voedzel
is voor jonge Bijen; doch dat het eerst eene bijzondere
bewerking in de maag der Bijen moet ondergaan: dat men
ook nooit , zelfs niet door het beste Microscoop , iets
taan de korreltjes en de huidagtige fchillen van het
l loemitof , in de , voor de jongen , daar uit bereidt
3rij , heeft ontdekt.

s.)
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WIJZE OM VAN HONIG SUIKER TE BEREIDEN.
Door den Heer CAVEZZALI.

oetwwel iedereen weet , dat de honig een mengzel
van fuiker en eene flijmagtige ftofte is, verítaan,
egter, weinige menfchen de kunst om deeze twee zelf
elkander te fcheiden. Zelf zijn wij-fandighev
van oordeel, dat 'er tot nog toe, ten dien oogmerke,
geen zeker voorfchrift bekend is; de menigte proeven,
van tijd tot tijd in 't licht gegeeven , dienen daarvan ten
bewijze. Van de herhaalde proetneemingen, in laatere
dagen te werk geheld , en die ons fchijnen van eenig
nut te zullen kunnen weezen , zullen wij die van den
Ileere CAVEZZALI vermelden.
In 't eerst was deeze Scheikundige van meening, door
middel van doove kooien, de fuiker van het flijmerige te
kunnen ícheiden. Doch hij vernam welhaast, dat de
uitgetrokkene zelfíiandigheid finolt , wit wierdt , het
metaal , waarover men dezelve uitfpreidde , deedt
Jichten , en eindelijk, dat zij , om gezuiverd te worden ,
aan een zekeren graad van hitte zijnde blootgefteld, de
deden:, welke konden uitdampen , de metaalen der gercediehappen aantastten ; waaruit hij met reden befoot,
dat 'er eenig zuur met deeze fuiker was gemengd , en
dat de onmogelijkheid , om de kristallifeering te bekomen, aan dit zuur moest worden toegefchreeven.
Hij veranderde derhalven van maatregel , en ging
op de volgende wijze te werk: In een aarden vat deedt
hij eene zekere hoeveelheid honig , helde dezelve aalt
Bene gemaatigde warmte bloot , fchuimde dezelve ver
reizen , en deedt ze vervolgens in een zeef.-iched.n
liet doorgezeegen vogt wierdt van nieuws in het aarden
vat gegooten, en op een fornuis boven een gemaatigd
vuur geplaatst.
Thans stampte hij eijerfchaalen, welke hij over de honig ftrooide; dit poeder, met de honig zorgvuldig ver
zijnde , veroorzaakte , eenige oogenblikken daar -mengd
aanmerkelijke opbruifching. Ilij hieldt aan-na,eri
met roeren , en voegde 'er geftampte eijerfchaalen nevens, ter volkomene verzadiginge toe; nu nam hij liet
vat van het vuur en liet het haan.
Naa verloop van eenigen tijd vertoonde zich op de
op-
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oppervlakte een dikfchuim; eenigeflokjesflijmerigeíloffe
bleeven in het vogt hangen; om het volkomen helder te
doen worden, was hij genoodzaakt, het vogt door een
zeef te gieten. Langs deezen weg verkreeg hij een firoop, die niets van de zuure hoedanigheden der honig
bezat.
Een gedeelte deezer firoop deedt hij in een welgeilooten aarden vat , en bewaarde het aldus op eene
plaats van geltadig gelijkmaatige warmte: het ander gedeelte Relde hij aan uitdamping bloot, en verkreeg daar
-vanfuikerstl.
Naa verloop van vier maanden onderzogt hij de fuiker, welke hij in liet vat bewaarde, en bevondt dat 'er
gekristallifeerde fuiker op den bodem was gezakt; hij
goot het vogt af, onderzogt de kristallen, naa dezelve
alvoorens te hebben doen droogen, en bevondt ze aan
die der gewoone fuiker volmaakt gelijk ; doch zij waren roodagtig van kleur, en trokken de vogtighcid des
dampl:rings aan. Hij wiesch ze in Alkohol , en ontnam haar aldus haare kleur en bovengenoemde aan
-trekingsa.
Om in deeze proeven gelukkig te flaagen, moeten ,
volgens den Heer CAVEZZALI, de volgende regels worden in agt genomen.
i. De honig moet wit en gezuiverd zijn.
2. Zij moet met het wit van cijereii helder gemaakt
worden.
3. De vaten , van welke men zich tot deeze onder
bewerkingen bedient, moeten van aarde, en-fcheidn
niet van metaal zyn.
4. De bodem van het vat moet alleen aan de onmiddelijke werking des vuurs worden blootgefteld: het vuur
moet nooit de randen raaken , ter voorkominge dat de
al te íterke warmte de (lijmerige deelen make.
5. Niet dan bij tusfchenpoozen moeten de gedampte
eijerfchaalen onder de gefmolten honig gemengd worden,
en alleenlijk bij wijze van overftrooijinge en onder geftadig
roeren ; zonder dit behoedmiddel zou het eijcrpoeder
brokken veroorzaaken.
6. Naa eene volkomene verzadiging neemt men liet vat
van het vuur, en laat het vierentwintig uuren (laan.
7. Naa verloop van dien tijd fchuimt men het vogt,
giet het door een zeef, giet het af, en de uitdamping
befpoedigt de kristallifeering.
MENG. 1805. NO. 4.
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NUTTIGHEID VAN DEN WITTEN MAANKOP, TER
GENEEZINGE VAN DE STEEKEN VAN BIJEN
EN WESPEN.

op zekeren dag met zijneVrouw en eed!
e Heer
Kind van zes jaaren wandelende , liep voorbij eene
D
volle Bijekorf. De Infekten vielen op de twee laatstgewEISE,

noemden, en vooral op het Kind aan, 't welk luidkeels
begon te fchreeuwen , om hulp verzoekende. Straks
geleidde de Vader zijnen Zoon in den tuin, alwaar hij
eenige knoppen an Witte Maankoppen geplukt hebbende, liet zap in de wonden goot. O.ogenblikkelijkbijkans
hieldt de pijn op , en het Kind was van nieuws wel te
moede. Zelfs ontftondt 'er geene zwelling in de geftokene deelen , zoo als doorgaans gebeurt. Het zelfde
uitwerkzel ondervondt de Moeder , die insgelijks van
de Bijen geftoken was; en de zwelling , die zich bij
haar reeds geopenbaard hadt, verdween welhaast naa
het gebruik van het geneesmiddel. Even veel baats
heeft men bij dit hulpmiddel tegen de ftceken der Wes=
pen gevonden.
LEEVENSBERIGT VAN DEN, IN DE LAATSTVOORGAANDE EEUWE, VERVOLGDEN GODGELEERDE, THOMAS EIMLIJN.

(Vervolg en Jlot van bl. i09.)
te Londen komende , trof eenige perfoonen
aan, genegen om hem opregt en liefderyk te ontvanE
gen. Wanneer de Dublin/èhe Leeraars zulks vernamen ,
MLIJN,

deedt het hun zo zeer leed, dat zij, door brieven, zich
bevlijtigden om hem gehaat te maaken. Te Londen
zich onthoudende, gaf hij een kort verhaal van zijn
geval in 't licht.
Schoon EMLIJN allermismoedigstmaakende berigte*
ontving van de woede , welke tegen hem te Dublin
woelde , oordeelde hij, naa eene afweezigheid van zes
weeken, het noodig, tot zijne Familie weder te keeren.
Bevindende dat en zijne begrippen en zijn perfoon
grootlijks gehaat waren bij veelen, die weinig van liet
f }tik
,
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f uk in gefchil wisten , oordeelde hij aan zichzelven en bovenal aan de waarheid verpligt, te toonen, welkeblijkbaarheden de Heilige Schrift opleverde voor de Leer,
door hem omhelsd. Diensvolgens fchreef hij zijn Nederig Onderzoek , wegens het Schriftuurlijk Berigt, ten opZtgte van JESUS CHRISTUS ; of een kort Bewijs, wegens
diens Godlijkheid en Eere, volgens het Ettangelie. ', *J
Weinige dagen naa dat dit Werkje gedrukt was ,
hadt hij ten oogmerk , na Engeland weder te keeren.
Maar eenige ijverzugtige Disfenters, van dit voorneemen
de weet gekreegen hebbende, beflooten te zijner vervolginge. Twee hunner, de een een Presbijteriaan, en de
ander een Doopsgezinde, waren 'er voor 'om hem aan te
klaagen; doch, op nader bedenken, oordeelde men die
handelwijze te langzaam en te onzeker in haare werking.
Mr. CALEB THOMAS, de laatstgemelde dier twee Disfenters, maakte onverwijld van den Lord Opperregter (Sir
RICHARD PIJNE) verlof te krijgen, 0111 EMLIJN en diens
Boeken in verzekering te neemen. THOMAS zelf ver
Gevangenishouder van Newgate in de vol--gezldn
voering van dit werk, en betoonde zich bi
j het geding
over EMLIJN vervolgens een ijverig befchuldiger.
EMLIJN,' niet een gedeelte van den druk zijns Werks,
in dier voege gegreepen zijnde, werd voor den Lord
Opperregter gebragt, die in 't eerst weigerde, borgtocht te ontvangen ; doch naderhand toeilondt, dat
het mogt gefchieden met toeltemming van de Schepensbank: dit verkreegen zijnde, vondt men twee perfoonen,
die zich borg Relden , voor agthonderd Ponden Sterlings, voor EMLIJN'S verfchijning. Dit viel voor in Februarij 1703; het verwijlde tot Paaschtijd, wanneer de
groote Juni een Bil uitbragt , waarin hij befchuldigd
werd van Godslastering. Aan zulk eene befchuldiging
kon hij zich in regten niet onderwerpen; hij kantte 'er zich
tegen. Driemaalen werd de befchuldiging veranderd ,.,
eer melt dezelve bepaalde; dit veroorzaakte een uitílel
van het regtsgediug tot den 14 Junij 1703. Op deezen
dag kreeg EMLIJN berigt van een aanzienlijk Heer des
geregts , Sir RICHARD LEVINS, naderhand Opperregter
van
(*) De Titel in 't Engelsch was : Humble Inquirij into the
Scripture Account of 7efus Christ ; or A fhort Argument
concerning his Distij and Glorij, according to the Gospel.
2
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van de gemeene aanklagten , dat het hem niet zou vrijhaan, vrij te fpreeken • maar dat men met hem zou
handelen , als met een Wolf, zonder de jagtregelen in
acht te noemen; en hij werd welhaast overtuigd, dat
dit geen ongegrond zeggen was.
De befchuldiging hieldt in, dat hij een Boek gefchreeven en uirgegeeven hadt , waarin hij godslasterlijk en
boosaartig beweerde , dat Jtsus CHRISTUS niet gelijk
was aan GOD den Vader, maar aan deezen onderworpen; dat hij zulks gedaan hadt met een oproerig oogmerk. EMLIJN wist dat het bezwaarlijk zou vallen,
hem te overtuigen, dat hij Schrijver was van het vernielde 'Werk; en , hem gcene vraage ten dien opzigte
gedaan zijnde, oordeelde hij zich niet verpligt, aanklaager van zichzelven te weezen. Wanneer de vervolger
zich niet in ífaat voedt om voldingende getuigenisfen
daar voor bij te brengen , zoudt uien om Mr. BoIJSE.
Deeze Heer, ondervraagd over 't geen EMLIJN gepredikt
hadt over de ftoffe Van dit Boek, erkende, dat hij niets,
reclhtítrecks daartoe betrekkelijk , van den kauzel hadt
doen hooren ; maar alleen het een en ander , 't welk
grond gaf tot vermoeden. Mr. BoIJsn , verder gevraagd, wat EMLIJN, in het bijzonder onderhoud met
de Leeraaren , verklaard hadt , antwoordde , „ dat die
„ verklaaring zijnen Broederen was voorgekomen nabij
het Ariaanfche gevoelen te komen." — Schoon dit
alleen bewees de overeenkomst van het Boek met E1ILIJN's gevoelen, wrogt liet egter flerk op de Jurij, en
flrekte meer dan iets anders, om eene befchuldiging tegen hem uit te brengen. De Raad der Koninginne , bewust dat dezelve alleen vermoeden kon aanvoeren , beweerde, dat flerk vermoeden zo goed was als overtuigend bewijs : dit begrip werd'onderifeund door den
Lord Opperregter, die het voor de Jurij ophaalde. In
't kort, de ftorm liep zo heftig , dat EnILIJN's voorfpraaken 'er niet tegen op konden. Dit alles , egter, betrof alleen de daad van zijn fchrijven des Boeks ; de
groote hoofdzaak bleef over, of de uitdrukkingen , in
de aanklagte bijgebragt, Godslastering behelsden. Dan
over dit ftuk werd in 't geheel niet gefproken. EmLIJN's voorfpraaken durfden die fnaar niet roeren; en het
ílondt hem niet, vrij, voor zichzelven te fpreeken. De
Jurij verklaarde hein fchuldig; wegens welke verklaaring
zommigen naderhand berouw hadden. De veroordeeIing
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ling daar zijnde, bragt de Schepensbank in 't midden,
dat EMLIJN aan de Kaak zon te pronk gefield worden
maar men verwijlde met het vonnis te strijken tot den
i6 Junij , den laatsten dag der zittinge. In dien tusfchentijd was EMLIJN in de algemeene gevangenis ge
BOIJSE betoonde zich zeer begaan met-worpen.M
zijnen geweezen Amptgenoot, en ítelde alles , wat hij
kon, te werk, om het ttrenge vonnis , 't welk de Schepensbark geopperd hadt, te voorkomen. Nlen oordeelde het voegelijk , dat de Heer EMLIJN aan den Lord
Opperregter zou fchrijven. Hij deedt zulks. Zijn
brief was van zulk een crnftigen en treflenden inhoud, dat
dezelve meer hadt behooren uit te werken. -- Wanneer
hij vcrfcheen om zijn vonnis te hoorgin , werd door een
der Raaden van de Koninginne (Mr. BODERICK) in 't
midden gebragt , dat hij zijn gevoelen zou herroepen;
doch hiertoe wilde hij niet verftaan. De Lord Opperregter ging herhalven voort riet het ftrafvonnis op te
iaaken. 't Zelve kwam hier op neder: slat hij een jaar
lang gevangen zou zitten, duizend Ponden Sterlings aan de
Koningin als eerie boeteibeta len , en, tot dat die betaald waren, gevangen blijven, en dat men van zijn vol
goed gediag zich moest kunnen verzekerd houden.-gend
Aan de Kaal: geheld te worden , hadt hij, dit werd
hem aangezegd, verdiend ; doch , dewijl hij een Man
van Letteren was, zou dit niet gefchieden; maar met.
een papier op zijne borst werd hij het Geregtshof rondgevoerd.
Dit ftrafvonnis , over Rukken van enkele bef piegeling
en geloof,' werd door zommigen vuur zeer Itreng en wreed
gehouden 2 doch de Lord Opperregter fchaamde -zich
niet, de genade van 't zelve breed uit te meeren, dewijl
in Sprrnaje en Portugal de ftraf niet minder dan verbranden zou geweest zijn.
Naa dat het vonnis uitgefprokeru was, werd 'EMLIJ:4
overgegeeven aan de Sheriffs Van Dublin , en in eene
naauwe gevangenis opgeflooten. Bijkans vier maan
hij ten huize van den Onder - Sheriff. Dan op-denwas
den Eden Otober werd hij onverwagt overgebragt in
de gemeene gevangenis, waar hij zich , met andere gevangenen, in een klein vertrek met zes bedlieden geplaatst
vondt. Vijf of zes weeken bragt hij te deezer plaatza
door ; wanneer hij , in gevolge van een habeas corpus,
L3
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op zijn verzoek , om zijner gezondheids wille , 'v erplaatst werd in de Marfhal/ea , of het Marfchalkshof.
Hier meer.gemaks hebbende , fchreef hij , in 't Jaar
1704, eene Verhandeling , behelzende 4lgemeene 4anwerkingen op Mr. BOIJSE'S Verdeediging der waare Godheid
van onzen Zaligmaaker JESUS CHRISTUS.
Te gemelder plaatze bleef EMLIJN tot den 2I Julij
1705. -- Geduurendc dien geheelen tijd hielden zijne
voorige kennisfen zich van hein verwijderd , en alle
vriendfchaps- en beleefdheids-betooningen hielden op,
inzonderheid van aanzienlijke perfoonen. Eenige weinigen van een' laageren rang, behoorende tot zijne voorige Gemeente, betoonden zich medelijdender en vriend
Maar van allen waren de Leeraars der Disfen--lijker.
ters te Dublin het verst van eenig vriendfchapsbetoon
verwijderd. Geen een hunner, Mr. BOIJSE uitgezonderd., bewees hem den Beringen pligt der. menschlievenheid , oni hein in zijne gevangenis te 1 zoeken :
zij hadden zo veel medelijden niet met de ziel van hun zien dwaalenden Broeder, voor hoedanig eenen zij hem
hielden, dat zij bedagt waren om hem van de dwaalingen zijns wegs terug te brengen.
Eindelijk werd, op de ijverige en herhaalde verzoeken
van Mr. BOIJSE, en de edelmoedige tusfchenfpraak van
THOMAS MEDLICOTE, Esq. de rnenschlievende voor
-fprakdesHtogVANORMD,enhtgufliveríagvan den. Lord Kanfelier,, (Sir RICHARD coXE , aan
wiep een Verzoekfchrift van den gevangenen EMLIJN was
overgeleverd) wiens uitgebragt verílag inhieldt , dat
zulke bovenmaatig hoog loopende geldboeten tegen de
wet ltreeden, die boete tot op zeventig Ponden St. ver
aan de Schatkist der 'Koninginne be--minder,z
taald. Twintig Ponden St. werden , 'bij wijze van
fcliikking , geteld aan Dr. NARCISSUS MARSH, Aarts
Armagh, die , als Almoefenier der Ko--bisfclopvan
ninginne, een eisch hadt van één Schelling op elk Pond
St. van de geheele boete.
EMLIJN , in het Marfchalkshof gevangen zittende,
predikte aldaar geregeld. Hij hadt 'er een vrij groote
kamer voor zich zelven gehuurd, werwaards op Zondag
eenigen ,, om fchulden gevangen , hem kwamen hooren ;
ook vervoegden zich daar eenige van de eringfte leden
zijner voorige Gemeente. Dat deezen hem niet geheel
verlieten, noch titieigerdden, GOD nevens hem te vereeren ,
i

,

VAN THOMAS EIILIJN.

155

ren, IlTekte EMLIJN tot groot genoegen in zijnen gevangen that.
Onmiddelijk naa zijne flaaking keerde EnILIJN na Londen
terug, waar eene kleine Gemeente voor hein werd opgericht , beftaande uit Benige weinige Vrienden , voor
welken hij ééns op eiken Zondag predikte. Dit deedt
hij •zonder daarvoor oenige wedde te trekken, schoon,
ingevolge der erfmaakinge zijner Vrouwe van de
goederen op de Kinderen., zijn inkomen gering was.
De vrijheid van prediken, .welke hij genoot, firekte tot
groot misnoegen van verfcheidene perfoonen , inzonderheid van Mr. CHARLES LESLIE, de bekende Non -juror,
en Mr. FRANCIS HIGGINS , de befaamde Re&or van
Jialrudderij, in het Land van Dublin. Men bragt 'er
klagten over in bij Dr. TENNISON, Aartsbisfchop valt
Cànterburij. Deeze groote en goede Kerkvoogd wist
zeer wel, dat de Heer EMLIJN eene Vergadering te Londen hieldt, en was niet onkundig van 't geen hem te
Dublin wedervaaren was; doch hij hadt zulke gunftige
berigten van 's Mans character ontvangen, dat hij geene neiging altoos gevoelde om hem eeneg .leed of moeite
aan te doen. Mr. 'HIGGINS zelf lag hem niet ten las
dat hij gefchilítukken ten onderwerp zijner Leer--te,
redenen nam. Niettemin werd in een Vertoog in 't Laagerhuis, door de Koningin ten Jaare 1711 zamengeroepen ,
beweerd, dat 'er weeklijks Leerredenen gehouden werden, tot verdeediging van de grondbeginzelen der Unitarisfen. Deeze befchuldiging was zo zeer van altei;
grond ontbloot, dat de Heer EMLIJN een Gcfchrift liet
uitgaan met aanmerkingen daarover.
Naa verloop van eenige jaaren weid deeze Vergadering ontbonden , door den dood van de voornaamfte
perfoonen, die dezelve hadden opgericht; en hiermede
tradt EMLIJN af van de openbaare prediking , maar
liet niet naa te arbeiden : want het overige van zijne
dagen bragt hij vlijtig door, met, in eene vcrfcheidenheid van Gefchriften, de beginzelen, welke hij omhelsd
en voor welke hij geleeden hadt, te verdeedigen. Wij
vergenoegen ons met eene korte verflaggeeving.
Het eer(te Stukje, door hem in 't licht gezonden,
mm de flanking uit de gevangenis , was een Brief aan
den Eerw. Dr. WILLIS , Deken van Lincoln , behelzende
Benige vriendlijke aanmerkingen op diens Leerreden
voor de Heereb van het Hui 3 der gemeente uitgefproL4
ken
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ken op den 5 Nov. 1705. Het oogmerk van deezen Brief
was, aan te toonen, dat de ftraf der Papisten wegens den
Godsdienst geen grond hardt in de 7oodfche Wetten, en
dat de Christenen wreeder vervolgers waren dan de Yooden. — In het Jaar 1706 gaf de Heer EMLIJN aan de
wereld een zijner meest uitgewerkte Stukken, behelzen
aan den Heere-denVrigvadeEnst
IESUS CHRISTUS op de beginzelen.der Unitarisfen ; frekkende ter beantwoording van het geen , ten dien opzigte, gezegd was door Mr. JOSEPH BOISE, in diens
Verdeediging der Godheid van JESUS CHRISTUS: waar
toegevoegd is een Antwoord aan Dr. WATERLAND-an
over dit zelfde onderwerp. — Twee Stukken gaf EMLIJN uit in 't Jaar 1707 ; het eerfie was. getiteld : De
Oppergodheid van GOD den Vader betoogd; firekkende
ter beantwoording van Dr. SHERLOCK'S Bewijzen voor
de Oppergodheid van JESUS CHRISTUS , of wat kan aan
tegen de Hoogheid van den Derflen-gedronw
Perfoon in de Heilige Drieëenheid. Het ander was, eene korte Verdeediging van des Bisfchops van'Qlaucester's
(Dr. Fow LER) Redenvoeringen, over de Nederdaaling
an den Mensch JESUS CHRISTUS uit den Hemel, tegen
Dr. SHERLOCK'S, den Deken van St. Paulus, Befehulding van Ketterij; met eene wederlegging an diens
Nieuw Denkbeeld, in diens laatfte'Boek van de Schriftuurlijke Bewijzen voor onzes Zaligmaakers Godlijkheid. -- Ten jaare 1708 liet EMLIJN drie Verhandelingen drukken, alle gerigt tegen Mr. LESLIE , behelzende Aanmerkingen op Mr. CHARLES LESLIE'S eerfte ZaInenfpraak over het Sociniaanseh gefchil; Bene Verdeediging dier Aanmerkingen , en een Onderzoek van Mr.
LESLIE'S laatfte Zamenfpraak, betreffende de Voldoening
Van JESUS CHRISTUS, gepaard met eenige Aanmerkingen op Dr. STILLINGFLEET'S waare redenen van CHRIS'rus Lijden. In dit Werkje wordt de Leer der Oneindige
Vold`bening tegengegaan. --- Een van EMLIJN'S zeldzaamfte pennevrugten kwam ten Jaare 1710 te voorfchijn; hetzelve liep over den Doop, en wel, of 'er
Benige noodzaaklijkheid ware (op de gronden van Mr.
WALL'S Gefchiedenis van den Kinderdoop) voor het
ftandhouden des Waterdoops onder 'de Naakomelingfchap van gedoopte Christenen. Hoewel EMLIJN zijne
veronderftelling met veel vernufts en geleerdheids beweert, vinden wij niet, dat hij veelen tot zijn gevoelen
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heeft- overgehaald ; fchoon misfchien derzelver aantal
naderhand is aangegroeid. EILIJN gaf niets meer uit voor
den Jaare 1715, wanneer hij een onderzoek over de oor
I JoH. V: 7 in 't licht gaf; over-fpronglijkethdva
welk onderwerp hij ook in de Jaaren 1718 en 1720
twee Stukjes fchreef.
Terwijl EMLIJN in dit gefchil bezig was, vondt hij
tijdruimte tot de uitgave van andere Schriften. Hij liet
ten Jjaare 1718 drukken een Onderzoek van Dr. BENIET s Nieuwe Theorie der Drieëenheid, of eenige Bedenkingen op zijn Vertoog over de eeuwiggezegende
Drieëenheid , en diens Onderzoek van Dr. CLAR KE'&
Schriftuurleer van de Drieëenheid. — Dr. BENNET'S verklaring van de Drieëenheid was zonderling, en helde
tot het Sabellianismus over; te welker oorzaake hij zich
blootflelde voor de aanmerkingen van Trinitarisfen en
Unitárisfen. EMLIJN wist, hoe zich te bedienen van de
meeste mishagen , door Dr. BENNET begaan. — Ten
Jaare 1719 gaf EMLIJN drie Stukjes uit. Her eerule behelsde Aanmerkingen op een Boek, getiteld: De Leer
der gezegende Drieëenheid vastgefteld en verdeedigd
door vier Londen/the Leeraaren, Mr. TONG, Mr. RoBINSON, Mr. SMITH en Mr. REIJNOLDS ; met een Aan
Evengelijkheid der drie Perfoonen , en-hangzelovrd
Mr. JERIEUS Getuigenis wegens de vroegule Leer over
dit ítuk. Deeze vier Londen/the Leeraars onder de
Disfenters , die hunne bekwaamheden in het fchrijven
over dit onderwerp vereenigden , waren geen mannen
van zo groote bekwaamheden, dat zij gerekend mogten
worden onder de ontzaglijkíte vijanden , met welken
IEMI, JN te kampen hadt.
EMLIJN gaf vervolgens in druk een waar Verhaal van
de Handelingen der Leeraaren finder de D;srenters te
Dublin tegen hemzelven, van . de Vervolging hem aan
Disfenters) , en van-gedan(ophitzveg
zyn. Lijden, in gevolge daar van, wegens zijn Nederig
Onderzoek na liet Schriftuurlijk Berigt wegens den Heere JESUS CHRISTUS, 1702, 3, 4, 5. Hierbij is een
Aanhangzel , behelzende des Schrijvers eigen en der Dublinfche Leeraaren berigt van het wederzijdsch gefchil,
met eenige Aanmerkingen daar over. Men heeft geoordeeld , dat dit Verhaal , nu gedrukt voor EnILIJN'S
Werken, eene (trekking hebbe om anderen in zijne gevoelens over te haalen. Enkele waarheid moet, in de
daad ,
L$
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daad, het éenig ítuk weezen, waarop men in elk gegefchil let ; doch het ligt in de menschlijke natuure, dat
men door zijdelingfche bedenkingen gedreeven worde.
- De laatfte Verhandeling, van EMLIJN gedrukt, was.
Bene Beantwoording van Mr. TROSSE'S Bewijzen, raakende den Heere JESUS CHRISTUS en de Godheid van:
den Heiligen Geest; ontleend uit diens Catechismus en
Leerreden over LUKAS XXII: 31.
Het ftrekte den Derw. EMLIJN tot groot genoegen ,
te verneemen , dat de Leer , waarover hij zo veel geichreeven en waarvoor hij zo veel geleeden hadt , allengskens veld won, zo in Engeland als in Ierland. Nogthans durfde geen der Godgeleerden onder de Disfenters
te Londen hem verzoeken om voor hun te prediken,
uitgenomen- de Leeraars van de Doopsgezinde Gemeente
in Barbican. Deeze Heeren , met naame Mr. BORROUGHS
en Mr. (naderhand Dr.) JAMES FOSTER , verzogten ,
ten betoon van hunne verdraagzaamheid, hem meer dan
eens om eene predikbeurt waar te neemen, en fchaamden zich niet , hem openlijk voor hunnen Broeder te
erkennen.
Omtrent het Jaar 1726, wanneer de geleerde Mr. JA?mES PIERCE, van Exeter, geftorven was, begeerden
veelen EMLIJN daar tot Leeraar te beroepen, en hadden
alles tot de volvoering van dit plan gereed gemaakt.
Hij kreeg hier geene kundfchap van , of hij verzogt,
dat' zij hiervan zouden afzien, hun bedankende voor
de agtgeeving op zijn Perfoon, zich verfchoonende oni
hunne uitnoodiging an te neemen , van wegen zijne
klimmende jaaren en zwakheid.
Schoon EMLIJN afgezonderd leefde , vondt hij zich
vereerd met de vriendfchap van verfcheide Perfoonen,
nitfteekende in geleerdheid en _leevensf{ and. Hij was
zeer gemeenzaam met Dr. SAMUEL CLARKE. Die groo
en braave Man, fchoon hij in den beginne zich zeer-te
omzigtig ten opzigte van EMLIJN gedroeg , gaf , hem
nader hebbende leeren kennen, uitdruklijk te verftaan,
welk eene hoogagting hi hem toedroeg , raadpleegde
n van de u.iterfte aangelehem menigwerf over ítukke
genheid, en, niettegenftaande zijne doorgaande voor -.
zigtig- en behoedzaamheid omtrent de mcnfchcn, liet
hij zich bij E5ILIjN met alle vrijheid uit. CLARKE'S
;eggen tot hem was : „ Ik kan bij u alles zeggen ! "
-- Een ander Van EMLIJN's Vrienden was Mr. wHlsTON,
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tot, die, in het Berigt van zijn eigen Leeven, ver
-fcheidkrnvamtgoehinfprkt.
in 't Jaar 1731 fchreef EMLIJN Waarneemingen op
Dr. WATERLAND's Begrippen , betreffende hetPolijtheismus, het Ditheismus, des Zoons Medezelfítandigheici
met en minderheid bij den Vader. In dit zelfde . jaar
vervaardigde hij Benige Stukken over het Leeven' en de
Gevoelens van Dr. SAMUEL CLARKE. Deeze twee laatst.
gemelde Schriften werden der wereld niet medegedeeld,
voor dat zijne Werken te gader zijn uitgegeeven. Zij
naaken thans de laatfte Stukken uit van het Tweede
Deel.
De Eerw. EMLIJN , die uit den aart eene zeer vrolijke en .leevendige gefteldheid bezat , genoot , in alle
opzigten, eene groote maate van gezondheid, de Jicht
uitgenomen, welke zijne gezondheid knakte, en, jaarlijks wederkeerende, hem het gebruik zijner beenen ongemaklijk maakte. De twee laatfte jaaren zijns leevens•
werd hij veel zwakker; en omtrent één jaar vóór zij
dood kreeg hij een zo, geweldigen fchok , dat men-ne
Voor zijn leeven vreesde. ; Hij :herftelde zo volkomen ,
dat hij den volgenden winter, .fchoon een vrij.ftrenge,
jieet zonder verderen aanval op zijne gezondheid. Op
Vrijdag den 17 Julij 1743 werd hij 's nagts onverwagt
ziek, doch herftelde zo verre, dat hij, geduurende eenige dagen, in ftaat was, met zijne Vrienden te fpreei en,, en hun te betuigen, welk eene voldoening hij genoot door de bewustheid van braaf gehandeld te hebben.
Zijne ongefleldheid kwam weder, en hij ftierf op den
no Julij, negen-en-zeventig jasren bereikt hebbende. Op
den i6 Augustus hieldt Mr. j. POSTER eene Lijkredeil
over hem, waar in hij een tafereel van het uitmuntend en
naar verdientte gefehetst Character van deezen Godgeleerde ophangt. Zijn Charaéter wordt desgelijks in 't
breede opgegeeven in de Gedenkfchriften van zijn Leeven, die fluiten met de verklaaring , dat hij een der fchitterendíte voorbeelden was van weezenlijke en ongemaakte Godsvrugt, van ernílige en redelijke Godsvereering, van ítándvastige en onbezweeke braafheid , en
onverwinnelijke Christlijke kloekmoedigheid.
Het Lijk van EMLIJN werd begraaven in. Bunhillfields , waar men een opfchrift ter zijner gedagtenisfe
leest. Zijn Zoon, SOLLOM EMLIJN, Esq. , heeft het
Leeven zins Vaders uitgegeeven in 't Jaar 1746. Het
werd
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werd ook geplaatst voor 's Mans Werken in twee Dec.
ten in 8vo. 'Er is een Aanhangzel bij , behelzende
Benige korte Gefchriften van hem over verfcheide onderwerpen. Mr. SOLLOM EMLIJN, die in de Regtsgeieerdheid werd opgebragt, werd een uitmuntend Raadsheer. Hij werd gebruikt tot de uitgave van HALES
lorij of the- Pleas of the Crown: deeze deedt hij ver
1if
Deden in fol. met-fchijnedJar1736twe
eend Voorreden en breede Aantekeningen. Hij ftierf in
den Jaare 1756 , en liet één Zoon naa , nog in leeven ,
THOMAS EMLIJN, Esq. , die het Beroep zijns Vaders
volgt, en I,id is van de Koninglijke Societeit.
Zonderlingheidshalve, en als iets, 't geen in deeze
dagen voor Bene zeldzaamheid mag worden aangezien,
voegen wij hier elevens de Befchuldiging , uitgebragt
tegen EMLIJN.
„ De Jurij , voor onze Souveraine de Koningin, zegt
„ en verklaart onder Eede , .dat THOMAS EMLIJN, Uit
„ de. Stad Dublin, de .vreeze Gods niet voor oogert
hebbende, noch ontzag betoonende voor den waaren
en orthodoxen Christlijken Godsdienst , vastgefteld
„ in het Koningrijk van Ierland, maar geheel vervoerd
„ door aanblaazing des Duivels , en vermetel handelende over de Godlijkheid van onzen Zaligmaaker en
,,. Verlosfer JESUS CHRISTUS, op den 8 Februarij, in
„ het eerfte Jaar der Regeeringe van onze Souveraine
ANNA, door Gods Genade Koningin van Engeland,
„ Schot/and, Frankrijk en Ierland, Verdeedigtter des
erchants-keij,
Geloofs enz., te M
iin de Parochie van
„ St. Owen, in het Regtsgebied van de voorzegde Stad
„ Dublin , fchreef en deedt drukken een zeker fnood
„ en fchandelijk Boek, getiteld: Humble Inquirij &c.;
,, in welk Boek hij, de gezegde THOMAS EMLIJN, god„ loos, godslasterlijk, valschlijk en boosaartig beweert,
,, bevestigt en verklaart het volgende : „ „ Ik (te
weeten de gemelde THOMAS EMLIJN) zie geen re,, „ den , waarom men zich zal verzetten tegen die
„ Unitarisfen, welke denken , dat hij (meenende
JESUS CHRISTUS onzen Zaligmaaker en Verlosfer)
„ een genoegzaam Zaligmaaker en Heer is , hoe„ „ wel hij (meenende JESUS CHRISTUS onzen Heer
„ „ voorzegd) niet de eenigé Opperfte God zij. Nie„ „ mand kan -, met eenige reden , onderstaan te be„ „ weeren, dat hij (meenende denzelfden Jesus CHRIS."> ,, TUS)
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'rus) zodanig is, uit zijne werken en bediening,

als Koning zijner Kerke : naardernaal dit influit,
„ dat hij als zodanig (meenende JESUS CHRISTUS On„ „ zen Heer voorzegd) hulde moet doen aan GOD dent
„ „ Vader, door zijn Koningrijk aan hem weder over te
„ ,, geeven ; en de eigen uitdrukking , aan GOD den J r„ „ der , maakt het openbaar , dat 'er geen GOD de
„ „ Zoon is, in den zelfden zin , of in dezelfde hoo„ ge waardigheid met den Vader. Indien, derhal„ „ ven, JESUS CHRISTUS , in diens hoogIle waar„ digheid befchouwd , minder is dan de Va,, der, (meenende GOD den Vader) hoe kan hij (mee
CHRISTUS , onzen Heer , als bo-,„nedTsu
ven) dezelfde GOD weezen , aan welken hij (mee ;, „ nende JESUS CHRISTUS , onzen Heer, als boven)
onderworpen is , of van denzeifden rang en waar
Zo dat ik (naamlijk de gezegde-„dighewzn?
„ „ THOMAS EMLIJN) vrijlijk zo veel mag zeggen ,
„ „ dat de gezegende JESUS , wegens zich zelven ,
„ „ verklaard heeft, dat hij de Hoogfte God niet is,
,, ,,. of gelijk aan den Vader , zo duidelijk als met
,, „ eenige woorden kan worden uitgedrukt." " —.
En hij , de gemelde THOMAS EMLIJN , heeft in het
„ gemelde jaar , op den gezegden dag, in de voor,, noemde Marfchalks gevangenis, in de Stad Dublin,
,,uitgegeeven het gemelde fnoode en fchandelijke Boek,
met oogmerk om de rust en vrede van dit Koningrijk te verftooren , om de godvrugtige, waare en ge., trouwe Onderdaanen van onze gemelde Koninginne
„ af te trekken van het waare en heilige Christlijke Ge„ loof , in dit Koningrijk van Ierland gevestigd, tot
,, een fnood en fchadelijk voorbeeld van anderen, en
„ tegen de rust van onze meergemelde Koninginne,
„ die thans Naare kroon en heerlijkheid is," enz. eilz.
-
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BERIGT WEGENS DE HOROLOGIEMAAKERIJEN IN HET LAND
VAN PORENTRU, OP DE BERGEN EN IN DE VALEIEN
VAN DE JURA.

et voormaalig Bisdom Bafel, of het Prinsdom Porentru
H
't welk, door de Wet van s3 Maart 1793, met Frankrijk
vereenigd is, en tegenwoordig den derden en vierden Ring'
y

van het Departement van den Boven - Rhijn uitmaakt, beflaat
den geheelen Noordelijken buitenrand van den Berg lura, van
Neufchatel en het Meir van Bienne tot aan de poorten vats
.Bafel, bevattende eene uitgefirektheid van tweeëntwintig
mijlen in de lengte , en van eene ongelijke breedte van agt
tot veertien mijlen.
Het is een dor en onvrugtbaar land, met bergen en rotzen
bedekt, en met bosfchen doorzaaid. Zijne naauwe wegen;
engten en fmalle paden , bij den naam van de Engten van Porentru bekend, maaken het ongenaakbaar, en tot den fleutel
en het fterkfte bolwerk van Frankrijk , aan den kant van
den Rhijn en Zwitzerland, langs eene boogswijze firekken..
de Linie van ongeveer 36 mijlen.
Het bevat zeventig duizend inwooners , wier wooningen
door de valeien hier en daar verfpreid zijn , of op de toppen
der bergen hangen. Deeze bevolking, die in de daad gering
kan fchijnen , in vergelijking van de overige gedeelten van
Frankrijk, indien men de oppervlakte van den grond alleenlijk in aanmerking neeme, is, egter, zeer aanmerkelijk voor
een land, omtrent hetwelk de natuur zoo karig is geweest,
en alwaar men niets dan rotzen, bosfchen, heivelden , onbebouwde gronden en weilanden aantreft. Zijne gewoone en
zeer weinige voortbrengzels, met uitzondering evenwel van
de ommelanden van Porentru en Bienne, alwaar de grond
minder fchraal is, zijn op verre na niet toereikende tot het
plaatzelijk gebruik ; en de inwooners , die altoos dringende.
behoeften hebben, zouden onder den last hunner berooid.
beid welhaast bezwijken , indien de nijverheid niet ter hunner hulpe ware toegefprongen. Bij ongeluk, evenwel, verfpreidt zij haare weldaaden niet met eene gelijke hand over
alle de fireeken van dit gewest: de Tura fchijnt de heiIlooze fcheidlijn van haare heerfchappij te weezen, of de fagboom, tegen haaren voortgang gefield. Aan geene zijde diens
bergs ontmoet men eene ambagtoeffenende, nijvere, werk
zaame bevolking, terwijl de opgezeetenen van den westkant
niets anders dan eenige fineederijen en eenige armoedige pottebakkerijen bezitten. Zij leiden een plantaartig leeven , en
verkwijnen, om zoo te fpreeken, in werkeloosheid en ellen-
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lende , terwijl hunne gelukkige nabuuren werkzaam zijn en
rijk worden.
Onder de takken van nijverheid, aan welke dat gedeelte
des lands van Porentru zijn tegenwoordig aanweezen is
erfchuldigd, bekleedt de Horologiemaakerij de eerie plaats.
Natuurlijke voordeelen, het voorbeeld van Neufchatel, alwaar
een Beftuur , door het vernuft van den grooten FREDERIK.,
dien wijsgeerigen Monarch, geleid, de Kunflen aanmoedig
de , en alwaar het horologiemaaken vooral zijne fchatten
uitftortte, in één woord hunne onafhankelijkheid, waren de
bijzondere oorzaaken , die de opgezeetenen _ van dit landfchap, omtrent het midden der jongstvoorgaande eeuwe, dee.
den befluiten , om, bij voorkeuze, op dit belangrijk ambagt
zich toe te leggen.
In den beginne waren zij niets meer dan de werklieden van
de Neufchatellers; dat wil zeggen, zij maakten voor hun ra.
deren, kasten, en voorts meer andere onderfcheidene Hukken
van een horologie. De burgers van Neufchatel wierden daardoor rijk, terwijl de werklieden in dit bedrijf flegts een fo.
ber heftaan vonden. Niet lang, ekter, hieldt het aan, of
men zag hen op hunne beurt Baazen worden.
Deeze baazeu zijn horologiemaakers , die niet een eenig
afzonderlijk fink van liet horologie vervaardigen, maar zich
alleen bezig houden met het ineenvoegen van alle de deelen,
welke ieder werkman, in het vak, hem bijzonderlijk toevertrouwd, gemaakt heeft. Honderd onderfcheidene werklieden
bedienen gelijktijdig een zeker getal van. baazen, naar gelang
van -den tijd, tot het vervaardigen van het Eiuk, door hen
verkoozen, noodig.
Van dat oogenblik af aan begon de horologiemaakerij
onder hen opgang te maaken , en bragt hun , die 'er zich
op toelegden , weezenlijke voordeelen aan. Welhaast ver
zich de zucht voor die kunst, en binnen weinige-fpreid
jaaren zag men dit weldaadig handwerk zijne werkplaatzen vermenigvuldigen, de gehugten in dorpen veranderen,
aan vijftig of zestig gemeenten werkzaamheid en leeven teyens verfchaffen.
Een onbekrompen beftaan en de gerieflijkheden des leevens
waren intusfchen niet de eenige oogmerken , waar toe men
de voordeelen van het horologiemaaken aanwendde; ter verbeteringe van den landbouw deedt men ze tevens dienen, 't
zij door het neemen van proeven die gelukkig slaagden , 't
zij door zich betere mest, betere werktuigen, betere rasfee
an te fchalfen, of door nieuwe Landon-tginningen te onderneemen. Het is eene daadzaak, dat in de oorden, alwaar
men op het horologiemaaken zich toelegt, de akkerbouw een
veel bekoorlijker aanzien heeft, dan daar die kunst onbekend is. h ier'kwijnt zij , terwijl overal, alwaar de koop.
han-
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handel het noodig voorfchot doet, om haare beoeffening,z&
kerder te doen gelukken, en haar minder kostbaar maakt, zij
zich in een bloeienden ftaat bevindt.
De fchraale en bergagtige grond deezer landitreeke kart
niet , gelijk die van het vlakke land , aan den landman
het geheele jaar door werk verfchaffen. De fnceuw, geduurende zes of zeven maanden het aardrijk bedekkende, doet
al dien tijd het akkerwerk flilftaan; en de akkerman, tot op
de wederkomst der lente binnen zijne hut opgeflooten, in
stede van in heillooze werkeloosheid te verkwijnen , befleedt
het ongunflig faifoen aan het horologiemaaken , en wordt beurtelings kunflenaar en akkerman. De oeffening van deeze voortreffelijke kunst onderhoudt bij hem, geduurende den winter,
de zucht om bezig te zijn, die heilzaame werkzaatnheid, die
gewoonte van iets bij de hand te hebben , zonder welke
geen ,leevensfland waardiglijk wordt vervuld; en wanneer de
wederkomst der lente het hervatten van het akkerwerk beveelt, verre van hem tot een last te verftrekken, vindt. hij ,
integendeel, daarin eene aangenaame afwisfeling, eene foots
van uitfpanning.
In de landen van Courtelarij en Saignelegier ontmoet men
geheele Dorpen , wier bewooners , geduurende den zomer, ak
keriieden, en geduurende den winter horologiemaakers zijn.
Mannen , vrouwen , kinderen , grijsaarts , elk werkt'er aan het
xtuk, hem voegende; niemant is 'er ledig. Een lchouwfpel ,
der opmerkinge eens wijsgeerigen waarneemers overwaardig,
is hetgeen deeze kunstoeffenende gezinnen in hunne enge en
donkere hutten hem voorftellen. Maar indien de eenzaam.
beid, indien de vogtigheid deezer plaatzen het tegengellelde
zijn van de luisterrijke werkplaatzen in onze groote lieden , de
kostbaare en fraai [gewerkte Rukken, welke uit de hander!
deezer eenvoudige bergbewooneren voortkomen, kunnen met
die der vermaardfte fabrieken wel vloot houden.
Zij, die in andere oorden zich op het horologiemaaken toeleggen, maaken 'er hun hoofdwerk van , en geeven 'er, met
brit luiting van andere bedrijven , zich geheel aan over.
Thans gaa ik van de daadelijke voortbrengzels der horologiemaakerij een verflag doen. Opdat mijne berekeningen niet
in twijfel mogen getrokken worden , zal ik dezelve uit de
echte en officieele opgaven ontleenen , in °den jaare 1799, aan
het Centraal Beftuur van het Departement te Porentru overhandigd.
De horologiemaakerijen in het landfchap Porentru, fints de
Omwenteling een vierde verminderd , leveren nog op dit oogenblik jaarlijks 3o,000 Zilveren en 3,o,00 Gouden Horologiën.
Onder de laatstgenoemden vindt men Repetitiewerken, zamengellelde en Astronomifche Horologiën , Horologiën met
Sekondewijzers , met beweegende beelden , enz. het eene
kost.
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kostbaarder dan het andere. Den gemiddelden prijs, zo als zij,
in de werkplaatzen verkogt worden , gerekend zijnde op 120
franks , bedraagt zulks voor een getal van 3,000 36o,000fr.
Het vierde gedeelte der Zilveren Horologiën
wordt gemaakt voor 21 franks , doch het grootf}e
getal voor 24 k 3o franks; een vijfde gedeelte
ongeveer voor 30 à 4o franks , en eene zekere hoeveelheid van zamengeftelde Werken voor
een veel hooger prijs. Het een door het ander
op 27 franks gerekend, heeft men voor 8o,000 Werken

2,r6o,000

Te famen 2,520,001) fr.
De Gouden Kasfen worden gemaakt tegen 751) duigende deden (rnilliérnes) , of i 8 karaaten , en weegen doorgaans 20 2l 22 grammes (5 gros à 5 gros et demi). Dus
kosten de Kasten van 3,000 Horologiën ongeveer i6o,000fr.
De Kasfen van 8o,000 Zilveren Horologiën, ieder
op 5 franks gerekend, 400,000
De overige grondfloffen van iederWerk, opeen
gemiddelden prijs ten naasten bij gerekend , en
voor dat zij van de hand des werkmans , aan de
fabrieken verbonden, eenige hoegenaamde bewerking ondergaan hebben, kosten twee en een half
frank, bedraagende voor 83,000 207,50$
Het landfchap Porentru ontvangt van Geneve
Neufchatel, en uit de fabriek van den Heer JAPIJ (*) ,
de ruwe werken (ébauches), de vastewijzerplaaten,
de veeren en de wijzers. Voor arbeidsloon deezer
ukken, moet men voor elk horologie nog4 franks

aftrekken, maakende voor 83,000

3^z,000

, 99,5 00

1 0

Voor

(*) De Heer FREn5RIK JAPIJ, eenzoo befcheiden alsvernuftigKunllenaar, heeft, voor zes laaren, in het Dorp Bsaucourt, drie mijlen van Po
rentra, eene Fabriek van ruwe Horologie- werken opgericht. De fchikking zijner Werktuigen is tot zulk een hoogen graad van volkomenheid ge
dat , door middel van een eenvoudig rad , de vrouwen, kinderen,-bragt,
grijsaarts, en zelfs blinden, met een enkelen flag, alle de voornaaru•.
fte flnkken, die de beweeging van een Horologie uitmaaken, kunnen
toebereiden. Deeze uitvinding heeft don prijs der werken twee derde
doen verminderen, welke men , vóór die ontdekking, door werklieden ,
fink voor ftuk, moest doen vervaardigen, waarmede veel tijds verliep
en 't geen kostbaar viel. De Fleer j^'Tj levert een volkomen ftel van
raderen, ruw gemaakt , tegen derdehalf frank voor ieder Horologie.
Elke week kan hij meer dan zoc douzijnen leveren. Deeze liunftenaar
heeft op zijne Uitvinding een Oktrooi verkreegm. ;r den jaare 1802
heeft hem de Jurij met eenenEkrepenning van aanmoedigin4e bekro ond.
)ZENG. 1805. NO. 4.
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Transport 1,099,50*
Voor het keuren der Kasten, en voor inkomende
regten van de opgenoemde flukken , moet men
voor ieder Zilveren Horologie nog een halven frank
rekenen, bedraagende voor 8o,000
40,000
En tegen 4 franks van elk Gouden Werk
I2,00d
De fomme, welke moet afgetrokken worden,
I,151,5oo
Derhalven bedraagt de zuivere opbrengst der
Horologiemaakeri j en
i,368,5or
Doch, ten ilrenglten gerekend, kan men deeze
fomme met een voordeel van so ten ioo vermeerderen, welk de IIorologickoopers van het geheele
getal deezer Horologiën trekken , wanneer zij dezelve in de fabrieken koopen; dat wil zeggen, op
de oorfpronklijke fomme van 2,520,000 franks. 252,00v
Derhalven brengt de Horologiemaakerij jaarlijks
op, eene fomme venI,62o,50o

fr.

Intusfchen bedraagt de geheele bevolking der Gemeenten,
die het horologiemaaken bij de hand hebben , niet meer dan
15,000 Zielen; en dat der WVerklieden, die deezeIIorologiën
maaken, de vrouwen en de kinderen , die met het hoofd des
gezins, tot het welk zij behooren, arbeiden, 'er mede onder
gerekend, en die geen patent hebben, bedraagt flegts 4,000
perfoonen. Volgens deeze evenredigheid zouden zij ieder405
franks jaarlijks winnen. Doch vermits zij allen niet even bekwaam zijn, zijn 'er, die veel meer verdienen, en de meer
-derhi
daarentegen. veel minder.
VADER NICHOLAS.
(Pr
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onder het gewigt zijner herinnegoede Vader
D eringen
bezwijkende, kon zijne rede niet voleindigen , en;
NICHOLAS,

was genoodzaakt zijne trainen te doen vloeien. Naa eene
korte tusfchenpoozing, hervatte. hij met eene zwakke flemme.
Verfehoon, zeide hij, deeze aandoening, die mijn verhaal
heeft afgebroken. Deeze traanen wekken uw medelijden.
Helaas ! niet dikwijls heb ik zulke zoete traanen gehort. De
beelden, welke ik, met u fpreekende, heb vernieuwd, heb
mijn hart doen kloppen, en voor een oogenbiik mijne-ben
wroegingen in aandoening veranderd. Ik ben riet waardig, een
zoo reder gevoel te ondervinden ... Luister naar 't geen ik
is nog heb-te zeggen.
De gelukkigfle verlosfing maakte ten laatile een einde aan
EMI-
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EMILIA's bekommeringen. Een Zoon vervulde alle Iiaare very

langens, en was voor ons beiden het voorwerp der tederfie
liefde en van de zaligfte vooruitzigten. Zijne Moeder wierdt
zijne Min , zoo wel ter voldoeninge aan haare natuurlijke heigin_
ge, als om geen gevaar te loopei van te Parijs eene Min te
moeten neemen. Ons plan hieldt in, fpoedig die Stad te verlasten. In afwagti.ng dat EMILIA's kragten zouden herfleld zijn ,
befteedde ik den tijd, welken zij met de moederlijke zorgen
onledig was, met orde te hellen op het erfgoed, waarvan de
bezorging door Benen vriend op zijn fterfbedde mij was toes
vertrouwd.
Terwijl ik mij met dit werk bezig hield, en op zekeren
dag met verhaaste fchreden door de Thuilleries liep, wierd
ik onverwagt door mijnen ouden makker DE LA SERRE aan
Hij omhelsde mij op eene wijze, meer vriend-gefprokn.
dan ik had verwagt, naa de kunt -fchapelijknvurg,
fchap, die ik van zijn karakter droeg, en zints het tijdverloop onzer jongfle zamenkomfte. Toevallig, zeide hij , hadt
hij mijn verblijf te Parijs vernomen, en overal mij gezogt,
zonder mij te kunnen vinden. Zat mij aangaat, in wnarhed
was hij het , dien ik van alle menfchen meest fchroonide
te ontmoeten. Veel had ik in onze Provincie hooren fpreeken van zijn gedrag en zijne dwaasheden ; en , behalven zijne
dwaasheden en verkwistingen, liepen 'er ten zijnen nadeelé
eenige nog meer ongunflige verhaalen, die men uit een gevoel
van goedwilligheid weigerde te gelooven, en omdat, in 't algemeen genomen, menfchen, met de verdorvenheid der waereld onbekend , in de zulken, welke zij gekend hebben , den
laagften trap van laaghartigheid bezwaarlijk kunnen onder
weerwil van het kwaad gerugt , waarin hij-fteln.I
flondt, koude ik niet nalaaten, voor zijne oude meerderheid
over mij te wijken. Het eeríle uitwerkzel dier zwakheid
was, dat ik hem verontfchuldigde, of althans mij diets maak
dat hij veel minder fchuldig was dan men verhaalde.-te,
Naa mij met vraagen overlaaden , en mij op allerlei wijze te hebben betuigd, hoe zeer hij deel nam in mijn geluk,
drong hij zoo fterk bij mij aan, om den avond met hem door
te brengen, dat Ik, ondanks den regel, welken ik mij had voor
om mijnen intrek niet te verlaaten, zijn verzoek niet-gefld,
kon afwijzen. Zelf fchaamde ik mij eenigzins, om hem mijne redenen te melden. In één woord, ik vervoegde mij bij
hem ter beftemde uure.
BehaIven DE LA SERRE vond ik 'er flegts twee Officieren,
ten van welke ouder was dan wij , en het Kruis van St. Louis
droeg, met den rang van I{olonel. Ik befchouwde hem als
een allerbeminnelijkst mensch. De weerzin, dien ik had gevoeld, om mij ter deezer plaatze te vervoegen, en mijne ver
'er geheel ander gezelfchap te zullen vinden,-wagtinv
maakyZ 2
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maakte mij hetzelve dubbel aangenaam. Mijn afkeer veranderde in opgeruimdheid , en ik wond mijzelven welhaast op tot
den toon der vrolijkheid mimer medgezellen. Grootlijks was ik
ingenomen met deezen ouden Officier , , die met uitgebreide kun
veel geestigheids en hartelijkheids paarde, in één woord,-de
die alle hoedanigheden bleek te bezitten, welke ik het minst
verwagtten bij de vrienden van mijnen ouden kameraad te
zullen vinden. Wij fcheidden zeer laat, en de Kolonel deedt
mij belooven, den volgenden avond bij hem te zullen komen
eeten: eene noodiging, welke ik met veel vermaak aannam.
Ik vond aan dien maaltijd eene vermeerdering van goed
gezelfchap: des Kolonels Zuster en eene zijner Vriendinnen.
Deeze was eene Weduw, die, zonder eene Schoonheid te
Zijn, alles bezat, wat kan doen behangen. Haire houding
in 't bijzonder vertoonde eene mengeling van welvoegelijkheid en bevalligheid , meer verleidende dan de fchoonheict
zelve. Haar zwijgen vloeide over van belchaafdheid en zagtbeid. Haare gefprekken waaren geestig en leevendig. Toevallig zat ik aan tafel, naast haar. Ik ondervond eerie foort
van verlegenheid. Niet zeer gefchikt zijnde om die taal der
galanterie te fpreeken, welke het gebruik tot eene wet fchijnt
te maaken, wenschte ik meer, dan ik hoopte, den toon te
treffen, die haar kon behangen. Doch van korten duur was
dit eerfle pijnlijk gevoel. Zij fcheen belang te Rellen in al
wat ik haar zeide , en ik zelve vond haare verkeering aangenaam en bekoorlijk. Men zette zich aan de fpeeltafel. Zij
en ik fpeelden uit welvoegelijkheid, en wij wonnen veel meer
dan wij verlangd hadden. Indien ik rijker geweest ware ,
zonde ik voorzeker laager gefpeeld hebben; doch ik durfde
het niet voorflaan. Voor 't overige waren wij de eenige
winners , en de eenigen , die de houding hadden van 'er gevoel van te hebben. I Iet vermaak en de opgeruin.dheid wierden niet geftoord. En Mevrouw DE TRENVILLE (zoo heette
de beminnelijke Weduw) zeide lachende tot den Kolonel,
dat zij hem aan haar huis revenge zou geeven; en voegde 'er
nevens, met eene ongemaakte en zedige houding zich tot mij
wendende, dat zij hoopte, dat ik, naa in haaren voorfpoed
gedeeld te hebben , niet zou weigeren , den kans te waagen
om ook in haaren wederfpoed te deelen.
Mijne 'Echtgenoote was zeer voldaan, mij aan de vermaaken der zamenleevinge Benig deel te zien noemen; zij fmaakte het genoegen van te zien, dat 'er iets was, 't welk mijne
geduurige oppasfingen bij haar kon vervangen. Doch het
leedt niet lang , dat zij opmerkte , dat deeze verman ken
iets meer voor mij dan bloote uitípanningen waren. Geen
dag verliep 'er, dat ik Mevrouw vE TRENVILLE niet bezogt;
en de verftrooiiing, in welke ik leefde, kon niet misfen haar
in 't oog te loopen. Haire taal was wel altijd dezelfde; doch
het
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het was haar ondoenlijk, den opil,!, vn haar oog in be-

dwang te houden , in 't welk zich de ongerustheid begon te
teekenen. Zoo ras ik zulks bemerkte, tra;gtte ik die wolk te
verdrijven ; en reeds dien zelfden avond voldeed ik niet aan
mijne verbintenis, en bleef thuis. Maar ik gevoelde, dat wij
niet meer voor elkander waren , 't geen wij tot op dit heilloos tijdflip plagten te weezen. Wij zaten peinsagtig en in
eene foort van droomerij als verzonken, zonder dat het zoet
vertrouwen onze harten opende. Een floers van fomberheid
verfpreidde zich over EMILIA's oogen; en vergeefs zogt ik de
mijne te vermommen onder het masker van gedwongene vrolijkheid.
's Daags naa dit Flom tooneel kwam DE LA SERRE bij mij,
en zag EMILIA voor de eerfle maal zedert haar huwelijk. Hij
fchertule een weinig met mij over mijne woordverbreeking,
en voegde 'er eene noodiging nevens, die mijne Vrouw mij
drong aan te neemen. Haar Neef prees haar deswegen , en
zeide op een vrolijken toon veele ernflige dingen, raakende de toegeevendheid der Vrouwen. Heden• ging ik niet
uit zonder affcheid te neemen van EMILIA: Ik verbeeldde mij
eene traan in haar oog te zien, en ik zou voorzeker zijn
thuis gebleeven , indien ik niet bang geweest ware voor
mijns Vriends fchertzerijen. In het gezelfchap befpeurde
men mijnen ernfligen luim, en ik wierd -niet meer gefpaard,
dan indien ik 'er niet verfcheeneri ware. DE LA'sERRE kweet
zich dapper, en de oude Kolonel zelf deedt op liet verfloeten
onderwerp des huwelijks eenige fchimpfcheuten, die mij griefden. Dit was de eerfle maal, dat ik, bij deeze gelegenheid,
eenige bedremmeling gevoelde, en dat ik met eenigen fpift
vernam, dat ik in dit gezelfchap de eenige was , die den
naam van getrouwd man moest verdeedigen.
Hooger wierdt 'er nu gefpeeld , en liet -duurde langer dan
in de voorgaande avonden. ik liet het piet blijken , en ik zei de niets, 't welk kon doen vermoeden, dat ik een man was,
die onder de vrouw zat. Ik verloor veel, en ik ging ver
droevig na huis. Ik zag EMILIA wederom. Zij was-lagen
niet opgeruimd. Mij dagt dat haar gezigt een verwijt aan
en ik was onbillijk genoeg om het koraalijk te-kondige;
neemen. DE LA SERRE kwam mij afhaalent, om bij hem her
middagmaal te houden. Onder weg zeide hij, dat, near 't
hem voorkwam, zijne Nicht niet wel was. „ Het Land ," zeide ik, „ zal haar herílellen." — „ Hoe! denkt gij dan Parijs
„ te verlaaten ?" — „ Binnen weinige dagen." — ,, Ach! dat
„ ik, om 'er te blijven , zoo veel reden had als gij !" — „ Welke redenen ?" — „ De verknogtheid uwer Vrienden.
„ Maar hoe koud is dat woord , om de gevoelens uit te
„ drukken , welke eene volmaakte Vrouw, in één woord,
,, Mevrouw DE TRENVILLE, ten uwen opzigte voedt i" — Ik
weet
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weet niet te wel, met welk eene houding ik dit geheim vernam; doch hij bleef 'er niet bij ftilflaan. Ongetwijfeld had
ik een te fíaauw gevoel van de verontwaardiging, van welke
ik eenige trekken vertoonde.
Met dat alles liet ik, naa het middagmaal, mij tot deeze
boze Vrouw geleiden, welke ik bevalliger gekleed en fchooner vond, dan ik haar nog gezien had. Talrijker en leevendiger was het gezelfchap dan naar gewoonte. Men fprak
over mijn voorneemen om Parijs te verlaaten. De manieren , de begrippen, de vermaaken ten platten lande dienden
DE LA SERRE tot eene rijke bron, van fcherts. Hein onder
jonge losbollen van zijn karakter; doch Me--fieundg
VJOU v, Dr TRENVILLE nam geen deel in deezen boert,, en haare :oogen fcheenen mij te zeggen , dat mijne afweezigheid van
haar een te ernftig onderwerp was, om 'er mede te lachen.
Deels uit fpijt, deels uit f^haamte,, voelde ik eenige genegenheid om mijn vertrek uit te ftellein. De verwaandheid, welke
de voorkeuze eener beminnelijlte Vrouw mij inboezemde ,
hadt meer dan eenige andere verleiding invloed op het be.
fluit, tot heiweik ik; inij voelde overhellen.
Dezelfde lafhartigheid, die mij zonitijds den fchijn der ondeugd deedt aanneemen , deedt mij voor de deugd beeven.
Ik was op een middel bedagt om. voor EMILIA gevoelens te
verbergen, welke het voer ous; beiden zoo gelukkig zou geweest zijn , dat zij dezelve hadt hunnen ontdekken. Ik mis
haar, en hield haar yep ijne bezoeken bij_: Mevrouw-leid

onkundig . Tqt voorwendzel der verlenginge
van mijn verblijf en van, mijne veelvuldige afweezigheden
Voerde ik verfcheiden beJetleaI die ik voorgaf, in het
afdoen van de,zaake;i , mij tvevertsouwg, te zijn in den weg
gekomen. Haar .onfchuldig en <zttivet hart voedde geen wantrouwen, en was voorde jalaezi;'oltaatbaar: Niet moeilijk viel
het, zelfs voor eenen nieuweling in de kunst van bedriegen,
zoo als ik was, haare eenvoudigheid te misbruiken. Doch
des noods had ik in DE LA sERRE eenen man, die mij uit den
nood kon helpen. Den invloed, welken hij in onze vroege
jeugd op mij gehad, had, had hij in allen deelt hernomen;
en te onweerflaanbaarder was deeze meerderheid, naar, maate hij
de kunst bezit om dezelve te fchreagen door eene verbintenis, welke ik nu niet meer in íkaat was af tebreeken. Zwak
verwaandheid verbonden wij aan Mevrouw DE TREN--heidn
VILLE, immers voor zoo. veel haare f boonheid , en de listen,
om mij te verleiden , door, haar te werk gefield ,' kon bewerken.
Zoodanig was mijn toelland, wanneer zautie het bezoek
ontving van eenen Jongeling, door eenige haarer vriendinnen
uit de nabuurfchap van Santonge haar aanbevolen. Hij was
een fchilder in miniatuur, in de Hoofdfiad gekomen om in
de kunst zich , verder te bekwaatnen. EiuxLIA • met haaien
kleiDE TRENVILLE
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kleinen zuigeling, onledig, verzogt , dat hij hem wilde fchilderen in dien zaten flaat der ruste , in welken zij hem zoo
gaarne zag. De fchilder verzogt haar, het portret der moeder
bij dat des kinds te mogen voegen , en het ilaapende in haare
armen te vertoonen. Van dit ontwerp maakte zij een geheim,
met oogmerk om mij te verrasten, wanneer het fluk zou voltooid zijn. Mijne veelvuldige uithuizigheden begunfligden
haar plan, en gaven haar alzoo eene foort van vermaak. Zij
fpoorde mij aan, om mijne verkeering.niet af te breeken, en
bediende zich van de avonden , wanneer ik in gezelfchap
was, om het werk voort te zetten.
Zij nam 'er geene kennis van, wat er van mij was geworden. En terwijl zij op niets anders dan op mij en op het gefebenk, welk harre vriendfchap. voor mij beflemde, bedagt
was, verloor ik, zonder dat zij 'er aan twijfelde, alle aan
Aan eene blinde drift verfaafd,-fprakohegtin.
verbrak ik de heiligfle banden, verraadde haare trouwe, en
liet mij in alle de ftrikken verwarren , welke eene boze en
fehaamtelooze vrouw voor mij fpande. Ik verfpilde de goe.
deren, die mij niet toebehoorden, en de eigendom van mijne
vrouw en kinderen wierdt de prooi eerier troep fchraapzieke
lieden , of liever afgerigte fchurken, . die mijne zwakheid en
ligtgeloovigheid listiglijk misbruikten. Zoodanig waren de
Ílrikken, in welke DE LA SERRE en zijne genooten mij gevangen hadden. De liefde en de edelmoedigheid dienden hun ten
dekmantel. De trouweloOZe TItENVILLE hadt de loosheid vary
mij diets te manken , dat zij in meer dan één opzigt het flagtoffer was van haare verknogtheid aan mij. -Ín 't eerst wilde
zij mij de ecrfte verliezen vergoeden , welke ik in haar gezelfchap fpeelende had geleeden ; vervolgens beriep zij zich op
mijne.eere, om haar staande te houdefi,en de breuk in haare
bezittingen te stoppen. Ik putte al mijn vermogen uit, en 't
geen mijn veftrouw.en daarenboven mij verfchafte. Thans
wilde ik terugtreeden. Maar daartoe was 't nu de tijd niet
meer. Ik kon niet beftuiten, arm, en bedorven in eerre waereld te verfchijnen , in welke ik eene andere vertooning had
gemaakt. Ik ging met de wanhoop te raade. Op de landerijen , die ik niet had kunnen vervreemden. nam ilk „veld
op; en met deeze penningen ging ik fpeelen, met het vast
hefluit, om mijne goederen te herwinnen, of geweld o han
aan mijzelven te flaan. De uitkomst was zoo als ik die-den
bad moeten verwagten.
Naauwlijks had ik tijds genoeg om aan de verfchrikkelijk.
heid van mijnen toeftand te denken. . . Ik vloog na Mevrouw DE TRENVILLE. Zij ontving mij als iemant, wolken
her niet meer der moeite waardig was te bedriegen. Haare
trouweloosheid en mijn bederf troffen mij als een donderflag.
g

M4

Ik

Ike_

VADrf NICHOLAS.

Ik vierde mijner woede hat. Mijne klagten en mijne vervlockingen •wierden met ectie ondraageïijke koelbloedigheid geboord, en zonder moeite konde ik de verharding der ondeugd en de hebbelijkheid der verleidinge daarin befpeuren.
Verbijsterd verliet ik dat verderflijk huis, onkundig waarheen
mij te begeeven. Werktuigelijk richtten zich mijne fchreden
na de ftraat , in welke ik gehuisvest was. Voor de deur
gekomen, bleef ik ftaan, alsof de dood aldaar op mij wagtte
om mij aan te grijpen. Ik deed eenige fchreden voorwaarts.
. Ik ging nog al voort. . . Tweemaalen had ik den klop
zonder om aan te kloppen te kun-perduinha,
Geweldig jaagde mijn hart. . Een onbe--nebfluit.
íchrij lijke angst hieldt mijne zinnen als verftijfd ... Mijne
knieën beefden en waggelden onder mij. 't Was nacht; de
graat was donker en fiil. Ik viel ter aarde voor deeze
deur, die voor mij als een onoverkomelijke hinderpaal was
en ik riep in mijne wenfchen de gedienilige handen van eenen
nachtdief te hulpe , om een einde te maaken aan mijn leesen en aan mijne benaauwdheden. Eindelijk kwam het her-.
denken aan rMJLtn en aan mijn ongelukkig Kind op mijnen
ontroerden geest indringen ; traanen van vertederinge vloeiden
nit mijne oogen.. Ik rees op. . . . Ik klopte aan de
deur. . Ik trad na binnen. . . Zagtjes klom ik na de
kamer, alwaar EMILIA rustte. Zij diep. Bij het licht eener
nachtkaarze zag ik haar, met haar Zoontje op haaren boezem
flaapende, en 't welk met zijne handjes haar omhelsde. Oor
mijne hartverfcheurende boezemfmart l Een glim -delovr
zweefde op haare lippen ; in den flaap finaakte zij de-lach
kalmte en het geluk der onfchuld. Van nieuws voelde ik mijne
woede zich verheffen. Het tafereel haarer elende had ik voor
oogen. Ik was niet in gaat, het te verdraagen.... Een
fchrikwekkend denkbeeld rees in mij op. ... Zonder zidderen
kan ik 'er niet aan denken. ... Twee flagtoffers te doen vallen,
en vervolgens geweldige handen aan mijzelven te flaan.
Reeds was mijne hand.... Het kindje maakte zich los van
zijn moeders hals, en zijn handje raakte mijne hand. Dit
onvoorbedagt aanvatten verzagtte mijn hart. Ik weende ....
Ik beefde van mijn verfoeielijk voorneemen ; doch ik kon
niet befluiten, in eigen perfoon aan deeze ongelukkige Vrouwe verlag te doen van mijne misdaaden en derzelver rampzalige gevolgen. Ijlings verliet ik de kamer, en nam de vlugt
na een afgelegenen oord, alwaar ik, in eene geringe en onbekende herberg zijnde getreeden , eenige regels fchreef ,
in welke ik den angst mijner ziele fchilderde. Aldus gaf ik
EMILIA kennis van de verfchrikkelijkheid haars toeflands , en
van dien reeks van afzwervingen, die haar in den afgrond van
elende gevoerd hadden. Ik voegde 'er nevens, dat ik Frank..
rijk ging verlaaten , en beilooten had, derwaarts niet terug
..
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te keeres , dan nadat ik , door langduurige • en zwaare boetedoeningen, mijne zonden uitgewischt, en, door mijne werk
rampen , die ik haar had toegebragt, zou her.-zamhedn,
field hebben. Ik beval mijne Vrouw en mijnen Zoon aan de
zorge mijner Moeder, en aan de befcherming des Heniels,
welken zij nooit hadden beleedigd. Naa deezen brief, langs
een veiligen weg, te hebben verzonden, verliet ik Parijs, en
legde geduurende dien nacht eenige mijlen af. Met het aan
dag wierd ik van eenen postwagen agter--breknvad
haald; ik nam 'er plaats op; hij reedt na Brest. Ik begaf
mij derwaarts, zonder eenig plan ten aanzien van het toeko.
mende beraamd te hebben. In mijne fombere overdenkingen
was ik als begraaven. Dag en nacht vervolgde ik aldus mijnen weg , zonder te zien wat 'er rondom mij gebeurde , zonder eenig voedzel te willen gebruiken , en zonder eenige rust
te finaaken. Op den tweeden dag gevoelde ik dat ik flaauw
wierd, en toen men uit het rijdtuig tradt , viel ik zonder
eenige bewustheid op den grond. Men bragt mij te bed , en
ik bleef 'er verfcheiden dagen , koortzig en ijlhoofdig, liggen.
Een weldaadig Broeder van de Orde, tot welke ik behoor, in
het oogenblik onzer aankomfle daar bij tegenwoordig, nam de
zorge voor mij op zich ,• en paste mij op met allen ijver der
godvrugtigheid. Zoo dra hij bemerkte, dat ik in flaat was
hem te kunnen verftaan , en dat mijne zwaare raaskallingen
begonnen te bedaaren , hieldt hij met de behoeften mijner
ziele zich onledig. Hij begreep welhaast , dat geestelijke
hulp en vertroostingen voor mij nog noodzaaklijker waren,
dan de geneesmiddelen en de oppasíingen, die hij zoo rijke
mij hadt toegediend. Zoo gelukkig flaagden zijne goede-lijk
dienfien, dat ik, van tijd tot tijd , mij aan het venfler kon
begeeven om verfche lucht in te ademen. Op zekeren dag dat
ik den postwagen zag aankomen, zag ik den Schilder daar uit
treeden ,welke mijner Vrouwe was aanbevolen. Dit gezigt trof
mij, en in den flaat van zwakheid, in welken ik mij bevond,
kon ik den indruk, welken het op mij maakte, niet verduuren.
Voor dood viel ik van den Roel , op welken ik zat. Dit toeval lokte verfcheiden lieden in de kamer, en onder deeze den
jongen Schilder zelven. Men bragt mij tot mijzelven. De
eerfte beweeging, welke ik maakte, was een zein , welk ik
den Jongeling deed om te blijven. In 't eerst hadt hij moeite
om mij te herkennen. Ten laattle, wanneer hij , ondanks
mijne veranderde geiaatstrekken, zich mijns herinnerde, teekende zich de fchrik in zijne oogen; hij aarzelde ... ik hied
aan ... niet dan met moeite verkreeg ik van hein het verhaal
mijner jongl}e rampfpoeden. Mijne Vrouw en mijn Zoon waren
niet meer. De flag, welken mijn brief haar hadt roegebragt,
en haare wankele gezondheid , hadden haar Beene kragten
genoeg gelaaten om aan de droefheid wederfland te bieden.
Spoedig en doodelijk was daarvan het uitwerkzel: koorts,
ijl.
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ijlhoofdigheid en de dood. Haar Kind , welk men niet vast
baar durfde neemen, fchepte uit haare borst het doodelijk vergif. In eene der korte tusfchenpoozen , in welke haar ver
haar wierdt teruggegeeven , en zij haar naderend einde-fland
te gemoet zag, deedt zij den Schilder bij zich komen , flelde
hem het portret, door hemzelven gemaakt, ter hand, en, nu
gereed om den jongs en adem uit te blaazen , belastte zij hem ,
indien hij mij ooit ontmoette , van haarentwege dit gefchenk
der vriendfchap aan mij te overhandigen, en daar nevens te
voegen de verzekering van de edelmoedige vergiffenis, die
Zij mij verleende. Hij gaf mij dat portret in handen. Hoe ik
dit hartverfcheurend tooneel heb kunnen overleeven , weet
ik niet. Misfchien hadt de zwakke toefland, in welken mijne
ziekte mij gebragt hadt, de uitwerking, dat dezelve den invloed mijner gedagten verdoofde. Ik bezat de kragt niet om
te weenen, en mijn verlamd hart hadt flegts een flaauw ge
voel van de wreedile aanvallen. De heilige man, die mij
voor den dood hadt behoed, bragt mij in dit Klooster, 't
welk ik nimmer heb verlaaten, behalven flegts eenmaal, oma
eene bedevaart te doen na de plaats , alwaar de lijken
van mijne Vrouw en Zoon rusten. Niemant weet hier mijn
lot. Men verwondert zich over de ftrengheid mijns le,evens
en over de zwaare boetedoeningen, door welke ik voor mij.
ne voorgaande misdaaden verzoening tragt te doen. Gij a1leen zult 'er niet meer over verbaasd flaan. — Maar 't is
niet flegts door dusdanige verzoeningen , dat men den ver
kan bevredigen. Mogten mijne werken van-torndeHml
weldaadigheid en liefde mij minder misdaadig manken in
zijne oogen ! God zij geloofd! in de betragting van deeze
deugden heb ik vertroostingen gevonden, na welke ik zoo
lang gereikhalsd heb. — Reeds dunkt mij dat een hemelfche flraal van berruhartigheid het einde mijns elendigen leevens komt verlichten. De verfchijningen , die op deezen
steen , die mij ter rustplaatze dient, mij verfchrikten , zijn
minder ontrustende geworden. In den jongstvoorgaanden
nacht, dagt mij , zag ik mijne E_MILIA niet eene medelijdende
houding mij wenken; haar Kind, in de gedaante van eenen
Engel, zweefde naast haar.
Hier zweeg Vader NICHOLAS ; zijne ílem verflaauwde.
Beurtelings zag hij na den hemel en op het portret van
EMILIA. Een bloozende trek drong door zijn verbleekt
gelaat. Onbewecgelijk flond ik daar, van een heiligen eer
getroffen. De kloosterklok riep hein tot 'et Avond -biedgebed. Ilij vatte mij bij de hand. Ik kuscht de zij
ne, en befproeidc ciie met mijne •traanen. „ Mijn Zoon,"
zoo fprak hij tot mij, „ een hart als het u.ve moet het
herdenken aan mijne rampen bewaaren .... Indien de wae„ reld voor uwe fchréden de (Irikken der verleidinge fpanue,
„ indien de ondeugd door het veriokzel der vermaaken ti
„ be-
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„ bekoore, indien men u zoeke te bederven door uwe ei,, genliefde te kwetzen, door de eerwaardigfle deugden in
„ een belachelijk licht te plaatzen ... denk dan aan Vader
„ NICHOLAS ... Wees deugdzaam, wees gelukkig!"

HET UITSTEEKEND NUT DER KOEPOK- INENTING DOOR DE
STERFLIJSTEN VAN DE STAD LONDEN GESTAAFD.

Aan de Heeren Schrijvers van de Vaderland/the Letteroefeningen.
Mijne Heeren!
ontfing ik van eene vriendelijke hand het volgend
O nlangs
uittrekfel uit de Courier de Londres, Vendredi ii Janvr.
18o5 , betrekkelijk de gunflige uitwerking van de KoepokInenting in Londen. Oordeelt Gijl. dit bericht zoo belangrijk, als ik, en gefchikt om onze Landgenooten van her uit
JENNER'S Ontdekking meer en meer te over--flekndutva
tuigen, dan zult Gijl. het gewisfelijk niet afkeuren, dat ik Ui.
hetzelve in onze moedertaal mededeele, en daar voor een
plaatsje in uw Mengelwerk verzoeke: terwijl ik blijve
d. 23 Maart 1805.

*

*

Uw beftendig Lezer
F.

#

Het zigtbaar verfchil in het getal der geftorvenen aan de
kinderziekte verdient de bepaalde opmerking van elk Merkfchenvriend, en is recht gefchikt om ons het gewicht van &e
Inenting der Vaccine te doen gevoelen , als aan welke men de
vermindering daar van moet toefchrijven. Zie hier een Ta
getrokken uit de Sterflijsten van de Stad Londen, welke-fel,
geen twijfel kan overlaten opzichtelijk de gelukkige uitwerking , welke de Ontdekking van Dr. JENNER alrede hceït
daargefleld.
Ao. 1803. Getal der Doden. Ao. 1804. Getal der Doden.
Pnuarij
Januarij
120
181
ebruarij
121
Februarij
77
Maart
Maart
4-i•
95
April
April
18
61
Maij
1V1aij
33
69
Junij
29
Junij
48
Julij
so
Julij
35
Au-
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67

Augustus
September
October
November
December

152
180

totaal

n7

Augustus
September
Otober
November
December

85
64

33

50

45
So

1173

totaal 586

Deeze vermindering zal nog duidelijker blijken, als men
het oog flaat op de volgende Tafel.
Getal der geftorvenen aan de Kinderpokjes zedert 50 Janren, bereekend van zo tot zo Jaaren.
Van

1750
1760
1770
1780
1790

tot 1759
11,642 geflorven.
. . 1769
24,435 .
. . 177922,039
. . 1789
17,I2I . . . .
.. 179917,685 . . . .

totaal 1 00,922
Dit maakt nagenoeg 2018 dooden jaarlijks.

.

.

.

Men zal nu zien, hoe dit getal trapsgewijze verminderd is
zedert Ao. ,800.
In Ao. t800 geftorven 2,409.
180I . . . . I,461.
•
1 ,579•
.... 1 802 .
.... 1803 • . . . 1,173•
.... 1804 • • . •
586.
.

.
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ANEKDOTE VAN MOZART.

omtrent zijne
trenger dan men gemeenlijk denkt was
Sdat
Stukken, nog sneer misfchien dan hij in zijn gemoed wenschanderen zouden weezen. In Zijne jeugd hadt hij de SchaaMOZART

te

king uit het Serail gefchreeven. Naderhand deedt hij eene

naauwkeurige herziening van dit Werk, maakte 'er eenige
veranderingen in , haalde de pen door een groot getal regelen,
en zelfs door Benige van Zijne meest geliefde flukken. Een
zijner Vrienden betoonde, t'eenigen dage, zijn ongenoegen,
dat hij eenige plaatzen uit een der Zangftukken van deeze
Opera ligtte. „ Het is goed voor de Piano , maar niet voor het
„ Tooneel," voerde hein MOZART te gemoet; „ toen ik dat
„ fchreef, was ik 'er te veel op geheld om miizelven te
, hooren, en ik wist niet van uitfcheiden: Zonde men
dit zelfde niet aan eenige van de besten onzer hedendaagfche
Componisten kunnen verwijten, die, even als MOZART, zich
op hunne jeugd niet kunnen beroepen?

MENGEL WERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN. WEETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

KORTE OPGAVE VAN MAHOMETII'S LEERSTELLINGEN
EN GODSDIENST.

1] ebben wij, in het voorgaand Stukje onzes ]Vle;sgeiwerks, uit her aldaar aangeduide \Vcrk van
„ den Heere BUTLER , een verfla; ontleend van cie
„ aanleidende en medewerkende oorzaaken , die aan NA
HOMETH'S Godsdienstleere eenen zo verbaazenden ot„ gang garen ; die zelfde Schrijver fchenkt ons, in
„ zeer weinige woorden , eene fchets van -re iio„ zETII's Leerflellingen en Godsdienst , welke wij aan
„ het voorgaande toevoegen."
Op dezelfde wijze als het woord christendom ,ofChristenheid , gebezigd wordt tot eene algemeene benea-

ming, om die Landen aan te duiden , welke bewoond
worden door Volken , die de Godsdienstleere van CFR ISTus belijden , zo is het woord Es/am de algemeene benaamin ; der Landen, bewoond door Volken, die de
Leer van MAIIOMETH aankleeven. 't Zelve betekent
Bene volpre%te onderwerping van ziel en lichaam aan
GOD en de 'Openbaaring , welke Hij van zijnen Godlijken Wil gcgecven heeft door MAHOMETH , zijnen
Jropheet.
De Gronddag van MAHOMETH's Godsdienstleer beflaat in flegts twee Hoofdpunten : Er is niet meer daas
één GOD, en, MAHOMETII is GODS Elfgezant. — i)e
Voorfchriften van den 't7ahomethaay fchen Godsdienst bepaalen zich tot de vier volgende ; het Gebed, (voor afgegaan door Wasfchingen , als Bene noodige voorbereiding) Vasten, Aalmoesgeeven, en eene Bedevaard,
duinaal ten minffen in iemands leeven, na den Tempel
y a 1 Mecca.
1MnN
.ENG. IRc5. AVO. 5.
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MAH0111ETII'S LEERSTELLINGEN

MAHOBIETH leerde zijne aanhangers , een Dag der
Opílandinge en des Aigemcenen Oordeels te verwag.
ten. Zij gelooven, dat de Verdoemenis der Ongeloovigen ceuwigduurend zal weczeii ; dat de ftraífe geëvenredigd 'zal zijn aan de maate van hun zedelijk misdrijf
en hardnekkigheid in het verwerpen van de baarblijklijkheid van het hun voorgeftelde Eslamism; maar dat
alle Geloovigen ,door hun geloof in GOD ,en door de tusfchenkomst van MAHOMETH , verwaardigd zullen worden met, en toegelaaten in, een ecuwigduurendenGelukflaat. --- In doezen Gelukflaat maaken zij de onder
dat, daar de Volmaakten , als de Heiligen-fcheidng,
en de Martelaars, het genot zullen hebben van de volst
hoogst verflandelijk vermaak,-genltmavh
den 1lMufulmannen , in 't algemeen, een overvloed van
zinnelijke geneugten zal ten deele vallen.
De Eslam gelooven in GODS volllrekte Befluiten, en in
de Voorbéfchikking , zo van goed als kwaad; in het
beflaan der Engelen , die zij aanmerken als de Dienaars
van GODS bevelen , zuivere en fijne Geesten, die den
oorfprong uit vuur hebben.
Wijders (tellen zij vast , dat 'er , van den beginne
af, een volgreeks Propheeten beftaan hebbe; dat deeze
allen vrij waren van groote dwaalingen en grove overtreedingen ; dat zes deezer ,uitfleckendc Mannen , ADAM ,
NOACH , ABRAHAM, MOSES , JESUS ell MAHODIETH ,
trapswijze in verdienften opklimmen, en dat de volgende Heeds nieuwe ontdekkingen , van 's Hemels wege ,
aanbragt ; dat ook ieder hunner , agtereenvolgend ,
den anderen affchafte; dat veelen der Propheeten van
GOD zelven Openbaaringen in gefchrifte kroegen , die
alle verlooren zijn , uitgenomen de ,-ijf Boekéii van Mosits , de Pfhlmen , het Euangelie en de Koran. Dan
zij beweeren , dat de drie eerstgemelde deerlijk bedorven en vervalscht zijn (*) ; doch dat de laatíle doof
GOD iS ingegecven; elk woord, elke letter daarin is ongefchapen en onvergaugl jk , bellaande voor eeuwig in
het
Ç) De Heer BUTLER merkt in dit Werk elders op, „ dar.
„ MAHOMETU zijne Schriftuurlijke Gefchiedenis veel meer ontleend heeft uit de Apocriiphe Boeken en Overleveringen.
„ der 7ooden en onregtzinniee Christcneai , ten zijnen tiide
talrijk in Arabie, • dan uit de e4te Schril en, die den liïj9 , bel uitinaaken."
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het weezen der Godheid; chat GOD zelf, en diens Engel
GABRIei , den Koran overleverde aan MAHOMETII , den
iaatflen Propheet door Hem gezonden , zijn Hoogepriester in geestlijke belangen, zijn Vorst in het tijdlijIce, en die , door zichzelven, of door middel zijner
Opvolgereh, befemd is, om , door de bovennatuur
gevolglijk onwederftaanbaare kragt zijner wa--lijken
penen , de Leer van den Koran in alle Koningrijken der
Wereld voort te planten en te vestigen.
De Koran gewaagt niet van de Beliiijdenis; doch dezelve wordt volvoerd , als Bene Godlijke Instelling ,
door ABRAHAM eerst aan MAI•IOMETH geopenbaard.
Twee Plaatzen houden de .slam in eene bijzondere
hoogagting. De eene is de Tempel van Mecca, waar de
tabah, of het Vierkante Huis , gevonden wordt. Naar
dien Tempel van Mecca wendt ieder M' hoorethaan hèt
eog, wanneer hij bidt; en deeze veronderstelde befchouwing van denzelven noemen zij de Kébla. Het ander
voorwerp hunner eerbiedenisfe is de Tempel van llledsna, waar hun Propheet predikte en begraaven werd.
Zodanig zijn dc voornaamlfe Leerftellingen en Plegtigheden der M ahomethaanen ; maar het éénig noodzaaklijk Geloofsartikel , het éénigfte , 't welk eenen III,ifulman wordt afgevorderd, is het Geloof in GODS Een
Zending van MAHOtitrTH. De-heidnGoljk
woorden uitgefproken hebbende, Ik geloof in GOD , en
in MAHOMETH, GODS Afgezant, wordt dc Aankomeling
onder de GeIoovigen op- en aangenomen, als volmaakt
in den Geloove.
De Mufulmannen zien de Ongeloovigen niet veragting
en affchuwen aan; doch de Magi, als volgers van
ABRAHAM , de 'Yooden , als volgers van MosEs , en de
Christenen, als volgers van CHRISTUS , ílaan bij hun
veel hooger te boek dan de Veelgodenvercerders , de
Afgodendienaars en Godverzaakers. In tegenítelling
deezer laatstgemelden, noemen zij de Magi, de noden
en de Christenen, uit hoofde van de gefchreevene Openbaaringen , welke zij veronderfiellen dat deezen ontvangen hebben van ABRAHAM , niosES en CHRISTUS,
het Volk van de ge/chreetve 1P t.
De vroegfte Califs veroordeelden de V eelgodenvereerders, de Afgodendienaars en Godvcrzaakers , tot het
doen eener keuze tusfehen den Dood, of cie Belijdenis
van het Eslatttisnn ; maar het Yolk vast de gef !'reeve ƒVet
werd
NZ
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werd altoos vergund, of het Eslasnism te omhelzen, of
de Geweetensvrijheid te koopen door het betaalen val3
Schatting. Eerlang en ongevoelig werd de l atstgemelde keuze over 't algemeen voorgefteld aan elken
Ongeloovigen in MAHOMETH'S Leere.
De Volgers diens Mans hebben aan hunnen hoogst
Voor-_
-geërbidnPophtWerdan
zeggingen toegefchreeven. Zij willen , dat de WVonderwerken het getal van 3000 beliepen t dan het blijkt
niet, dat I AHOMETH zelf zich de Inagt , om Wonderente doen, aangemaatigd hebbe. De verbaazende en ontzettende op- en voortgang, dien hij door de kragt zijner Wapenen maakte, voerde hij aan als een blijkbaar
bewijs zijner Hemelfche Zenging; en beweerde hij, dat
niemand, dan oOD zelf, een Werk kon voortbrengen,
't geen den Koran evenaarde in grootschheid van Denk
verhevenheid van Leere, of-beldn,ifcoh
in rijkheid en fraaiheid van Taal.

RESULTAAT DER GEDAANE PROEVEN WEGENS DE
BEREIDING VAN VOEDENDE BOUILLON UIT VERSCIdE EN REEDS GEKOORTE BEENDEREN.

Door den Opper - Medicinaal - Raad
HERMIBSTäDT, te Berlijn.
Aan de Heeren Schrijvers der .fllgemeene Y.derland-.
fche Letteroejéningen.
Mijne Heeren
oen ik in een der journalen van Prof.
de 'fchoone hier nevens gaande Proeve over de be-.
T
reiding van voedende Bouillon las, door den verdienHUFELAND

flelijken HERI\znsTiiDT gedaan , kon ik niet voorbij , de-.
zelve te vertaald n , om het vernuftige , en vooral oin
het voordeelige , daar in begreepen. Te meer werd ik
hiertoe aangefpoorel door liefde voor het Mcnschdot3l.
in het algemeen , en door den thans bekrompen Finantiëelen Plaat van het Vaderland in het bijzonder, om ,
ware het mogelijk, Regenten en Regentesfen van openbaare Geftigten tot derzelver heilzaams en voordeelige
navolging op te wekken. — En dewiji uien toch wat
_raag
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traag is in liet navolgen van liet nieuwe, al is het zelfs
voordeclig, gelijk zulks voorheen het geval was met
'de Inenting der Kinderpokken , en nu ook wederom
met de nog veel voordeeligere Vaccinatie ; zo heb ik
opzettelijk hier van de proef in 't klein genomen, die
ik agter het ftuk zelve laat volgen, en welke een ieder
gemakkelijk zelf kan herhaalen ; opdat men lance dien
tveg het groote doel , onzer beftemming zo waardig,
bereiken moge.
Ik twijfel niet, Mijne Heerera ! of Gijl. zult dus ook
in uw Mengelwerk, uit die zelfde beginzels, wel eene
laats daar voor willen inruimen, en alzo medewerken , dat het fpoedig alom bij ieder Menichenvriend
bekend worde; hiermede zult Gijl. verplichten

Leid/endarn Uwen beftendigen Leezer
den IS Maart 18o5. C LEVE, ilIed. Dr.
Het magere , van de beenderen afgezonderde ,
vleesch is eene verbinding van gelei , eerre eigenaar
vezelachtige 11b--tigerkbaíof,nve
itantie, met veele waterdeelen vereenigd. Deeze beflanddeelen vindt men in het vleesch van verfcheiden
Dieren, in hoedanigheid bijna altoos deielfde, doch
in hoeveelheid zeer van elkander onderfchcidcn.
Mijne proeven, met Osfen- , Kalfs- , Schaapen- en
Varkens-vleesch genomen , hebben getoond , dat zig
in ieder pond van deeze onderfcheiden foorten de
voornoemde bellanddeelen (volgens eerre middelbaare
berekening) in de volgende evenredigheid bevinden:
u) Drooge voedende gelei en riekbaare
ftofle a 5 Lood.
b) Vlet . . . $ a ?
c) Vezelachtige fitbftautie . . . 4 14 5 --d) ti raterdecicn . . . 235 a 2Is

32Lood 32 Lood
Van deeze beftanddeelen in het vleesch is de nit we ter uitgetrokkene gelei alleen als de waare voedende
ílotfe aan te merken ; de. vleeschvezel is flechts verza^i 3

di-
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digend, en kan, om de werkzaamheid der maag te onder.
houden, door ieder ander Ingredient vcrgOed worden.
De verfche beenderen, van het vleesch, vet, zenuwen en huid gezuiverd zijnde, leveren in een pond de
volgende beflanddeelen op :
a) Drooge voedende gelei en riekbaare í1o1Te
b) Vet
c) Beenderachtige ^fublI ntie

d) Waterdeelen

.

8 a 9 Lood.
2 a 3
a6 a 15 ---

6 a 5

-

3z Lood 3a Load.
De gelei uit beenderen flaat met die uit het vleesch
getrokken volkomen gelijk , even als de beenderachtige fiibftantie zeer overeenkomftig is met de vezelachtige
zelfilandigheid uit liet vleesch; bij gevolg zijn de beenderen eigenlijk een verhard of uitgedroogd vleesch.
Beide , te weeten de beenderen zo wel als het
vleesch , onderfcheiden zig van andere dierlijke zelfftandigheden voornamelijk hierin , dat zij de voor
bevatten ; waar -noemdigartkbefo
dan ook de krachtige en verkwikkende reuk van-an
eene voedende Bouillon ,, als ook die van het gebraaden vleesch, is toe te fchrijven.
Hier door onderfcheiden zij zig ook van de beende
liet hoorn, van de zenuwen -renhtv,lsca
de huid, en van de darmen der Dieren ; in deezen
ontbreekt het vet en de riekbaare ftoffe geheel, en het
geleiichtige,'t welk zij bevatten, onderfcheidt zig van
het uit de beenderen en het vleesch verkreegene, door
een veel minder aangenaamen fmaak, en eene aan het
gewoone Lijm eigene hoedanigheid.
Uit de voornoemde befranddeelen van het vleesch en
de beenderen wordt de gelei, het vet, en de riekbaare
ftoffe, door uitkooking verkreegen; de vleeschachtige
vezelen , even als de beenderachtige, fubflantie, trekken zig integendeel meer te famen , verminderen in
hoeveelheid , en blijven , na gedaane uitkooking, geheel fmakeloos achter.
Wanneer het afkookfel van het vleesch of van de
beenderen iS koud geworden, vindt men het vet op de

op-
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Oppervlakte geflold , en de foup , kond geworden zijnde, verandert in Bene lilachtige en filijdbaare gelei.
Wordt nu verder deeze gelei tot droogwordens toe
uitgedampt, dan verkrijgt men eene drooge zelfflandigheid , welke aan cie zogenaamde Soupkockjes volkomen gelijk is , zonder bederf veele jaaren kan bewaard
worden , en , in kookend water opgelost , dadelijk
eene vloeibaare , iinakelijke en voedende vleeschfoup
oplevert.
Volgens de opgemelde en op ondervinding fteunende
bepaaling , is dus , naar Gene middelbaars evenredig
berekend , in één pond verfche beenderen twee-heid
maal zo veel droogs en voedende gelei, als in één pond
versch mager en becnderloos vleesch.
Daar nu het vleesch', zo als het gewoonlijk verkogt
wordt, ten minflen vijfentwintig pro ceuto beenderen bevat, die bij het gewoone kooken ffccht een • ge
gedeelte van hunne kracht verliezen ; o kan de-ring
evenredigheid der deden van één pond gewoon vleesch
en beenderen, te famen , op de volgende wijze bepaald
worden :
8 Lood.
a) Beenderen
.
3 ._--..
b) Gelei
3
.
C) Vet
3K --d) Vezelachtige fubftantie
I7$ -e) Waterdeelen

32 Lood.
Indien nu de gelei, als de eigenlijk voedende en krachtige zelfflandigheid , zo wel uit het gewoone met beenderen voorziene vleesch, als uit de beenderen zelf ver
wordt; dan is de hoeveelheid van de gelei uit-kregn
vleesch , in evenredigheid van die uit de beenderen
verkreegen , als 3 tot 8, of i tot 23; bij gevolg is dus
ieder pond beenderen e maal zo veel waard als i pond
vleeseb ; wanneer , namelijk, beiden , in betrekking tot
hunne voedende kracht, met elkander vergeleeken worden. Zelfs die beenderen , welke te gelijk met, het
vleesch op de gewoone wijze gekookt zijn, behouden
nog het groottic gedeelte van gelei en vet bij zig; daar
zij, volgens mijne behandeling, .ten minften, 4 zo veel
gelei en vet geeven , als verfche nog niet gekookte
beenderen ; en deeze manier om de beenderen uit
te kooken , en dezelve in hunne voedeaie zelf
4
thinN
-
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handigheid afzonderlijk te verkrijgen, is .daarbij niet
kostbaar : zelfs dan , wanneer men veriche beenderen tegen den gewoonen prijs van het vleesch
koopt , zal men hier bij altijd veel voordeel vinden.
Zo men egter in de gelegenheid is, om beenderen van
reeds gekookt of gebraden vleesch , uit groote keu
waar dezelve toch meestal als nutteloos wegge -kens,
voor een geringen prijs, b. v. voor-worpend,
fh iiver het pond , te koopen; clan zou de waarde
van liet vet, 't geen men hier uit verkrijgt, reeds alleen toereikend zijn, oni de gemaakte kosten aan brandfioffe, tijd enz. te vergoeden; waarbij dan nog komt,
dat de hier door te gelijk verkreegene foup eigenlijl .
volllrekt niets kost. v
?vlen kan dus uit de beenderen van het reeds gekookte vleesch, op de zo even genoemde onkostbaare
wijze verzameld, eene krachtig voedende Bouillon bereiden, die tot onderhoud van behoeftige Zieken, als
ook in openbaare Armen- en Godshuizen , bijna zonJee kosten -kan gebruikt worden ; en daarenboven
i-an het vet, 't welk hier bij afvalt , nog tot ftooving
van dc fpijzen gebruikt worden.
Op dusdanige. wijze, kan men ook in ieder klein buis houden dc afvallende beenderen vergaderen , en van tijd
tot ..tijd in een daar toe gefchikten toellel uitkooken,
en langs dien weg met weinig kosten krachtige foupen
bereiden, waardoor het gebruik van vleesch dus voor
een aenmerkelyk gedeelte kan verminderd worden.
Hieruit zijn ontegenzeggelijk voor groote openbaare
Gast-, Armen- en Weeshuizen wezenlijke voordeelen
te trekken. Wanneer, b. v., in een der genoemde Huizen , maandelijks twintig fluks Osfen geflagt worden ,
bedraagt dit in 't jaar 24; rekent men nu ieder derzely: n op 500 pond, zo weegen deeze t famen i2000n
pond , waar van de afvallende beenderen , ten mintien tegen z5 pro cento gerekend, 30000 pond uit
-maken.
Volgens mijne ondervinding nu zijn in ieder pond
verfche beenderen , naar eerie middelbaare berekening,
a) 8 Lood drooge gelei.
1) a lood vet.
Bij gevolg bevatten deeze -c000 pond beenderen
i) 240000 Lood of 7500 pond drooge gelei.

2) 6 oo Lood of 1875 pond yet.

Daar
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Daar nu , zo als voorheen getoond is, één pond vanz
deeze drooge gelei, als Gene voedzaamsiloífebefchouwd,
van gelijke waarde is als 8 pond vicesch; zo hebben
deeze 7500 pond drooge gelei uit beenderen even zo
veele waarde als 60000 pond vleesch; zo dat, wanneer
in 't algemeen de waarde van het vicesch tot 3 ftuivers het pond wordt gerekend, dit eerie fomme van
goon guldens zonde bedraagen. Bepaalt men verder
de waarde van het hier door te gelijk verkreegene vet
op 5 fluivers het pond , dan maakt dit voor de 1875
pond 468 guldens en 15 f uivers ; bij gevolg zal een
zodanig Huis jaarlijks een winst van 9468 guldens en
15 ftuivers verkrijgen , het geen zeker de hoog[Ie opmerking verdient.
Doch het grootfte voordeel zouden vooral de te velde
(taande Armclën en flaande en ambulante Hospitaalen van
zodanige drooge gelei uit beenderen kunnen trekken. Wanneer, namelijk, dezelve uit gelheele Beesten in voorraad
bereid wordt , kan zij gemakkelijk en zonder bederfinedegevoerd worden; waaruit dan dit voordeel vloeit, dat,
Vooreerst, aan den Soldaat in liet veld, zeer goedkoop en ten allen tijde, een krachtig , versterkend, en
zijne gezondheid onderhoudend voedzel kan bezorgd
worden ;
-Th;z tweeden, dat, bij Belegeringen, de Belegerden
hierdoor voor gebrek aan vleesch kunnen bewaard woi den • en,
Ten derden dat men aan Zieken en Gekwetffen , in
ftaande en ambulante Hospitaalen , altijd eene krachtige
foup kan toedienen.
Wanneer men de drooge gelei in de gedaante van
drooge koeken , of van de zogenaamde Soupkoekjes,
wil bereiden ; zo voegt men , vóór derzelver uitdam
verdikking, 'er eerie zekere hoeveelheid worte--pinge
len , uijen , oenige finakelijke of prikkelende inlandfche kruiden , als ook wat zout bij; en dan is dezelve , volgens mijne ondervinding , van drooge uit
vleesch bereide Bouillon in 't minst niet te onder
-ichedn.
Meer andere voordeelen , welke uit de bereiding van
eeue zodanige gelei uit beenderen kunnen getrokken
worden , zal ik bij eene andere gelegenheid aantoonen;
thans houde ik mij te vrede , derzelver voordeelen voor
het Menschdom in 't algemeen te hebben aangeweezen.
Tot
N5
,
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Tot dus verre de Heer HERMMRSTiiDT. -- Fk was
begeerig , hier van ook zelf de proef te neemen ; zie
hier dezelve. Men neeme 2 pond drooge zeer klein
gehakte beenderen , en kooke dezelven met eerie zekere
hoeveelheid waters geduurende drie Huren , tot dat 'er
g flesfen overblijven. Dit is een welfniakend oogt,
volkomen aan Bouillon gelijk. Wanneer liet koud geworden is , vindt men op de opheivlakte 6 lood vet
dat zeer finakelijk is , en tot toebereiding van groenten
kan gebruikt worden. Indien nu met deeze beenderen
te gelijk 2 pond rijst, 't welk 3 fíuivers kost , gekookt
worde , dan is dit voor drie menfchcn een zeer goede
foup , die ten minften toch wel de waarde van 12 fluvers zal hebben ? En hoe dikwils kan zulks onkostbaar gefchicden, daar toch arme zo wel als gegoede
lieden des winters vuur moeten flooken , om zig te
verwarmen.
Is nu het voordeel voor drie Individus reeds zo groot;
boe veel grooter zal het dan zijn, wanneer- dit met een
rnagcuzen toeflel , volgens den onvermoeider Iiu^.iFORD, gepaard gaat!
Nhgten deeze befpiegelingen aan het voorgefteld nuttig doel beantwoorden , en in de beoeffening van zegenrijken invloed zijn; dan , voorzeker, zonde ik mijne moeite rijkelijk beloond achten.

EENE ZINNELOOSHEID DOOR EEN GERING MIDDEL
GELUKKIG EN SPOEDIG HERSTELD.

Aan de Schrijvers der Vaderland/die Letteroefeningen..
Mijne Heren !
at geringe middelen zomtijds grote uitwerkingen
hebben , ondervindt men inzonderheid in de Medicinale Praé} ijk. Het volgende alhier onlangs voorgevallene zal zulks klaar bewijzen.
Burgerlieden hadden , ender andere kinderen • ecne
Dogter , welke met een Bediende van een Fransch Ofii.
cier trouwde, en met denzelven naar Frankrijk trok.
Da.

D
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Dan de Mau , met zijn Heer verder moetende reizen,
liet zijne Vrouw agter , die , na lange op haar Man
gewagt te hebben, eindelijk befoot, tot hare Ouders
weder te keren. Eenigen tijd t'hnis geweest zijnde ,
geraakte zij aan 't malen , het welk teil laatíle tot zin
-neloshid
oversloeg.
Een voornaam Medicus had haar intusfchen alles toegediend, dat hem, op dien tijd, in dit geval best dagt,
doch zonder een gcwenscht gevolg, en ried eindelijk
den Ouderen, om alle onnodige kosten voor te komen,
het aan den tijd over te laten.
Dan men had den Vader, als een beproefd middel,
geraden , des avonds in de blote holte van ieder voet
30 a 36 levende Daauw-pieren te legen , en die met linnen windzels tegen liet uitkruipen wel te bezorgen.
Dit wierd in 't werk geheld, en men bevond des niorgens , dat de wormen en de omwindzels geheel zwart
waren, en zoo fterk Ronken, dat men dezelven met allen fpoed moest wegmaken.
De Patiente ontwaakte geheel prefent, en heeft thans
('t is nu 14 dagen geleden) hare vorige gezondheid,
wezenstrekken en kleur, die zeer veranderd waren, geheel weder, en weet alles , wat vóór hare onpasfelijkheid gebeurd is, maar van hetgeen gedurende dezelve
is voorgevallen, kan zij zig niets herinneren.
Den volenden avond appliceerde de Vader (uit voor
zelfde middel nog eens ; doch men vond des-zorg)het
morgens de doeken en wormen (behalven dat zij dood
waren) zoo als men die had aangelegd.
De Dotor, hiervan, door eerre twede hand, onderri t, antwoordde, dat men in zoortgelijke gevallen ook
wel eens een jongen Hond aanlag. — Men zon kunnen
vragen, waarom dan dit middel door hemelden Heer, alvorens zijne Patiente op te geven , niet gei ppliccccrd
wierd ?
Ik heb de eer met de meeste agting te zijn
Mijne Heren !

Utrecht, IG Maart I9o5,

UEd. DW. Dienaar én
behendige Lezer
S. V.

ZELV.
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ZELDZAAM GENEESKUNDIG GEVAL VAN EEN
SOLDAAT.

(Byi ,fs;vijze niedeged'eld.)

Mijnheer!

H

oewel zonderlinge eng op zich zelve flaande daadzaaken , in den eerften opflag , flcgts verwondering fchijuen te moeten wekken , kan, egter, de zamenvoeging derzelven met foortgelijke verfchijnzelen
over derzelver oorzaaken en gevolgen licht verfpreiden,
en tot eenige nutte gevolgtrekkingen aanleiding geeven.
De kennis van die daadzaaken kan den weg bannen ter
verklaaringe van 't geen men zomtijds eene afwijking
van de Natuur noemt , wanneer men omtrent de nutte
oogmerken , door haar bedoeld, geen doorzigt heeft.
Zij kan de verwondering doen wijken, nevens de ave
verkeerde of gewaagde ge--rechtodlving,e
volgen , welke uit onnaauwkeurige denkbeelden omtrent
een buitengewoon voorval worden afgeleid.
Een (Fransch) Soldaat , in Holland in bezetting lig
oud 2z jaaren, en van een niet zeer flerk geflel,-gend,
levert een even treurig als moeilijk te verklaaren ge
uit.
-vaï
Op den ouderdom van zestien jaaren jadt bij eene
zwaare en langduurige krankte gehad, in gevolge van
welkte hij , langs de pisloozing , aan eene bloedvïoeijing
onderhevig- geweest is, welke, zints dien ti;d, bpilendig alle maanden wederkeerde , en hem noodzaakte ,
zeven of acht dagen het bed te houden.
De zaak zelve is onlochenbaar, zints hij in het Regiment geweest is. De, zekerfte waarneemingen zijn
daaromtrent gedaan ; en 't is eerie beweezene waar
dat dit verfchijnzcl met van buiten aankomende-heid,
oorzaaken in geen verband (raat.
Ik zal hier niet onderzoeken, of deeze bloedvloeijiiig
als Bene lastige overlaading moet befchouwd worden,
van welke de natuur zich tragt te ontdoen ; of zij liet
gevolg zij van volbloedigheid , van de terugdrij'vinge
van Gene huidziekte , van een te zittend leeven , van
het paardrijden , of van het gebruik van fcherpe pisdril,
,
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drijvende middelen, of eindelijk van eene vreemde afwijkinge of fchendinge van de algemeene wetten, aan
welke de Natuier zich onderworpen heeft - ik vergenoeg
mij met dit voorval te hebben aangekondigd, gelijk zoo
vecle andere , in de geleerde cn dierbaare gedenkfchriften, tot de gefchiedenis der kunst behoorende, opgeteekend , en ik hel het ter beoordeelinge der verlichte
verfranden , die het ten voorwerpe hunner nutte overdenkingen kunnen doen dienen. Ik nodig hen uit , om
van mij de bijzonderheden te verneemen, ten deezert
aanzien door aanhoudende waarneemiugen opgezameld ,
en die niet welvoegelijk in dit Tijdíchrift kunnen geplaatst worden.
Ik heb de eere u te groeten.

, Chirurgijn in het Elfde Regiment van Linie , Lid zeen het Geneeskundig Genootfehap te Bras/el.

BRANDIN

Bredaz,
15 Fien;. 217 I3.

á'IEUWE THERMOMETER; DOOR DEN HEER DE

LALANDE.

lnts . ierënvijftig jaaren , zegt de Heer DE LALANL/ DE , houd ik mij met het doen van waarneemingen op den Thermometer bezig , en dikmaals heb ik mij
beklaagd, dat ik in de verdeelingen de natuurlijke en weezenlijke kenmerken niet vond, die zij moeten bezitten.
Slats DREBBEL, die , in Holland , in den Jaare 163o
een Thermometer maakte, heeft men wel twintig foorten gemaakt; ik heb gedagt , 'er wel nog eerie foort te
mogen nevens voegen.
'Er zijn 'er, op welke de graaden niets van 't geert
met de natuur inftemt aankondigen; het punt van af
kookend water is een punt , welk wij-wijkn.geva
hooit zullen waarneemen. FAx1:ENHEIT heeft zich van
een volfcrekt wiliekeurigen graad van koude bediend.
REAUnzr;R heeft den afftand tusfchen liet vriespunt en
kookend water in 8o deden verdeeld; cAPIJ, het geleide
van LANTF<<:SIT volgende, in 85 deden; CELSIUS, ii
ion deden. Men weet tegenwoordig niet meer , wat
de Thermometer van REAUMUR zij. Alle getalera zijn
even onbeduidende en van grond ontbloot. De ge.
woo-.
,
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woone Thermometer wijst de graaden van warmte ,
terwijl wij zeer ílrenge koude hebben; ten tijde, waar•
3II IIORATIUS zeidc :

Matutina parure cantos jam frigora mordent:
wijst hij ons op zeer geringe graaden van koude , wan.
neer wij dezelve zeer fterk gevoelen.
Het tijdflip , waarin liet de Natuurkundigen omtrent
de fchaal van hunnen Thermometer in alles oneens zijn,
plagt mij gunflig om eenen nieuwen voor te Rellen;
en, naar mijnen dunk , worden de nadeelen door de
twee geflelde eigcnfchappen van den nieuwen Thermometer, door mij opgegeeven, weggenomen.
Ik begin, even als MICHELLI, mijne verdeeling van
de lnchtsgcteldheid, die de gemiddelde is tusfchen alle
de graaden , geduurende een reeks van jaaren waargenomen, van welke men de getalen heeft berekend : dat
is 9 graaden en een half van den gewoonen Thermometer (zie , 'ournal de Phyfiquc, 1792 , Decembre, pag.
433.) : deeze is insgelijks die der Kelders in het Obfervatorium te Parijs: zij is de natuurlijke ftaat des aardkloots. Als graaden neem ik aan de tienduizendífe
gedeelten van den kwikbol , naar liet voorbeeld van
mijnen ouden en verwaardigen Leermeester JOSEPH DE
LISLE. Het Kwikzilver heeft men aangenomen , als
zijnde de meest gefchikte zelfftandigheid , om de uitzetting door een eenpaarigen gang te •meeten. Sints
het Jaar 1738 hadt hij de maate deezer uitzettinge
gevonden. (Mem. pour fervir h l'Hift. et aux Progrei
de P4ulronornie. Saint - Petersbourg 1738.) Met hem
vervaardigde ik in den Jaare 1750 verfchciden Thermometers: wij vulden Bene buis, in liet ijs geplaatst;
naauwkeurig woogen wij de hoeveelheid , welke 'er in
kookend water uitliep , en wil vonden altoos eene once
op 66 en een half ; geevende dus 150 twee derden , de
geheele hoeveelheid Kwik op tienduizend gerekend
Zijnde. (Mem. de P4cad. 1749 ; Phil. Ti ansac`t. 1776,
pag. 377.) Deeze iso zijn de graaden van mijnen
Thermometer ; aldus zijn deeze graaden uit de Natuurkunde, dat wil zeggen, van de Natuur ontleend
en kunnen onder de Decimaal - rekening , de eenvoudigfte van allen , betrokken worden. Nog vind ik
daarin eene zeer merkwaardige verëenvoudiging , 't
geen
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geen iets begrijpelijk zal maaken . 't welk dtislang 'door
het publiek Beene beteekenis hadt. Bij voorbeeld, de
graad van warmte in Onze gewoone zomers, en de graad
van koude in onze ;gemiddelde winters , (zie Nein.
1765.) zullen beiden 3o zijn; het getal4o wijst een heeten
zomer en een firengen winter aan ; het getal 5o beantwoordt gelijkekjk aan de zwaare hette van Senegal
en aan de hevige koude van 1709, 1776 en 1788. Dit
is gemaklijk te onthouden , en geeft een onderfclieiden denkbeeld van de koude , en de warmte van een,
ongemeen faifoen , of jaar. Het getal 26 wijst de
grootffe koude en de grootíle warmte aan in 1737,
het meest eenpaarige jaar, en waarin de Thermometer
tusfchen den winter en den zomer minst afwisfelde.
Daarenboven bezit- mijne verdeeling nog liet voordeel , , dat zij de graaden de helft kleiner geeft : hier
zal men in de meeste waarneemingen niet tot ge--tlor
broken getalen de toevlugt behoeven te neemen.
Ik ben dan van oordeel , eerie methode te hebber:
gevonden , die alle voordeelen in zich vereenigt , en alle
madeelen wegneemt.
MossiJ (Quai Pelletier, No. g6.) heeft mij beloofd,
deeze nieuwe Thermometers te zullen vervaardigen, zo'o
dry, zij aangekondigd zullen worden. Ik zal 'er nevens
voegen een Tafel van vergelijkinge met den gewonnen
Thermometer , ten dienfle van hun, dié de tot hier toe
gedaane waarneemingen zullen moeten in orde brengen.
Op den 14 November laatstleden heeft meii in het
Inflitut mij tegengeworpen, dat men vaste plinten, als
kookend water en het vriespunt, moest behouden, On'getwijfeld moet men in het maakzel van den Therm'meter dezelve niet weglasten; dit erken ik; maar r;en
weet niet, hoe men die tusíchenruimte zal very delen
en hierin heb ik voorzien. Sommigen beginnen van
boven, anderen van beneden; natuurlijker en gemaklijker is het, het midden te neemen: dit heb ik a'edaa.n.
In het tellen moet men 'er wel van afwijken , dew lil mctt
lieden ten dage Too in plaats van 8o wil tellen , en kt
een niet nicer gronds heeft dan het ander.
Men heeft mij gezegd, dat liet binnenlands in g' ;
veel warmer is ; doch vermits de luchtsgeíleldlieid , : ie
wij te Parijs hebben ,de gemiddelde is tusfchen de groot fte koude en de grootíle warmte in de landen, alwaar
waarneemingen gedaan worden , is zulks genoeg om
de;
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dezelve aan te neemen als het punt van afwi jkinge vat!
onze tellinge; dit, daarenboven , is in alle landen liet
punt, alwaar men noch koude, noch hette heeft; het
voegt voor de geheele waereld.
Onvoegzaam dunkt het mij , aan te vangen van het
punt van kookend water , 't welk men nooit in eenig
land ondervindt, of van het ijspunt, 't welk men its
het grootf'e gedeelte des heelals nimmer heeft.

BEDENKINGEN OVER HET MAAKZEL EN DE HUISHOUDING DEIN VOGELEN.

'

(Naar het Engelsch.)

r is niets , in de geheele huishouding der Scheppinge , opmerkenswaardiger,, dan de wonderbaare
gefchiktheid van de gedaante en het maakzel van elk
foort van Dieren, naar de omftandigheden des leevens,
waartoe zij beltemd zijn. Het zal geen van alle nuttigheid ontbloot onderwerp weezen , deeze algemeens
tvaarneeming bijzonder op de Vogelen toe te pasfen.
De Vogels zijn van de Viervoetige Dieren onderfcheiden, door vleugels, in Rede van voorpooten, te heb
een kop, eenigerinaate fpits en in een íiieb--ben;dor
be uitloopende ; de hals is geboogen , en kan zich oprichten; het lijf is met vederen, in plaats vaal niet hair,
gedekt. De Vogels zijn vrij van den last om hunne
jongen te draagen , en de moeite van dezelve te zoogen.
De geheele ommetrek van hunne gedaante en de fchikking hunner leden zijn op de gclukkigfie en wonderbaaríle wijze gefchikt , overeenkomílig met de fnelle
beweeging in eerie dunne vloeiftofl'e , als de lubt ,
en om de nadeelen te ontgaan , waaraan zodanig een
fchepzel , in zulk een vlugt , zich blootgefteld kan
vinden.
Dierlijke hette wordt waarfchijnlijk bewaard door de
betrekkingen tusfchen het lichaam en de elec`rrieke of
galvanifclie vloeiilofe. Die vloeiflof e wordt íchielijk
van het dierlijk gestel weggevoerd , wanneer het zich
in een vogtigen of kouden dampkring bevindt. Vogels
in 't bijzonder blootgefteld loevende aan de liegt , en
door hunne beweegingen gewoon zijnde om zich bij kans
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kans zo veel mogelijk in aanraaking te Rellen tnet die
geleiders , waardoor de eletriciteit van het lichaam allerfchielijkst wordt uitgeput , zouden zij, bijkans on-der alle lugtltreeken en gefteltenisfen van den dampkring onderhevig zijn om om te komen door celie
geheele ontbecring van natuurlijke hette, indien hunne
'lichaamen de electrieke ftoffe niet veel vaster hielden
dan de lichaamen der Menfchen. Nu zijn der Vogelen
vederen en huid, en inzonderheid de olie, welke zich
verfpreidt over hunne huid en vederen , in eerie zeer
liooge maate elec`triek. Hierdoor wordt der Vogelen
natuurlijke warmte zonder vermindering bewaard , in
omftandigheden, waarin die van Menfchen en Viervoetige Dieren Gene den dood aanbrengende uitputting zou

ondergaan hebben.
Die vóór- . of vroegtijdige aandoeningen , waardoor
Zij ons menigwerf aannaaerende weersveranderingen
aankondigen , ontítaan voornaamlijk , indien niet eenigIijk, uit de veranderingen, welke fchielijk plaats grije
pen in de betrekkingen tusfchen hunne lichaamen en de
hoofdítoffe , waarin zij zich beweegen. Wij mogen
epmaaken , dat, hoe zeer de Vogels gefterkt zijn te
zodanige veranderingen , zij-genduitwrkzlsva
ogthans door dezelve zeer fterk worden aangedaan.
Hoe veel te meer zou' dit plaats vinden, indien deeze
fchepzels geen ander uitwendig bekleedzel hadden, dan
de huid of dun hair!
Onder die blootitelling aan vogtigheid , waarin de
Vogels leeven , zouden zij menigvoud gevaar loopen ,
1^adde de Natuur daar voor niet gunstrijk gezorgd, oig
leun leevenseinde te vinden, door natheid an regen,
Ineeuw, waterdampen, zelfs zonder de geheele verdelging hunner natuurlijke warmte. Tegen dit onheil zijn
zij alle meer of min gewapend ; eenigen hunner ; als
de Watervogels, in eene zeer groote maáte, door die
olieägtigheid hunner vederen, die het indringen der vogtigheid wederítaat. Op de vederen rijklijk voorzien
met dat natuurlijk fcheidmiddel, kunnen de regendrupp els zo min blijven hangen, als men water in een vat
kan doen haan boven olie. Wanneer , door de aan-houdenheid van regen en koude ; die olie in het lichaam
des Vogels geítremd wordt, dan , en ook dan alleen,
dringt dc koude in door het geheele geflel , krijgt de
jd.LI w. 1805. N0: 5,
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overhand op de kragten des Vogels, en bewerkt zie*.
te, of een oogenbliklijken dood.
In de wijze, waar op de Vogels hunne Jongen voort.
brengen, doet zich mede een treffend blijk op van die
wijsheid , waarmede de Voorzienigheid derzelver behoeften en verrigtingen gefchikt heeft naar hunnert
Rand. Waren zij leevendbaarend, hoe kwaalijk zou
den de bijzonderheden , aan de dragt eigen , voegen
aan hunne fnelle beweegingen , en aan de wijze, waar
zij hun voedzel moeten zoeken ! Maar zij leggen-op
eijeren , en het broeden, een arbeid, die het draagert
der jongen evenaart, wordt volvoerd, zonder dat zulks
de zwaarte vermeerdere , of het lichaam hindere. Zij
geeven geen melk tot het voeden van hun broedzeI; en
,het valt in 't ooge, dat de toevoeging van borften en
tepels allerongemaklijkst zou geweest zijn, voor fchepzels gelijk de Vogels, beftemd om van plaats tot plaats
te vliegen , en meestal in de lugt leeven. De tijd ,
waarin zij met het opvoeden van hunne jongen belast
zijn , is zeer kort. De wijze, waarop zij de bouw
hunne nesten zoeken, en die nesten vervaardi•.-ítofe
gen, is zeer geëvenredigd aan hunne kragten en hunne
-beftming.
In het algemeen fchrijven wij alle die werkzaamhederr
der Vogelen, die iets 2odanigs als overleg aanduiden,
aan een blind Inftinét toe, eenpaarig werkende, doclh
zonder reden of keuze. Dit is nogthans de zaak groot
lijks misgevat of verkeerd voorgefteld. Verandert de
getemde en huislijke Raat der Vogelen derzelver geäartbeid niet eenigzins op dezelfde wijze , als die der Menfehen veranderd wordt door onderwijs en befchaavingr
Pappegaaijen en Akflers leeren onze fpraak nabootzen.
Zingende Vogels neemen den zang van elkander over.
Veele Vogels , ziet men, veranderen de wijze van het
vervaardigen hunner nesten , en het zoeken van huntvoedzel, naar de verfcheidenheid van oandigheden,
en op eene wijze, geheel niet overeen te brengen met`
de blinde eenpaarigheid , volgens welke het Inftincfwerkt. Ik heb dikwijls eene goede Boerin gefproken„
die niet meer dan een half douzijn gemeene Hoenders
hadt, die gemeenzaam met haar en met haare kinderen.
leefden ; en onder deeze Hoenders nam zij zodanige werk
en chara ers, waar, als ten duidelijken b14--zamhedn
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kè íireitte van verfchil in geiiartheid, en, indien ik zd
mag fpreeken , van verfland , waar van men , op dé
beronderftelling van Infliné , geheel geen reden zou

kunnen geeven.

'Er heeft ongetwijfeld bij de Dieren in 't algemeen,
en bij de Vogels in 't bijzonder , ecne foort van vermogen plaats , om denkbeelden te vergelijken, en 'er
gevolgen uit te trekken ; fchoon hetzelve bepaald blij
dingen , die betrekking hebben tot de fterke en-veto
onmiddelijke behoeften des gevoels: Het denkbeeld
*ah een onvcrftandig navolgen , bij de mindere Die.&
ren, van dc oogmerken en algemeene werkzaamheid der
ziele , is zeker, wanneer men het in den grond beziet,
een van de ongerijmdite , welke de ijdele trots van
den Mensch hem ooit toelaat te vormen.
Laaten wij ons voor een oogenblik verbeelden t dat
ralle andere dingen, voor 't overige, blijvende, gelijk
Zij zij n) het geheele geflacht der Vogelen op eenmaa?'
geheel vernietigd werd. Hoe zouden dan zo vecle dui.
kenden en millioenen van Infecten vernield worden
welke de verflindende jagtmaaking der Vogelen nu alTeen belet, dat deeze kleine diertjes niet àlle grocijende
t,00rtbrengzels van den grond verflinden ? IIoe zouden
de zaaden van verfcheide foorten van planten over ver fcheide oorden van den aardbodem verfpreid worden à
om groei te veroorzaaken, waar grond is om gewasfeti
te teelen? Hoe veele onzer kunnen zouden lchielijk dé
beste floffe, daar toe noodig, drrvcn? Hoe doodsch,
boe naar, hoe droevig zou de dampkring,, welke ons
omringt, weezen, indien geen dier bevallige gedaan
ten, indien niets van die bevallige leevendigheid , ln^
dien geen dier welluidende toonen , welke het gevederd
choor aanheft , daar in gezien en gehoord wi-_rden ?
Misfchien is 'er geen gedeelte van de bezielde en onbezielde fchepping, 't welk zo veel heeft, als de Vo.
gels , van fchoonheid van gedaante en kleur, alsmede
bevalligheid van beweeging. Werd deeze í'oort sa
fchepzelen fpoedig vernietigd, de Natuur zou zich op
ïéns van meer dan de helft haarer bekoorelijkheden bef.
,

,

roofti vinden.

Het Vocdzel, waar van de Vogels moeten heflaati ;
is niet minder gefchikt voor derzelver natuur en Rand
in het algemeen; . Water - vogels .leeven meest vati
t'isch. be Aren; de Havik, de Sperwer, de Gier0 a

ë
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en veéle andere (laan onder den naam van Roof- vogels
bekend , dewijl zij de kleindere en zwakkere Vogelfoorten verílinden , zo wel als viervoetige en kruipende
Dieren. 'Er zijn flegts zeer weinig Vogels , die
niet min of meer op kruipende Dieren en Infehen
gazen. Veele foorten vallen flerk op graanen , vrugten, wortelen, en het zapte meelagtige van het groei
rijk.
-jend
Wat het vervaardigen der Nesten betreft, hierin levert het Vogelgeflacht ruime ftoffe voor keurige waar
leggen de eijeren in de fpleeten der-nemig.E
rotzen; andere verkiezen de toppen van boomftammen,
of de fierkfte boomtakken. Zommige van de kleinfle
foort vormen de nesten onder de bladeren van afhangende boomtakken of kreupelhout. Andere plakken ze
aan de muuren , of verkiezen kleine bedekte openingen, enz.
De Vogels , niet voorzien van tanden , gelijk de
Menfchen en Viervoetige Dieren, breeken hun voedzel,
met hunne bekken en fnavels , in kleine brokjes , en
deels maaien zij het fijn door de fpieragtige kragt der
maage , welke veel flerker is dan die der Dieren met.
tanden voorzien. Zij, die Zingvogeltjes houden, welke van het binnenfie van harde zanden leeven , hebben
in 't algemeen gedagt, dat aan dezelve eenig zand met
het zaad vermengd moest gegeeven worden , om de
fpijsverteering te bevorderen. Anderen hellen over om
te fellen, dat het zand niets doet tot de fpijsverteering
deezer Vogelen; en men heeft beweerd, dat de Vogels,
zand of fleentjes met hun voedzel inzwelgende, als zij
't zelve opzamelen, zulks blindelings doen, door mangel aan kieschheid in fmaak, noodió tot het doen van
Bene betere keuze, en niet. uit heze? van eene behoefte
hunner natuure , van de noodzaaklijkheid diens hulpmiddels , om voedzel van de ingeflokte fpijze te hebben.
Dan de Proeven, hier op genomen, inzonderheid die vara
wijlen Dr. GEORGE FORDIJCE, fchiinen volftrekt te beflisfen, dat, zonder behulp van die fteenties of dat zand,
door de Vogels veelal opgepikt, de fpijsverteering niet
lang ter bevordering van de gezondheid zou voortduwren. De uitkomf'en der Proeven , door Dr. FORDIJCE
genomen , vindt men in diens Voorleezing -over de Spijsverteering ; eene Verhandeling , die misfchien verder
gaat, om dit gedeelte van de dierlijke huishouding op
te
;
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te helderen , dan Cénig ftuk , over dit onderwerp ge
-fehrvn
De Verhuizing der Vogelen en het vermogen , 't
welk eenige bezitten , om den Winter in een ftaat van
£aap en gevoelloosheid door te brengen, hebben natuur
aanleiding gegeeven tot veel onderzoeks en befpie--lijk
gelings. Dat de ademhaaling en de uitwendige verking der zintuigen mogen opgefchort worden , terwijl
ale werkzaamheden , onvermijdelijk tot het leeven noodig , inwendig volduuren , en de dierlijke warmte bewaard blijve, in Benige Vogejfoorten , Viervoetige Dieren en andere leevende fchepzelen , is eene waarheid,
waarmede het geloof der Wijsgeeren zich eindelijk ver
heeft; íchoon de oorzaaken daarvan, en wat 'er-enigd
verder toe behoort, misfchien, tot nog toe, niet regt
begreepen worden.
Aan den anderen kant weet men, hoe veele Vogelfoorten van het Bene Land na liet andere verhuizen , wanneer de Jaarfaifoenen veranderen, en het Voedzel, meest
voor hun gefchikt, ophoudt in het eene Gewest voorhanden te weezen, en in 't andere overvloedig gevonden wordt. Dit verwekt onze verwondering , eer ter
oorzaake van onze algemeene flofheid in het waarneeuien , dan van wegen iets in de gebeurtenis zelve, .'t
welk kan fchijnen buiten den gemeengin loop der natuure
om te gaan. Het verhuizen der Vogelen van de eene
na•de andere plaats gaat zo fchielijk en gemaklijk toe,
dat het geen -voor ons Menfehen een verbaazend wijde
affland is , voor de Vogels flegts een korten tusfchenfand uitmaakt. De banden , welke de Vogels meer aan
de eene plaats dan aan Bene andere binden, beftaan alleen
in de lugtftreek , in de gelegenheid om hunne nesten
te plaatzen, in het vinden van gefchikt voedzel, in de
gelegenheid om die fchuilplaatzen te vinden , welke
noodig zijn om hun te dekken tegen de fcheurziekheid
der Roofvogclen. -- Wat kan, derhalven, natuur
dan dat Vogels , zo als , bij voorbeeld,-lijkerwzn,
de Zwaluwen , wanneer zij Naare Jongen gebroed en
zo verre gevoed hebben , dat zij het ouderlijk nest kun
wanneer zij eene fchaarschheid ontdek -nevrlat,
dat voedzel , 't welk haar herwaards lokte ,-kenva
en de lugtsgefteldheid die zagtheid derft , welke haar
behaagt , de wijk na een ander Land neemen? Wanneer de Vogels de lugtsgefteldheid, waarin zij zich be0 3
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vir:de:I , niet kunnen ver .•°:czgen , of te dier plaatze
geen leevensoïiderhond Vi den , eIl nogthans beent' andere weeten . welke niet hunne natuur en leevens-

Wijze overeen%omt , werwaards zij zich heen kunnen
begeeven , ftcmt liet met de orde der m tuure volmaakt.
overeen , dat zij, om voort te loeven , ecnigen tijd ii
geen ílaat van gevoeiloozen heap doorbrengen.
De Vogels, weeten wij, zijn langleevend. Des Arends verjongen is , door de ziafpeeling daar op in
de I [cilige hladeren, een 1preekvvoord geworden. Papgiefa?aijen heel men gekend , die meer dan vijiig jaa^
ren bereikten. Duiven loeven, in menigte, meer dan
twintig jearen. Een Goudvink bragt meer dan drieën
kooi door. Een Gans vol-tvain-jrez
duurt Ben e geheele eeuw. En men zegt , dat de
Zwaan , indien hens geen ongeval beloope , 't welk
zijn loeven verkort, driehonderd jaaren kan tellen.
Alle deeze bijzonderhed gin, het Vogelgeflacht betref
tends verkondigen de wviisheid des Scheppers in liet
-
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tnaakzel en de huishouding der Vogelen , en fpreiden
tien toone de gefchiktheid, waarmede Ilij derzelver ver
neigingen overcenkoniflig gemaakt heeft met-mogens
de algemeene orde izt zijne Werken.

WA9RNEEMING OVER IIET LICHT , 'T GLVk -N i
GLIMWORM VAN ZICH GEEFT.

(Ontleend Uit PALEY'S Natural Theology.)
r en aanziens van het Licht , affiraalende van dou
Staart des Gllmwarrns , fchijnen de Natuur- en In,
keen-kenners , in twee bijzonderheden , overeen te
jt°mmen: vooreerst, dat het Phosphoriek is; ten ander
ten , dat het dient om het Mannetje aan te lokken .
Wat des te onderzoeken overblijft , is de bijzonderheld y of 'er iets , in de Natuurlijke Historie van dit
Diertje, zich opdoet, 't welk eene voorzorge van dient
aart , voor den Glimworm , noodzaaklijker maakt , data
voor andere Infec`Icn. — Die bijzonderheid fchijnt getogt te moeten worden in liet groot verfchil , 't welk
zich opdoet tusfchen het Mannetje en Wijfje ; welk
verf ehil groots- i-, dan zich vertoont bij eenig ander
f000rt
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Soort in de dierlijke wereld. De Glimworm is een
Wijfjes Rups; het Mannetje is een Vlieg, vlug, in
vergelijking klein, in het voorkomen ongelijk aan het
Wijfje, waarfchijnlijk ook zo ongelijk in leevenswij2e en hebbelijkheden, als in uitwendig maakzel. Hieruit ontflaat dit zonderlinge. Het Mannetje kan zich
niet in de lugt opheffen, om het Wijfje te ontmoeten.
De gevleugelde zwerfíler fchuwt den grond. Het
paar zou dus nimmer zamenkomen , indien deeze lichtende toorts het vlug en vliegend Mannetje niet geleid
-deto
zijn zittend Wijfje.
In dit geval zien wij de werking der Natuur die ,l:-r
Kunst als voorkomen. Een gewigtig ftuk in de Scheidkunde is het maaken van Phosphorus ; en men acht
het een' vernuftigen vond , dat men het licht van den
Phosphorus de plaats van ander licht doet bekleeden.
— Dit zelfde gefchiedt in het lichaam van den Glim
corm. De Phosphorus is niet alleen gemaakt, maar
ook aangeftoken , en in ílaat om een beftendig en behaaglijk licht van zich te geeven , ter bereiking van
het hier boven opgegeeven einde, 't welk ik voor het
Benig waare van deezo zonderlinge befchikking der Na.
tuur houde.
-

IERICHTEN WEGENS HET BOOTS -HOL, FINGAL'S
GROT EN DE HANGENDE PIJLHAREN OP HET
EILAND SAFFA.

(Ontleend uit Mejuffrouw MURRAIJ, of Kenfngton,
panion and ufeful Guide to the Beauties in the Western Highlands of Scotland an in the Hebrides.
Vol. II. 1803.)

„M

ejufrouw MURRAIJ , door eene fterke geestdrift
aangefpoord, om de zeldzaam- en fchoonheden
der Natuure op te fpeuren , heeft , in de westlijke
„ fireeken der Hooglanden van Schotland, de toonee„ len bezogt , die zo zeer .gefchikt waren om haare
,, weetgierigheid voldoening te verfchaffen, en zich,
„ bij die nafpeuringen , begeeven op plaatzen , waar
„ de moedigften der Mannen zich niet gaarne zouden
„ vervoegen. Zij bezit de gave der $efchrijvinge bij
,, zit04
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„ uitf'eekenheid. Een en ander zal blijken uit het geen
wij thans onzen Leezeren, overeenkomflig met het
, opfehrift deezcs Artikels , mededeelen ; naardemaal
„ de bewondering en verbaasdheid der fchoóne Reizig, lier ten hocgften toppunt klom , op het gezigt van
„ Fingal's Grot en de Pijlaaren op het Eiland Safa;
, een Eiland , 't welk niet bezogt werd door Dr.
, JOHNSON; fehoon hij 'er digt bij heeften ging, o.p zij.,. nen tocht van UI-va tot 1-ona. ' De aandagt van het
,, algemeen werd eerst op deeze zonderlinge vertoonin„ gen in de Natuur gevestigd door een bericht , desaangaande gegecven door Sir JOSEPH BANKS , ill
Mr, m' NANT's Tour."

Naa dat wij (fchrijft Mejuffrouw MURRAIJ) het puntvan Go netra omgezeild waren, liep liet getij ons tegen,
en de wind flak eenigermaate op, 't.welk aan de roei-.
jers een zwaaren arbeid veroorzaakte; doch, toen wij
op Safa kwamen , werd het í1i1. De zee lag zo. vlak
als een fpiegel , en wij deeden ons best om de boot
nabij aan ítrand te brengen, fteeds den weg noemende
tnsíchen ontelbaare kleine rotzen, van Safa afgefchei.den, en aan den westkant van het Eiland liggende. E1ke vordering, welke de boot maakte, kreegen wij nieuwe wonderen in 't oog.
Aan den noordwesthoek des Eilands rijst , tot ecne
groote hoogte , een Voorgebergte bijkans rechtflandig
uit de zee tot den top. De voet van dit Voorgebergte
is ruw en ongeregeld, misfch en tot meer dan de halve
hoogte. Ter plaatze waar de oneffenheden der rotzen
ophouden , rusten daar op de fchoonfle en geregeldule
pijlaaren, in een hollen halven cirkel; en ware het niet
ter oorzaake van de verbaazende uitgef}rektheid en
grootte, men zou tot de gedagten komen , dat de bekwaamfte werkmeester, die immer beflondt, de uiterfte
poo ging van menschlijke , ja van meer dan menschlijke
kunst, daar aan te koste gelegd hadt.
Van deeze fchoone hollé cirkel van pijlaaren voortgaande, nam ik fpleeten en holten waar, en rechtftandige rotzen in groote- verfcheidenheid ; doch wanneer
ik kwam tot het gezigt van de zeer geregelde pijlaaren
en het hoogti verwelfzel over de- groote hQlten en fplee-.
tekn1
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ten, was ik geheel opgetoogen. -- Verbeeld u, indien gij kunt, een oneindig getal van , zo 't fchijnt,
kleine pijlaaren , in allerlei richtingen, tot eene verbaazende hoogte, zamen geworpen, Bene gelijkvormigheid
hebbende met den arbeid der bouwkunitenaaren in den
mcesterlijkf} en ífijl , en ten hoogsten verfraaid door de
verfchiilende kleuren, door tijd en weder daar aan toegevoegd, zamenftellende een ongeregelde en voortloopende facade tot heerlijke gewelven , van welke afhangen rechtflandige , digte en effene pijlaaren, in de
gedaante van prismas ; eenige rustende op ruwe cn ongeregelde hoopen bafalten, door de zee befpoeld; terwijl andere, op de hoeken geknot , van voorheen gebede pijlaaren, flompen waren, welker bovenfle gele
zich afgefcheiden hebben van den grooten hoop-dinge
pijlaaren, die het Eiland vormen.
Men zegt dat het Boots -hol veel wijder is dan dat van
Fingal; doch men kent het eerfte weinig: eene onkunde , veroorzaakt door het ingebeeld of het weezenlijk
gevaar om 'er in te gaan, De mond daarvan is verre
van treffend of fraai te weezen; de gedaante heeft iets
van een fchuurdeur; maar het verwelfzel of de buiten
dak , rustende op rechtflandige prismas ,-kantvhe
met de zamenvoeging van de pijlaaren, gefchikt in Bene
naauwfuitende gedaante langs dat gedeelte van Saija,
is boven alle befchrijving fraai, en zelfs , Indien zulks
mogelijk is, fraaijer dan de uitwendige gedeelten van
Fi,agals Grot : maar het treffende gezigt daar van gaat
verlooren voor allen , die Sajfa aan de zuidoostzijde
naderen , en wordt geheel niet 'gezien , wanneer de
bootslieden zich de moeite niet willen geeven om westwaards op te roeijen.
't Geen zeer zeldzaam is, en Bene zeer zonderlinge
fchoonhcid geeft aan liet zuidlijk gedeelte van
befaat hier in , dat, van den aanvange van het c- cot
ge^velfzel tot de westzijde daarvan, tot digt bij de landingplaats voor het vee aan de oostzijde, geen geval
los daar heen liggend fink van rots of puin van-lenof
eenigerlei aart zich opdoet.
Ik voelde mij bijkans geheel vermeesterd door ver
genoegen op het gezigt der gedeelten-basdhcien
rondsom den buitenkant van het Boots -hol, en ik fond
in eene faille verwondering bij elk op elkander volgend
Voorwerp , 't geen mijn oog ontmoette , tot ik kwam
aju:
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aan den ingang van Fingal's Grot , welken ik niet be-.
merkte voor dat ik 'er nabij was, veroorzaakt (daar wij
zeer digt bij het ftrand heen roeiden) door een rondagtig uitstek van de fchoonite digt op elkander (taande
prismas, afdaalende van een allerheerlijkst verwelfzel
van kleine pijlaaren, in allerlei richtingen, (verfraaid,
gelijk voorheen gemeld is, door de fineltendfte tinten.
de uitwerkzels van tijd en weder) tot een vast en ruw
grondftuk van bafalten.
Wanneer ik den mond des hols inzag, deedt 't geen
ik kon zien van den binnenkant, en 't geen zich aan mijn
oog van den buitenkant opdeedt, wij het bloed in elken ader beeven; dan, toen ik 'er mij in begaf, ver.
gat ik de wereld, met al wat 'er in is. De Almagt der
Godheid vervulde mijnen geheelen geest. Ik zonk weg
in verwondering, in dankbaarheid en lofzegging. Mijn
zenuwgeífel was zo gefpannen, dat het minfle geluid
mij deedt beeven. Nooit zal ik vergeeten , welke ver
gewaarwordingen het zien van-hevn.mlfc
Fingal's Grot mij inboezemde. -- Door de groote werken der Natuure werd mijne ziel dikwijls opgewekt tot aanbidding van den grooten Maaker; maar
St;]a veroorzaakte de hoogfle vervoering van ern{lige
gewaarwordingen, welke ik ooit gevoelde, of immer
zal kunnen gevoelen , zo lang ik in dit lichaam woone!
Toen ik ter plaatze kwam, Chasnfhei-grit geheeten ,
flond ik verfteld over andere pijlaaren, de zeldzaamfte
van alle natuurvoortbrengzelen, ooit door mij bezig
Zijn de lange overhangende pijlaaren. Ik ging-tigd.'
de kreek over aan den mond des hols , en zette mij neder op zwaare uitpuilende prismas , horizontaal liggen
een vasten hoop , verre heen in zee ftrekkende,-dein
Tegenover de plaats, waar ik nederzat , (over de klei..
ne kreek) hingen zwaare prism as, gekromd , in de ge..
daante van een cirkelboog , aan de zijde des Eilands
neder, van den top, tot de .Rompen bij den mond van
Chainfhel-grot. Deeze uitgehoolde pijlaaren vertoonen aan
derzelver hoeken geledingen , volkomen gelijk aan de
rechtstandige in Fin al's Grot, en leveren eene vertoo.
hrijving mijne vermogens te boving op; welker belc
ven gaat.
Gezeten op de horizontaal liggende pijlaaren, deed ik
mijn middagmaal. Nooit zal ik weder een dergelijke eet zaal aantreffen, of ik moest het geluk hebben om Safa ailder-
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smaal te bezoeken. Naa het houden, van den maal.
tijd, welken ik, naar den geest gefproken , alleronthaale}tdst mag heeten,ving ik mijn verder opfpeurendert
tocht aan over de horizontaal liggende pijlaaren, wel ]te zich vertoonen als zo veele kielen van zwaare oor
klomp verleend , en als metzel.-logfchepn,i
werk zamengevoegd. Al klauterende over eenige hori•
zontaale , hangende en overeind Gaande pijlaaren, bereikte ik eindelijk de vlakte op den top des Eilands.
Deeze vlakte haalt omtrent eene en drie vierde mijl , ets
heeft eene dunne laag• van aarde over de groote grot.
ten. Dan aan de noordzijde van het Eiland is eene
weide , zeer gefchikt voor rundvee en fchaapen. Hier
kunnen tusfchen de veertig en vijftig fchaapen te weiden gaan van O tober tot Junij , en jong rundvee voor
bet overig gedeelte des jaars , mits mets het gras ééne
maand tijd tot groeijen geeve. Zeldzaam at ik zult
fchaapenvleesch, als 't geen gegroeid was in deeze weide van Safa. Dit Eiland wordt, ter beweidinge, ver-.
huurd voor veertien Ponden St. itt 't jaar. Safa is
een gedeelte van een landgoed, eertijds behoorende aan
MACQUARRIE, hoofd van de Macquarrses, en, als het
eens van eigenaar verandert , wordt het teffens verkogt
met het Eiland Ulva. De tegenwoordige Heer deezer
Eilanden is RANALD M'DONALD,, Esq. uit den Huize
Van Boisdale, wiens ziel en fmaak ten vollen in Raat
,zijn om dit juweel op den rechten prijs te fchatten,
welks gelijk, naar allen fchijn, nergens op den aardbodem gevonden hordt. Welk een genoegen moet het
fchenken, Heer van • Safa te weezen
De eerfte keer, dat ik mij op Safa bevond, zag ilk
'er Ilegts eenige weinige Schaapen en Herten: de laatst.
gemelden op de hoogte volgden onze boot , terwijl
wij beneden aan den voet heenen roeiden, en, wanneer
wij aan Fingats Grot kwamen , keeken zij na ons vau
de verfchriklijke hoogte.
Zo ras ik den top van dit Eiland beklom, maakte ik
}nijp weg na de plaats , waar ik de Herten onlangs zag;
doch vreesagtiger dan zij , en fchroomende duizelig te
gullen worden , ging ik vlak voor over leggen , en
kroop, in dien Rand, voorwaards , tot dat ik mijn
hoofd flak over den kant van het verwelfzel, uit den
boog van de Grot voortkomende. De rotzen aan den
utpnd der Grot? welke zich , toen ik mij daar bij be
vond,
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vond , als zwaare klompen vertoonden , feheenen ni
kleine uitftekken op den Oceaan.
Ten Jaare i8oi werd een der Hertebeesten zo wild,
dat het bijna een man doodde ; te deezer oorzaake
fchoot men 't zelve. De twee andere hadden de gewoonte, om de boots, die van het Eiland afvoeren,
te volgen ; maar, gelijk men veronderf'elt , dit uitgeleide te ver voortgezet hebbende, kwamen zij , bij het
wederkeeren , om. Radde het wild Hertebeest het
in 't hoofd gekreegen om mij op de hoornen te neemen , terwijl ik op den grond uitge{trekt lag , met
mijn hoofd over Final's Hol , en mij overgewipt ,
welk een zonderlingen dood zou ik gehad hebben ! Men
heeft, zints dien tijd, Geiten , in ílede van de Herten, na Safa gezonden ; beesten, veel géfchikter friar
den aart en overeenkomfliger met de grootte van het
Eiland.
Safa rijst allerwegen rechttlandig uit de zee op,-uitgenomen bij eene - kreek, aan de oostzijde, het Eiland
inloopende; te deezer plaatze komen weinig reizigers.
Iffier brengt men het vee, om te graazen , aan land ,
en liet is de meest befchutte plaats rondsom het Eiland.
Van den top van Fingafs Grot wandelde ik na de
westzijde, zo nabij aan den kant der fleilten als ik
met mogelijkheid kon, en liep dwars over de holte bij
de vee -landingplaats; en, het halfronde voorgebergte,
eerst door mij vermeld , bereikt hebbende, zat ik neder op het gras , 't welk de toppen van die fchoone
-pijlaaren bedekt. Dewijl deeze grond de grootffe hoogte is op Safa, verkreeg ik (daar het een heldere dag
was) een Panorama-gezigt op de omliggende Eilanden,
en zag de uitgeftrektheid van den Atlantifchen Oceaan
na America, zo verre het oog kon reiken.
Eene zeer mogelijke fchielijke verandering- van weêr
kwam in mijnen geest niet op, en gelukkig greep dezelve geen plaats, fchoon vaak op Safa voorvallende;
anderzins zou ik mij in een zeer ongelukkigen flaat bevonden hebben , geheel ongedekt , geheel onbefchut,
tot gezelfchap niemand -bij mij hebbende dan vier roeiers , wier taal ik niet verflond, en een jongen, die
mij tot tolk diende. Geen hut is op het Eiland , geen
hol, waarin ik mij, bij een form, zou hebben durven
waagen. Ik zou mij , in zulk een geval, met geduld
snoeten onderwerpen aan mijn lot , en , Met LEAR ,
,
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de Elementen hebben mogen aanfpreeken : „ Stort op
,, snij uit uwe verfchriklijke vermaakneeming ; hier Raat
„ uw naaf!" of, in mijn geval, „ eene onbefcherm„ de zwakke Vrouw."
Van het westlijkst voorgebergte toog ik na de hoogte van de noordlijkfte deden des Eilands, waar Bene
wel met goed water gevonden wordt , alsmede eene
lek met mosch begroeid; noodwendigheden , door de
oorzienigheid daargefteld , opdat 'er een mensch zou
kunnen beflaan , als hij moeds genoeg bezat om 'er
zijn verblijf te neemen. Twee jaaren geleden beftonden twee herders zulks
en bouwden 'er twee
hutten ; doch hun verveelde welhaast het leeven in
Iet woeden der elementen ; zij tongen heen , en de
hut, voor 't vee gebouwd, ftortte in.

v
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n den voorleden Jaare eenige Bedenkingen over de waar
IStaaten
duurzaamheid van de Republiek der I ereenigde-fchijnlke
van America mededeelende ,hebben wij
7

gefproken van
de vergrooting dier Staaten , door den afftand . van Louifranit
aan dezelve (*) ; een afftaiid, welke dit gedeelte der Nieuwe
iVereld een voorwerp van zeer veel aanbelangs doet worden
in het oog der Staatkunde. Het zal onzen Leezeren, zo wij
hoopen, niet ongevallig weezen, de flantkundige Lotgevallen deezer Landitreeke in een kort begrip bijeengebragt te
vinden, gelijk wij dezelve hier mededeelen.
JUAN PONCE DE LEON, die zich een grooten naam verwor
ven hadt door het vermeesteren van Porto Rico, rustte, ten
jaare 1512, drie Schepen uit, tot eene Reis ter meerdere
Landontdekking. De voornarme beweegreden, welke hem
tot deeze onderneeming aandreef , was in de daad vreemd;
de hoop, naamlijk, om eene zekere Bron te ontdekken, die
de Inboorelingen van Porto Rico vertelden dat gevrinden wierd
op een der Lucaiio- Eilanden, en die het wonderbaar vermogen bezat, om allen , die 'er uit dronken . te doen verjongen.
Hij deed de Lucaiio- en Ba!iama- Eilanden aan , en dronk uit
elke bron, welke hij vondt; doch vondt 'er geene, welker
water de kragt hadt om den blos der jeugd op zijne ingeval lene kaaken te doen wederkeeren. Welhaast daar op ontdekte
11ij Florida, zo door hem genaamd, om dat hij 'er op Palmj
,

zon(*) Bie ons Mengelwerk voor z8Q4, bl. 365.

.DS 101-MAAMSTI STAA1r5H'ERtgTS$J3iWGEN

rondag kwam, of ter oorzanke dat her tand zfthr,zffybiijïi

en lustig opdeedt. Doch de Inboorelingen wilden heer hei

landen niet gedoogen; en hij vondt zich genoodzaakt, zijne
romaneske opfpeuring vari de leeven-verjongende Bron te
skaaken. Hij keerde na Pane Rico wedera, waar hij den. laat=
ffen tol der Natuure betaalde.
FERDINAND DE SOTO, die onder pIZAItRo gediend hadt, en
teeltleed geworden was met het Gouverneurfchap van Cuba, zeilde, in den Jaare 1539 , met eene ilerke Zeemagt uit
de Havana, en, op de kust van Florida landende, voer d'e
meeste rivieren over, die zich in de Golf van Mexka ontt
lasten In 1541 bereikte hij de Rivier Misfiftppi, en flevende
Verder westwaards op. Nan verfcheide landontdekkingen.,
overleedt hij in den Jaare 15q.a. Hij liet het Bevelhebber=
€chap over aan LODEWIJK MASCOSO. Deeze Bevelhebber poog
de te land zuidwestwaards na Mexico te trekken ; doch , naa
het ontmoeten van veele hinderpaalen , flaakte hij deeze
onderneeming. Hij bereikte in 't einde Beene der groote Ri.
vieren, door DE SOTO ontdekt , en kwam, naa het uitfiaa*
van veelvuldige moeilijkheden, met zijn afgemat én gedund
Leger aan zee, ten jasre I54¢.
Men kan eenigzins een verflag vinden van de ontdekkin•
gen door FERDINAND DE SOTO , in eene Gefchiedenis van
Florida, opgefteld door WILLIAM ROBERTS , of in het Spaansch
door GARCILASSO DE VEGA. Dit was eene vrugtlooze onder+
rieeming der Spanjaarden. Het eenige, 't geen zij 'er door
verwierven, was de weinig beduidende eer, dat zij de eert
Ontdekkers van de Rivier Misfrfippi waren. Niettegenffannde
zij, hunne: ontdekkingen en vermeesteringen op de omliggende
kusten uitttrekten , die de Mexicaan/the Zee befpoelde , naderden zij die groote Rivier nier, noch zetten her betteeden
voort van het pad, hun geopend door den onderneemendert
geest van DE SOTO.
Het was onder de Regeering van LODEWIJK DEN XIV, zo
vrugtbaar in Mannen , die grootfche plans van heerschzegt vormden , en onder het opzigt van den beroemden .! Tinister der Zeezaaken COLBERT , dat een nieuwe geest van
werkzaamheid, ten aanziene van den Handel en Zeevnard, d0
Fran/then bezielde. Waren de plans, geduurende de regeer
ring van dien Monarch gevormd , en door diens Opvolgers
omhelsd, zo gelukkig als groot geweest, beide de Wereld.
ronden zouden 'er de uitwerking van gevoeld hebben. doch
zij vonden veelvuldige en fierke wederftreeving.
Geen Volk heeft de Franfchen geëvenaard in de kunst vaalt
Volkplantingen aan te leggen. De Fran/cite Staatsdienaars,
geholpen door de magtige en fchrandere Societeit der Yefu ten, namen de toevlugt tot alles, wat kon ftrekken om de
wijdst afgelegene en woeste Volre te v.ereenigen tot. eene
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teriendlijke gemeenfci:ap met hunne Handelaareu , gevoegd
bij den o naflaatenden ijver der Zendelingen , die alles te werk
fielden, wat (trekken kon om de ketens van onderwerping
wel vast te maaken , en alle de zwervende Stammen der 4mericaanen aan het Fransch beftuur te hegten.
De geest van Volkplantingen aan te leggen, die eenige jaaren als geflaapen hadt, begon, met het einde der Zestiende
Eeuwe, weder wakker te worden. Van den Jaare 1598 tot
1670 werden verfcheide Reistochten ondernomen na dat gedeelte van dmerica., thans Nieuw Schotland geheeten, en de
Vastigheden van 4cadia en Quebec werden aangelegd; en
firekten deeze ten grondflage van de magi, welke de Framfchen in Canada verkreegen. --- Het land kreeg den naam
van Nieuw Frankrijk. Eerie nieuwe Handelmaatfchappij werd
'er opgericht, onder het beftuur van den Cardinaal DE Rs.
CHELIEU , om den koophandel te drijven en de inwendige belangen te handhaaven.
Nieuw Frankrijk hadt jaaren lang in volkrijkheid en flerkte
toegenomen, toen, in den Jaare r67o, onder het Gouvernement
van den Graaf nE FRONTENAC en het toevoorzigt van den Heer
TALON , eenige Franfohen het onderflonden om de ontdekkingen
westwaards uit te ftrekken. Zij vernamen uit de Inboorelingen, dat 'er, ten westen, eene. groote Rivier lag, door cenigen Michafipp en door anderen Misfifsppi, geheeten, en die,
waar dezelve zich ook mogt ontlasten, noord- noch oost
liep. Uit dit berigt maakten zij op , dat die Rivier-wards
Buidwaards firoomde, en zich ontlastte in de Golf van Mexico,
of, eene wending westwaards neemende , in de Zuidzee dens
uitgang hadt.
De Heer TALON, begrijpende, welke voordeelen zouden
kunnen ontf'caan uit het bevaaren deezer Riviere, befloot,
eer hij na Frankrijk wederkeerde , zekerheid te verkrijgen van
een zo aangelegen. fiuk. Hij; zandt, ten dien einde, Vader
mtARQUETTE. af', een, Yefuit±, die als Zendeling door Canada
gereisd hadt , en een Burger van QFrebec, JOLIJET geheezen,
m des ontdekkingen te doen.
Van de zuidwest-baai van het Meir Michignan zeilden zij
ele Rivier Des Resnards tot omtrent den oorfprong op; toen
deeze Rivier verlaatende , gingen zij , eenige dagen voors
getrokken ziinde , fcheep op de Rivier Quisconfing, en, hun
koers westwaards aanzettende, bevonden zij zich , op den
17 Junij 1673 , aan de Misfifrppi , op omtrent 42 0 . Ii Noorder Breedte. Zich aan den llroom overgeevende, voeren zij
dezelve af tot den 23" N. Br. in het land der Akasnfas. Maar,
bevindende dat hun leeftocht begon te ontbreeken, en dat zij
te zwak in getal waren, om de gevaaren in een onbekend
land te gemoet te treeden, beflooten 'zij weder te keeren,
wiet egter vr dat, zij. zich eerst verzekerd hadden,. dat deer
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ze Rivier zich ontlastte in de Golf van Mexico. Vader
onder de Miamis, en JOLIJET keerde weder
na Quebec. De dood van den eerstgemelden, en het wederkeeren van TALON na Frankrijk, belette de voortzetting van
die ontdekking voor eenigen tijd.
ROBERT CAVELIER, Heer DE LA SALLE , in de fchool der
^efuiten opgekweekt , was een man van een flout en onder
heemvol chara &er: hij ontwierp het plan om na epan of
China te vaaren , door van Canada noord- of westwaards te
flevenen ; en , fchoon ontbloot van .alle middelen tot zo groot
eene onderneeming, was zijn geest geheel van dit plan doordrongen, toen de wederkomst van JOLIJET te Montreal, met
het verhaal der ontdekking van de 111isfrfippi , zijne aandagt geheel innam: Hij toog na Frankrijk, waar hij , door de voor.
naamfle Perfoonen van het Hof, met veel betoons van welgevallen ontvangen werd , die zijn plan goedkeurden. Na
Onebec wedergekeerd, ving hij zijne reis aan, een Fort te
Niagara aanleggende. — In het Jaar 1682 voer hij de Rivierlllinois af,, kwam in Februarij des zelfden jaars in de lWisfi•
Tippi, en bereikte den mond den 9 April. -- In den naam
van LODEWIJK DEN XIV bezit genomen hebbende van dat
aangelegen gewest, met de gewoone plegtigheden, vereischt
om het Bezitregt des Franfchen Monarchs te verzekeren ,
keerde hij , de Misfijippi en de hijnois weder opvaarende,
na Canada, en van daar na Frankrijk, om verflag te doen
van zijnen reistocht.
Te Rochelle werd, ten Jaare 1684, eene kleine Vloot uïtge•
rust. LA SALLE begaf zich fcheep, met oogmerk om den
mond van de Misffippi i n de . Golf van Mexico te vinden.
Misleid door den loop en 't geweld van de firoom, voeren
zij de Mis iftppi voorbij , en zeilden omtrent honderd mijlen
verder westwaards op, waar zij aan land kwamen , en een
Fort aan de Rivier St. Bernard bouwden. Naa veelvuldige
lotgevallen en het uitflaan van de grootfle moeilijkheden,
vermeerderd door gereezene gefchillen onder de Tochtgenoo•
ten, werden LA SALLE en diens Neef door drie verraaderlijke
Mannen vermoord.
De aandagt van Frankrijk vestigde zich , met den Jaare 1699,
weder op Loutfana. De Graaf DE PONTECHARTRAIN, toen
Minister der Zeezaaken, zondt twee Oorlogfchepen , onder het bevel van den Marquis DE CHATEAU MORAUD en den
Heer IBERVILLE , derwaards. Zij kwamen , in Januarij
1699, aan de kust van Florida. IBERVILLE landde op het
Eiland Dauphine, in de baai van Biloxi, tusfchen de Rivieren de Mobile en de Mis/ifippi. Hij voer voort na de Mi.cfn
fippi, en zeilde de Rivier tot een, grooten afftand op, waar
hij een brief ontving uit handen van een Indiaansch Op_.
MARQUETTE bleef

<

perhoofd, gefchreeveu door een van LA $ALLE'£ Tochtgenoo.
ten.
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ten. De waarheid van dc ontdekking gier .Rftiere hier door,
tot zijne groote blijdfchap, bevestigd gevonden hebbende,
keerde hij na dc baai van Biióxi terug, waar hij verflondt,
dat eene Engelfc /ic Korvette aan den mond der Riviere ge
terug te keeren, gedreigd-westa,nophbvl'
hadt, met grooter magt te zullen wederkomen. — Dit berigt deedt hem befluiten, zich van de Bezitneeming des Hee ren DE LA SALLE te verzekeren. I-lij bouwde daarom
Bene kleine Sterkte op den oever der Riviere, waar op
hij vier flukken kanon plaatfle. Te deezer plaatze vondt
hij zich, op eene aangenaame wijze, verrast door de aankomst van den Heer TARTS, Reisgenoot van DE LA SALLE,
met omtrent twintig Canadiers , die te vooren onder de Illireis gewoond hadden. Het Fort voltooid hebbende , voet
hij de Rivier op tot aan de Matches , waar hij het plan vormde
tot het aanleggen van eene nieuwe Stad, Rofalia geheeten
ter eere van de GraVinne DE PONTECHARTRAIN,
De Vastigheid op het Eiland Dauphine werd door een Fn,gelfchen Kruisfer, in den Jaare 1710 , verbrand. In dit zelf
de jaar fchonk LODEWIJK DE XIV, bij opene brieven, den
uitgebreiden Handel van Louifiana aan den 'Heer CROZAT i
Voor den tijd van zestien jaaren, en den eigendom van alle
de mijnen en delf(ioffen , welke hij mogt ontdekken. -CROZAT beraamde een nieuwen Regeeringsvorm voor de
Volkplanting;,doch hij ontmoettte zo veele zwaarigheden en
teleurf#ellingen , dat hij , in den Jaare 1717, de ontvangene
opene brieven den Koning wedergaf.
Ten deezen tijde werd liet welbekende Plan van Handel op
de Misfifippi ontworpen door den betaamden LAW. Een Handel- compagnie zou, onder het opzigt van dien Ontwerpmtc+
ker, hand grijpen. Omtrent liet einde van dat zelfde jaar lag
men de gro ndslagen der nieuwe Stad Orlcaiis: — Het verdient opmerking, welke romaneske hoope dit fchoone Land,
in elk deel van deszelfs lotgevallen, heeft ingeboezemd, van
de verjongende bron„ zo vuurig gezogt door DE LEON, tot
de wilde plans van LAW.
Het Land ten Oosten van de Rivier gelegen, en nu begres^+
pen onder den naam van het Grondgebied van de Misfrjippi,
is misfchien , wat den grond, de Iugtsgefleltenisfe en voort
betreft, de fchoonfte plek gronds in America. —:-brengzls
Het Land, door de Franfchen, onder' den naam van Louifiana,
bezeten, werd ten Zuiden bepaald door de Golf van Mexicoi
ten Noorden door Canada', en , zo ten Oosten als ten Westen , is het van grooter uitgeftrektheid dan de Vereenigde
Staat en. De werkzaamheid, het beleid en de fchranderheid,
waarmede de Franfchen beftendig hun plan van uitbreiding
voortgezet hebben , weet elk. In den Jaare 1152 hadden
zij, ten naastenbij ; een keten van Forten, you 1Nieuw Qrleaias
MENG. 180,;. NO. 54, 9 kok
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tot giiebec,. voltooid, waar door de Engelfche Volkplantingert
zouden ingeflooten geweest zijn , en bepaald tot het Land
aan deezé zijde van de 111eganij-Bergen. — Dan deezë
wijdiirekkende bedoelingen werden verijdeld door GroOt-Brit
tapje, in den Oorlog des Jaars 1756, wanneer PITT het Huï#
van Bourbon vernederde:
Bij het Vredesverdrag van Parijs, in 1763 , tusfchen GróofBriteanje, Frankrijk en Spanje, werden alle de Bezittingeit
in Canada en dat gedeelte van Loiiifiana , 't welk ten Oosterf
van de Misjfippi ligt, de Floridas influitende, aan Groot-Brit
ttínje afgeflaan: Frankrijk behieldt Nieuw 0r•leans, en h'et Eiland, waarop die Stad gebouwd is; welke, met dat gedeelte
van Louifrana, 't welk ten Westen van de Misfifppi ligt, zijl
Door het Vredesverdrag van 1783 zijn de
aan Spanje gaf.
17oridas weder aan 3^anje gekomen.
—

DE VOORNAAMSTE BIJZONDERHEDEN , BETREFFENDE HET
EILAND DOMINICA.

e Nieuwsbladen van den dag vermelden , dat een Franck
D
Vlootdeel, van Rochafort in zee gefl.oken, den- 19 valt,
Sprokkelmaand deezes jaars te Martinique was aangekomen.
Korten tijd daar naa ftevenden drie Fran/the Schepen na Do-.
anínica; een Eiland, in 't bezit der Engelfcken, tusfchen de
Fran/die Eilanden Guadeloupe en Martiniqne gelegen. De
Vlootelingen Ondernamen eene Landing, en kreegen bij ver drag de Stad Rofeau in handen. De Engel/ie Bevelhebber
des Eilands nam de wijk na het Fort Prins Rupert. --- Eene
Gebeurtenis, die van de gewigtigfte gevolgen kan weezent,
en, in Groot-Brittanje bekend geworden, aldaar zeer groote
aandoeningen verwekte , dewijl , behalves liet vrij zekere verlies deezes Eilands, ook andere Eilanden der Engel/é,'zen, in
dien oord , veeg than. Figcnaartig wordt de aarniagt derwaards getrokken, en verlangt men meer van dit Eiland, dan
den blooten naam, te weeten. Om aan deezen weetlust;
te voldoen, door middel onzes Mengelwerks, floegen wij ver-.
feheide Schrijvers naa; doch ons kwamen bij de meestelt
zeer korte en gebrekkige berigten voor. In 't einde raad

,

pleegden wij het voor Aardrijks- Zeevaard- en iiandelkundigen
onmisbaar Werk, getiteld: Burgerlijke en Bandelkundige Ge fchiedenis vaan de Engel/the Volkplantingen in de West-Indiën,
door BRIJAN EDWARDS , in zes Deelen , ten jasre 1794-1799,

bij den Boekhandelaar A. LOOSJES PT., te I aarlean, in 't licht
gegeeven. — Gelijk die Schrijver zeldzaam den Raadpieeger
omtrent eenige bitzonderheid,in diens kundigen Maas vak vallen
de,,
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ce, verlegen 1a^t ; zo vonden wij ook daar voldoening. I-Ii€
betuigt, zijne meeste waarneemingen, dit Eiland betreffen•
de, an het Werk van Mr. ATWOOD verfchuldigd te zijn. Wij
twijfelen niet, of een uittrekzel daar van , met eenige uitlaa.
tingen, en in onze wijze- van- voordragt ingekleed, zal on
,

ze Leezers vergenoegen.

De groote Landontdekker CIIRISTOPHORUS coLOMnvs onr.
dekte dit Eiland op den derden van Slachtmaand des Jaars
1 493. Dewijl op Zondag die ontdekking voorviel, ga cík
LUMBUS aan dit Eiland den naam van Dominica.
Iiet heeft, met andere Eilanden in dien hoek der Wereld
het lot ondergaan , dat de oorfpronglijke Inwoonders meest
Zijn. uitgedelgd. Slegts twintig of dertig Gezinnen van de.
oude Inboorelingen, of Gnreïben, beftaan 'er nog. Deezgix
worden befchreeven als een zeer í1íl en onfchadelijk volk, dat
Zijn eigen taal fpreekt, en een weinig Fransch; doch geeft
hunner verflaat •het Fn,elsck. Deeze Caraïhen zijn, volgens
een berigt onlangs gegeeven, van eerie heldere koperkleur,
Hebben lange, gladde, zwarte hairen ; hunne perfoonen zïji
kort, kloek en welgemaakt; doch zij misvormen hunne aarsezigten , door inde k'itidsetilieid de voorhoofden it te druk.
en. Zij leeven voornaamlijk van de Vischvangst, zo op de
rivieren als op de zeeën , en door het Vogervangen lu d^
bosírhen. In deeze beide weeten zij hunne pijlen en boogert
met Bene wonderbaare vlugheid te gebruiken. Men zegt,
dat zij den kleinilen Vogel , op een grooten affiand, met
hunne pijlen weeten te dooden , of een Visch , op eene tai
merklijke diepte, in zee weeten te doorfchieteii. Zij beton..
nen zich ook zeer ervanren in het maaken -van keurig gewerk
te manden of korven van (Silk=grasf) Zij..grits, of de bladeren
en bast van boomen.
De Burgerlijke Gefchiedenis van Dominica Is vódt den jare
1 759 van' geen betekenis. Ten deezen ja-are kwam her aait.
Groot Brittanje , en het werd naderhand aan de Britjcht
Kroon verzekerd, door den Vrede , in Sprokkelmaand des
laars 1763 , te Parijs geflooten.
Tot dien tijd toe was Dominica als een onzijdig Eiland,
aangemerkt; dan desniettegenílaande hadden 'er veele Frane
fc/xe Or_derdaanen Koflijplantadien en andere Vastigheden in
verfcheide deelen van het Land. Zij werden in hunne eigen.
dommen beveiligd, onder voorwaarde van den Eed van vena
knogtheid aan zijne Brioche Majefleit, en liet betaalen eener
kleine fomme van Landhuur. De overige bebouwbaare gronk
den moesten verkogt worden door Gelastigden , ten die
einde benoemd; over tiie5 minder dau de h1 it
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des Eilands bevattende, werd bij verkoop befchikt, in very
deelingen van honderd Acres ; deeze bragten ruim. 312,092
Ponden Sterlings op.
Het blijkt niet, dat de koopen, door Pritfche Onderdaanek
gedaan , aan de verwagting beantwoord hebben: want de
,Franfche Inwoonders van Dominica zijn nog talrijker dan de
Engel/die, en bezitten de beste Koffijplantadien op het Ei
welk voortbrengzel, tot dus verre, het belangrijkile-land;
bevonden is. Zij verfchillen maar weinig in Zeden , Gebruiken en Godsdienst van de Inwoonders der andere Fran/the
Eilanden in de LYest- Indië;;. Hunne Priesters zijn, dus verre,
door de Opperhoofden te Martinique gekoozen ; zij agten zich
aan het Gouvernement van dat Eiland onderworpen, en aan
de Wetten van hunne eigene Natie.
Bij het begin van den hooploozen en verwoestender oorlog
tusfchen Groot-Brittanje en de Volkplantingen diens Rijks in
Noorddmerica, wrs het Eiland Dominica in eenen bloeien den ílaat. De haven van Rofeau , door eene Aéte van het
Parlement voor eene Vrij-haven verklaard, werd door de Koop
meeste deelen der vreemde LJ'est-Isa--vardijfchepn.
dim zo wel als America bezogt. De Franjchen en Spanjaar
kogten 'er zeer veele Negers, ook groote hoeveelheden-den
van Engel/the Koopmanfchappen en Manufaétuuren , welke
voornaamlijk betaald werden in ftaaven Goud, Indigo en Katoen, benevens Muilezels en Hoornvee; zaaken van de eerlie
noodzaakli^kheid voor den Planter (*).
Dus werd :Dominica, fchoon op zichzelve niet zo vrugr.
baar, als Benige andere Eilanden van kleiner uitgebreidheid ,
in deszelfs nabuurfchap gelegen, zeer fpoedig, eene Volkplanting van zeer veel wanbelang; doch het ontbrak dezelve
ongelukkig aan die befcherming , welke alleen bezittingen
duurzaam en van waardij kan doen zijn.
Den zodanigen , die zich de mazende woede herinneren,
waarmede alle vermogens en middelen van Groot-Brittanje be.
fleed werden aan , en aangewend tot het te onderbrengen van
America, zal de volkomene verwaarloozing, welke aan den
dag gelegd werd , door het toenmaalig Miniflerie, omtrent
dit, en andere Engel/die Eilanden in de JVest-Indiën , misfchien geene floffe van verwondering zijn; doch men zal het
daarna naauwlijks gelooven , dat al de geregelde gewapende
IVianfchap, gefchikt tot befcherming van Dominica, bellondt
uit zes Officieren en vierënnegentig Gemeenen! — Dit fchande-

(*) Rofeau is nog eene Vrij-haven; maar de bepaalingen en regelingen van ac laatfte Afte zijn zo f reeg , dat vreemdelingen geen aan
hebben, om zich derwaarda te begeeven, en zij merken,-enodig
sedert eenige der laatfee befagneemin>jen, de wet aan als een Lrr k»p7 hu» te bedema. Tpw it»a.
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lelijk verzuim was te aanmerklijker, daar dit Eiland , om
deszelfs plaatslijke ligging, tusfchen Martinique en Guadeloupe, het best gefchikt is van alle de Bezittingen van GrootBrittanje, in dat gedeelte der Wereld, om aan hetzelve de
beheerfching der Caraïbifcke Zee te verzekeren. Eenige weinige Qorlogfchepen, in Prins Ruperts Baai geplaatst, zouden
daadlijk allen handel van de Fran/the Vastigheden met elkander zodanig beletten , dat 'er geen een (chip zou kunnen voor.
bijgaan, of het zou in de mogelijkheid zijn om genomen te
worden door fchepen, kruisfende op de hoogte vale die Baai
en 14,fwaards van het Eiland. Dit werd in de daad ontdekt;
doch toen het te laat was (*)
,Het is waarfchijnlijk, dat dit , nevens de toeneemende
vóorfpoed der Volkplanting , en de misdaadige onopletrenheid
van het Brit/the Miniflerie voor derzelver veiligheid, reeds
de aandagt van het Fran/eke Gouvernement getrokken , en tot
vermeestering des Eilands uitgelokt hadden ; doch men verzekerde , dat veele Inwoonders der Volkplantinge, die Onderdaazien van Frankrijk geweest waren, . niet fchroomden , bij den
eerften aanblik van begonnen vijandlijkheden in Europa, in het
jaar 1778 , tot een aanval van Martinique hunne Landgenoo.
ten uit te noodigen. Het zou niet gemaklijk vallen, hier van
bewijs te geeven; doch het is zeker, dat hun volgend gedrag
te veel reden gaf tot zulk een vermoeden.
In Herfstmaand des gelnelden jaars, dus luidt het verhaal
der toenmaalige vermeestering des Eilands (t) , kwam eene
Fran/the krijgsmagt , beflaande uit een Schip van veertig
(lukken, drie Fregatten, en omtrent dertig zeilen van gewapende Sloepen en Schoonders, omtrent tweeduizend man ge.
regelde troupen aan boord hebbende , en een losbandige
hoop van Vrijwilligers, omtrent de helft van dat getal, op
de hoogte van het Eiland, onder bevel van den Marquis DE
BOUILL1 , Gouverneur van Martinique en Generaal van tie
Fran/the Loefwaardfche West-Indifche Eilanden. -- Een gédeelte des Krijgsvolk9 , terflond daar naa , zonder tegenkanting 'geland zijnde, gingen de Franfchen voort met het Fort
Chashacrou aan te vallen, zijnde het hoofdpunt van verdeediging des Eilands, en waar op een Detachement geregelde
troepen in bezetting lag. Deeze Sterkte was gebouwd op
een rots, omtrent driehonderd,voeten rechtilandig in de hoogte, aan drie zijden door de zee omringd, en werd voor zo
itërk gehouden, dat men veronderilelde, dat eenige weinige
bon-

(*) Men keere dit om; van hoe veel aanbelangs wordt dan Dominica
reet voor de Franfchen!
(t) Wij verkiezen deeze vermeestering in 't breede te vermelden,
om de tegenwoordige , wanneer des omftandiger berigten inkomen,
daarmede te kunnen vergelijken.
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honderd man, wel van voorraad voorzien , het tegen verd
fchei«e duizenden zou kunnen .uithouden. — Groot was
daarom de . verwondering der Engel/dien in de Stad roferau ,
vernegménde van de Fim fcbe kleurlingen, derwaards iieett
vlugtenrie, dat liet Fort zicI., zonder iegenfland, hadt overbeevgn; naaar, Igoe vreemd" het ícheèn, het bleek. nadernd het geval te zijn, dat "'.Éenige ,1'i•4,nfche. inyvoonders
^i ch , cpn ge weinige nag! en .von te vooren, in dat Fort haddm veeeten in te dringen, en dat zij, de weinige Soldaaten,
tje ,op 1}unneu post árcn , nm t +lc.l;en drank Lefchonketz
gemaakt, jiehbende , het ïianon hadden weeten te yernagcáen.
De Franfchen zich dus meester ziencle van het Fort C%zas/gcro, ontfcheepten hun geheele magi, omtrent den middag,
en begonnen hunne marsch na de Stad, die door het Fort 11'7elville.
en door andere -Batterijen verdedigd werd ;.doch ongelukkig
waren. deeze Batterijen kwalijk voorzien en !legt bemand. Het
geheele: getal der kriigsbendep beliep niet boven de honderd:
Want mu aar -weinigen der Frvszfehe ingezetenen vonden het
geraaden zich bijeen te voegen .en van hun , die nog opkwamenmaakten zich verfcheidéa weder zoek, en kwamen
niet weder -voor den dag,. dan nan dat het Eiland zich hadt
gvergegeeven.

A

,

De kleine magt , egter, die dus zamengekoinen. was, gedroeg zich met dien moed en da pperheid, die reden gaf om
zich te beklaagen , dat zij uier beter onderíieund \garen gewordeil. IDriemaalen werd 4e vijand pit het Fort .Loubiere
vérdreevgn , ,waarvan hij zich bij zijnen aantocht meester

bad£ gemaakt, en tweemaalen werden de vlaggen , die zij
4áar opgeheesfen hadden, weggefchooten. I-Jun algemeens
Cómtnisfaris en Qlntrenc veertig van hunne Soldaaten weren gedood,, en DE BOU1L .j 9ntkpirain het ten paauwen noode,
daar zijn zwaard hein van de zijde gefchooten werd.
Doch dapperheid kan niet baaten tegen zulk Bene over°magt. want toen kort da ,rnaa omtrent tweeduizend Fr•anfchen
de hoogten boven Rofenu in bezit genomen hadden , bepaalde
deeze laatfle onillandigheid het noodlot des Eilands. • De
dapperheid .der Ingezetenen , egter , bedong voor rich zeer
eerlijke punten van verdrag. Behalven dat huil toegeftaaiX
werd oni met alle krijgseer uit te trekken , werd hun ook
vergund , hun burgerlijk beftuur te behouden , alsmede de
Vrije oefening van hunnen Godsdienst, Wetten, Gebruiken,
en ingevoerde fchikkingen ;, het beftuur der Regtsoefening
bleef ook in de handen der zelfde perfoonen, die daarmede
toen bekleed waren. Eindelijk werd hun het onbelemmerd
gebruik van hunne bezittingen toegeftaan, van welk een aart
zij waren, daar zich dit beding wel uitdruklijk mede uittt ekte tot de afweezig zijnde Eigenaars.
Of, novtiL^, dus zijne zeepral voltooid hebbende, vertrok
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brok tja lïar'tin/gae, laatende den Marquis DUCTIEILLEAU Op-perbevelhebber van Dominica, wiens gedrag, tlaande de vier
jearen, welke hij zich op dit Eiland outhieldt, gezegd wordt
gruwzaam onderdrukkend en dwinglandisch , omtrent de En.
gelfchen althans, geweest te zijn Ç).
De Inwoonders van Dominica, onder die overheerfching,
Welke het gemaakte verdrag in veele opzigten van kragt beroofde , zugtende , ontvingen geen biifland van buiten. Hun
handel was geheel afgebroken , en wel zodanig , dat het
Eiland, ftaande vijf jaaren en drie maanden , welken tijd hetzelve in de Inagt der Pranfcheu was , door geene fchepen van
rnkriil zelve bezogt werd , en dat 'er geen uitvoer was
pa dat Koningrijk; maar een gedeelte daarvan werd op onzijdige bcdeins na het Ilollandsch Eiland St. Eu/Jat/us gezonden, vC r dat het door den Admiraal RODNEIJ genomen werd,
en van daar uitgevoerd na Ezzgelarid, met de grootfle kosten
en tot nadeel der eigenaaren. — Een ander deel van hunne
voortbr ngzelen werd in Hollandfclie fchepen , ten dien einde
in Engeland gehuurd , na Rotterdam afgevaardigd, en, naa
dat de oorlog met de Ilolla.z,!ers was uitgebroken , werd
hetzelve, onder Keizerlijke vlag , na Ofende gezonden, en
de Zuiker daar verkogt voor van zes tot acht Pond St. het
oxho.ofd.
Deeze opeengehoopte ongelukken eindigden in het volilrekt
bederf van verfcheide Planters ; niet minder dan dertig Zuikerplantadien werden, ingevolge daarvan, door de Eigenaars
verleaten. Dan , in Louwmaand des laars 1733 , werd Donaiaiica aan de Engelfchen hergeeven. Bij deeze wedergave werden de Inwoonders herfleld in het vol genot hunner vroegere
voorregten, onder eene Burgerlijke Regeering, gelijk aan die
der andere Engeifche Volkplantingen in de West -Inriin. De
Gouverneur heeft, behalven de voordeelen , welke hij vau
den Tol trekt , eene jaarlijkfche Bezolding van 1200 Ponden St.
Het Eiland Dominica, welks hoofdilotgevalien wij dusverre
aentlipten , bevat 136,436 Acres land, en is verdeeld in tien
Parochien. De Stad Rofeau is tegenwoordig de Hoofdflad,
gelegen in de P.nochie van St. George, omtrent eenëntwintig
Esz,el%clzc mijlen van Prins Rrzperts Baai. Dezelve ligt op
een' 1audpunt, aan de Z. \V. zijde van net Eiland. Rofeau is
omtrent eene halve mijl lang , van Cliarlotteville tot de Rreast rivier, en meestal een vierde mijl in de breedte; doch
op zommige plaatzen minder , en van eene zeer onregelmaa( 4 ) EDWARDS voert eene menigte van ftaalen aan, en brengt hem
onder hevige verdenking van brandilichting der Stad Rofeau, bij wel ke Soo huizen verteerd werden, en de fehade aan Ikoopwaaren en eigen
tweemaal honderd duizend Ponden Sterlings begroot wordt.-domenp
P 1.

216

DE VOORNAAMSTE BIJZONDERHEDEN

matige gedaante, 'Er (laan niet meer dan vijfhonderd hulp
Zen, behalven die door Negers bewoond worden, Men tel.
de 'er vóór de gemelde bemagtiging der Franfciien omtrent
dujzend.
Dominica is negenëntwintig mijlen lang; de breedte mag op
zestien mijlen gefield worden. Het Eiland heeft veele hooge en ruime bergen, waar tusfchen fchoone valeijen; in 't al.
gemeen doet he zich vrugtbaar op. Verfcheide bergen zijn
nog onuitgedoofde Volkans , die dikwerf groote hoeveelheden
van zwavel ontlasten. Uit deeze bergen fpringen ook bronnen van heet water , waarvan men wil, dat zommige van
groot nut zijn in de ziekten deezer Gewesten, Op Benige
plaatzen, zegt men, dat het water warm genoeg is om een el
te doen ítollen. — In de bosfchen zijn ontelbaar e zwermen
rijen, die groote hoeveelheden van wasch en honig voortbrengen, beide in deugd aan de beste van Ewapa gelijk. De
iiijeii zijn ook volkomen van dezelfde foort als die in Euro,
pa, en moeten derwaards zijn overgebragt , dewijl de oor.
f pronglljke West-Indifche L ije van de Europrfche in verfchei-.
cie opzigten verfchilt,
Dominica is wel doorwaterd ; men telt meer dan dertig
kleine rivieren,op het Eiland, behalven een aantal :droompjes .
De grond is , in het binnenfte gedeelte van het land , een ligt
bruin kleurige molm , en fchijnt van de bergen afgefpoeld.
Omtrent de Zeekust en in veele Valeien is het een diepe zwarte
en rijke oorfpronglijke aarde, en fchijnt zeer gefchikt tot de
voortteeling van alle JVest-Zndiféke voortbrengzelen, De on-s
derfte bedding is een geele of íteenagtige klei, op andere plaatzen een harde grond , maar op de meeste zeer fleenagtig.
Te vreezen is hét, dat de hoeveelheid vrugtb.aar land maar
In eene zeer kleine evenredigheid tot het geheel flaat; wordende "er niet meer dan vijftig Zuikerplantadien tegenwoordig
bebouwd; en het is berekend, dat deeze vijftig Plantadien.
het eene jaar door het ander, jaarlijks niet meer dan 3000
Oxhoofden Zuiker opleveren., T 'et is zeker eene zeer kleine
hoeveelheid van dat Artikel voor een zo uitgeftrekt Eiland,
Qf zelfs voor het getal der Zuikerplantadien , welke thans
bebouwd werden , wanneer men elft op honderd Acres Zuiierriet rekent,
Kofiij fchijnt beter , dan Zuiker , aan de oogmerken te
beantwoorden; zijnde 'er niet meer dan tweehonderd Koílijplantadien op Dominica, die, in goede jaaren, drie miliioen
honden hebben opgeleverd.
Een klein gedeelte der Landen is ook gebruikt tot deze
aanbouw van Cacao , Indigo en Gengber ; dan het is. te
denken, dat de meeste deezer Artikelen , zo wel ala de Katoer„ die Onder de uitgevoerde Waaren vervat zijn , uit de bezit.
tjngdR van vrecmLic Steaten in Zuid,,Airleri.ca komen - en op
-
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Dosninica , uit hoofde van het Porto Franco , worden ingevoerd.
Het getal der blanke Inwoonders van allerlei foort en
,garen beloopt , volgens de laatfle lijsten aan het Gouvernement, in 1788 , 1236, van vrije Negers 45, en van Slaaven 14,967.

DE EERSTE SILHOUETTE..

de vroegfile rijden , toen Korinthe , verre verwijderd van den
Inluister,
welken het federt heeft bereikt, nog Ephirus heette,

leefde in die Stad een Pottebakker, DIBUTADES genaamd. In
groot aanzien was DIBUTADES bij zijne medeburgers, als zijnde de Pottebakkerij bij de aloude Grieken in groote agting.
Niet alleen hadt men aan die kunst de vaten van dagelijksch
gebruik te .dankén ,' aan welke de maatigheid en de eenvour
dighei.d der zeden eene, grooter waarde hegtten; maar men
was ook aan haar het vaatwerk verfchuldigd, waar van men
in godsdienilige plegtigheden zich bediende : ook leverde
dezelve de Lijkurnen , welke toenmaals voor even heilig als de
offervaten gehouden wierden. Daarenboven kon de Kunfl:enaar
op: ale verdienfie des Ambagtsmans geene inbreuk maaken r
want de Schilder- en Beeldhouwkunde waren in Griekenland
nog niet in gebruik. De beelden der Goden waren eenvoudig niets anders dan eerie kolom, een vierkante ileen of piramide, op welke op zijn meest niets anders dan de naam der
Godheid gefchreeven ftondt, die men vereren wilde. Voor
laatere tijden was ook de ontdekking van het Korinthisch koper
gefpaard, naderhand zoo vermaard.
DisIUTADES verwierf den hoogsten rang in zijn beroep, door
een zekerbn kunstfmaak, welken hij in zijne werkftukken met
eene groote handigheid in de vervaardiging wist zamen ter
paaren. Altvat uit zijne handen kwam, onderfcheidde zich
door de bevalligheid der fatfoenen; en de roode kleur, door
hem uitgevonden, gaf 'er veel fieraads aan.
Zelden gebeurt het,. dat eene natuurlijke begaafdheid, die
zich tot eene kunst verheft, niet met eenige eigenliefde des
handwerkmans gepaard gaat; DIBUTADES was 'er niet vrij van.
Hij fehatte zijn beroep boven alle andere ; en indien alle
zijne medeburgers, zelfs de aanzienlijkIten, om de hand van
zijne Dogter verzogt hadden, zou his dezelve aan geen anderen dan aan den bekwaamften Pottebakker gefchonken
hebben,
Zijne Dogter, de fehoone PHILEA, ontdekte haares Vaders
oogmerken; doch zij moest 'er twee maanden vroeger van
os'.
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nulc'errigt geweest zijn. Toen zij dezelve vernam, hadt zij
reeds te dikmaais in de fchoone Dogen van AIUJS'roN geleéz.c n,
die bij ongeluk geen Pottebakker was; te dikmaals hadt
zij zich : Jclaoone .'TIILEA! haten zegr;en , en 't was haar niet
langer mogelijk, haarcn iRms rov te vergecten. B ij wijlen zogt
zij zich te vertroosten met de gedagte, dat haar Vader haar
te lief badt, om haar een huwelijk tegen haaren zin te doen
aangaan;_zouitijds herinnerde zij zich ook 'net leedweezen de
laatfle woorden haarer ftervende Moeder : „ Maa!: uwes Va„ ders dagen gelukkig!" -Dan felreide zij; cjoch de Liefde
fluisterde haar in,- dat haar laatge inval de beste was , en dat
een Vader, zoo tederhartig als cie haare ; , ilimmer haar aatz
zijne grilligheid zou opofferen.
Doch 't geen de fehoone PHILEA 't mees: gerust flelde , { vas
3?acres minnaars rijkdom. Hij was de ZOOn vu AGATi0CLES,
ten bekwaam Scheepstimmerman , en die, in deeze kunst,
as-en als PIBUTADES in de Pottebakkerij ,- alle Zijne beroepsgenneten overtrof. Wijd en zijd. was zijne verulaardlieid ver
welke Kw-ihithe van een fcheidt;-fpreidovtwZç.j,
e!n de moeite, welke hij, te -verkrijginge-v n dien naam , ziel
b dr gegeeven , was rijkelijk beloond. Welk Vader zou niet
Benen Schoonzoon als ARisro.N met vermaak hebben aangenomen!
Geen aanlokkelijkheids , innusíchen , bezaten alle deeze voor deelen in 't oog van DtsLTlDES. Sints lang, zonder dat zijne
kxtr,EA het vermoedde , hadt hij haare liefde ontdekt t
zoo bezwaarlijk valt het voor een jong meisje, 't welk verheld is, zulks voor hein, die het befpiedt, lang verholen te
houden ! Ook verraadde zich PHILEA bij wijlen , 't zij doop, een
peinzendgelaat, 't zij door eene zucht, waarnaa zij van een
sjlingfelien fchrik wierdt bevangen, of door afgetrokkene eg
verkeerde antwoorden, die, genoeg waren om haaren Vader wegens haare drift vermoeden te doen opvatten. Hij ver
zich bij de Zoogmoeder zijner Dogter: deeze goede-voegd
%rouw, het als vrugtloos en zelfs als gevaarlijk aanziende,
Je zaak verborgen te houden, openbaarde alles aan D1ttuTelIES , zonder de geringfle bijzonderheid te verzwijgen.
DinuTADES kende ARISTON, en hadt agting voor hein; zelfs
laadt hij dikmaals bij PHILEA tot zijnen lof gefproken; maar
hij wilde niet tot Schoonzoon oenen njan hebben , die
Schepen timmerde, in flede van Potten te fatfoeneeren. inrlien hij, aan de eene zijde, medelijden hadt met den toeIland van zijne Dogter, belette hein, aan den anderen kant,
Bene ongelukkige ftijfhoofdigheid , die de beste menfchen
zomtijds onregtvaardig en wreed maakt, in zulk eene verbintenis te bewilligen. De twee gelieven met geweld van elkander te fcheiden, kwam niet in hein op ; maar hij wilde
alles beproeven, om hinderpaalen in den weg te leggen. Hij
a,t dat hij in het tegenwoordig oogeublik riet beter doen
kon,
,
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hon, dan ítii te zwijgen, zijne Dogter gade te taan, en do
middelen te verbeiden , welke tijd en gelegenheid hein zoti+
den kunnen aanbieden.
op zekeren avond dat OIBUTADES'elders ter maaltijd wasgenodigd, vervoeg de Zich ARISTON bij PIIILEA . „ Ik ben verpligt," zoo fprak hij , „ u voor Benige dagen te verlaaten;
Bien zal morgen een fchip te w ter laatén ipopen, door
„ mijnen Vader uitgevonden y en 't_tveilt hij na een Eiland in
„ de lonifche Zee evil zenden. Dewijl het zijnen eertien tog[
,, doet, is liet noodig dgt ik daarin aar boord gaa. J)e LiefIe regeert ook op zee; zij zal mij gunfhiig zijn; met drie
„ weeken ben ik terug.' - „ Me drie weekcri !' hernam
PHILEA met fchreiende .o^ gen; „ 1-Joe! in al dien tijd zal ik t
niet zien, ik, voor wie de dag, chat ik u niet zie, geen
einde fchijnt te neemen! Ach ,i hoe. metiginpalen heb ik,
„ zitt ende voor mijn fpiegel , niet geve ischt , mijnt beeld
,, daar in te kunnen prenten, or het tegeeven! Waarom i$
het niet mogelijk , uwe gelaatsxreklten, door enig for
vermiddel, aldaar vast te hegteit! liet te sneer gedulds
zou ik op uwe thuiskomst wegt en." Zodanig waren PH,rLEA's wenfchen ; andere konde zij niet ujsbrengen : valt het
i waken-van Bene menfchelijke afbeelding hadt men den inval
nog niet gehad.
De laattie woorden laadt de liege rFIrI A rlaau.wlijks uitgefprolien„ of, ni IE ON t evallig tey zijde v*# Bene brandende
laipp zich geplaatst hebheaide, het licht teekende op den mtmr
de fchaduw van zijn volmaakt gelijkend profil. PHIJEA , als van
,eeg hooger geest bezield , 4aat he oog tm den muur , .ei ziet
'er haaren minnaar. Straks hem de handen pp zijne fehouderen
zettende: „ Blijf flit zitten," zegt zij tot hem, „ beweeg tie
niet!" Ijlings vliegt zij van, daar, keert, terug meteen
Bootskool, die zij van den haard hadt genorneti, en, VENUS
hebbende aangeroepen, begint ,zij de fehaduw te teekenen,
en voltooit daarvan dep omtrek. Een (;riek alleen jan de
gewaarwording en. va p een Griekscb meisje in dusdanig eert
oggenblik vertoonen. Over haar gelukkig 1a gen van yreugde juichende , zag PI-IIL.EA met te neer bedaardheids ARISTON
i

i

zich uit haare armen fcheuren, omdat bij zijne wederkomst
haares Vaders minnaar haar van den haaren ten huwelijk zou

verzoeken.

Maar Zal DIBUTADES niet zoo wel als PHILEA de zwarte trek-

.ken op den muur zien? Niet vroeger dage PHILF.A daar ,aan,
dan toen zij zich ter ruste begaf, en dat denkbeeld deeds haar
jlart geweldig kloppen. „ In allen gevnlle,"zesde zij, „zijn
„ het nooit meer dan zwarte lijden ! Is 't dan wel beweezen dat
ze van mij zijn2 ARISTON zal hij 'er ten miníle niet in
herkennen." Naa deeze korte redekiveljngen klopte haar
hart
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hart niet meer zoo flerk, en zij viel in flaap, denkende aan
Kaaren minnaar.
Intusfchen hadt PHILEA in haare gisfingen zich bedrogen.
Zij was nog niet ontwaakt , toen haar Vader haare fchets
reeds gezien, en ARISTON's trekken daarin herkend hadt, nog
onkundig of hij zijne oogen mogt gelooven. Hij was niet
verftoord , maar vierde integendeel zijner verbaasdheid. en
verwonderinge den teugel; zijne onverduldigheid verliet hem
niet, voor en aleer hij van de Voedfler het gantfche verhaal
van het portret laadt vernomen. Onuit('preekelijk was de
'vreugde van DIBUTADES ; duidelijk begreep hij het gewigt
van zulk eene ontdekkinge; en zijne Dogter hadt die ontdekking gedaan! haar minnaar hadt 'er aanleiding toe gegeeven! thans was hij geregtigd tot de hand, welke de gelukkige uitflag van zijn portret zou beroemd maaken. DIBUTADES
kon met eere zijn woord terughaalen. In 't oog der eigenliefde zelve vondt hij verfchooning voor zijne keuze van Ar.ISTO:M.
tot Schoonzoon; en hij was gelukkig, zich verpligt vindende om zijne heimelijke neiging te volgen, en den wensch zijner beminde PHILEA te vervullen.
Nan deeze fchets te hebben bezigtigd, kreeg DIBUTADES,
door zijn vernuft bezield, eenen inval, die hein niet flegts in
Raat hielde om zijn beroep te veredelen en voordeeliger te doen
worden , maar hem zelfs op de ontdekking van eene nieuwe
kunst deedt lioopen. Op ftaanden voet wil hij 'er eene nieuwe proeve van neemen ; indien hem- die gelukke, zal hij
zijne Dogter aangenaam verrasten, en door den uitflag haar
toekomilig geluk haar aankondigen. Maar tot op dat oogenblik, hoe duur het zijn hart tc haan kopie, befluit DIBUTADES te zwijgenl
Toen PHILEA Uit haare kamer kwam, zag zij op haares
Vaders gelaat eene ongewoone helderheid. „ Zie eens ," zoo
fprak hij naa een kort flilzwijgen, en haar teder bij de hand
vattende , „ zie eens , welk een fchoone morgenflond het
zij! Gan , met eene uwer Vriendinnen, na de Fontein van
„ Pijrene, in welker lommer gij zoo veel behangen fchept."
PHILEA aarzelde, bloosde, en zou niet geweeten hebben hoe
zich uit die verlegenheid te redden , indien haar Vader niet firaks
na zijne werkplaats gegaan ware. , Die van Pijrene was wei
haare meestgeliefde van alle de Fonteinen van Korinthe en
diens nabuurfehap; doch juist om deeze reden hadt zij 'er
'nooit van gefproken. Aan den rand deezer Fontein vondt
'haar- gemeenlijk ARISTON nevens zijne Zuster, wanneer hij
na de haven ging, óf van daar terugkwam. Hoe de arme
IHILEA meer daaraan dagt , hoe haares Vaders woorden
haar raadzelagtiger voorkwamen; vooral begreep zij de vrolijkheid en tederl.artigheid niet, die hij onder liet ípreeken
van
,
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vn dezelve hadt laaten blijken. Naa eene langduurige be•
fluiteloosheid omtrent het geen haar te doen Rondt , gehoorzaamde zij ten laatfte aan haares Vaders bevel.
Zoo ras DIBUTADES Zich alleen bevondt, en zijne deur
hadt gegrendeld , • nam hij een fluk weeke potaarde , plakte
het tegen den omtrek , door zijne Dogter getrokken , en
maakte 'er eene afbeelding van, aan de fchaduw volmaakt
gelijk. Voor de Kunftenaars lasten wij het over, de geestverrukking van DIBtJTADES te befchrijven; voor lieden, wiep
het eenig vermaak gaf , werkf'ukken uit hunne handen te
zien voortkomen, lasten wij het over, om van zijne blijdfchap de grootte te berekenen. DIBUTADES verborg de afbeelding onder de vaten , welke te droogen stonden , om , ten
bekwaamen tijde , aan dezelve de laatfle hand te leggen , door
haar te bakken.
Twee weeken waren reeds verloopen; de derde hadt eenen
aanvang genomen; van de zorgvuldige Minnemoeder vernam
DIBUTADES, dat ARUSTON tegen den volgenden dag wierdt ver
een ander fchip, vroeger dan het zijne uit dezelfde-wagt.Me
haven vertrokken, hadt men daaromtrent de tijding gekreegen.
DIBUTADES liet zijne Dogter bij zich komen. „ Lieve
„ PHILEA," zoo fprak hij haar aan, „ ik heb eenen Vriend
„ op de Ionifche Zee; hij ítevent na onze kusten. Gaa in
,, het Bosch der Nimfen met eene uwer beste Vriendinnen.
Beloof aan die Godinnen, haar een <gefchenk in haaren
„ Tempel te zullen offeren , indien zij der reize en der overkom„ fie van mijnen Vriend guntlig zijn." — Met verbaasdheid
zag PHILEA haaren Vader aan, zonder hem te antwoorden.
„ Gaa heen, mijne lieve Dogter!" ging hij voort, en omhelsde haar. PHILEA , als uit eenen droom ontwaakende,
ging bij ARISTON'S Zuster, verhaalde haar alles, en verzogt
haar om haar na het Bosch der Nimfen te verzellen.
Tegen den volgenden morgen was de oplosfing van alle
deeze• raadzelen bepaald. Men verbeelde zich de gewaarwor.
dingen van dit jong verliefd meisje, wanneer zij naauwlijks
uit den ílaap ontwaakt zijnde, haare half geopende oogen,
tegenover haar bed, het aarden beeld aanfchouwen, rood
befchilderd, 't welk haaren minnaar haar vertegenwoordigt!
In de verrukkingen haarer vreugde fpringt zij uit het bed,
kleedt zich half aan , ijlt na haaren Vader en valt hem om
den hals, onder het ftorten van eenen vloed van traanen van
liefde en dankbaarheid. „ Beminde Dogter," zeide hij tot
haar, „ ik weet alles ; nog heden zal hij uw Echtgenoot woer„ den; vóór zonnedndergang zal ik hem in ons huis brengen.
,, Niets anders hebt gij te doen , dan voor uwen Man eenen
,, maaltijd te bereiden."
Straks vervoegt zich DIBUTADES bij AGATROCLES ; te famen
begeeven zij zich na de haven, van waar zij reeds ARISTON's
vlag ontdekken. Een gunflige wind doet het fchip fpoedig

voort
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v000rtfnellen; reeds hoort men het vreugdegefchál der M troozeii.
Het fehip komt ijl de haven; ARTSTON zet voet aai land.
„Mijn Zoon!" roepen AGATHOCLrS engfOUTADES tevens. Dd
j( geling, als van den donder getrofFen, ft'aat onbeweegelijk,
zonder een woord te fpreeken, en kaii dit wonderwerk riied
gelooveii , voor en aleer hij, in traanen zwemmende , zich iii
dé armen van zijner PIULEA'S Vader bevindt, en, eer nog der
zOs onderging, lag hij insgelijks in de armen van zijne Fitis
LEA. Reeds 's anderendaags morgens, in voldoening a-1n de
gelofte van nIBUTAnzs, hing men, in der Nimfen TenipelT
liet aarden beeld ten toon; als eene gewijde zaak wietdt het
aldaar bewaard, tot dat MuMMIus Itoriathe in kooien beide .
Aan dit beeld was de kunst om in klei te boetfeeren haarel
6or1'prong verfchuldigd ; en deeze was de moeder der beeldbouwkunde. De Grieken bewaarden de naagedagtenis der
Dogter van DIBUrADES ; verdient zij ooit onze opmerking en
dankbaarheid niet , dewijl wij aan ha de verwonderlijke
nieesterilukken zijn verfchnldigd , welke wij drieduitutid
jaaren naa haaren dood opzamelen, en zoo veele Portrettétt
en Silhouetten nog tegenwoordig aan de Liefde hen aanwees
gen hebben dank te weeten ?

HE T'HUISGEZOGTE EN GESTRAFTE BOOSIrElD.

(Uit Mejuffr . MURRAlJ 's Comp^cnian, &c.)
ij het zuidlijkst einde van het Eiland Lismore zeilden wij
voorbij een zeer klein rotzig Eiland, over 't welk de zee
heenen fpoelt zo dikwijls het hoog water is ; op andere tijden
fteekt het den ruwen kruin eenigzins boven de oppervlakte
des waters uit. Deeze rots draagt den naam van Lod'ip'sRots;
een naam , daaraan gegeeven , uit hoofde van de volgende
Gebeurtenis.
In vroegeren tijde was 'er een Heer uit de Familie vah
M'LEANS OF DUART, wiens Kasteel (nu in een puinhoop very
xnderd) op een voorgebergte in Mull Rondt , bijkans recht
tegen over Ladij's Rots, die eene Zuster van ARGIJLE getrouw
Itadt. Zij was fehoon en beminnelijk; maar ongelukkig onvrugtbaar, Ten dien dage was het een groot misdrijf in de
Dogen eens Mans, wanneer zijne Egtgenoote hem geene Kinderen ter wereld bragt. DUART haatte zijne Vrouw te dier
oorzaake, en befloot haar van kant te helpen. Om dit ge
te volvoeren , en , zo hij zich verbeeldde , zonder voor-maklij
ontdekking te vreezen te hebben, gaf hij, aan daar toe o»Igekogte fnoodaarts , last, haar heinllijk te voeren na de aangeduide rots bij Lis more, en haar daar te maten, ten einde
zij, als 't hoog water was, oinkwame.
Het gruwelhuk werd, overeenkomflig met nuAu r's wensél,
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volvoerd, en zijne Egtgenooxe op die klip of rots gelaaten,
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in het hoogst ontroerend vooruitzigt , dat zij hij het usfend
%vatergetij een onvermijdelijken dood te wasten hadt. Ydan1eer zij zich reeds als verlóoren aanmerkte, en verte ae;ite ,
binnen weinig 'oogeublikken, door de golven weggerukt en
Verzwolgen te zullen worden', zag zij gelukkig een vaartuig
in de flraat van ?hull, koers zettende n de rots , waar op zij
zich in doodsgevaar bevondt. Zij deedt alle poogingen , oin
te verflaan te geeven , dat daar een mensch was, en gafalie feinen,
haar mogelijk , on de aandagt der fehepelingen op haar te vestigen. — Eindelijk ontdekte men haar, en (tuurde na de rots
toe. — Zij Fyercj gered , maakte zich bekend , en verhaalde',
dat zij, op last van haaren wreeden Egtgenoot, te dier dood'dreigende plaatze gebragt was. De feheepslieden bragten haar
veilig bij haaren Broeder te Inveraraij.
M'LEANS uUART liet een verzonne Lijkflatie aanrichten voor
zijne Vrouwe , die hij voorgaf fchielijk geftorven te zijn,
Bij fchreef de treurigfie rouwbrieven aan haare Bloedverwan.
ten, bijzonder aan ARGIJLE, en, naa een voegzaamen tijd gewagt te hebben, begaf hij zich, in zwaaren rouw gekleed,
na Inveraraij , waar hij, met het betoon van de uiterlte droefheid, zich bij zijnen Schoonbroeder beklaagde over het gele.
dene verlies.
ARGIJLE liet dit alles onbeantwoord; doch zondt om zijne
Zuster, wier onverwagte verfchijning in leeven en gezondheid
trem op het diepfle trof. ARGIJLE was een zeer zagtaartig
man, en nain op den fnoodaart geene andere wraak, dan dat
hij hem onmiddelijk zijn huis ontzeide , niet bijgevoegde
waarfchuwing, dat hij zich zou wagten zijnen Broeder no•r ALD te ontmoeten, die zeker hem, wegens ;iet oogmerk
om zijne Zuster te c;noden , zou vermoorden.
Sir DONALD CAMPBELL ontmoette hem, veele jaaren daar
naa, in eene ftraet te Edenburg, en doorflak hein; welk lor
leem trof in zijn tachtigfle jaar.

Hoe zeer voegen hier de regelen des Dichters:
Raro arrtécedentem feelefium
Defes•uit pecle pwna claudo.

ANEKDOTE VAN DEN FIEERE MAazIONTEL.

]oorbeeiden in menigte zijn 'er voorhanden van de ontwik^
kelinge der uitmuntendfle verflanas- en geestvermogens , door
louter toeval, zoo als men het noemt, ontflaan. 1VMARMONTET.
kan die lijst vergrooten. Zie hier een Verhaal , door hemzelf
ven ,in een zijner Werken, gedaan, van de gelegenheid, bij vel
lie hij op den inval kwam , om zijn dichtvermogen te beproevet
Toevallig, dus verhaalt hij, eene verzameling der Stnk1teft
doorbladerende, door de Akademie dr ] loemfpelen (jëux for^+ara )
^
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raux oekroond,• wierd ik getroffen van de rijkheid der Prij•
zen, welke zij uitdeelde: het waren gouden en zilveren bloc.
men. Niet zoo groot was mijne verwondering over de fraaibeid der Stukken ,welke deeze Prijzen behaald hadden; en het
kwam mij ligt voor, om het beter te maaken. Ik dagt aan het
vermaak om aan mijne Moeder zulke gouden en zilveren ruikers te kunnen zenden, en an de vreugde, welke zij zou
ondervinden, door ze van mijne hand te ontvangen. I]ierdoor
kwam ik op den inval en beving mij de lust om Dichter te
worden. De regels onzer dichtkunde had ik niet beoefl'end.
Welhaast voorzag ik mij van, een boekje , 't welk deeze regels leert,. en op des Boekverkoopers raad kogt ik tevens
een exemplaar van RoussEAu's Lierzangen. Beiden las ik vlij
'er over naa, en terfiond daarop liet ik een fraai-tigenda
onderwerp van eenera Lierzang door het hoofd gaan. Op dc
uitvinding van het Buskruid bepaalde ik mij. Nog herinner
ik mij den aanhi:
Toi qu'ttne infernale Eumenide
Pétrit de fes fasaglantes mains, etc.
Van verwondering was ik als mij zelf niet , dat ik een zad
fxaaien Lierzang had gemaakt. In de dronkenfchap mimer op=
getogenheid en eigenliefde reciteerde ik diets; en, denzelven
na den Prijs doende dingen, leedt het bij mij geenen twijfel
of hij zou dien behaalen. Dit gebeurde niet; zelfs verwierf
dezelve de vertroostende eere van het 4 ces,7t Biet. Ik
was woedende, en, in mijne verontwaardiging, fchreef ik
aall VOLTAIRE, en riep, hem mijn werk zendende, om wraak.
't Is bekend, met hoe veel goedheids VOLTAIRE de jonge lieden bejegende, die eenige begaafdheid tot de diclitkundelieten blijken. De Franfche Parnasfus was als een Koninkrijk ,
over 't welk hij den fcepter aan niemant ter waereld zou hebben willen afslaan , doch wiens onderdaanen hij gaarne in getal
zag aangroeien. I-Iij zoudt mij een dier antwoorden, welke
hij met zoo veel bevalligheids wist te geeven, en waarmede hij
zoo mild was. De lof, welken hij aan mijn werk gaf, Relde
telij volkomen fchadeloos omtrent hetgeen ik de onregtvaarn
digheid der Akademie noemde, wier oordeel, zeide ik, niet
een aas in de fchaal woog, tegen de item van zulk een man
als VOLTAIRE. Doch 't geen mij nog veel meer dan zijn
brief Itreelde, was een exemplaar van zijne Werken, door zijne eigen hand verbeterd, welk hij mij ten gefchenke zoudt.
Ik was gek van hoogmoed en vreugde, en ik liep door de Stad
en in de Collegien, met dit gefchenk onder mijnen arm..Dit
was het begin (voegt MARatoNTEL 'er nevens) van mijne briefwisfelinge met dien grootera Man, en van de vriendfcllapsverbintenisfe , die, dertig jaaren lang, tot aan zijnen dood, onveranderd heeft Rand gehouden.
-
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n de daad, is 'er eene Gebeurtenis in den Bijbel, die
veeler,, die aller aandagt trok; waarover de Schriftuurverklaarders breedvoerig en zeer van elkander ver
zijn; waarover het niet ontbreekt aan uitge--fchilend
werkte Verhandelingen van geleerde Mannen, die ftrijdige begrippen omhelzen en beweeren ; — is 'er eene
Gebeurtenis in den Bijbel, bij welker ontvouwing men
gelegenheid neemt om te handelen over verfcheide Onder
'er ja foms zijdlings, doch meestal vols rekt-werpn,di
niet toe behooren , en dus veel overhoóp haalt, zonder
iets, de zaak zelve betreffende, te vorderen: — 't is
die van SAUL's Raadpleeging met de Waarzcggeresfe te Endor.
Vergeefs zou men in dit Vertoog verwagten Bene opgave en beoordeeling der verfchillende begrippen van de
Schriftuurverklaarders ; of ook een breede voordragt
der gevoelens, zo van Wooden als Christenen, over dit
geval gevormd, en met zo veel vreemds vermengd. Ik
bepaal mij tot de voordragt des gevals , met de voorgaande en volgende omft4ndigheden ; en zal ik , dit gedaan
hebbende , nog eene en andere bedenking in 't midden
brengen , tot ltaaving van het begrip , dat men hier om
niets bovennatuurlijks of wonderdaadigs te denken, maar
alles aan te merken hebbe als louter bedrog, omtrent
Benen bevreesden en voor zulk een' trek zeer gefc'Iikten
Koning.
De Gefchiedboeker vermeldt in het 3 vers , waarmede hij treedt tot het verhaal deczer Gebeurtcnisfe , twee
voorafgaande bijzonderheden , die , hoe vreemd ze bij
elkQ
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elkander komen, nogthans zeer voeglijk ter inleidinge
dienen: te weeten , den Dood van den Propheet sny
MUëL , de Rouwe over deezen Godsman, en diens Be.
graafenis te Rama ; en SAUL's bedrijf om de Waarzeg.
fiers en Duivelkuntenaars uit zijn Rijk té verbannen.
Immers moest SAMMUëL , fchoon geftorven, geraadp'eegd,
en die Raadvraaging door tuslchenkomst eerier Waar
gemaakt worden; gelijk liet ver -zegrsfwkli
-volg
uitwijst.
Gelegenheid hiertoe gaf de benarde toehand, waarin
zich SAUL bevondt , door den hervatten krijg der Philiflijnen, die thans met grooter IIeirmagt , dan voorheen, de Landpaalen van I,^raël beltookten. Deeze was
gelegerd te Sunem , eene Grensftad van de Stamroe Isft/char. SAUL betrok met zijne krijgsbenden 't Gebergte Gilboa, niet verre van Sunem gelegen. De beide Legers bevonden zich omtrent in dezel'rde ligging tegen
over elkander , als ten tijde dat DAVID , door het verflaan van GOLIATH , de Overwinning voor zijnen Vorst
verzekerde. Eene valei tusfchen beide boodt zich ten
flagveld aan.
L'reëls Vorst beklimt de bergtoppen van Gilboa, ont
't vijandlijk Leger op te neemen. Veel fterker, dan hij
verwagtte, doet het zich op aan zij :I tellend en overrek enend oog; de verbondene Phili/lijnfche Vor[ten hadden eert talrijke Legermagt' verzameld; en kon SAUL niet
naalaaten, te meer daar de plaats zelve ter herinnering
diende, te denken aan DAVID , thans in der P'iili'lljneif
Land geweeken, met de Mannen , die hem aanhingen ,
en wier menigte zo zeer aangroeide. Isnï's Zoon , die
hem te deezer plaatze voorheen tot Redder strekte , zout
nu, met den Vijand zamenfpannende, zijn Verdelger
kunnen weezen, en de bedreigingen, van Gods wegen
door SAMUëL gedaan, vervulling erlangen. Ontrust,
verward , vol vrees en beevende daalt hij ten bergtop
af.
-pe
Begeerte , om zijn naakend lot, 't geen hij met fchrik
te gemoete zag, te weeten , om te verneemen , wat
h(-m , in dit hachlijk tijdsgewrichte, te doen (rondt,
deedt hem alles aanwenden om den Meere raad te vraagen; dan op geenerlei wijze kreeg hij eenig antwoord;
noch droom , noch teken, noch de taal eeras wanren
Prnpheets, geeft hem licht in de duisternis, welke h-nii
otnringt, en die zijne verlegenheid tot zaadloosheid doet

op-
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•pklimnian. Hij befchouwt zich als van GOD en Menfchcn verlaaten.
Het vreemde Redmiddel, waartoe de beiingfie Vorst
toevlugt neemt, wijst zulks kenbaar uit. Ilij vervoegt
zich tot zijne vertrouwdfte Hovelingen. En, veronderttellende, dat 'er in de Landpaale^i van Ifraël, ondanks
zijne voorheen aangewende poogingen om dezelve van
het filood gebroed der W7 ichelaresfen , Tovenaars en
Waarzegfters te zuiveren, nog wel eene enkele, hier
of daar, zou gevonden worden, die het beftaan zogt
door deeze kunflenaarijen, de gewoone toevlugt valt
bijgeloof en verlegenheid ; dit veronderflellende, zegt
hij tot die hovelingen : Zoekt mij eene I%rouwe, die een
waarzeggenden Geest heeft, dat ik tot haar gaa, en door
haar onderzoeke.

Het doet, ten rechten verftande van het geval, ver
geboekt , niet weinig af, bepaald te weeten,-volgens
hoedanig cede Vrouwe SAUL hier bedoele, of wat men
te verftaan hebbe door den waarzeggenden Geest, van
welken hij , in die. vertwijfcldheid , hoope fchept iets
te zullen verneemen, omtrent het geen hij doen moet,
of welk een lot hem naakt.
Het woord , in de Grondtaale gebruikt, duidt een Perloon aan, die voorwendt toekomende dingen te voor zeggen , door Bene gemeenzaame verkeering, met Geesten, die dit openbaaren , of wel door het opwekken
van Afgeftorvenen , wier taal zij ;preeken; de kunstbehendigheid bezittende, oi1n het geluid, 't welk zij voortbrengen , zodanig te vormen , dat het fchijnt voort te
komen van de plaats , waar de opgewekte Doode gezegd wordt zich te bevinden; met andere woorden, een
waarzeende Buik t réekfler. Op zulk flag van Bedriegers doelt Prophcet JES AïA , als hij fchrijft : Gij
zult vernederd worden, gij zult uit de aarde fpreeken, esp
uwe fpraak zal uit het lot zagthens voortkomen ; uwe
ftem zal zijn als de jlem van iemand, die uit zijnen buik
(preekt, fchijnende uit de aarde voort te komen, en uwe
franke zal uit het (tof piepen. JES. XXLX: 4. JosEPHUS noemt deeze Vrouwe cone BuikftreekJler. -- Eene
kunst, reeds vroeg verf}aan bij de tovenaars, en, in
Godfpraaken, vaak geb- ruiftt tot misleiding der Raad vraageren. Men vindt 'er nog heden ten dage • die
zulks meesterlijk , en tot verbaazing der Toehoorderen, kunnen verrigten, en niet deeze kunst liet Land:
Qz
door-
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doorreizen.— Dat SAUL na dusdanig eeneYrottwe, eer darm
na Benen Juan, vraagt, vindt zijne oplosfing daarin, dat
deeze Kunne, van ouden tijde af, gelijk wij door eene
naamlijst , uit Ongewijde Schrijveren ontleend, zouden
kunnen toonen, geagt wierd, in dit bedrijf, boven de
andere uit te fteeken.
De Vorst wordt terllond door zijne vaardige Hovelingen met een antwoord gediend, 't welk aan zijn verlangen voldoet. Zij verklaaren zodanig eene Vrouwe te
Endor te kennen , of althans te weeten, dat 'er zich,
in die kleine Stad van de Stam Manasle, in de Valei
van ` itzreël, aan den voet des Bergs Gi a, tegen ovet
en nabij Sunem, Bene Vrouwe onthieldt, die, tegen de
Wet en 's Konings Verbod, de Dooden opriep, raad
uit den buik fprak.
-plegd,n
Wel te vrede over deeze ontdekking , vertoeft SAUL
niet. -- Om de Waarzeggeresfe door zijn koninglijk
gewaad niet te verfchrikken, en onbekend zo nabij de
vijandlijke Legerplaats te komen, legt hij 't zelve af,
doet eene vermommende kleeding aan, en begeeft zich,
flegts van twee Mannen vergezeld, op weg. — On
dit zonder opfpraak heimlijk te doen, en weetende dat
de Nagt de tijd is, wanneer dit flag van Lieden hunne
Kunílenaarijen liefst volvoert , maaken zij, in den Nagt
bij de Toveresfe te komen. — Men kan , zijner ver
botvierende , zich hier een akelig 1 overhol-belding
fchilderen ,vol fchrikverwekkende beeltenisfen, door een
flaauw lamplicht beflraald ; daarbij heefche en fchorre
geluiden paaren : doch de Gefchiedenis meldt des niets:
alleen mogen wij , zonder de waarheid te misgaan,
veronderftellen, dat zij, Bene Buikfpreekfler van naam,
ten Hove bekend , een verblijf zal gehad hebben , zeer
gefchikt om haare bedrieglijke kunsten uit te voeren en
de Ligtgeloovigheid te beleezen.
Niet ongewoon zulk een Nagtbezoek te ontvangen,
en waarfchijnlijk op de wagt om der ijdele nieuwsgierig]leid ten dienfis te (laan, ontvangt zij dit drietal in haare wooning. SAUL zelf voert het woord : Voorzeg
snij door den waarzeggenden Geest, en doe mi ' opkomen ,
dien ik u zeggen zal. Het uiterfte van haare kunst vergt
bij haar af; niet alleen moest zij waarzeggen, maar ook
dit doen , door eenera Dooden , te zijner keuze, uit
liet Rijk der Schimmen te verwekken.
Met de verlegene behoedzaamheid, dit flag van Lie-
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den eigen , wanneer zij hunne kunifenaarijen , in een
Land waar zij verboden zijn , zullen oefenen , voert
zij den vraager te gemoet: Ziet, gij weet wat SAUL gedaan heeft, hoe hij de Td%aarzegflers en Duivelkunjienaars
uit het land heeft uitgeroeid; waarom fielt gij mijne ziele
dan eenenlink om mij te dooden? — Zij mogt zich deswegen , fchoon zij , 't welk ons waarfchijnlijk voorkomt , SAUL reeds uit zijne boven al het Volk uitfleekende lengte , en misfchien ook aan zijne gelaatstrekken, kende, gerust Rellen ; dewijl hij, die dit ver
bij GOD zwoer, dat haar deswegen geen-zoekdt,
llraffe zou overkomen! Een bijzonder Perfoon zou haar
alleen geheimhouding, en geene finafloosheid beloofd
hebben ; de Konin a alleen kon op dien toon fpreeken. —
En wie weet, welk Gene voorafgaande verllandhouding
'er geweest zij tusfchen de Hovelingen, die zo vaardig
de Endorfche Waarzeggeresfe opgaven , en deeze Bedriegiler! Althans is het der Waarzeggeren gewoon bedrijf, zijdlingfche kundfchap op te zoeken; een hulp
-midel,
waarin zij doorgaans ílaagen.
Naa deeze gerustfelling vingen zeker de beleezin,gen , de toverftreeken en begoclielingen aan , gefchikt.
om den geest der Raadvraageren in verwarring te brengen en met fchrik te vervullen. De Gefchiedboeker ver
ze niet. En 't zou voor ons ongepast weezen,-meldt
des eene fchilderij op te hangen , vervaardigd naar 't geen
wij uit.de befchrijvingen van foortgelijke Tovergefchiedenisfen en Beleezingen weeten, die naar tijden en omlhndigheden, als 't ware , in 't oneindige verfchillen.
De Endorfche Geestenzienffer en Schimmenverwekfter
vraagt, de no.odige . voorbereidzels te werk gefield hebbende: Wien zal ik u doen opkomen ? -- SAUL verzoekt,
beevende, dat zij SAMUëL verwekke. -- Zij vangt haar
aochelfpel aan, en, naa gcnoegzaame verbijstering des
ftaadvraagers , wendt zij voor, SAMUëL te zien. Op dit
tijdstip oordeelt zij de gelegenheid gebooren, om, 't geen
zij duslang laadt ontveinsd, dat zij den Koning kende, te
ontdekken, als hadde SAMUEL, dien zij voorwendde opgewekt te hebben , haar dit te kennen gegeeven. Zij tccelt
zich zeer verlegen aan, en roept met misbaar, zo eigen
aan Lieden van haare kunst : Wa arom hebt gij mij bedroegen?
want gij zijt SAUL ! — Een uitroep, diebelachlijk zou geweest zijn , indien ze niet gegrond
ware op de onderstelling, dat de voorgewende uit den
Qg
doe,
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doode verwekte haar ontdekt hadt, wie hij teas, en op
de bevatting , welke zij hadt , van door SAUL de ver
te zullen ontvangen.
-dienftra
De Koning, wel te vrede over deeze opdaaging zijns
ouden Raadsmans, Relt haar gerust : Vrees niet ! .
Dan hij, zo. in geen ander vertrek , misfchien met het
éen of ander dekzcl over zi u hoofd , of de ooggin uit
beingstheid niet durvende opulaan , wil nader onderrige
worden , wegens 't geen de Vrouw zag: om des te
zekerder te gaan, ten ópzigte van den. Perfoon , uit
wiens mond hij verwagtte zijn lot te zullen verneemen,
vraagt hij vol onrusts: Wat- ziet gij?
Volgens . onze gewoone Vertaaling luidt het antwoord der Vrouwe : Ik zie Goden ; uit de aarde opkomende. Dit heeft veelen doen denken , da zij 'voorgaf,
eene menigte van afgejervene Grooten te zien opdaagen ; doch wel zo gepast , en beter met het vervolg
firookende, is de vertaaling: Ik zie een agtbaar Man,
of een Regter, opkomen. Dit algemeens voldoet SAUL
niet. Geheel niet de Vrouwe alleen zijnde , en niets
ziende, vraagt hij' na de gedaante deczes Mans. Geenzins moeilijk viel het aan de Endorfche Toveresfe, eene
befchrijving te geeven, op skmuë , dien zij, maar allen fchljn , zeer wel gekend nadt, pasfende ` Daar komt
een oud . Man' op , en hij is met een mantel bekleed. —
PIooge jaaren hadt SAMUëL bereikt , en vyas hij gewoon
geweest een.: Priesterlijken of -Re-terl jken Mantel te
draagen. Kenmerken genoeg `voor den van vrees krim.
penden snul. , om te geloovéri , dat SA1%zuëL daadlijk
door de Vrouwe gezien wierd: want men hebbe wel
in 't oog te houden , dat zii alleen en niemand anders
dit voorgewende Spookzél zngë. -- Op dit berigt bewees hij eere aan de gewaande Schim; hij neigde zich
-piet het aangezigt ter aarde en boog zich. Welk eene
laagheid! Vrees heeft hem geheel vetmeestérd.
Verre genoeg hadt de doortrapte `Vaarzegfter het gebragt , om voorts Naare rol meesterlijk te doen afloopen. Ten einde uit snul. zelven zijnen toeftand te
verneemen, mompelt zij, en brengt met eene gemaakte
fiemme, die den fpreekenden Propheet moest verbeelden, enn na welke SAUL vol angst luistert, de mis
vraag uit : Waarom hebt gij mij entrust, mij-noegd
-

--

-

-

doende opkomen?

Beevende geeft de Koning ten antwoord: Ik ben zeer
be-
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beangfi igd : want de Philifiijnen krijgen tegen mij, en God
is van mij ge:rcckea, en antwoordt mij niet neer, noch
door den dienst der Propheeten , noch door Droomen; daar
heb ik u geroepen, dat gij :zij te kennen geeft, wat-om
ik doen zal.
Niets is eigenaartiger , dan dat deeze Vrouw , in
haare taal tot den Koning, SA ÏUi L verbeeldende, ook
in den geest van s.»iuër. prak, en dus eene Godfpraak
uitbragt, niet alleen overeenkomflig met de voorgaan
geheel f/i-aël- bekende, betuigingen diens Pro--de,in
phects, vooncccn gedaan, maar ook pasfende op het
waarfchijnlijk lot, 't welk sAUL.., uit hoo'de zijns tegenwoordigen toefmands, dreigende over 't hoofd hing.
Viel ce zaak zo uit , zij hadt niet te vreezen ; en, in
een tcgenovergefleid geval, zou de Vorst haar, om zijn
eisen gedrag te venccelen, wel ongemoeid hiaten.
De vermeende saituëi vaart voort op denzelfden
misnoegden toon; of liever , het fchrander bedrieglijk
Wijf neemt nit SAUL'S zegen aanleiding om verdere
vraagen eerst af te ínijden : Waarom vraagt gij Snij
toch? dewijl de Heere van u geweeken en uw vijand geworden is ; en zegt verder : H7ant de Heere heeft voor
ziéh gedaan, gelijk als hij door mijnen dienst gefproken
heeft , en heeft het Koningrijke van awe hand ge; c'beurd,
en heeft duit gegeeven aan uwen Naasten, aan DAVID. Gelijk als gij naar de flemme (les Heeren niet gehoord hebt,
zijns toorns niet uitgerigt tegen AVALEK;
en de hitte zijns
Heere u deeze zaake gedaan ten deezen
uaaron heeft
dage. En de Heere zal ook Ifraël met u in de ,hand der
Philijlijnen geeven ; en morgen zult gij - en uwe Zoonen bij
mij zijn : ook zal de Heere het Leger Ifraëls in de hand
,der Philiflijnen geeven. — Eene opeen[lapeling van
ramp behelst deeze taal , SAMUër. in den mond gelegd;
en vermids de Uitkomst goeddeels daaraan beantwoord
heeft, zoekt men in deeze bi;zonderheid geene geringe
fucrktc, om iets bovennatuurlijks in te roepen. Doch
hiaten wij hierop iets, fchoon niet alles, aanmerken,
't geen des te zeggen zou vallen.
Wat wij hoorden , kon de afgerigte Endorfcke Waarze íler met grond zeggen, uit het geen wegens SAUL
1aekend vlas , en verder met groote waarfchijnlijkheid
gisten. — Niet verre lag haare woonplaats van de bei
dus kon zij de meerdere íterkte-deLgrmatn,
er Philifijiz/che, met zekerheid, weeten. SAUL zelf
hadt,
Q4
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liadt, weinig oogenblikken te vooren , zijne benard
voor den aanstaanden Veldflag, niet ronde woór--Lcid
den , te verftaan gegeeven. Zij kon kundfchap hebben
van de weinige onderdaanigheid , die SAUL'S benden
betoonden aan de bevelen van Benen Vorst, wiens bijsterzinnige vlaagen hem ongefchikt maakten om zijn
Volk , naar eisch , aan te voeren, en dat ook onder 't
zelve veeler hoofd na DAVID hing, die , gelijk het ver
uitwijst , van tijd tot tijd veele Overloopers-hal
kreeg. — Wat de voorfpelling van, SAUL'S fineuvelen,
met zijne Zoonen , aanbelangt — behalven dat het
woord morgen, bij de Hebreën , niet bepaald den vol
dag, maar een onbepaalden toekomenden tijd,-gend
en niet zelden zo veel als eerlang betekent , en het dus
genoeg ware, als dit ongeval:geduurende deezen Oor
gebeurde; kon uit de bekende dapperheid van SAUL'$-log
Zoonen ligt opgemaakt worden , dat zij den Vijand den
rug niet zouden toekeeren, maar, met hunnen Vader,
liet uiterfte waagen , en allen doodsgevaar tarten.
Die waarfchijnlijkheid pleitte voor dusdanig eene voorípelling; en hadt zij altoos , in het dubbelzinnig of
liever onbepaald woord morgen, een open, indien het,
tegen alle verwagting ; aners uitviel. — 't Is doorgaans de zaak, wij bekennen het , der Waarzeg(lers,
iets gunfligs voor den Raadvraager uitte brengen : doch
dit was voor de. Endorfche , zou zij in den geest van
SAMUëL fpreeken en de rol diens Propheets fpeelen, onmogelijk. SAUL zelf hadt den weg, om iets gunftigs
te hooren, opgedolven, door te verklaaren dat hij van
COD .verlaaten was. — En eens genomen, dat de uit
niet beantwoord hadde aan haare zo kunflig-komst
overlegde zogenaamde Godfpraak, rondt haar hieruit
niets kwaads te dugten : immers is het den Menfchen
niet eigen, wegens het goede, 't geen hun boven verwagting, of ftrijdig met het onheilfpellende, overkomt,
verftoord te worden , gelijk zij veelligt doen, als , naa
een gunftig gefpeld lot, hun ramp wedervaart.
Dan, om met de Gefchiedenis voort te gaan. 't Geen
SAUL zich verzekerd hieldt, in deeze vlaage van hem
geheel vermeesterende bijgeloovigheid, (fleck genoeg om
hem te vervoeren tot den dwaazen flap , om zijn Leger,
daar een Slag op handen was , te verlaaten ,) uit den
mond van den opgewekten SAMUëL te hooren, verfchrikte hem zodanig , dat hij plotsling ter aarde viel, en,
lan-
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langen tijd gevast hebbende , magtloos op den grond
uitgeftrekt bleef liggen.
Dit maakte de Toveresfe verlegen, en zij halt bij
zaak tot dat uiteríle gcbragt te heb -kansberóuw,d
Konings dood, ten haaren huize, kon niets-ben.'s
dan ramp baaren. Zij vervoegt zich tot den bezweekenen , zeggende-: Ziet uwe Dienstinaa,;-d heeft na u:srë
^J1emme gehoord, ik heb mijne ziele in mijne hand gejleld,
of mijzelve in leevensgevaar gebragt, en uwe woorden
gehoord, die gij tot mij ge/proken hebt , u gehoorzaamd;
luister nu ook na mij, na -de femme uwer Dienstmaagd;
laat mij eene beete broods voor u zetten , en eet: zo zal
'er kragt in u zijn, dat gij over weg gaat. Welke tlimme treeken dier op haar bedrijf meesterlijk atgerigte!
SAUL bekomt, doch weigert te eeten ; 't aanhouden
der Vrouwe, gepaard met den aandrang zijner Reisgcnooten , haalt hem over, en hij fehikt zich ter tafel , eet van het. geflachte kalf , met ongezuurde koeken, en toog , naar den Lijve verfterkt , doch even
zwak van Geest , dien zelfden aagt na de Legerplaats.
.Eene en andere bedenking heb ik beloofd van de
veelvuldige , die hier zouden te maaken vallen. — Indien dit geheele geval te Endor geene Bedriegerij geweest hebbe, gelijk wij 't zelve, en, zo wij meenen,
op toereikende gronden , verklaarden , -- indien de
Geest, de Schim of de Perfoon van $AMUëL daadlijk
yerfcheenen zij ; moet zulks gefchied weezen door de
werking van het vermogen der Waarzeggeresfe zelve —
of door de tusfchenkomst van eenig goed of kwaad hovenmenschlijk Weezen — of door de Almagt Gods.
zelve.. — Laaten wij dit kortlj•.jk bezien en toetzen.
Dat de Waarzeggeresfe het vermogen zou bezeten
hebben om een Dooden ten leeven te herroepen, is te
dwaas om eenige overweeging te verdienen ; en dit zou
egter , zo als het in de Gefchiedenis , naar den letter
genomen, voorkomt , het, geval moeten geweest zijn.
Stondt zulks in Beniger Menfchen magt, ontelbaare gelegenheden, die dit, al ware het flegts voor een korten tijd, wenschlijk maakten , om zelfs het voorledene
te weeten, zouden zich aanbieden , en geene fchatten gefpaard worden , om die kundigheden van zo
bevoorregte Menfchen te •koopen. — 't Is waar ,
door alle tijden heen, en nog heden ten dage, worden 'er gevonden, die dit voorwenden; maar, bezaQ5
tea
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ten zij die kunst, zij zouden rijker weezen , dan zit

zijn; voelen, tot hun de toevlugt. neemende, betaalden

zeker, niet eerre milde hand, de van den opgewekten
Doodcn ontdekte geheimen. Dan de armoede, waarin
deeze Lieden loeven, toont de nietsbeduidenheid hunnor voorwendzelen , waarmede zij gcenen, dan oenige
weinige Ligrtgcloovigcn, bedriegen; en worden zij ook
niet, offchaars, gevonden, dan waar diepe onkunde,
de Moeder des Bijgeloofs , heerscht , en door ;eenen j
Jan dwaashartigen , opgezogt.
Een bovenmenschlijk Weezen , goed of kwaad, zot
'er dan in 't [pel dienen te komen. Om een goed Weezen zal men hier niet ligt denken , maar veeleer den
Duivcl, of een van diens onderhoorige .Geesten, te hulp
iieenien, en Duivelkunftenaarij inroepen; doch, die dit
doen, geeven blijk, dat zij (de Leer van den Duivel
en diens gebeden helfc'hen floot daargelaaten) gansch
verkeerde denkb'eelen van de Godheid. vormen , als
cie, door den Duivel het vermogen der Opwekking van
Dorden en het vóorfpellen van toekomende zaaken te
^Te.•lecncn , de 1M cnfchen in de onmiddelijke verzoeking
zou brengen , om , tegen haare duidlijke bevelen , de
Du:ivelkunftenaars raad te pleegéit ; zich teffens ontzëttendi.é van het onderfcheidend' voorregt van alleen
liet toekomende te weeten , alleen het aanftaande te
kunnen voorfpellen. --:'Dan tieeze Duivelbezweering. is
met Waarzeggerij, waar gezond Verstand en rechte
Godsdienstkennis heerféhen , uitgebannen.
Eindelijk, dat GOD zelf, die, langs alle andere gei -oone wegen van raadvraaging en ontdekking , sntJL
geweigerd hadt, iets wegens zijn lot; in dien benarden
toeftand , te fpellen , eene Toveresfe zou bijgeft an
hebben , om door haaren mond, onder.de volvoering
van haar guichelfpel, SAMMUë L te ;doen fpreeken, is de
i stbaarfte ongerijmdheid zelve. Hadt GOD den ooden
niet uitdruklijk geboden: Gij zult u niet keeren tot de
Waarzt ageren en tot de Duivelkunffenaaren; zoekt ze biet,
u met huv verontreinigende. Ik ben de IIEERE uw GOD.
Telde hij zulk een bedrijf niet onder de gruwelen der
Volken van Canaan; zeggende tegen de Ifraëliten : Onder ! zal niet gevonden worden, die met Waarzeggerijen
omgaat, of die Benen waarzeggenden Geest vraagt, of éeu
Da,rivelkunJlenaar, of die de Dooden vraag:: wie zulks doet, is
de,: IIEEIU een gruwel. — GOD heeft u zulks niet toegelaaten.
-
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Dat het Gcfchiedverhaal zodanig is ingeri t en afloopt, alsof SAMc- :r, , met de daad opgewekt, gefproken hebbe, baart geene zwaarigheid in 't rii?ti.?e: een
Gcfchiedfchrijver geeft verslag van liet ebe: rde, zonder
zich met de wijze hoe in te haten, of die te beoordeelen ; en een j oodsc, Gefchiedboeker kan riet vcronderfteld worden , in goeden ernst , geloofd te hebben , dat
dit weezenlijk zo gebeurde, als de hein medegedeelde
berigten inhielden : en heeft Jrsus S RACH,wanneer hij
vair S UIUëL betuigt, naa dat hij ontflaapen was, prophe
en voorzcide SAUL zijn einde, hij ecrhief zijne-terdhij,
fi:emme uit de aarde, of de zwakheid om aan fpookverfchi,nzelen te gelboven , of liever hij (preekt overeen
komhg met het verhaal des Gefchiedfchrijvers, en is
}iet niet !neer dan dc trek eens Lofredenaars.
Met édne bedenking zal ik befluiten. -- Is liet een wel.
gegronde ftelregel van den wijzen PREDIKER: de M.ensch
weet niet wat gefchieden zal , en niemand heeft het hem
te kev:Ien oegeegen wanneer 't ge/chieden zal; heeft de
Allcrhoogf'ce ons toekomend lot agter een gordijnverborgen, 't geen de hand des tijds alleen opligt: dan blijkt,
hoe dwaas het zij, Starrewichelaars, Goedcrgelu'kzeggers
en_ allen , die het zich , op eenigerle wijze , vermeeten
's XIenfchen aanftaande lot te fpellen, te raadpleegen:
erne krankhoofdigheid, die ja verminderd, doch, tot
fchande onzer verlichte Ecuwe, op verre na nog niet
geheel verdweenen is. Nog worden 'er gevonden, wier
begeerte om tot het toekomende door te dringen en zich
gerust te Rellen omtrent gebeurtenisfeii ,_ waarvan zij den
uitfag en de gevolgen niet kunnen-ontdekken, hun de toevlugt doet.neetnen tot listige Bedriegers , of Vrouwen van
gelijken f empcl met de Endos fiche Waarzeggeresfe , wier
veelgewaagde of dubbelzinnige Voorzeggingen foms
toevallig gelukken, ` doch meestal door de Ondervinding
befchaamd worden, en niet zelden , door de vondere
werking der vcrbeeldingskragt , den nieuwsgierigen
Raadvraager in het ongeluk, hem gefpeld , dompelen;
waardoor hij zijne. Dwaasheid, zo geen Godloosheid ,
duur betaalt. — Dat wij ons dan voor zulk eene ver
zorgvuldig wagten. Dat wij., op GODS voor-kerdhi
gerust, wegens ons aanstaande lot, op GOD ver -zienghd
onzen weg op Hein wentelen, vast verzekerd.-trouwen,
dat Hij 't zal maaken.
BE-
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BERICHT, AANGAANDE EEN TYPHUS, TE BERLIJN
IN 1803 WAARGENOMEN, DOOR
RAAD EN HOOGLEERAAR C. W.

DEN GEHEIMHUFELAND.

Tn het Jaar 1803 ontflond te Berlijn een Typhus (rotachtige Zenuwkoorts) , die, hoewel Sporadisch van
nart, , verfcheiden lieden in het krankbec hielp. De
hevigheid des aanvals reeds in de eerfle dagen, vergezeld niet de grootfte zwakheid (Aihenie) , liet gekrenkt.
denkvermogen, de van den beginne geheel ontbreekende Eiaap , de gehoorde fpijsverteering , de menigvuldige krampachtige zenuwtrekkingen , dc opfpringingen
der poezen , het pluizen (floccorauns colle&io) , het nederwaards glijden in het bed, welke drie laatíle verfchijnzelen zich inzonderheid, hoewel niet altoos, tegen het einde der ziekte, als voorboden des doods ,
openbaarden , deeden mij aanstonds het befluit neemen, om zonder verzuim de dringendite toevallen te:en te gaan , door de opwekkende Geneeswijze , in
haar geheel beloop, aan te wenden. Dus wierden Wijn,
Naphtha , door konst vervaardigde Mofchus, Cascarilla, Koortsbast, zwaar bruin Bier, Opium, en krab
tíge Bouillons, naar maate de bijzondere fubjeEtive Aanwijzingen en verzoeken der Lijders het een of ander
verkiesbaarder maakten, in eene genoegzaame hoeveelheid , goede hoedanigheid , en met behoorlijke tusfchenpoozingen, voorgefchreeven. Bij de meesten deezer Zieken openbaarde zich , reeds met het begin der,
hoorts , doch bij anderen veel laater, een volkomen
verlies van eetlust, met een gefpannen bovenbuik, en
verder met alle de overige tekenen eener verzameling
van bedorven ftofl"en: terwijl de onbefchrijflijke krab
teloosheid de thans zo algemeen veroordeelde manier ,
om het lichaam door ontlastende middelen te zuiveren , fcheen te verbieden. Hierom begon men de Geneeswijze op de echte Brownifche manier. Met behoorlijke voorzichtigheid lette Ik op het gevolg daarvan,
geduurende twee of drie etmaalen. Ook verminderden
Benige der toevallen aanmerkelijk: doch ik kon bij geen
enkelen dier Lijders Gene gewenschte Geneezing be'werken, wanneer niet vooraf de Natuur , of alleen ,
of door gepaste ontlastniiddelen onderftel nd, door ílerk
braam

I

AANGAANDE EEN TYPHUS.

.23.7

%iraaIzen , of purgeeren , ruime ontlastingen der ecrfie
wegen had bezorgd. In één Geval, alwaar de kragten des Lijders het konden verdraagen , wilde ik het
uiteruie afwachten : ik verzette mij tegen de item der
Natuur , en gaf , in plaats van de , in fchijn , ver
bij aanhoudenheid Wijn ,-zwakendotlsmi,
Liquor Anodinus , enz. Ondertusfchen vond ik zijn'
gevaarvollen toeftand, ten volgenden dage, nog merkelijk verergerd ; waardoor ik gedwongen wierd , hem
even als de anderen te behandelen. Ook zag ik ras
zeer duidelijk door de in het oog loopende beterfchap,
dat de kragtige ontlastmiddelen, waardoor fleeds geele , dikke of zuure flijm , of eene donkergroene olijIchtige galflofe , in eene groote hoeveelheid , ontlast
wierd , hier , als het beste Stheni fche middel , werkte.
Deeze , tegen mijnen wil, tegen mijn aangenomen Plan,
en tegen de geheele leere der Aandoenlijkheid, (Erregungstheorie) mij als afgedwongene Geneeswijze, werkte
ook zo gelukkiglijk , dat de Zieke vervolgens , door
de, op nieuw aangewende, Sthenisch-tonifche opwekkende behandeling , in twee dagen verder voorwaards
kwam, dan voorheen in zes dagen. Zie daar een onwederfpreekelijk bewijs , dat fffelijke oorzaaken , als de
ziekten onderhoudende en verergerende middelen, niet
gelochend kunnen worden : kunnende dezelve, door de
kwaalijk begreepene Sthenifchc Geneeswijze, niet wegge
krachteloos worden gemaakt. Derhalven,-nome,f
gelijk voor vijftig of honderd jaaren , moeten nog heden deeze onreimgheden worden weggeruimd, door de
werking der Natuur , of der Konst; waarna eerst het
Ziekte-character,, als een gevolg der verzwakkende
magten, door verfterkende en prikkelende middelen aan
-gerpn
kan worden.
Het gewigt der werking van hoffelijke oorzaaken ,
zelfs bij Bene anderzins best mogelijke behandeling ,
wordt nog overtuigender gemaakt door twee Gevallen
tenen wederinftorting in deezen Typhus, veroorzaakt
door overlaading van de maag , bij anderzins reeds her-1tel1ende Lijders. Een derzelven , naamelijk , Itierf,
niettegenfftaande de geregeld aangewende exciteercnde
Geneeswijze: terwijl de andere, door een Braakmiddel
en daarop voorgefchreevene Purgeermiddelen, gered, en
eindelijk , door het gebruik van Wijn , geheel herfteld wierd.
Bij
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Bij deeze gelegenheid vind ik het noodig, bekend te
maaken , dat , in den Typhus , dc Geest van Vitriool ,
gemengd met eerie gelijke hoeveelheid van Geest van
Zout , in het vcrfchrikkelijkst ï ijditip deezer Ziekte,
alwaar men bijna niets, dan een zekeren dood, te wagten had, allenceilzaamst werkte. Dit middel, van tijd
tot tijd , in de hoeveelheid van drie , zes , of negen
druppen , gegeeven , brengt Bene íinclle omwisfeling der
geheele Ziekte te wee, die, met rasfè fchreeden, Bene
volkomene lleritelling bewerkt.

BESCHRIJVING VAN DE WOM-BAT, EEN NIEUWLINGS
ONTDEKT VIERVOETIG DIER.

(Ontleend uit Lieutenant Colonel COLLINS Account of the
EogI!h Go/snij in Nev Sozrt'r-Íhales.)
Eiland, welks dorheid aan den naam
beantwoordt, en alwaar het voedzel zeer tchaars
O
is, mag neen als eene zeldzaamheid aanmerken, dat het
p Cape Barren

desniettegenfcaande zo íferk bewoond is door de kleine
Kangooroo, en nog een graseetend, nu eerst ontdekt, Viervoetig Dier. 't Zelve verdient overzulks Bene bijzondere befchrijving.
De Worn -bat, of de Worn-back, zo als de Inboorelingen van Port acte on 't zelve noemen , is een vet , dik,
kurtpootig en vrij werkloos •fchepzel , al het voorkomen
hebbende van erne logge íferkte. Ilet is wat grooter
dan een kloeke Hond. In gedaante en beweeging heeft
de I'Vom -bat zo veel van een Beer, dat , indien hij daarsnede niet volkome n overcenkome, hij egter iedereen den
Beer voor den geest brengt.
De lengte , van de punt des flaarts tot op den tip
van den neus gemeeten , is eenëndertig duimen, waarvan het lijf drieëntwintig en vijf tienden beflaat. De
kop is zeven duimen , en de ftaart vijf tienden ; de omtrek agtes de voorpooten, zevenëntwintig duimen; over
liet dilate gedeelte van den buik, eenëndertig duimen.
De zwaarte haalt, uit de hand gewoogen, tusfchen de
vijfentwintig en dertig ponden. Het hair is ruw , en
omtrent een duim of een duim en vijf tienden lang ; dun
zit het op den buik, dikker op den rug cn den kop,
al-
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tllerdikst op de billen en het lijf; de kleur van het hair
is bruinagtig , nu donkerder , dan lichter , doch donkerst langs den ,rug.
De kop is breed en platagtig, en, de Torn-bat rept
van vooren gezien, fchijnt de kop, de ooren uitgezonderd , bijkans een gclijkzijdigen driehoek uit te inaa
ken ; de eene zijde is omtrent zeven duimen en vijf tienden lang , maar de bovenzijde , of die de breedte des
kops uitmaakt, is de kortfte. Het hair van vooren lid
in eene zo geregelde orde alsof het gekarnd ware, overeind flaande, van den neus, derzelver middelpunt, als
Bene foort van firaalen uitfchietende.
De ooren zijn fcherp en opgeheeven , twee duimen en
drie tienden lang , taan wijd van elkander af, en geenzins onevenredig. De oogen zijn klein , en eer ingezonken dan uitpuilende , maar vlug en leevendig. De
ruimte tusfchen beiden is omtrent twee duimen en vijf
tienden , en ze zijn geplaatst beneden het middelpunt
van den driehoek , welken men zich na den neus toe3oopende verbeelde. De nette zamenloop van de hairen,
die de oogleden dekken , met fijn hair bezet , fchijnt
an het Beest een groot vermogen te íchenken om al wat
fchaaden kan af te weeren.
De neus is breed; de neusgaten zijn breed, lang, en
kunnen geflooten worden ; zij flaan hoekig tegen elkander over, en 'er loopt eene holte tot de bovenlip, die
verdeeld is even als de lip der fiaazen. De kneevels zijn
dik en fterk , en haalen in lengte van twee tot drie duimen en vijf tienden.
De opening van den bek is klein ; daarin zijn vijf
lange grasfiiijdende tanden vooraan in elk kaakebeca ,
gelijk die van de Kangooroo ; agter deeze is Gene tusfchenruimte van omtrent een duim ; alsdan doen zich
op , twee fmalle hondstanden van gelijke hoogte , niet
acht kiezen dieper in te zien, en naauwlijks 'er van te
onderfcheiden. Het geheel getal, in beide de kaaken,
bedraagt vierentwintig.
De nek is dik en kort ; dit belet grootlijks de beweringen van den kop , die als op de fchouders ge
-platsfchijn.
Van den nek af maakt de rug eene kleine bogt , tot
bijkans op de billen, waar dezclvc zagtlijk afloopt tot
de agterfe deelen, waar men geen flaart ontdekt. Een
haart , egter,, is 'er te befpeureu , als iuen zorgvuldig
niet
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met den vinger de fchuinte van het ruggebeen overllrijkt. De hairen van elkander verwijderende, ziet men,
vijf tienden van een duim in de lengte, en van drie tot
een tiende in de breedte, een blooten ílaart, alleen niet
eenige korte fijne hairtjes aan het einde. Dceze zon
naar evenredigheid veel groo--derlingftachj
ter in een jonge dan in een volwasfen Worn-bat.
De voorpooteu zijn zeer sterk en gefpierd; derzelver
lengte, van de voetzool tot den voet, is vijf duimen en
vijf tienden , en de afiland tusfchen beiden vijf duimen
en vijf tienden; de pooten zijn vleeschagtig, rond en
dik, haalende een duim en negen tienden diameter. De
klaauwen zijn vijf in getal, verbonden aan even zo veeIe korte geledingen. De drie middelklaauwen zijn ílerk,
en omtrent acht of negen tienden duims in lengte; de
duim- en kleine vinger-klaauwen zijn desgelijks flerk ,
doch korter dan de andere, haalende flegts van zes tot
zeven tienden duims. De vleeschagtige wortel van den
duims-klaauw is kleinder en beweeglijker dan de andere. De voetzool is hard , het bovenfile gedeelte bedekt
met kort hair, tot beneden de beginzels der klaauwen,
waar het overheen hangt. De agterpooten zijn minder
sterk en minder gefpierd dan de voorpooten; derzelver
lengte tot de zool is zeven duimen en vijf tienden. De
agtervoet is langer dan de voorvoet, maar niet minder
gevleescht; de lengte haalt twee duimen en zeven tienden ; de -breedte twee duimen en zes tienden. De klaauwen zijn vier in getal ; de drie binneníte zijn minder
fterk, maar omtrent twee tienden van een duim langer
dan de voorklaauwen, en vindt men daar eene vleeschngtige fpoor , in plaats van een duim -klaauw. De ge.
heele voet heeft eene kromte , die het voorfte gedeelte
eenigzins binnenwuards brengt.
In de grootte van de beide Sexen doet zich bijkans
geen onderfcheid op; doch het Wijfje is het zwaarlie.
De Worn -brt heeft, volgens den Heer BASS (*), van
wien deeze Befchrijving ontleend is , geene aanfpraak
altoos op fnelheid van loop; elk Dier , om zo te fpreeken , loopt hem voorbij. Zijn gang is waggelend en
fchuivend , en heeft iets van de onbevallige houding
eens
(*) De Heer BASS was een der Chirurgijns op het Schip
the Reliance.
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eens Beers. Van aart is dit Dier vreedzaam en zagt,
gelijk eigen is aan een graseetend Beest; doch het bijt
fel, en betoont zich woedend, als liet getergd wordt.
De Heer BASS hoorde het nimmer geluid flaan dan bij
zulk eene gelegenheid. De fleur was zisfend , en kon
niet verder , dan op den affland van dertig of veertig
roeden, gehoord worden.
Dc Heer BASS , een Wong-bat gevangen hebbende, vatte het Dier fchielijk op van den grond, de handen onder
den buik fleekende; zonder efenig leed te doen, lag het
over zijn' rug en arm , gelijk men de kinderen draagt.
Het Ploeg geen geluid; het deedt geene poogingen, om
het, worflelend, te ontkomen. Het zag 'er goelijk uit,
en fcheen zo wel te vrede, alsof het door hem, van
jongs af, was opgekweekt (*). Hij droeg liet Beest
eene mijl verre, nu op den eenen, dan op den anderen
arm; zotntijds lag hij het over zijne fchouder: alle die
plaatsveranderingen nam de Wong-bat wel op, tot dat
de draager zich verpligt vondt om de pooten vast te
maaken, daar hij in een boschje ging, om een tak van
een nieuw houtgewas, 't geen hij zag , af te fnijden :
woedend werd het Dier , toen hem een tak , ter binding gebruikt, knelde; het fchreeuwde uit al zijne magt,
woelde fterk, en beet een ftuk uit den rok van den Fleer
BASS met zijne groote finijtanden. De vriendfchap nam
hiermede een einde. Het Beest bleef onverzoenlijk, en
op den verderen weg na de boot hieldt het niet op met
fchreeuwen, dan wanneer het ten einde adem was. —
Deeze bijzonderheid fcheen uit te wijzen , dat de AVombat door eene zagte behandeling fchielijk leerzaam en waar.
fchijnlijk den mensch genegen zou worden: doch dat
de oppasfer zorge draage hem niet te tergen, althans
niet wanneer het Dier volwasfen is !
Behalven de Furneaux's Eilanden, bewoont de Wombat de Bergen ten westen Port •j^ackTn. Op beide deer
ze plaatzen heeft hij zijne verblijfplaats onder den
grond; ook is dit fchepzel wonder wel gevormd om te
graaven : tot welk eene diepte het zich in den grond
verbergt, is onbekend. Volgens het verhaal, door de

In(*) De Kangoeroe en eenige andere Dieren in Nieuw Zuil

Wales lasten zich bij uitstek gemaklijk temmen, zo ras h*-

gevangen zijn.
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Inboorelingen gegeeven , wordt de Worn -bot Van het
Gebergte nooit bij dag gezien, maar onthoudt zich geduurende denzelven in zijn hol, alleen 's nafits uit
om fpijze te zoeken ; maar de Worn-bat op de-gande
Eilanden ziet men op alle tijden van den dag om voedzei uitgaan. -- Het is nog niet ten vollen bekend,
waarmede zij zich voeden ; dan liet is hoogsnvaarfclhiinlijlti, dat dit voedzel naar gelange van de o.nílandigheden, waarin het Beest zich geplaatst vindt, ver
maagera der JI7orr-bats , door den Heer BASS-andert.D
geopend, ivaren uitgezet met ruw wicr-alttig gras; en
hij hadt nevens anderen gezien , dat het Dier krabbel
onder het drooge zee -wier op het flrand; doch hij-de
kon nooit ontdekken, wat het eigenlijk zogt. Nu karn
de bergbewoonendc Wort -brt zich nimmer 11randwaards
begeven , om fpijze te haalen , noch op die hoogte
wier-alttig gras vinden , en moet des heftaan van voed
zei, 't welk de omflandigheden hem aanbieden.

VERSLAG VAN EENE VROUWLITKE SCHAMAN IN HET
RUSSISCH RIJK.

j iet Rusfisek Rijk is van eene uitgeftrektheid , onbekend hij andere hedendaagfche Volken ,. en werd
na, uwlijks geëvenaard door dat der Romeinen, toen deezern
ten hoogtien toppunte van raagt en grootheid waren opgeffeegen. Eet bevat op deszelfs Grondgebied de meest
van elkander verfchillende Volken en Lugtflreeken van
den teenovergelleld1 en aart. De uitgebreidheid van
het Noorden tot het Zuiden is vijftig Graadera Breedte,
van den Noord-pool af te rekenen ; de Lengte van het
Westen tot het Oosten is meer dan honderd-en-zeventig Graaden. Het reikt ten Noorden tot den berroozere
Oceaan , grenst ten Zuiden aan de warme Iugtfireeken
van Per/ic , apan en China. Het befaat meer dan een
zevende gedeelte van het bekende Vasteland , en bij
een zes-en-twintigffe gedeelte van den gcheelen-kans
Aardbol.
In enkele uitgefIrektheid maakt dus het Rusfisch Rijk
eerie groote vertooning; doch uit welke bevroozen en
onbewoonde woestijnen beftaat een aanmerkelik gedeelte! Van wat aanbelang is het grondgebied te rekenen,
't geen
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't geert zich tot den Noord-pool uitftrekt? In de daad,
de bevolIing van dit Rijk•is gering, in vergelijking met
de grondvlakte , en zamengeíleld uit Volken, die verre.
zijn oni vermengd of tot een geheel gebragt te kunnen
worden.
De laatst overledene Alleenheerfcheresfe van dit uit
Rijk, CATIIARINA DE II, liet door c. w. MiiL--gebrid
LER , in den jaare 1776 , een Werk aanvangen , 't geen
voltooid werd in 1779 , de Afbeeldingen behelzende
van 95 onderfcheide Volken, en te Petersburg uitgegeeven : eene Befchrijving vergezelde -deeze Plaaten ;
onderaan Honden de naamen der Volken flegts vermeld,
in. het Rusfsch , Hoogduitsch en bhnisch.
Van dit Werk is onlangs Bene Lngel/che Uitgave in 't
licht gekomen, onder den Titel van, The Costume of the
Rusfian Empire , illufrated by a feries of Seventy-three
Engravings e), with D f riptions in English and French,
Imp, 4to. 8 L. en 8 S. Uit dit Werk willen wij nu
en dan eene van de meest merkwaardige Befchrijvingeli overneenien. ' Deéze zijn ontleend uit de beste bron
allermeest uit des Hoogleeraars Mi.iLLER'S Defcrip--ne,
tion de toutes les Nations de fEmpire de Rusfie — Tloyage en Siberie,par n'AUTEROCHE — De/cription del(amtfchat,'a,par M. KRACHEMINNIAOW _' PLESCIIiir'S Survey of the Rusfian -,spire -- SAiiR'S Account of the Conisnodore BILLING'S Expedition to the Northern Parts of
RusI2, enz. enz.
Voor tegenwoordig ontvangen onze Leezers een Ver flag van eene P'rou>vlijke Schiaynan.
De talrijke Heidenfche Volken , die den wijden om
Rusf/chen Rijks bewoonen, onderfcheiden zich-vangpies
door drie verlèhillende foorten. van Afgoderij: te weeten, in de zodanigen, die belijdenis doen van het Scha
in die zich voor naavolgers van de La--vnteismu,
na uitgeeven , en die onder het beheer der Brahminen
Haan.
De eerstgenoemde deezer Seen is, met de veelvule
dige takken , waarin dezelve is onderfcheiden , verreweg de talrijktle, zo wel als de oudste , en in de daad.
de grondflag van de beide andere en een aantal mindere
Seclen, in welken liet Heidendom verdeeld is.
Oil. .
-

(*) Voor dit mindere getal, dan in de R s^f'the Uit a Ve,
wordt voldoende. reden gegeeven.
.
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Onder de Rusfifche Volken is egter het Sc^ianisrsaus,
uit verfcheidencrlei oorzaaken, tegenwoordig een zamen
geworden van de onverftaanbaarfte en zichzel--hopzel
ven omverílootende f ellingen, afgodifche ongerijmdheden, en de verregaandf e bijgeloovigheden.
In elk gedeelte des Rijks , waar het Schamanismus de
overhand heeft , worden de Vrouwen aangemerkt als
eene mindere foort van weezens. De Mannen merken
ze aan als alleen gefchaapen ter zinnelijke lustvoldoening , tot de bevolking der aarde, en het waarneemen
der huislijke dienften. Zij worden , in gevolge deezer
begrippen , vrij ftreng behandeld ; veragting en ver
'er het eigenaartig gevolg van.
-'warlozings
Desniettegentlaande worden de Vrouwen in de Godsdienftige Orders opgenomen, en Priesteresfen, zo zeer
geagt als de Priesters zelve , en met gelijke magt bekleed. Dit Volk veronderftelt , dat eenige bijzonder
door de Godheid beftemd zijn tot die Priesterlijke waar
indien een eerstgebooren kind onderhevig-dighe;n,
is aan kramptrekkingen en ftuipen, en verfcheide andere
kwaalen , merken zij zulk een kind aan als bijzonder gefchikt tot de waarneeming der Godsdienstpligten van
het Schasranismus.
Beiden de Priesters en Priesteresfen worden uit den
Volkshoop genomen. Zij zijn van de overigen buns
Volks niet onderfcheiden , dan door eene zonderlinge
wijze van kleeding , en- een uitgebreider kennis van de
Leerftellingen huns Godsdiensts. Zij zijn niet verpligt
tot het leeven in den ongehuwden ítaat, of liet houden
eener leevenswijze, van die hunner Landgenooten ver
zij hebben ook geen genoegzaam inkomen,-fchilend;
om van te beftaan , zonder te deden in de werkzaamlieden der maatfchappije. De kennis, nogthans, welke
de meest onderweezenen van den Godsdienst hebben ,
heeft weinig te beduiden: doorgaans is alles zeer duister , onvolkomen en vol tegenfirijdigheden. De onderfcheide Volken , bij welken het Sclíamanismus heerscht,
hebben verfchillende afgodifche plegtigheden , en de
Schaman of Priesters , onder dezelfde Volken , ver
hierin zomtijds van elkander.
-fchilen
De Schamans kleeden zich op eene grillige en zeer
vreemde wijze , in het denkbeeld , dat zij zich hierdoor aangenaam bij God en ontzaglijk in het oog der
Menfchen maaken. Uit deezen hoofde is het Beene
hunner minfte bezigheden , elkander in vreemde toe-

,
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takeling voorbij te I}reeven. Ook verfchilt deeze
vreemde kleeding naar de Volken, uit welken zij her..
komftig zijn.
Bovenal vallen in 't ooge de veelvuldige afgodifche
vercierzelen, gemaakt van ijzeren plaatjes, van vogel
laken en bont,-klauwen,vfcro dhein
en beestenvellen : het hoofddekzel is doorgaans geboord met het vel van een Lijnx, praalende met een
pluim van uilenvederen. -- Eene foort van Tambotine is de onaffcheidelijke gezellinne van de Schamans;
dezelve is vervaardigd van hout, en aan de Bene zijde
met een vel overdekt ; aan de andere zijde loopt een
dwars handvatzel , bij 't welk zij dit fpeeltuig draagen : het uitgefpannen vel is meestentijds befchilderd
inet Beeldfpraakige Charaáters , zomwijlen met de afbeeld
Afgoden, of van verfcheidenerlei Beesten. Het-zelsvan
werktuig, waarmede zij op de Tamborine flaan, is van
hout , en bekleed met de huid van een Haas, of het
bónt van eenig ander foortgelijk Dier. — Aan dit toverwerktuig fchrijven zij eene zeer groote kragt toe , en
geeven voor, dat zij , met 'er op te flaan , de Geesten,
in welken zij gelooven, naar welgevallen, kunnen doen
verfchijnen of heenen gaan.
De beginzels van het Schamanismus komen hoofdzaaklijk hier op neder. Zij gelooven in éénen God, den
Schepper aller dingen, dien de onderfcheidene Volken
roet verfchillende naamen benoemen ; een aantal mindere Godheden regeert de wereld, voornaamlijk naar
eigen welgevallen, fchoon zij allen aan de Godheid ondergefchikt zijn. — Alle de Hemelfche Lichaámen zijn
Godheden, even zo ook eenige aardfche voorwerpen,
als Vuur, Water, Bergen, enz. 'Er zijn desgelijks
kwaade Godheden , van welken één de opperfle is ,
die God in vermogen het naaste bij komt : deeze woonen in de rivieren, in de bosfchen, op het gebergte,
eznz. Zij fcheppen hun éénig genoegen in het Menschdom te plaagen.
Het Volk houdt zich overtuigd, dat de Goden aan
hunne Scha; .jns verfchijnen. onder verfchillende gedaan
doch bijzonder in die van een Beer; voor welk-ten,
Dier zij, uit deezen hoofde, grooten eerbied hebben.
Zij gelooven in een Raat naa den dood; doch hunne
denkbeelden van een toekomend leeven zijn vreemd en
belachlijk. -- Aan de goede Godheden, die zij onder
,veelvuldige afgodifche gedaanten verbeelden, bieden zij
R :9
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offeranden aan, en ítorten voor dezelven gebeden uit,
van .welker verhooring zij zich verzekerd houden.
Ondanks, egter, van alle die ongerijmdheden van het
Scharnanismus, zal de aandagtige onderzoeker 'er eenige
gelijkvormigheden niet den .Mofaifchen Godsdienst in
ontdekken. De heilige vu.uren, de toebrengingen, de
aanbiddingen, de gevoelens ten opzigte van de Vrouwen, en veelc andere flellingen der Schamans, zijn mis
,-ooden Godsdienst ontleend.
-fchienvadr

IETS OVER DE VERHANDELING VAN DEN t?OOGLEERAAR.
M. SIEGENBEEK OVER DE WELLUIDENDHEID DER NEDERDUITSCHE TAAL, VOORKOMENDE IN IIET EERSTE DEEL DER WERKEN VAN DE BATAAF SCHE MAATSCHAPPIJ VAN TAAL- EN

DICHTKUND•

( M).

Hollander," zegt de vermaarde
„ Dzijne
IVaarnerinmen over het gevoel vaan liet Jchoone eat
IMI4IANUEL KANT, ill

verhevene (j ) , „ is van cone geregelde en naarltige inborst,
-

„ maar, daar hij alleen op het nuttige ziet, zoo heeft hij
weinig gevoel voor dat geen ,wat in fijner oordeel fchooii
„ of verheven is."
Volgens dat fijnere oordeel van den Koningsbergfchen Wijs
moet dus voorzeker de Taal- en Dichtkunde (4.) geene-ger
gemeenfchap hebben met het fchoone en verhevene; want
dat onze Natie in het ijverig en gelukkig beoefenen vals
Taal- en Dichtkunde altoos warelijk heeft uitgemunt, kan
niemand ontkennen, die ílechts Benige kennis heeft van de
ge('p) Offchoon wij reeds, voor een geruimen tijd, in onze Letter-dit Werk van Prof. SIEGEr;BCEK hebben aangekondigd;
konden wij echter niet afzijn, wijl thans de Taalkunde zoo zeer aan
de orde van den dag is gefield , ook deze nadere Bedenkingen rakende dezelfde Verhandeling, van eene geachte hand ontvangen , als eene
oordeelkundige Bijdrage Zot de rechte kennis en waardering van onze
fchoone Moedertaal, in ons Mengelwerk eene plaats in te ruimen.—.—
oefeningen

De Uitgevers.

(t) Nederduitfche vertaling, bl. 88.

(4) In hoe verre het gezegde van KANT fleck houde ten aanzien

can de overige Kunilen en Wetenfcbappen, ten aanzien bij voorbeeld
van de Schilderkunst, Teekenkunst, `enz. laten wij aan anderen ter
beoordeeling. Maar wij voor ons wenschten tvel, dat de Franfchen
dat fijnere oordeel' verkregen, dat zij het fchoone en verhevene in de
Duitfche kunstgewrochten opmerkten, de fchilderftukken van opze Nederlandfche Meester$, van onzen DOUW, POTTER en dergelijken, ons
voortaan lieten behouden, en de weggevoerde £lukken terug zonden,
om ze tegen Duitfche ja te ruilen.
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wefchiedenis en den fïaat der Letteren en Kunden in ons
Vaderland; en dat de Critifche Wijsgeer in deze kennis wel
grondig ervaren is geweest, lijdt immers geen twijfel, daar
{gij onzen landaard zoo beflisfend beoordeelt.
Hoe het zij, van de gesnelde ijverige en gelukkige beoefening der Taal- en Dichtkunde bij onze Natie vinden wij
een nieuw bewijs in het Boek, waarvan wij gaan verslag

geven.

Onze Landgenooten, hoe grof hun oordeel dan ook zijn
moge, zijn altoos van begrip geweest, dat liet fchoone cn
verhevene van eerie rede of gefchrift niet enkel in de waarbeid en het belangrijke der gedachten, maar ook inzonaerh eid in de wijze van voortel beliaat, en wel voornamelijk
gelegen is in de zuiverheid, gemakkelijkheid en welluidend
taal; de kortheid, naauwkeurigheid en fierelijkheid-heidr
,,tier uitdrukking,, de netheid, eigenaardigheid en bondigheid
der woordvoeging, de welgepastheid, bevalligheid en juistheid
der vergelijkingen en beeltenisfen , en de zoetvloeijendheid
tier maat„ met zekere levendiger losheid, weelderigheid en
Itoutheid van fchildering, waar men gebruik naakt van den
dichterlijken fiijl.
Uit hoofde van deze meening heeft onze Natie zich altoos
bijzonderlijk toegelegd op het befchaven van hare Taal en het
beoefenen der Dichtkunst. Reeds in die tijden , toen het groot
gedeelte van Duitschland nog in de diepile B irbaarsheid ver -jte
, had zij hare Taal- en Dichtkundige Genootfchap--zonkelag
pen, onder den naam van Kanzeren der Rederijkers bekend,
die in de voornaamfte Steden eeuwen lang met luister gebloeid hebben, vervolgens met de verandering der tijden door
andere inrichtingen vervangen zijn, en alzoo tot op onze dagen
toe onafgebroken zijn in Hand gebleven. Van daar die won.
derbare rijkheid van onze taal in korte, eigenaardige, zinrijke en welklinkende woorden; van daar die overgroote menigte
van allerleie frerelijke .fpreekinanieren, die bij ons Nederlanders bijzonder t'huis hooren; van daar dat rollende, naturelijke en gemakkelijke in de fchikking der taaldeelen, en de
famenitelling en aaneenfchakeling der zinfheden, dat onze Ne
Spraak zoo uitflekend eigen is.
-sierdutfcl
\ aii zoodanige Maatfchappijen , als wij vermeld hebben,
zijn in de laatfle helft der voorgaande eeuw door uitgegeven
Taal- en Dichtwerken onder anderen vermaard geworden: het
taal- en dichtlievend Genootfchap te Leijden , onder de zin
kunst wordt door arbeid verkregen ; het dicht- en let--fpreuk:
terlievend Genootfchap te Rotterdam, onder de fpreuk: f udium fcientiarum genitrix , en het dicht- en letteroefenend Genootfchap te Amfterdam , ten blazoen voerende: wij Jlreven
.

staar de volmaaktheid.

Deze Genootfchappen waren federt eenige jaren door de
burRg

2¢S

OVER DE NEDERDUITSC11E TAAL.

burgerlijke oneenigheden , herhaalde flaatsomwentelingen eís
verdere ontzettende gebeurtenisfen in ons Vaderland tot een
Blaat van kwijning en uitteering vervallen, die eerlang eene
gantfchelijke ontbinding deed te gemoet zien. Om dit nade.
rend onheil voor te komen, befloot men, de handen ineen
te !laan. De drie afzonderlijke Stichtingen werden ineen gefmolten tot één Genootfchap, in drie lfdeelingen, Departementen of Kamers, de Leijdfche, Rotterdamfche en Amfierdamfche, verdeeld, die ten opzichte van haar huishoudelijk
beítaan en de beheering van hare bijzondere eigendommen
geheel vrij en onafhankelijk zijn, doch ten aanzien van hare
werkzaamheden naar buiten en de bevordering van haar ge
doel, den opbouw der Nederduitfche Taal--menfchapijk
en Dichtkunde, flechts één lichaam uitmaken, en naar alge
wetten befluurd worden (*).
-men
Van dit alzoo vereenigde Genootfchap , de Bataaffche
Maat,'chappij van Taal- en Dichtkunde genaamd, worden ons
nu in het aangekondigde Stuk de eerfle lettervruchten aangeboden, vruchten van taalkennis en dichterlijk vernuft, die
wij gerust aan alle kenners en liefhebbers van Nederduitfche
Taal- en Dichtkunde , als ware lekkernijen , durven aan
zen.
-pri^
In de Voorrede des Boeks, die in eenen zuiveren en beval
wordt beknoptelijk het noodige be--ligenjfchrvs,
richt gegeven wegens de inftelling,. oogmerken en verrichtingen der Mantfchappij, met vermelding tevens van een en andere bijzonderheden ten aanzien van de Rukken, in dit eerfte
Deel van de Werken des Genootfchaps vervat.
Het eerfte en voornaamfle fluk, dat in de verzameling voorkomt, is van taalkundigen inhoud, en het werk van den beroemden Hoogieeraar in de Nederduitfehe Letterkunde, M. siEGENnEEK. Het behelst een zeer oordeelkundig Antwoord op
deze belangrijke Vraag, door het Genootfchap uitgefehreven:
In hoe verre behoort de fpellirag der Nederduitfche taal geregeld te worden naar welluidendheid en gemakkelf jkheid van uit
En wij twijfelen geenszins of ieder Taalkundige zal-fprak?
gereedelijk infiemmen met het oordeel der Beoordeelaren,
die dit Opflel den uitgeloofden Gouden Eerprijs hebben waar-

dig gekeurd.

Om het belangrijke der ílof en de uitnemende wijze der
behandeling zullen wij van dit ftuk eenigzins naauwkeuriger
en omfaandiger verflag doen.
De Verhandeling wordt geopend met eene gepaste InIeiding, waarin de Schrijver, na eerst in 't algemeen iets ge
te hebben wegens de aangelegenheid van 't onderwerp,-zegd
vervolgens de eigen woorden van de Vraag in overweging
neemt, en de hoofdpunten van onderzoek, waartoe hij zich
in
(4) Voorrede bl. VI.
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Antwoord bepalen zal, of de algemeene verdeeling
der slof, opgeeft.
Volgens deze opgaaf onderzoekt hij in de eerie Afdeeling
dit algemeene vraagfluk : of het met Bene gezonde taalkunde
hefizaanbaar zij, der welluidendheid en gemakkelijkheid van
uitfpraak eenigen merkelijken invloed op de fpelling toe te
kennen.

Naar de letter van de Prijsvraag had de Hoogleeraar met
dit onderzoek zich niet behoeven in te laten , naardemaal het
voorflel zelve, in hoeverre de welluidendheid en gemakkelijkheid van uitspraak invloed behooren te hebben op de fpelling ,reeds ililzwijgend de rechtmatigheid van eenigen invloed
der eerfle op de laatfie onderftelt. Doch, om de juiste maat
van dien invloed met des te meerder zekerheid en naauwkeurigheid te kunnen bepalen, oordeelde hij, met recht, het
dienflig, vooraf de wettigheid van denzelven met de noodige
bewijzen te Raven, ter wederlegging van die nieuwerwetfche
taalzuiveraars , (of taalbedervers , hoe gij ze noemen wilt,)
die alle woorden naar de afleiding willen gefchreven hebben,
en aan de wélluidendheid en gemakkelijkheid van uitfpraak alien invloed op de fpelling ontzeggen.
Alvorens echter hiertoe over te gaan , teekent de Schrijver nog
kortelijk aan , dat de welluidendheid voor het gehoor en de
gemakkelijkheid in de uitfpraak, hoe zeer eigentlijk twee onderfcheidene zaken zijnde, echter, zijns oordeels, ten aanzien van derzelver invloed op de fpelling, ten naasten bij op
hetzelfde uitkomen; weshalve hij dat geen, wat voor de eene
als geldende geacht wordt, ook meent voor de andere voldongen te mogen rekenen.
Na deze algemeene aanmerking ter zaak tredende, toont
de. Ho.ogleeraar (Hoofdfl. I. § i) met de klaarfte en overtuig.endite bewijzen, uit de natuur der zaak zelve ontleend,
en door gelukkig bijgebragte getuigenisfen van de vermaardlIe Mannen, die in taalkennis en welfprekendheid hebben uitgemunt, als een CICERO, QUINCTILIAAN en dergelijken , bekrachtigd , dat noodwendig bij elke befchaafde Natie, die voor het
fchoone en bevallige niet ongevoelig is , de welluidendheid
en gemakkelijkheid van uitfpraak eenen aanmerkelijker invloed moeten hebben op de fpelling der taal.
Vervolgens befchouwt de Hoogleeraar de tegenbedenkingen,
die hiertegen door de tegenflanders worden ingebragt (§ 2),
en betoogt op eene korte, zakelijke en alleszins voldoende
wijs, dat het voorgeven , alsof het volgen der welluidend
afkomst der woorden verduisteren en de duidelijkheid-heid
der tale benadeelen zou , volllrekt ongegrond is, en dat
welluidendheid geenszins iets ingebeelds, iets willekeurige en
onzekere is, gelijk fommigen beweren, maar eene zaak, in
-

-

-

Rc

de

250

OVER DE NEDF.PDUITSCIH TAAL.

de natuur der dingen gelegen, en door het algemeen oordeel
der menfchen erkend.
Flier brd de Schrijver, die in zijn gantfche gefclirift de hoog
gematigdheid met prijfelijke naauwgezeto-ftebchidn
heid in acht neemt, indien hij minder op tien roem deze g
deugden ware gezet geweest, ter befchaming der hedendaagfche taalzifters nog vrij wat fterker kunnen (preken , en de
befchuldiging. wegens liet benadeelen der duidelijkheid, aan
den invloed der welluidendheid op de fpelling valfchelijk te
last gelegd, met volle recht aan de fchrijfwijze naar de aflei
ding kunnen aantijgen. Wie toch vindt zich niet verlegen,
om net te raden, wat eigentlijk de fchrijver zeggen wil,
wanneer men de franije woorden leest van ee nsgelijks, overtallig held, liedendagfclie, gebrekig, fchierlijk, naaiijver , , naarvolgen,
daarteboven , bevoorderen , leedteekenen enz. (*) ? wie hoorde
ooit in de befchaafde famenleving van dergelijke dingen ? en
wat is toch het fchrijven eigentlijk anders, dan het afteekenen van de klanken ? — wat anders, dan eetti hulpmiddel, om
het (preken te vertegenwoordigen, en van hoorbaar zichtbaar
to maken? Hoe naauwkepriger derhalve het fchrift de klankel}
van de woorden, zoodanig als die .bij befehaafde lieden worden iiitgefproken, uitdrukt, des te beter wordt voor de Bui,

de-

(*) Wij weten wel, dat niet alle deze woorden goede vooibeel4en
van eene fliptere fpelwijs naar de afleiding kunnen genoemd worden,
daar fommigen derzelven ook naar die regelmaat zelve anders moeten gefchreven worden, gelijk onder anderen aangetoond is door z. H. ALEwtjN, in zijne Tbetfe van nieuwerwetfche Taalkunde, in het VII D.
der Werken van de Maatfch. van Nederl. Lett. te Leijden, en door
den floogl. KLUIT., in zijne aanmerkingen over eenige nieuw ingevoerde wijzen van ƒpreken en fchrijven, in de Vader!. Letteroef.
voor iSoo. N. 9: doch wij brengen dezelve bij, om meteen te dienen
tot een proef, hoe zeer de afkomst der woorden, in plaats van duide.
lijker te worden, integendeel al verder verduisterd zou raken, indien
een ieder in het hoofd kreeg, op zijne wijze de woorden te fchrijven
naar de afleiding. Immers heeft een Schrijver van naam in onze dagen
leedteeken voor litteeken begonnen te fchrijven, alsof het woord famengefteld was uit leed (dolor) .en teeken; terwijl het buiten allen twijfel
lijkteeken
is, dat litteeken, waarvoor men oudtijds ook lik teken en
fchreef, afkomítig is van het oude lijk, het .lichaam, ee uiterlijke gelijkhaam)
of
en
of
en
daante, (waarvan ook likdoorn lijkdoorn lichaam
teeken, als zijnde een teeken, dat nog eenigzins de gedaante vertoont
van de ontvangen wond. Zie TEN KATE , eerfle proeve van geregelde
afleiding, art, lijk, in de aanleiding tot de kennis der Nederd. Spraak,
11 D. bl. 280, en ALEWIJN t. a. p1. bl. 313 en volgg. — Zoo begon
men ook, voor ecnige jaren, maak-klaar te fchrijven voor makelaar,
alsof het woord van klaar maken en niet van makelen afkomhig was.
Warelijk het is eens ieders zaak niet , over oe afleiding der woorden
te befisfen. Zoo deze regelmaat, en niet die der uitfpraak, door een
ieder gevolgd wierd, zou het 'er welhaast ellendig met onze fpelling
uitzien. In het bepalen der uitfpraak, integendeel, zal zelden een uplettend hoorder mistasten.
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delijkheid gezorgd , en des te volkomener is de fpelling te
achten. De afleiding komt niet anders in liet fpel, dan voor
zoo verre zij in twijfelachtige gevallen de beste regelmaat is,
om de algemeene uitfpraak der befchaafde waereld , waarvan
men in den gemeenzamer omgang, bij -chteloozer fpreektrant, op velerleie wijze afwijkt, bij het fchrijven met de
meeste naaauwkeurigheid te bepalen en te volgen. Daar nu de
befchanfde mensch , bij het fpreken , gelijk bij alle andere
verrichtingen, altoos het gemakkelijke voor zich zelven en
het aangename voor anderen, zoo veel met de bereiking van
zijn oogmerk beftaanbnar is, navolgt, moet ook in het fchrijven , dat van het fpreken eene getrouwe afteekening zijn
moet, die inachtneming van het gemakkelijke en aangename
bij het fpreken nanuwkeurig worden aangeduid; dat is , de fpelling moet bij een befchaafd Volk, zoo veel de duidelijkheid
toelaat, altoos gefchikt en geregeld worden naar welluidend
gemakkelijkheid van uitfpraak. Dit is zoo klaar en-heidn
ontegenfprekelijk, dat het naauwelijks te begrijpen valt, hoe
fommige Schrijvers, die voor het overige zich als lieden doen
kennen van oordeel en goeden (maak, een te engeileld ge
kunnen aankleven, en de woorden, die een befchaaf--voeln
der uitfpraak eenigzins veranderd en bevalliger en vloeijender
gemaakt heeft, echter nog kunnen fchrijven •volgens de af
ouden vorm, 't welk even zoo veel is, alsof-komstend
een fchilder, die ons naar het leven moest afmalen, ons ging
uitbeelden, met beestenvellen om den hals, in de onbehagelijke kleeding van onze ruwe voorvaders.
Dan de ondervinding, zal men zeggen , moet hier de zaak
voornamelijk beflisfen. In eene verrichting toch , zoo algemeen en dagelijks beoefend als het fchrijven, leert de onder•
vinding het best, welke wijze van doen met de natuur der
zake het meest overeenkomftig is , ee n aan het oogmerk het
volkomenst beantwoordt..
Hebben alle Volkeren, die in befchaafdheid hebben uitgemunt, zich altoos in hunne fchrijfwijs naar de welluidendheid
en gemakkelijkheid van uitfpraak 'gefchikt , en wel des te
meer, naar mate zij verder in befchaafdheid waren gevorderd,
dan mag men veilig befluiten, dat dergelijk eene fchrijfwijs
ook in der daad voor de verkiefelijkfte is te houden.
Te recht begreep dus de Hoogleeraar, ter bekrachtiging van
het bewezen flelfel, nog de voorbeelden te moeten aanvoeren
van die Volkeren, die algemeen voor de allerbefchaáfdite erkend zijn , als die van de Grieken en Romeinenuit de Ou.
den , en dat van de Franfchen uit de fIedendaagfchen. Hlij
(preekt derhalve in de eerfle plaats van het Grieksch § 3 ,
vervolgens van het Latijn § q., en eindelijk van het Fransch
§ g, en toont, als een grondig kenner van alle die drie talen,
met een voegelijk aantal van welgekozen voorbeelden, hoe de
fpel-
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fpelling in die fpraken, door verwisfeling, invoeging en wegInting of ineenfmelting van letters , zich beflendig geíchikt en
geregeld heeft naar welluidendheid en gemakkelijkheid van
uitfpraal .
Op deze wijze in 't algemeen de wettigheid bewezen heb.
bende van den invloed der welluidendheid op de fpelling,
gaat de Schrijver in het Ilde Hoofdfluk deze helling nog wat
bepaalder ten aanzien van onze Nederduitfche taal onder.
zoeken.
Hij erkent (§ i), dat onze taal, als een tak van de oude
Duittche of Teutonifche, en dus afkomllig van een Volk, 't
welk bij ruwer luchtfireek en ruwere zeden ook ilomper van
gewaarwordingen was, oorfpronkelijk in haren aard minder
vloeibaar en welluidend, en voor welfprekendheid en dicht
dan de Griekfche en Latijnfche-kunstmidergfch,
talen; maar hij merkt zeer gepast aan, dat dit Hechts eene
reden te meer is , om in de fpelling van onze taal vooral op
de welluidendheid en gemakkelijkheid der uitfpraak acht te geven , ten einde het oorfpronkelijk gebrekkige in onze taal al
meer en meer te verhelpen, haar allengskens zachter en vloei.
baarder te maken , en alzoo hare gefchiktheid voor welfprekendheid en dichtkunst te doen toenemen. Hij Ilemt het
toe , dat men dergelijk eene verfraaijing der taal geenszins kan
uitwerken tegen den wil der Natie; maar hij beweert tevens
met recht, dat men ook de befchaving der fpraak, wanneer
cle Natie zich daartoe geneigd betoont, niet tegen mag hou
-denorwflvigpn.
Dat nu onze landaard hieromtrent geheel niet onverfchillig
is, maar integendeel voor het zachte, het welluidende, het
1lreelende en het vloeibare in de taal de grootfle geneigdheid aan
den dag legt, bewijst de Hoogleeraar op de navolgende wijs:
Hij vergelijkt (§ 2) onzen Nederduitfchen tongval met den
Hoogduitfchen, en doet zien, hoe wij_Nederlanders de woorden, die wij oudtijds met de Duitfchers gemeen hadden, door
het verwisfelen van de fcherpe f en de harde t in de verwant
zachtere letters v en d, door het inlasfchen, van-fchapte
klinkers, inzonderheid van de zachte e, door het verminderen van opeenvolgende fcherpe medeklinkers, door het ver
omzetten, het weglaten of bijvoegen van letters,-platfen
en door het fplitfen of famentrekken van lettergrepen , eene
welluidendheid en aangenaamheid voor het gehoor en eene
zoetvloeijendheid en gemakkelijkheid voor de uitfpraak hebben
bijgezet, die bij de fcherpere en hardere klanken, door de
Duitfchers behouden, voortreffelijk affteken.
Dit kortelijk met een aantal van fprekende voorbeelden
aangewezen hebbende, ter befchaming van hun, die heden
ten dage met al het Hoogduitfche zoo befpottelijk hoog loopen, en op het eigen Vaderlandfche met verachting nederzien ,
toont hij verder uit eene menigte van woorden en fpreekwijzen,
-
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Zen, hoe zeer onze Natie de welluidendheid bemint, en ter
bevordering van eerie zachte, bevallige en vloeibare uitfpraak
velerleie a fwijkingen van de taalkundige regelmaat verkiest,
ja tot verfraaiing en veraangenaming van de klanken alle die
vier middelen bezigt, die mogelijk zijn, — het verwisfelen,
bet verplaatfen , het invoegen en het uitlaten van letters.
Dit een en ander wordt met eerie uitnemende netheid en
naauwkeurigheid in weinige woorden (§ 2 en 3) ten duidelijken uiteengezet , en daaruit het befluit opgemaakt (§ 4),
dat de invloed der welluidendheid op de fpelling niet alleen
met de algemeene beginfelen der taalkunde, maar ook met
den bijzonderen aard van onze moedertaal volkomen overeen
ieder oordeelkundig Lezer, gelooven wij,-komfligs.En
zal de rechtmatigheid van dit befluit, na overweging van he
bijgebragte, gereedelijk toellemmen.
Wij kunnen echter niet afzijn, den Hoogleeraar in beden•
king te geven, of wel de fpreek- en fchrijfwijzen, die op
bladz. 39 worden aangevoerd, van elders voor ellers, kelder
voor keller, helder voor heller, enz. eigentlijk als voorbeelden
van de zorg onzer Natie voor welluidendheid kunnen gelden.
Wij twijfelen, of niet de Duitfchers , bij voorbeeld, die de
woorden keller en heller behouden hebben , deze laatfte klanken, zoo niet welluidender, ten minften even welluidend al9
helder en kelder zullen keuren. Wij hemmen het wel toe,
dat de zucht van onze Natie, om zulke klanken te gebruiken, als haar de gemakkelijkfle en aangenaamfle zijn, voor
de oorzaak moet gehouden worden , waarom in gemelde
woorden de d voor de l is verwisfeld ; maar het komt ons
voor, dat die verwisfeling niet zoo zeer aan her gevoel vang
welluidendheid, als wel aan het bijzondere en eigenaardige
van onze uitfpraak, toegefchreven moet worden.
De klanken van ellers, keller, heller enz. vorderen eene zekere fnelheid van uitfpraak, die niet zeer strookt met de bezadigdheid en naauwkeurigheid van ons volkskarakter. Wij
beminnen tusfchen iedere lettergreep eene zekere rust , om
alles des te duidelijker, nadrukkelijker en onderfcheidelijker
te kunnen uitfpreken ; en hiertoe is de deene zeer gefchikte letter, daar zij door den nadruk, dien zij vordert, bij den overgang van de eene lettergreep tot de andere eene kleine aan
duidelijker onderfcheiding nood--genamtusfchpozi
zakelijk maakt.
Op gelijke wijze zouden wij 't ook niet zoo zeer aan de
zorg voor welluidendheid, als wel aan den bijzonderen aard
der vroegere uitfpraak toefchrijven, dat onze vroegere Schrijvers , gelijk de Hoogleeraar op bl. 34 aanteekent , zoo veel
behagen vonden in het achtervoegen der zachte e, en niet
alleen hadde fchreven voor had, flroome voor /lroom, ooge
voor oog, mate voor maat, maar ook ane voor aan, ave
voor af, tote voor tot, enz.
Bene
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Eene meerdere fnelheid in het (preken fchijnt ons toe van
die gewoonte onzer v oorouders de oorzaak geweest te zijn.
Ja wij houden in 't algemeen eene meerdere fiielheid van uit
voor de voorname reden , waarom onze taal in de-fprak
XIVde en XVde Eeuw, offchoon als toen buiten twijfel veel
minder befchaafd , dan tegenwoordig, echter nog alzoo veel
van klinkers voorzien was ; een verfchijnfel , 't welk zich
anders naauwelijks verklaren laat, daar de algemeene onder
leert, dat in de meest befchaafde talen ook het meest-vindg
van klinkers wordt gebruik gemaakt ().
De naauwere vereeni ging en gemeenfchap met de Vlamingen
en Brabanders, die reeds in het fpreken eenig zweemfel heb
meerdere leven -benvadFrfchit,enms g
aard deden onze voorvaderen waar -elighdn!oscva
tijden de Ivoorden wat driftiger en radder-fchijnelkd
uitfp}eken, en daardoor een welgevallen feheppen in dergelijke korte klanken, als ave, ane, tote, enz. , waarvoor wij
nu, bij deftiger en bedaarder fpreektrant, de geluiden verkiezen van af, . aan , tot, enz.
En hier vinden wij gelegenheid, eene algemeene aanmerking voor te dragen, die ons voorkomt van eenig belang te
zijn , en mede een bewijs op te leveren, dat men in de fpelling niet al te flipt de regelmaat der afleiding, maar vooral
de uitfpraak moet volgen, ten zij de zorg voor de duidelijk
blijkbaar liet tegendeel gebiede.
-lied
Er is , namelijk , in de uitfpraak van ieder Volk iets onderfcheidends, iets bijzonders en karaktermatigs, dat in de
fpelling noodwendig moet bewaard blijven , zoo niet a1 liet
naturelijke, het aardige en geestige van een taal bij het lezen
zal gemist worden.
Gelijk 'er bij ieder afzonderlijk mensch, in alle deszelfs
handelingen, zekere bijzondere wijzigingen of kenmerkende
eigenaardigheden worden waargenomen , die uit de bijzondere inborst of het karakter haren oorfprong ontleenen; zoo is
'er bij ieder Volk, in dcszelfs uitfpraak, of in de wijze,
waarop het gewoon is, de gedachten uit te drukken, ook
zekere bijzondere eigenaardigheid van klankvorming , van
flen ileiding en toonval te onderkennen , die haren grond heeft
in het bijzondere geflel, de inborst en zeden van den landaard (t).
-

Zoo

(') De geleerde Huajnecorcr( is can oordeel, „ dat de tongflag

„ der ouden veel zachter was , dan de tegenwoordige." Zie Proeve
wan Taal- en Dichtkunde, I D. bl.

1i3.

(t) „ Ie uitfprask ," zegt onze geleerde Landgenoot H. DE GROOT,
in zijre Vergelijéing der Gemeenelesten , onlangs uitgegeven door
.Ffr. j. MEERMAN, ,11 D. bl. Sc; „ de uitfpraak zelve geeft eeniger„ mate den aard en de zeden der fprekenden te kennen; en die me„ dedeeling van 't geen in de ziel omgaat, welke door de fpraak gea, fcliiedt, gelijk zij de menfchen van 't gedierte afzondert, onder„ fcheidt
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Zoo Is 'er, bij voorbeeld, in den fnelIen, losten en rabbe-,
lenden tongflan van dc Franfchen , waardoor hun de woorden, als roet heele firoomen, zoo gemakkelijk en vaardig uit
den mond rollen , iets kennierkends te ontdekken van dat
vrolijke, goedwillige en ligtzinnige karakter, 't welk deze
Natie onderfcheidt , die wel mild en overdadig is in allerlei gediënfligheden, maar over de betuigingen , die zij doet, zeer
luttel zich bekommert.
Zoo is 'er in de uitfpraak van den Duitfcher, daar hij met
fleemende tong de klanken fleept en rekt, en met een fisfend
geblaas uithaalt, iets van dat pochende en ophefmakende zoo
wel, als van dat vleijende en onderwerpelijke, dat veelal
aan de Duitfchers zoo eigen is.
Zoo is 'er in het (preken van den Engelsman, die de geluiden met lispende tong en weinige beweging van kaken tus-

fchen de tanden kort weg uitftoot, alsof hij zich naauwelijks

verwaardigt, u de woorden naauwkeurig toe te meten , niet
onduidelijk iets van dat gemelijke en trotfche te bemerken,
dat in den Engelfchen aard ligt.
En zoo ook heeft onze Nederlandfche fpraak iets kennelijks en eigenaardigs , dat het uitvloeifel is van ons geflel
en onze inborst. Wij vormen de klanken niet voor op de tanden, gelijk de Engelfchen , niet met een terugtrek naar de
keel en een fisfende wederuitblazing, gelijk de Duitfchers,
niet boven aan 't gehemelte, gelijk de Franfchen, maar brengen ze voort in het midden van den mond, en fpreken eenig-

zins vrijer met een voller en opener mond , terwijl wij met

zekere bedaardheid, oplettendheid en nadruk het zuivere ge -

luid en de eigentlijke waarde van iedere letter nrauwkeuriglijk
uitduiden , zonder eenigen lispenden, fisfènden of anderen
bijklank of nagalm (*). En in deze bijzonderheden van onze uitfpraak erkent men gemakkelijk die rondborfligheid en
ernsthaftigheid, met die bezadigdheid en naauwkeurigheid in
't berekenen , die de hoofdtrekken zijn van ons Hollendsch
karakter.
Uit hooide nu van dit bezadigde, nadrukkelijke en nieuwkeurige in onze uitfprsr k , en deze bijzondere wijze van
kiankvorming , zijn fonviiige letterbijeenvoeginger_ voor ons
gefchikt, andere moeijelijk en onaangenaam.
Te
,, fcheidt ook de menfchen grootelijks van elkander. Want die Vol„ keren ,die minder bepaalde klanken geven, nader n tevens meer tot
„ een' Raat van wild:ici 1. Ook onder hen, die de. elfde taal (preken
„ ntdnkt zich, naar mate van den tongval, ee zeker fijn verfchil.
„ Zoo levert in Griekenland de taal der Athenienfr s Benen ma ne.
„ lijken klank op; die der lániers eenen weeken, gelijk dit Volk zel„ ve ook dat K rakrer heeft; de Doriers fpreken ruuw, de Aeolier#
., B-rbaarsclr. Ook de Romeinfche fpraak heeft zich veranderd met
„ de zeden van iedere eeuw; eerst was zi, ongevormd en ruuw;
s, daarna crnftig en untie; ten laatften feeder en verwijft" enz
(*) Zie TEN KATE, Aan'eidin tot de kennis der ,Nederd. Spraak,
'

,

1 D. bl. 150, en J. WALLts de lar1aelá, p. 53 & 54.
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Te naauwgezet en te bedaard , om luchtigjes over de lette
ren heen te fpringen, en bij moeijelijker groepen ons te ver
een onbepaalder klank, die de voornaamfie-genomt
letteren alleen zoo eenigzins laat hooren , gelijk andere Volkeren, en 'er ten flerkften op gezet, om alles altoos even
omfiandig en naauwkeurig uit te drukken , kunnen wij , bij
voorbeeld , geene opeenvolgingen van vele fcherpe mede
zonder eenen klank voort te brengen, die-klinersutfp,
fluitend, en wanluidend, en onnaturelijk is, en vinden ons
dus, waar de regelmaat der afleiding zulke opeenvolgingen
doet geboren worden , tot het te hulp roepen van eenen
zachten klinker gedrongen, ten einde in het woord Benige
gelegenheid tot rust en verpoozing te brengen, het harde wat
te verzachten, en de rondheid en zuiverheid van onze uit
te bevorderen.
-fprak
Dus voegen ons ook geenszins zulke fatnenkoppelingen van
lettergrepen , waar de eene greep in de andere , door het volgen van klinker op klinker, als wegfinelt en verwart ; veel
minder die, waar de korte maat der op elkander volgende
klanken', of de aard en plaatfing der letters, eene zekere bijzondere fnelheid , losheid en onnaauwkeurigheid van uitfpraak
vereifchen , en geene gelegenheid aanbieden tot die gepaste
verpoozingen en nadrukken, die wij zoo noodig hebben , om
iedere letter onderfcheidelijk te doen hooren. Van daar die
menigvuldige invoegingen van de d en t, waardoor wij aan
de klanken zekere rust. en ftevigheid bezorgen; van daar vele
andere zoogenaamde onregelmatigheden in onze uitfpraak,
doch die, naauwkeurig gefproken , wel degelijk tot onze
taalregelen behooren.
Verkiest men dan in de fpelling deze eigenaardigheden van
onze uitfpraak te verloochenen, en halllarrig zich fliptelijk
te houden aan de regelmaat der afleiding, zoo maakt men
niet alleen het fchrift tot eene zeer gebrekkige afbeelding van
Bene mondelijke voordragt, maar men beneemt ook aan de
taal al het karaktermatige, waarin het krachtige, het welgepaste en het geestige voornamelijk geregen is; men geeft haar
bij het fchrijven Bene gedwongen en onnaturelijke houding,
en brengt 'er, door de eenvormigheid der regelmatige klanken,
eene zekere vervelende ftijflieid en eentonigheid in, die,
door den wederkeerigen invloed van de fpelling op de uit
uitwerking moet hebben op de los.-fprak,dechlij
heid, bevalligheid en welluidendheid van de taal, en dus telt
uiterflen nadeelig is voor dichtkunst en welfprekendheid. —
Dan het wordt tijd, dat wij van dezen uitflap terugkeeren,
en tot de befchouwing van de tweede Afdeeling der Verhandeling overgaan.

(Het verv,óg hierna.)
VIT-
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LIEER DAZINCOUP-.T, FRANSCII TOONEELSPEELER.
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uando u'Iutml i;J c,;ient Dw e ;12 ?
-

II0ftATIUS.
pIERRE-LOUIS DUBUS PREVILLE wierdt geboren te P`rijs, I,
September 172I , in de Ir. s t Dlisuva -Go. ce li;v.:. e -Jo n-

gens) in dc Voorflad St. Ge, m'iira, agter de Zaal van den Frau.
ièhen Schouwburg , en ontving zijne eeri'tc opvoeding in de
Abdij St. Atatoino'. Wel zeer verwonderd flondt in 't ver
dit Klooster, in zijnen Echoot deezen banneling van liet-volg
Roomiche I lof te hebben opgekweekt, wien Vee/all/es toejuichte, wien geheel Frreokuif: bewonderde , en die van alle
befchaafde Volken met eere zou zijn pntvangen geworden.
PIERRE DUBUS, zijn Vader, Intendant van de Abdisfe DE HOUR;
Bo:v, hadt vijf Kinderen. Allen van verre het oog hebbende op
de voordeelen van het Intendsntfchap en de waardigheden der
Abdije, allen hannes Vaders l'renge lesfen tot fpa.araaarnheid
moede, wilden vrij zijn, en verlieten het vaderlijk huis. Do
jonge PREVILLE, onder den last der vrijheid zuchtende, bevondt zich welhaast in verlegenheid ; doch wijs , arbeidzaam
en eergierig zijnde, maakte hij Beene zwaarigheid om zich
in dienst cenes Metzelaars te begeeven. Welk een an.bagt!
PREVILLE! ... hij , wiens geheele leeven aan liet befchouwen , aan het bepeinzen van het groote werk eenes volmaak.
ten Tooneelfpeelers wierdt toegewijd, en wien het gelukt is,
de wanhoop en het model tevens zijner mededingeren te worden! Zijn Vader hadt hem het fchrijven laaten loeren. Pr,EVILLE fchreef zeer fraai , en, de Schrijfpen boven den Troffel
fchattende , verliet hij den Metzelaar, om oenigen tijd als
vijfde Klerk bij eenen Notaris te dienen. Doch zijn vernuft
voelde welhaast de overheen c':Iende behoefte van een kragtiger voedzel; hij moest zijnen tijd fpiilen met het kopiee.
ren van Akten en Invent risfen : al dat tuig, welk hij ver
bezat voor hein niets aangenaams. Vermaakende-wenscht,
wilde hij onderrigten , de Natuur , om zoo te fpreeken , op
de daad zelve betrappen , de ondeugden en het beiacheliilce
fchilderen, en , op zijne wijze, aan de meesteritukkeu der
groote Blijfpeldichteren een nieuw leeven Loeven.. Zijn VaMENG. I805. NO. 6,dr
-
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der zogt hem tot zijn beroep te doen wederkeeren ; hem be•
rouwde zijne flrengheid, en wilde heen op zijnen weg geleiden om fortuin te Diaaken. Doch PREVILLE, welken de Natuur hadt verkoozen om ons te leeren, en te behaagen, hoorde naar zijne flemme niet, om dat hij tot een uitgebreider
tooneel geroepen was.
Dikinaals verijdelt het Geval in de Gezinnen wel of kwalijk beraamde ontwerpen , of de maatregels der begeerlijk
doch zelden bedriegt zich de Natuur omtrent den weg,-heid;
welken zij ons aan^yijst. DESTOUCIIES, gedwongen om Iiomediant te worden , wierdt Ambasfadeur en Blijfpeldichter.
De Vader van BOILEAU voorfpelde aan zijne Vrienden , dat:
zijn Zoon nooit van iemant kwaad zou fpreeken, en BOILEAU
wierdt Hekeldichter . PREVILLE was een va, die uitgelee
Natuur beflemd om den deugdzaamen-zenws,dor
mensch te vervrolijken, den menfchenhaater te doen lachen,
en onm'den zwartgrlligflen zijne rimpels te doen ontfronzelen.
Zijne eerfte proeven in eenige kleine Steden vielen gelukkig uit. Welhaast liet men het oog op hem vallen, en de
Direkteurs van Dijon, Rouen en Straatsburg betwistten elkander vuuriglijk deezen jongen Akteur, die zoo veel goede
beloofde. Het algemeen gevoelen en de geestdrift derDijonuers
gewenden hein aan de gevaarlijke behoefte van algemeen gelach en de toejuichingen der menigte. Hij kwam te Rouen,
en wierdt op eerie vrij zonderlinge wijze van het gevaar,
welk hij liep, verwittigd, door een kleinen Bultenaar , eert
getrouw deelneenier en kundig bewonderaar van den wel in
gerichten Schouwburg.
Terwijl het publiek PREVILLE met alle zijne gunflen overlaadde, was zijn oog op den kleinen Bultenaar gevallen, die
zelden den Schouwburg verzuimde , en altijd in de zelfde
Loge zat. Zijne gewoon& gebaaren kwamen hem zonderling
voor; met de rechter hand op de flinker leunende, gaf hij
telkens met den wijsvinger herhaalde teekens van afkeuringe,
wanneer PREVILLE op het tooneel was. Deeze renge berisper hinderde den Akteur; hij wilde hein leeren kennen. Op
zekeren dag bevondt zich de kleine Bultenaar, naadat hei ftuk
was geëindigd, op het tooneel; allen, die gefpeeld hadden,
overlaadde hij met komplimenten, behalven PREVILLE; —
„ En ik , Mijnheer?" fprak deeze. „ Wat u betreft,"
hernam de Ariftarch , „ gij bezit gelukkige gaven ; maar gij
„ zult nooit iet goeds verrichten. Wilt gij neer weeten?
kom dan morgen met mij ontbijten." PREVILLE verzuim
niet, ter bellende plaatze zich te vervoegen. Lang duur--de
de het gefprek; hij ging van daar, volkomen overtuigd, etu
met het vast befluit om van fpel te veranderen. De eerfi.
kaal dat hij ten tooneele verfcheen, f ondt het publiek ver.
baasd , maar het bleef koel terwijl de kleine Bultenaar,
iY
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ti zijnen zegepraal zich verheugende , uit zijne Loge alleen
met kennelijke blijken van vreugde toejuichte. Straks her-•
vatte rtEVILLE zijne oude wijze van doen , en het publiek
juichte! Doch op zijne kunst uit alle zijne magt zich toeleggende , erkende PREVILLE , dat hij , in het vervolg zijns
fchouwburglccvens , met den raad des Bultenaars dikmaals
zijn voordeel gedaan , en 'er zich wel bij hadt bevonden.
^-- PaEVILLE verliet Rouen , om het Tooneelbelluur te
,Lijon te aanvaarden.
MOLIERE, vermoeid van de tallooze bijzonderheden van
een Tootleelbewind , fchiep meesteriukken te midden van
die eigenzinnige draaikolk. PREVILLE , betluurder van eenen Schouwburg in eene volkrijke Stad , hieldt niet af van
zijn verbaazend talent meer en meer te volmaaken, Vart
den kant der Lijonners ondervondt hij de zelfde geestdrift 3
de zelfde lief koozingen, waarmede de inwooners van Dijon
Straatsburg en Roi;era hem hadden overlaaden.
Zijn opgang was behendig: doch Parijs alleen konde het
geheugen daar van duurzaam manken. Het overlijden van
rolssoN baande hein den weg om derwaarts te komen. Een
bevel, om aldaar zijne intrede te doen , wierdt aan hem atgcvaardigd; op co September 1753 verfcheen hij op,het Franfche Tooneel. In den rol van crisp ájn in LeLegataire, verving
hij PorssoN, een neer potzig dan klugtig Akteur, en wiens
natuurlijk , hoewel zomtijds hooggefpannen en overdreeveli
fpeelen, het Parterre zeer vermaakte, In deeze beste dagen
van het Franfche Tooneel was de eerde optrede eenes Akteurs een kenmerkend tijdilip; alle liefhebbers verzuimden
niet om 'er zich te laaten vinden , en de nieuwe Akteur oiiz
derging, naa de vertooning , in het Koffijhuis Procope een
vonnis, waarvan bijkans geen beroep viel. Hier deed men
de zekerfte Voorfpellingen. Aanleg , nietsbeduidendheid a
niets baatende middelen , gevormde talenten ; alles wierdt
ontleed en gerangfchikt. PREVILLE verfcheen; het publiek,
aan PoissoN's fpeelen en geftalte gewoon , Rondt verbaasd
over zijn fchoon gelaat, zijne netheid, ongedwongenheid en.
bevalligheid: De bedilzucht was daar: want zij waakt altijd; haar eerfle roepen wis: „ Ach , welk een mooije pop !"
Doch de kragt van PREVILLE'S fpeelen leide haar het zwijgers,
op; de toejuichingen waren algemeen:. De zelfde gelukkige
uitflag verzelde zijne volgende eerfte vertooningen, De Mer=
cure Galant, door hem ton- tooneele gebragt en gefpeeld i
wierdt zeer dikmaals vertoond, en hadt nog meer toeloopi
dan geestige nieuwigheden. Ilij verfcheen ten More: Lo-.
DEWIJK DE XV verzuimde geene der flukken ; welke hij gaf
en op 20 Oi'tober des zelfden Jaars x753 ; naa de /imphytrzo
ea de Mercure G?JGnt gezien te hebben; eelt flak, waarin
'
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onderfcheidene rollen fpeelde, zeide hij tot deze
Blaarfchalk DE RICHELIEU , eertien Kamerdienaar van zijne
Wajefleit : „ Ik neem PREVILLE onder mijne Komedianten
„ aan; gaa 'er hem kennis van geeven." De Maarfchalk brage
deeze aangenaame boodfchap aan den Tooneelfpeeler, welkel-t
reeds geheel Pa; ijs aanbadt.
Natuur en Kunst fcheenen te hebben zamengefpannen, out
in PREVILLE den volmaakten Akteur en den grooten Kome
te vormen. Als een andere PROTHEUS heeft niemane-diant
voor hein meer verfcheidenheid in de perfonaadjen voor het
publiek ten toon gefpreid : Krispijnen , Peinsiierrts, Financiers, Minnaars, hoogden, Knegten, alle deeze karakters wierden door zijn fcheppend vernuft verfraaid. — Met veel na.
zuurlijk verf}atid, eels fnel en flerk geheugen, eene bekoor
een beminnelijk voorkomen en een fpreekenct-lijkegfat,
gelaat begaafd, vol bevalligheids in alle zijne gebaaren, wast
FREVILLE de rechtfchapenfle Komediant , de naauwkeurigfle, de meest afwisf'elende Akteur, de getrouwfle fchilder:
Zijne tafereelen waren volmaakt; zijne natuurlijke gaven ver
ontwerpen ; zijn vernuft leverde-fchatenmdol
hein het fchitterendst koloriet. Met veel fijnheid van ver
paarde PREVILLE eerre zeer aandoenelijke ziel. Een teder-nuft
stn verpligtend vrie,id, zwak in zijn binnenfle , halt hij geene veete tegen zijne vijanden , wat zeg ik? tegen eenige benijders , dan in een opwellenden luim. De geringfte tegen
viel heal lastig, zelfs wierdt hij vrij dikmaals driftig;-fprak
doch een oogenblik daaruaa zag men hem met zijnen toorn
lachen ; en met waarheid kan men van hem zeggen , dat hij
met zijne drift te bedde ging. Eenvoudig in zijne begeerten,
tedergevoelig in zijne verbintenisfen, maatig en edelmoedig,
diende zijn huis langen tijd ter wijkplaatze voor veele lieden
van •bekwaamheid , voor eenige onbefchoften en voor eene
menigte ongelukkigen. Tot zes of agt maaien wierdt zijne tafel aangerigt, naar g eIange van het getal van tr.felfehuimers;
die op het uur van het middagmaal elkander vervingen.
Een dagelijksch bezoeker, die vervolgens zich zijnen Vriend
noemde, vondt 'er zijne rekening bij , om 's avonds oven
zijn fraai fpeelen hem te komen begroeten, vervolgens 'er te
fpijzige&I , en daarna nog meer om 'er te blijven flaapen. In deeze beleefdheid ging hij zoo veile, dat hij 'er
vijftien jaaren lang huisvestte. PREVILLE merkte het einde•
lijk; ziine Vrouw hieldt flerk bij hem aan, om de dankbaar.
heid diens beminnelijken overtollige op te korten ; doch dit
durfde hij niet doen, voor dat hij het Tooneel verliet. 1-lij
vertrok na Sen/is, aan dien waardigen Vriend zijn leedweezen hetuigende, de landvermaaken hem niet te kunnen aan
-biedn.
De eerfle maal dat PREVILLE het Tooneel teniet, was een
ramp
PREVILLE zes
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ramp voor den Schouwburg en voor alle minnaars der waare
Komedie. Met het derven van een zoo uitfreel;end talent paarde
zich de finart val, het verlies van nog andere voorwerpen
die ten zelfden tijde hun aficheid namen. Op den eersten
April 1786 verwierven r21z.^iw , Mejuffrouw FANNIEft , PREVILLE en zijne Vrouw verlof, om , niet behoud van een Jaar
te verlaaten. Ilet publiek beklaagde zich-geld,htTon
over het verlies van talenten , welke het zoo lang geliefkoosd
hadt. Mevrouw PREVILLE, die in December 1753 ten Tooneele
was verfcheenen, fpeelde voor hoofdrol de grann'es Coquetras.
MIajeftueus was zij van gcftalte, beminnelijk en edel in haare
.houding. Ten allen tijde vertoonde deeze Aktrice een vol
voorbeeld van welvoegelijkheid , van goede gebaa.-makt
ren, van gefladige werkzaamheid , van zuivere uitfpraalc,
en van dien toon van aangenaame gezelligheid, die maar al te
zeer buiten de gewoonte is gekomen. Meer fprak men in de
tvaereld van haar karakter , dan van dat haares Mans. Moeilijk week zij af van 't geen zij eens hadt voorgenomen. Pity
VILLF kon men van alles terugbrengen. Zij was., het, de
Kaaren 14Ian deedt befluiten om het Tooneel te verlaaten;
wanhoopig was zij, "toen hij derwaarts wederkeerde; en gei
wisfelijk zou FREVILLE uit beleefdheid aan 'onbefcheiden aan
niet hebben toegegeeven ,door in zijne laatuie leevens--zoekn
jaaren van nieuws het Tooneel te betreeden, indien zijne
Vrouw nog geleefd hadde. Dit onherfleibaar verlies liet hein
bijkans alleen in de waereld. Reeds van zijnen Zoon en Bene
Dogter beroofd, hadt hij niets anders dan Mevrouw GUEDON,
zijne oudfle Dogter, overgehouden ; en in weerwil der zorgvuldigf'e oppasfingen, door de liefde zijner Dogier aan hem
hefieed , was elke dag getuige van Bene ontzettende ver
-kwijnge.
Zijn Neef CHAMPVILLE, nevens hem an het Franfche Tooiieel verbonden, was alleen in (laat om hem eenigzins te ver
wandeling uit te lokkén , in één-vrolijken,hmt
woord den zieke zoo veel te vermaaken, als zijn toefland ge
. CHAiuPVIL LE begreep welhaast , dat zijnes Oom,-hengd
hoofd verzwakte. Terwijl de Mercure Galant wierdt vertoond.
de eerfte• rol, door hein gefpeeld, de laat11e, in welken hij
de hulde van net publiek heeft ontvangen , op 23 Pltn'iofe
van 't Jaar 3 , terwijl de zaal nog van de toejuichingen weergalmde, zeide PREVILLE, agter de fchermen, tot zijnen Neef:
't Is laat, en wij. bevinden ons in een boseh. Ziet gis
,, wel, hoe donker het is? Wij zullen moeite hebben, on
'er uit te komen." -- ,, Vel neen, Oom," antwoordde
em Zijn Neef, „ 't is een gefchilderd doek, 't welk u he,, driegt. Gij hebt de Risfole gef'peeld ; gij gaat over het
„ Tooneel, om u tot Procureur en Abt te verkleeden." .^
PREVILLE daarop , zijnen Neef bij de hand vattende: „ Gij hebt
gelijk ," fprak hij; „ verlaat mij niet." Het vernuf , 't welk
3zij-
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zijre gelukkige invallen beflnurde, leende hem nieuwe krag.
C:I.AMPYILLE deeze Iaatfte vertoo.
ten, Met ongerustheid
ning. Met veel vermaaks hoorde hij, aan liet einde van he
ftuk, zijnen Oom tot hem zeggen : „ 't Is gedaan , mijn
„ Vriend ; ik zal niet meer op het Tooneel verfchijnen." Al.
dus verdwijnen de fraaifle verhevelingen.
De rol van Risfole, welken hij zoo volmaakt fpeelde, herin.
teert mij twee Anekdoten, welke ik hier zal verhaalen. Een
Ridder van liet Regiment van CONTI, te Parijs bezetting houende, hadt hein den rol van Maugrebleu, in de Paeances des
Procureurs, zien fpeelcn. PREVILLE hadt hem zoo veel genoageu gegeeven, dat hij, naa het eindigen van het ílnk, hein
kwam geluk wenfchen , hein omhelzen , en hem zijne verrukking van vreugde betuigen. „ Ach! Mijnheer PREVILLE ,"
zeide hij met vervoering, , indien de eene of andere Sn-1
het in zijn kruin kreeg om u kwaad te doen, hoe aan„ genaam zou 't mij zijn , hein af te rosten! " PREVILLE begon te lachen , en zeide : „ Dat ware eene zondertinge wijze van mij pleifier te willen doen; doch ik be„ dank u." Eenige dagen daarnaa vernam JOLIBOIS (deeze
was des Ridders naam) dat zijn Vriend, in de MercatreGalant,
zes onderfcheidene rollen zou fpeelen. Hij begeeft zich na
den Schouwburg; hij ziet PREVILLE optreeden ,neemt deel aan
de toejuichingen van alle de aanfchouwers, en fehijnt den top
zijner wenfcllen bereikt te hebben. Doch in het oogenblik
als PREVILLE in den rol van Risfole verfehijnt , wordt de
Ridder wanhoopig , en roept: ,; Ach ! die hond; hij heeft
Te Fontainebleau deedt hem die
S , de Cavalerie verlaaten !"
zelfde rolden ftreelendflen lof behaalen. Een Schildwagt, hem
in krijgsgewaat ziende, in ,de hooding van een dronkenman , en
roet een pijp in den mond, wilde zich met geweld tegen zijn
optreeden op het Tooneel verzetten. „ Kameraad," riep hij,
„ in Gods naam! gaa niet verder; gij zult maaken dat ik in
,, het Cachot word gezet." PREVILLE ontfiaapt hem, komt
op het Tooneel , wordt met toejuichingen overlaaden , en
de Schildwagt $aat verfiomd.
Zoo volmaakt wel (laagde hij altijd in zijn fpeelen , dat hem
geene redelijke tegenwerping kon gemaakt worden. Altoos
beminnelijk en vrolijk, een beítendig minnaar van de fehoon©
natuur, vertoonde hij immer in de oogen der aanfchouweren
den perfoon , welken hij verbeeldde. -- Grappig zonder ge
zonder potzigheid, liet hij nooit oeffe--inakthed,lug
hing of kunst uitfchijnen, Die gemaklijkheid van zich naar
alles te/kunnen fchikken ontmoette men in alle de 'perfonaadjen , die hij wilde vertoonen. Even als de Italiaanfche
Schilders, paarde hij, zonder 'er moeite toe te doen, het
voorbeeld met de lesfen; en alle de raadgeevingen, welke hij
aan de jonge Akteurs, die hij beminde, mededeelde, waren
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met het merk der waarheid beftemneld. „ Geef acht," zeide
hij op zekeren dag tot mij (men hadt mij toegejuicht) „ weet
„ gij wat gij gedaan hebt ?" Mijn antwoord was: „ Ik heb
„ Fierenfat zoo min Plecht gefpeeld als ik konde." --„ Gij
Q

, hebt," hernam hij, „ in het zand gefchreeven; in koper

„ moet zijn naam gegraveerd worden. Waartoe die overdree,, vene gebaaren, die der menigte behangen ? waartoe die
, piepende toon ? waartoe die zucht oin de lieden te doen
;, lachen, welkeftsfer-erten eeten, zoo als TERENTIUS het uitt, drukt? Maak den braaven man aan 't lachen ; doe hem van
„ harte lachen , en dan zult gij liet Fran.fche Tooneel , liet
9 , eeriie Tooneel der Waereld , waardig zijn. Kom morgen
„ bij tijds bij mij , en ik zal u een anderen Tierenfat haten
„ zien." Ik gehoorzaamde hein naau;vkeurig, en nooit zal
ik zijne vriendelijkheid en zijne les vergeeten.
Een beroemd Man , die, naast hem, als een modèl in eene
andere foort kan genoemd worden , ik bedoel LEKAIN, zijn
bewonderaar en. vriend, was niet zoo mild in het mededeelen
van zijne aanmerkingen omtrent de kunst van het vertoonen
van liet Treurfpel; weinige Akteurs hebben raad van hem ontvangen, die , ongetwijfeld , voor hun van dienst zou geWeest zijn. Nog hoor ik hein, in een luimig oogenblik, zijg
nen makker tot fpaarzaamnheid vermannen,,, Wagt uw wel , PRE., VILLE," zoo fprak hij, „ u op het publiek te verlaaten, 't
„ welk altijd ondankbaar is. Dat zelfde Parterre, 't welk u
„ fchijnt te aanbidden, roept u, zelfs te midden zijner ver„ voeringen, ieder oogenblik toe: Yerinaak ons, maar' fled
van honger. Wees op uwen aftogt bedagt, wanneer uw
,, middelen zulks gedoogen."
PREVILLE erkende deeze waarheid, doch goedaartig en van
goed vertrouwen zijnde , boorde hij door onagtzaamheden
zich telkens in den grond. Nooit veranderde hij van leevenswijze en gewoonten, en behieldt heeds die zonderlinge zorgeloosheid omtrent zijne uitgaven, die liet gemeene lot van
groote Vernuften is. Bij afwisfeling beminde hij de. Schaaf,
den Trofrel en de Schilderijen. Zijn Knegt heeft hem dertig
jaaren gediend, zonder een affpraak omtrent het loon, zonder
met hem af te rekenen, en met geene andere fchikking,
dan dat deeze tot zijnen Meester zeide : Mijnheer , geef
7nij geld.
Deeze Knegt was een eerlijk en zonderling Man. „Morgen
„ kunnen wij niet meer," zeide hij ; „ is dat met goed verhand gezegd ?Wij fpeelen'De Barbier van Seville en Le Ijlercure Galant; Mijnheer denkt 'er niet om!"
PREvtLLE wqs een groot werkman t gantsch ongelijk aan
die onhandige en ijskoude kunstoeffenattrs, die al wat zij aanraaken onder hunne handen laaten bevriezen , en die vernielen 't geen zij tot volkomenheid meenex te brengen, kreeg a(-
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les in zijne handen nieuwe bevalligheid. Hij gaf luister aa*
eden gering(ien rol, en de Gerrazon in Naniee , eertijds ver.
v arloosd , en bij het publiek bijkans onbekend , ontving van
hein de eere van toegejuicht, verlangd en door de eerjle Klugtfpeelers te worden uitgevoerd. Den rol van Freeport, in het
Blijfpcl l'Ecosfaife, ter taake ontvangen hebbende , zendt
PREVILLE aan den Maaker nuttige aanmerkingen op deezen rol ,
en onderteekende zijnen Brief Ereport. VOLTAIRí: maakte
geene zwaarigheid om ze te doen gelden ; en het gevolg toonde derzelver gegrondheid. Overal gezoet en met beleeidheden overlaaden, kon, egter, PREVILLE tot flaal'fche believingen zich nooit vernederen ; hij verfpilde zijn talent niet;
nooit zag men hein zich als den grappemaaker van het gezel
•

-fchapnle.
Twee lieden van fortuin ve^zogten hem op zekeren dag
ten avondmaale: hij nam het aap, onder de voorwaarde dat
zijn Vriend BELLECOURT zich 'Cr insgelijks zon haten vinden.
Bij het uitgaan van den Schouwburg herkende hij eenen dier
Arnp7zytrions, en hoorde hein tot die naast hem ging zeg
Gij zult zien , gij zult zien , hoe grappig zij zijn. -gen:„
PREVILLE, misnoegd daar over , luisterde BELLECOURT in 't
oor : „ Die I-leeren hebben ons genodigd om hen te doen
„ lachen ; wij moeten 'er gaan, van alles Beten, geen woord
„ ipreeken , en zeer vroeg te bed gaan." Zij verfchijnen;
het gezelschap lachte reeds bij voorraad, beloofde zich een
uitlteekend vermaak van hunne grappen, en'flondt verbaasd,
wanneer het de gewaande Grappemaakers zoo treurig, in de
-Gasten zulke goede ,Eeters , en de Komedianten zoo ingetogen vondt. Onder het naageregt verlieten PREVILLE en r;ELLE.
COURT het gezelfchap , en men vondt ze fiiaakagtiger clan
men hadt verwagt. .
PREVILLE hadt een jaarlijksch inkomen van dertien-duizend
Livres; het Papierengeld deedt zijn inkomen merkelijk ver
Evenweel was hij hoven behoefte verheven; zelfs-minder.
leefde hij ruim, minder, inderdaad, van het,overfchot van zijn
vermogen, dan van den onderítand zijns gezins. Wij hebben
geene reden gehad om over zijne behoefte te zuchten ....
Van een maatig en vrolijk leeven wierdt zijn zagte en lanb
zaame dood voorafgegaan. Sints twee jasren was zijn hoofd
sneer dan verzwakt, en zijn nu en dan terugkeerend verf and
verkondigde het hart en de verlangens deezes voortreffelijken
Mans : dan gaf hij zijne vuurige zucht te kennen voor den
bloei der Tooneelkunst; dan wenschte hij om de vereeniging
der bekwaame Komedianten tot roem van het Franfche Too.
neel. Zie hier zijne laatfte woorden: ,,, Is 'er nog een Fransch
„ TooneeI? ... en het Publiek? ... Ík ben gelukkig ...."
Hij ftierf te Beaus'ais, den 27 Frimaire van het Jaar 8, oud
79 jasren.
B1J-
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is de dogter van eenen Engelsman,
ejufrrouw
M
genaamd , die te Livorno een herberg ophieldt,
alwaar, om zijne goede hoedanigheden, alle de zulken zijner
COSWAIJ
JADFIELD

landgenooten , die in Italie reisden , hunnen intrek namen.
Nevens lichaamsbevalligheden bezat zijne huisvrouw begaafd
hij bij haar verfcheidett-hednvarfi.Rshdt
kinderen verwekt , doch allen waren in hunne vroege kindsheid gef orven. De indruk, welken zoo veele fterfgevallen
op het hart van Mejuffrouwe HADFIELD gemaakt hadden, laat
Zich ligt bezinnen. Van nieuws wierdt zij zwanger; doch de
tijd haarer zwangerheid verliep onder het doorflaan van zoo
veele tijdingen en fmarten, dat men aan haare behouden opkomst uit het kraambedde twijfelde. Toen haar tijd daar
was , wierdt de baker , die haar in haare voorgaande kraam.
bedden hadt bediend, over haare wanhoop met medelijden getroffen ; en voor haare meesteresfe op de knieën vallende:
„ Mevrouw ," zoo fprnk zij , „ indien gij eene gelofte wilt
doen, om het kind, welk gij zult ter waereld brengen,
„ niet in den Ketterfchen Godsdienst te zullen opvoeden ,
,, maar aan onze heilige Kerk toewijden , zal ik de Heilige
„ Maagd bidden , hetzelve in 't leeven te willen bewaaren."
Mejuffrouw HADFIELD. in den angst , waarin zij zich bevondt, deedt den eed, welke van haar wierdt gevergd , ett
het kind kwam ter weereld. 't Was eene dogter; men noemde haar MARIA , en zij wierdt inderdaad in den RoomschKatholijken Godsdienst opgevoed, welken zij behendig heeft
beleeden. Het tijdperk, dat voor de andere kinderen dood lijk was geweest; liep voor haar gelukkig voorbij. De dankbaare moeder, overlaadde haare baker -met weldaaden , e o de
ónfchuldige MARIA wierdt op den fchoot der moorderesfe haarer
broederen en zusteren opgevoed: want de rampzalige baker
beleedt zedert, op haar fterfbed, dat zij, het vermenigvuldigen der Ketteren niet kunnende verdraagen , de eerlie kinderen van Mejnffrouwe HADFIELD hadt vergeeven , zoo dr:a zich
daar toe gelegenheid hadt aangeboden. „ Het onmogelijke,"
zeide zij , „ zonde ik wel hebben willen beproeven, om de
waereld van deeze aankomende monflers te verlosfen."
Met veel moeite herftelde Mejuffrouw HADFIELD van de
verfchrikkelijke kraakte , in welke deeze ontdekking haar
flortte.
De kleine MARIA groeide op in fchoouheid en verband.
Boeken en de harp waren heare geliefde bezigheden. Wiel•
haast ontwikkelden zich haare bevalligheden ; doch in pede
vu dezelve in de groots waereld ten toon te fpreiden,
fcheen
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fcheen zij zich eeniglijk aan de Zanggodinnen toe te wijden,
en kende de waarde haarer bekoorlijkheden niet , voordat
zij den Heer coswnlj zag. Ondanks haar moeders gelofte ,
welke net die van JFPI-ITA eenige overeenkomst hadt, fchonk:
zij haare hand aan dien bekwaamen Schilder; en van toen af
Opende zich voor heare begaafdheden een nieuwe loopbaan.
Zij paarde het penfeel met de lier, en hadt geene reden oin
daar van berouw te hebben.
Haar huis wierdt de verzamelplaats van Iieden, om hunnen
rang en goeden finaak meest beroemd. De Prins VAN WALES,
de Hertogin VAN DEVONSHIRE, de familie der SPENCERS, ver.
eerden haar met hunne vriendfchap. Het was mode geworden ,
Naare werken, tot welk eenen prijs ook, te koopen. De Fleer
coswAIJ was de beste ?Viiniatuurfchilder in het geheele Koninkrijk (Engeland) ; I lejuffi•ouw coswAIJ durfde van het Historiscl;
vak Gene proef neemen , en wierdt daarin beroemd. De Engelfche
Galerijen zijn vol van haare Hukken. Haare penfeelvrugten verIeren den J';zl„'efpear van 130IJDEL , en de Poëms van MACELIN.
Men noemt twee zinnebeeldige tafereelen : de NirnfLodona, etu
de Geboorte roan den Theenis, die haar de grootfle eere aandoen.
E;en CHRISTUS, draagende zijn kruis, zijnde een altaarhuk,
't welk zij aan zekere Kerk in Italie ten gefcheuke heeft gezonden ,wordt zelfs daar te lande bewonderd. Ook heeft
zij eenige Schoonheden geportretteerd, onder andere Mevrouw
FITZ-I-IER BERT.

Naar het voorbeeld van HOGARTH, heeft Mejuffrouw costwee Hellen zedelijke prenten laaten graveeren; verbeetlende, het een den voortgang der ondeugd, het ander diers
der deugd, bij de Vrouwen. Zij zelve graveert zeer wel,
en men heeft te Londen van haar verfcheiden prenten in 't
licht gegeeven, die in groote achting zijn.
Nan in Engeland verfcheiden jaaren zeer gelukkig geleefd te
hebben , vertrok Mejuffrouw coswAIJ na Parijs, om de fchil•
derijen in het Mufeum te kopieren. GRI FFITIIS zou ze te
Londen in 't licht geeven , nevens de historie van eiken fchilder en van ieder fchilderij. De hervatte oorlog heeft dat
plan doen mislukken. Mejuffrouw CoswA J bewonderde de
stukken der eerfie Franfche fehilders : iet zeldzaams onder de
Engelfche kunftenaars.
Te midden der vermaaken , des roems en der genoegens der
vriendlchap , knaagde een heimelijk verdriet aan liet hart dee.
zer belangrijke Vrouwe. Zij hadt een geliefd kind verloren,
en zints dien tijd hadt zij altijd eene foort van tegenzin in
de waereld laaten blijken. De vermaaklijkheden van Parijs
tuierden haar haatelijk, en zij nam het beluit, de waereld te
yerlaaten. Tegenwoordig bevindt zij zich te Lion, aan het
hoofd van eene dier godvrugtige Richtingen , die de aloude
Kloosters vervangen.
tvAIJ
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MIDDEL OM IN ÜN JAAR TWEE AGTEREENVOLGENDE OOGSTEN VAN AARDAPPELEN VAN DEN ZELFDEN GROND TE
BEKOMEN .

Door den Heer rEw.

voor dat mijne vroege Aardappelen moesten
Zesrijpweeken
worden, plantte ik Aardappelen, in vieren gefiiee.

den , een duim afftands van elkander ; in dier voege, dat zij
flegts het twintigíte gedeelte der gewoone ruimte befloegen.
Ten tijde der gewoone inzamelinge der vroege Aardappelen,
hadden de op bovengemelde wijze geplante Aardappelen de
hoogte van vijf of zes duimen bereikt. Ik verplantte dezelve
na de plaats der vroegfte inzamelinge. Zij kwamen voort;
en op den 2 November liet ik ze rooien , en in de tegen
geloofwaardige getuigen weegen : elk-wordighevant
Aker (of halve Morgen) hadt 84 zakken voortgebragt, wee-

gende 240 pond.
Toen ik de eerie Aardappelen plantte , had ik nog het
voorneemen niet om ze door anderen te doen vervangen ; zoo
dat de proef niet op de voordeeligite wijze is genomen: want
de eeríle inzameling was niet de vrugt van zeer vroege Aardappelen, en dezelve waren niet eerder dan naar gewoonte
in den grond gelegd. Drie foorten zijn 'er, die in 't midden
van Junij volmaakt rijp zijn , en van ééne dier foorten had ik
mij niet bediend. Aan deeze moet men de voorkeuze geeven, en ze zoo vroeg mogelijk planten: want indien al door
de lentevorst de kruik fierve, loopt hij wederom uit, en de
plant geeft nog al een goeden oogst. De proeven , door
den Heer WIMPAiJ genomen, hebben zulks beweezen.
Wat de tweede inzameling aangaat, 't maakt geen onder-

fcheid , welke foort daar toe gebruikt worde. Intusfchen

kan ik niet nalaaten , aan eene zekere foort , in Engeland onder den naam van Maijduke of Redkidneij bekend, den voorrang te geeven. Dezelve is rooskleurig, langwerpig , met
knoppen bezet , geeft overvloedig , en is aangenaam vair
fmaak. Daarenboven moet ik nog aanmerken, dat, hoewel
in de lert„ van cot jaar (18oí) bijkans alle de Aardappelen
wateragtig zijn en laf van fmaak, deeze droog zijn als meel;
ook geloof ik, dat zij voedzaamer zijn voor den uieri ch en
tle dieren, dan Benige agdere lbort.
,
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CROMWELL TE GLASGOW.

+16$

CROMWELL, DE KERKLEERAAR , EN DE SCIIOENMAAKER ,
TE GLASGOW.

(Ontleend uit

SCOTT'S Mi8flr•elfy

of the Scottish Border, Vol. III.)

ten jasre 1650 , zijne intrede te
anneer
WGlasgow
deert, woonde hij den Godsdienst in de I toofdbij. Dan de Presbyteriaanfche
Cro.,IweLL,

-

kerk
Godgeleerde , die de
rgdikbeurt w : r+ anI , ftortte niet meer ijvers dan voorzigigheids de hooi van zijne verontwaardiging uit over den
}ier{oon, de beginzels en de zaak des zegepraalenden Veldheers. Een van CRO W LL's Officieren flondt op, en luis
iets in 't oor. dier op fcheen het dat hij een-terdhm
kort en gefireng antwoord gaf. De Leeraar voer ongehoord
voort, en voleindigde zijne Leerreden.
Onder de zamengevloeíde menigte , in de kerk gekomen
om den Geee ad te zien, als hij ter kerke uittradt, bevondt
zich een Schoenmasker, de Zoon van een der Krijgslieden
van JACOnus DEN VI. Deeze Man was gebooren en opgevoed in En eland, doch hart zich, naa zijns Vaders dood,
te Glasgow nedergezet.
CROMWELL zag hem onder de
volksmenigte, en riep hein onmiddelijk bij zijn' naam. -De Man, in fide van zich bij den Generaal te vervoegen,
nam de vlugs ; maar , op CROMWELL's last, zette een van
zijn gevolg den geroepen Schoenmasker naa, en bragt hein
ter verblijfplaats van den Generaal. — Een aantal Glasgo wets bleeven aan de deur, nieuwsgierig wagtende, wat het
einde van dit zonderling voorval zou veezen. Welhaast kwam
de- Schoenmasker weder buiten , zeer weigemoed, en ver,toonde eenig goudgeld, door hem ontvangen ; telfens betuigende, dat hij op CR.oMwELL's geaondhHd ging drinken. —
`Vicelen vergezelden hem, om de bijzonderheden van het onderhoud te verijeemen. De Schoenmasker gaf te verflaan,
dat hij een Speelmakker van CRoMwe.LL -110; eest was , toela
zij beiden Jongens waren; hunne Ouders woonden in dezelfde Eiraat; dat hij het op een loopen gezet hadt, toen d6
Generaal hem eerst riep , in de verbeelding dat deeze heil]
een kwaad hart toedroeg , dewijl zijn Vader in dienst der
Koninglijike Familie geweest was. Hij voegde 'er bij , dat,
daar CROMWELL hem zo vriendlijk behandelde, hij de vrijheid
genomen hadt om te vraagen , wat de Officier in de kerk tot
hem gezegd hadt. „ 1-lij i{elde mij voor ," fprak CROMWELL,
„ om den Leeraar van den predikdoel te laten haalen , en ik
„ antwoordde, dat de Leeraar de Bene en hij de tweede gek was!"
Ten dien zelfden dage hieldt CROMWELL een gefprek met dien
Leeraar, en loste de zwaarigheden , door deezen in 't midden
gebragt , zo volledig op , dat die zelfde Man, in den Avonddienst , zich liet hooren tot lof des Overwinnaars van Nafeby.
::

--
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DE VERONDERSTELDE AFNEEMING VAN DE
GROOTTE EN STERKTE DER DIENSCII£N
WEDERLEGD.

(Uit het Engelsch.)
Du7m72ofie quid ia imminuit dies?

JEtiis parentusn'pejor avis, tulit
Nos negiiores , mox daturos
Progcniem vitiofiorern.
HOE. Lib. III. Od. 6.

v. 45-4e.

de Zedeleeraars , bij de Dichters en de Godgeleerden, is het eene aanhoudende ftoffe van klagten geweest, dat de Mensch eerie jammerlijke verbastering ondergaan hebbe — klagten, door de menigte gehoord niet
alleen, maar als door veclmaal wederklinkende ethos herhaald. 's Menfchen zedelijk bedaan is afgemaald als
befmet met alle de vlekken van verleidenden wellust ;
zijne lichaamsiterkte als afgenomen, deerlijk verzwakt,
door verwijfdheid en de gevolgen der weelde, en zulks
bij daadlijken trapswijzen voortgang van kwaad tot erger, gelijk de boven geplaatfte bekende verzen van noRATIUS Uitwijzen.
Men mag egter wel in twijfel trekken, of dit denkbeeld
niet op dwaaling ruste , en of deezé klagten niet herkomi i,
zijn uit den klaagagtigen aart des mentchen, die, als hij in
jaarcn toeneemt, zich te leur geffeld vindt inde gevormde
verwagtingen van die opregtheid, die deugd en dat geluk, 't welk de jeugdige verbeelding zich fchilderde, als
hier op aarde 's menichen leevenslot. — Mijn oogmerk,
in deeze Proeve , is niet , om van de veronderstelde ver
Zedelijke Verbastering des Menschdolns te fpree--regand
L en , maar alleen ,om over liet begrip van de veriT .nderin;
in Lichaamsgrootte en Sterkte te handelen.
Het
MENG. 2805- too. 7.T
II
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IIet luidt, inderdaad,vreenld, dat deeze klaagtoonen over
der menfchcn afncemen in lichaamsflerkte, ten dage van
h OMERUS , en dus bijkans drieduizend jaaren geleden, even
hoog klonken als in onze dagen. „ Weinige menfchen,"
zegt deeze Dichter in zijne Odysfea, „ evenaaren hun„ ne Voorvaders ; de meesten zijn kleindei ; weinigen
„ overtreffen hun." In zijnen Ilias verbeeldt hij DIMMrDES, als een verbazend zwaaren íteen na A_NEAS werpende ; „ een groven (leenklomp , dien geen twee man„ nen, zo als de menfchen thans zijn, van den grond
„ zouden kunnen opbeuren (*)." Nogthans zou deeze
fchielijke afneeming hebben moeten voorvallen in het ver
omtrent twee en Bene halve Eeuw: want HO--lopvan
.ERUS leefde, volgens de opgave der beste Tijdrekenaaren, niet langer, clan het gemelde tijdsbcfIck, naa den
aval van Traije ; en wij mogen ons voorílellen, dat de
'verfijningen der weelde , voor den oorsprong dier ver
zelve geene groote voort -zwakingopev,'t
gemaakt hebben.
-gane
Deeze verzwakking, hoe fchielijk die dan ook zou ge%Yecst zijn teil tijde van HOMERUS, fchijnt met grootoren
fpoed toegenomen te zijntot den tijd van VIRGILIUS: want
TURNUS, zingt hij , nam een verbaazend zwaaren fteen , —
een feen, zo groot, dat twaalf uitgeleezene mannen des
leeftijds van VIRGILIUS denzelven bezwaarlijk op hunne
fchouderen zouden hebben kunnen draagen, en wierp
dien na IENEAS. (t)
Overeenkomilig met de reden des voortgangs der afnce
in fterkte, zouden wij niet meer dan Dwergen zijn,-ming
bij de Helden vergeleeken , die in de vlakten van Trosje
fireeden: want, indien, in het tijdsverloop van elf oftwaalf
Eeuwen , dat is zints het beleg vanTroije tot den leeftijd
van VIRGILIUS, het Menschdom dermaate verzwakt ware, dat het ílegts een twaalfde gedeelte van de voorige
sterkte behouden hadt, moesten wij , in de agttien Eeuwen., zints de dagen van VIRGILIUS verflreeken , in dezelfde reden niet minder dan agttien graaden meer zijn.
afgenomen , en hier uit volgen, dat dertig uitgeleezene
kannen van onzen tijd, met derzelver vereende krabt,
naaar
(*) 11. Lib. V. V. 303. & 304.
Saxtom cIntiqu?tr;a, iigenns,kix illud lee?i bis fex cervice fubireast,

uclicz stunt howinasnz producit corpora teliris.
mesa. Lib. XII. v. 8p.
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maar even. in (laat zouden geweest zijn, om de reuzen
een DroMEDES of TURNUS op te weggen. -kragtenv
Maar deeze Helden zouden, volgens die zelfde gronden, zo ..veel verbasterd gcEveest zijn van 's Menfchen oor
als wij van de hunne verfchillen;-fpronglijkdet,
en ADAM, die drieduizend jaaren vóór de verdelging van
Th/je leefde moet zestigmaal meer kragts gehad heb
dan de Pigmeen van de tegenwoordige Negentien--ben,
de Eeuw. En EVA, de Moeder der Schoonheid, die
van het Huwelijksbedde opfFondt „ niet bevalligheid in
„ eiken flap, niet een hemel van bekoorlijkheid in haar
„ oog, met deftigheid en liefde. in elke houding," gelijk
een dichterlijk penfeel haar-afmaalt, zou men beter heb
mogen befchrijven met de woorden van VIRGILIUS -ben
,

Zij hief zich in de logt;
Zij trad op d' aard', en 't hoofd verfchool zich in de volken. (*)

Inderdaad, alle deeze begrootingen moeten onder de
dichterlijke vercierfelen gerangfchikt worden , en hebben ,
bij een wijsgeerig onderzoek, niet meer te beduiden, dan
de harsfenfchimmige Gedaantverwisfelingen van OVIDIUS.
,Desgelijks 1lrekt liet getuigenis der Gefchied- en Natuur-fchrijveren, hoe echt en waar eenige hunner opgaveit
mogen weezen, in geenen deele, om, op eene onwraakhaare wijze, aan te toonen het daadlijk beflaan van die
vermeende verbastering en afneeming. De getuigenisfèn dier Schrijveren bef aan uit drieërlei Poort van verhaalén; — naamlijk, de Overleveringen, wegens ht
beftaan van Menfchen van eene reusagtige geftalte, in.
de vroege of Fabelagtige Eeuw derGefchiedenis van onderfcheide Volken; — ten anderen, in het naauwkeurig en onbetwistbaar verhaal van bijzondere Perfoonen,
die door kloekheid van geftalte zich van anderen onrlerfcheidden, -- en eindelijk, in het gewaagen van Menichen- geraamten, toevallig ontdekt bij het opgraaven.
Naa aangetoond te hebben , dat deeze getuigenisfen
niets opleveren, 't welk fchaduw van bewijs heeft, zullen wij een en ander ftuk bijbrengen , ten rechtftreekfchen bewijze ffrekkende , dat 'er geene weezenlijke
verandering plaats gegreepen hebbe in de menschlijke
geknox fete adtollit in auras,
Ingrediturque fold, at caput inter nubila condit.
Berl. Li!1. 1%.'. v. 1.76.
()

—
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gehalte, Tints de vrocgfte tijdperken, waarvan de Gefchiedenis gewaagt.
- Ten ópzigte van de overleverings - verhaalen wegens de
Reuzen, in de ruwe tijdperken van onderfcheidene Volken, of de berichten van zulke reusagtige Mannen, ons
gegeeven door de Gefchiedboekers van befchaafde Volken, die tegen hun krijg gevoerd zouden hebben, kun
wij niet lang twijfelen over de maate van baarblijk--ne
lijkheiu, daar aan toe te kennen. Volkstrots zet , aan
-11 kant . de menfchen veelal aan, om hunne Voor
den
af te fchilderen met al de waardigheid van onver--vaders
fchrokken heldenmoed en grootheid , en, aan den anderen kant, wekt dezelve de Krijgshelden van befchaafde
Natien op, om de hinderpaalen, aan hunne overwinningen bij min befchaafde Volken gefield, toe te fchrijvelt
:Ian derzelver kloekere lichaamsgeftalte en daar aan geevenredigde flerkte. Dan, verhaalen van laatstgemelden
flenipel zijn', inderdaad, zeldzaam. De Rorneinen geeven niet voor, reusagtige tegenfianders ontmoet te heb
veelvuldige landen, door hun veroverd, hoe-ben,id
onbeíchaafd , hoe barbaarsch ook ; en , derhalven, indien 'er eene ontaarting van de vroegere (lerkte daadlijk
plaats hadde, zou dezelve met gelijken tred voortgegaan
weezen bij alle de hard-en firengheden des wilden leevens ,
en bij de verzwakkingen, aan de weelde, als derzelver
moeder, ten laste gelegd. De Fabelen der Overlevering
verdienen onze aandagt niet.
Wij zullen de blijkbaarheid des beftaans van bijzondere Perfoonen van Bene reusagtige gehalte, door de
Gefchiedfchrijvers vermeld , riet betwisten , of zoeken
te verzwakken. Maar deeze voorbeelden bewijzen niets
in ons tegenwoordig geval: want, door alle Eeuwen heen,
van den tijd van MOSES, den ouditen Gefchiedboeker,
vindt men gewag van Reuzen, dat is, Mannen van eene
buitengewoon hooge geftalte, — Mannen , die de gewoone
grootte hunner tijdgenooten overtroffen. De GOLIATHS
van vroegeren tijde leveren derhalven geen fterker bewijs
op van de algemeene hoogere maate en meerdere tterkte des
lblenschdoms voorheenen , dan de Dwergen van den tegen
tijd ten bewijze ftrekken van de dwcrgagtige ge--wordigen
flalte der-hedendaagfche Volken. Reusagtige Perfoonen
heeft men door alle Eeuwen heen gehad, en in alle bij
gelijke hoogte. GOLIATH wordt gezegd, zes-kansv
cubiiten en een fpan , dat is, iets meer dan negen voeten,
hoog geweest te zijn. - Jen 4rabiar, C...4w3, gehee-

teny
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ten, ten tijde van Keizer CLAUDIUS te Rome gebragt,
haalde , volgens PLINIUS, omtrent tien voeten; en twee
anderen waren 'er, onder de regeering -van AUGUSTUS,
gezien , die een half voet meerder maten. (*). -- In laateren tijde hebben wij berichten van verfcheidcne Mannen, die eene dergelijke hoogte hadden. (i) De Ierfr/ic Reus, die onlangs overleeden is, alsmede een, die
zich thans nog te Londen bevindt, worden door den gemelden GABBARA niet veel 'Overtroffen.
Wat, eindelijk , de Beenderen en Geraamten aanbelangt
van Menfchen ,. die eene ongemeene lengte gehad hebben , en gezegd worden, op onderfcheide tijden, opgedolven te zijn; veele dier Beeiideren heeft men, bij
een nader onderzoek , bevonden , die van het een of ander Dieren niet van een Mensch,te zijn:en de weinige voor
dusdanige Beenderen en Geraamten, die dee--beldnva
2en fabelagtigen oorfprong niet-nebben, noch verkeerd
voor Menfchen- beenderen genomen zijn , Nebbe men in
't zelfde licht te befchouwen als de voorbeelden van ieevende Reuzen, die van tijd tot tijd gezien worden; dat
is, als buitengewooneentoeatallige-verfchijnzelen; uitzonderingen op den algemeenen regel der Natuure. Dan cenige deezer voorbeelden zijn, buiten tegenfpraal:, fabelagtig. Van dien stempel is de ontdekking van een Lichaann
op Creta , door PLINIUS vermeld, 't wel k gezegd wordt
XLVI Cubiten, of omtrent zeventig voeten 'an onze maat,
gehaald te hebben, en gehouden verd het overi'chot te zijn
van OTUS, Of OETUS (.1.). "— Deeze OTUS, Of OETUS,
en diens Broeder EPHIALTES , • waren de 41Íatd , door
VIRGILIUS vermeld, die den: Hemel wilden overweldigen
en JUPITER van zijnen throon bonzen.
-

'k Zag her .4loëus tree zoonen, t' eener dreigt

Gebooren, onbefchof't van lichaamen en kragt,
Die met hun krauwelen en nagelen en handen
Befton den 't groot ge vaart des hengels aan te randen
Om • upiter om hoog uit zijnen oppertroo s
Te bonzen. (§)
(*) PUN. Nat. Hif1. Lib. VII. c. i6.
Vit) DERHAM
Zij ae

voert eene menigte van die voorbeelden aan, in

Godleerende Natuurkunde, bl. 3io der Nederd. Vért.

(j)

PLIN.

Dit

Lib. VII. e. i6.

(j) Ric et 11oïdas geminos, immania vidi
Corpora: qui man/bus magnum refcindere caliirn
4dgresfi, fiuperisqure Jovem detrxdere regnis.
den. Lik. VI. V. $82.

274 DI- A1'NEL'.ING VAN 1DE GROOTTE EN STIMRTE

Dit is genoegzaam om het geheel fabelagtige te tonnen.
Bijkans even zeer mag ;uien twijfelen ten opzigte vair
een Lichaam, 't geen men zegt te Uele;icia opgedolven
te zijn , onder dc regeermg van LODEWIJK DEN XI, honing
van Frankrijk, 't welk, volgens DALECAMPIUS (*), agttien voeten lang was. -- Maar onze twijfel, ten opzigte
van dit onderwerp,, groeit aan door de menigte van tast
welke men ontdekt heeft ten aanziene-baremisfgn,
van liet befchouwen der Beender-overhlijtzelen van andere Dieren dan van l'lenfcben, doch welke men hieldt
als behoord hebbende tot dclichaamen van voor Eeuwen
op deeze aarde vvoonénde Reuzen. Sir HANS SLOAN1
heeft een aantal misflagcn van doezen aart aangcweezen. Een tand, te Antwerpen bewaard en vertoond, is
de kies van een Olijphant. ST. AUGUSTIJN voert, als eelt
bewijs van liet bestaan eens Reuzengeflaehts vóór dell
Zondvloed , een kies aan , door hem op de oevers vain
Utica gezien, welke mnetderdaad tot een Olijphant behoordhalt. De tand in de herk van ST. cI-ruuusTOYiTEL tC
His>}alla en het fchoudcrbeen van dien zelfden Heilig
behooren tot die zelfde foort. En niet lang geleden heeft
men de voorvin van een Walviseb , niet opgedolven ,
maar versch en alleen van' de huid ontbloot, te Londen
laaten zien voor het geraamte van een Reuzenhand.
CIJAMBERS verhaalt zulks.
Het is, derhalven; genoegzaam blijkbaar, dat alle bewijzen, aangevoerd om de verbastering des Mcnschlijken
Geflachts, wat de kloekheid van gcftalte - aanbelangt, te
ftaaven , heflaan in dichterlijke vercieringen, in fabelagtige overleveringen , of handtastlijke misflagen ; of dat ,
wanneer 'er iets daadlijk reusagtigs voorkwam, zulks
alleen bewijst het nu en dan beílaan van ecnige perfoonen, die cone meer dan gewoone lengte hadden, en voor
Renzen gingen. Laaten wij voortvaarcn, en de zaal,
uit een ander oogpunt befchouwen ; en ik vertrouw wij
zullen te over voldoende bewijzen aantrelièn, dat 'er Beene
wcezenlijke verandering in der menfchen grootte plaats

gegreepen Nebbe, tints dc vroegste aantekeningen der
Ge feb iedenisfe.
De aangevoerde oorzaak van deeze verbastering is het
verzwakking medebrengend vermogen der weelde cn verwijfd-

(*) DarEC^\°,rrrus , in cane Aantekening op de boven aa =ametooóciic lila. u Nan rreu us.
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twijfdheid. Hieruit zou men eigcnaartig verwagten,
dat de voortgang dier verzwakking oneindig veel fneller
moest toegegaan weezen in de laatíte tijdperken van het
bëf{ aan der onderfcheidene Volken, waarbij dc weelde en
overdaad zich wijder verfpreid hebben en bijkans alge=
meen geworden zijn, dan in het lang verloop van Eeuwen , waarin men met traagen tred tot de verfijningen der
befchaafdheid en weelde overging. Doch de Gefchiedenis
wedcrfprcekt zulks. De ce/ti/the Volken, die Ga/lie en
Jirittanje bewoonden, fchoon de weelde bij hun geheel
onbekend was, zo wel als onder hunne woeste Voorvaderen , werden door de Romeinen niet befchouwd als menfchen van Bene kloeker geltalte dan zij zelven. TACITUS
befchrijft de Germanen , een Teutonisch ras , als, lange en
lierl.c menfchen. (*) Dan het blijkt, dat hij deeze befchrijving niet alleen maakt in vergelijking met de Roineinen, maar met hunne nabuuren , de Gaulen en de Inwoonders van Brittanje.
In onzen eigen tijd, waarin de weelde tot eene hoogte
is opgeklommen, niet te vergelijken met die plaats hadt
in de dagen van Koningin ELIZABETH, vinden wij niet
dit '^r verandering in de kloekheid van geftalte heeft
plaats gegreepen. Dit mag men eenigzins afneèmen uit
den bouwtrant van vroegeren tijde. De kleindere deuren der Kerken, vier of vijf Eeuwen geleden gebouwd,
zijn veel laager dan de deuren, welke men thans in woon
maakt: dezelfde aanmerking geldt ten opzigte-huizen
v,tn den ingang der woonhuizen, of de binnendeuren, te
voor honderd - en - vijftig of twee--genwordi,va
honderd jaaren. — Het zelfde bewijs mógen wij opmaaken uit de ruw gemaakte béeldwerken, die zich in volle
lengte vertoonen op de Graffleden van vorstlijke en aan
aienlijke perfoonen in veele oude Kerkgebouwen, die dezelfde afineètingen hebben met dc menfchen van onzen
tij 1. Dc graffteden zijn ook van dezelfde lengte als voor
liet tcgcnkvoordige geflacht.
Mcn voege hier aan toe, dat, in alle dc onderfcheidene gewesten der aarde, nagenoeg dezelfde geftalte d©
hecrfchende is ; dezelfde bij onbefchaafdé aas bij befchaafde Volken ; dezelfde bij hun, die Eeiici?en gele
eenvoudigheid leefden , en in-denicorfpgljk
,
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de Maatfchappijen van menfcheli , gekoesterd in de*
zagten fchoot der weelde en verwijfdheid. Vergelijkt
de Volken van Europa onderling niet elkander , en niet
de enkele van Hind00%he , Chinee f he , Africaanfche en
flrnericaanfche afkomst, die herwaards overkwamen, zo
wel als met de berichten der Reizigeren , die ons verflag doen van de inwoonderen der fchaars bezogte landen, en wij moeten 'er uit opmaaken , dat de Mensch,
te midden van al de verfcheidenheid van zedelijke en
natuurlijke oorzaaken, welke op aarde plaats vinden,
in 't algemeen van dezelfde g, halte is. Veilig mogen
wij daaruit het gevolg afleiden, dat, in alle de onder
welke op aarde hebben Eland-fcheidnlotwsg,
gegreepen, de algemeene geflalte van den Mensch geene
weezenlijke verandering ondergaan nebbe.
Voor de wettigheid deezes befluits zijn 'er daadzaaken, welke geene plaats voor den miníten twijfel overlaaten, en die het fl uk, waarover wij handelen, op
veel vaster grondflagen doen rusten , dan de harsfenIchimmen der dichterlijke verbeelding, o f de fabelen
van gefchiedkundige overlevering.
De Lichaamen van veele oude Egyptenaaren heeft men
gevonden in dc Grafkelders te Cairo. Lenige der oudflen, die blijkbaar Negers waren, kunnen wij niet twijfelen of zij leefden in zeer vroegen tijde , en waarfchijulijk vóór den leeftijd van HERODOTUS ; en nogthans zijn die Mummies van dezelfde geftalte als die der
Menfchen van den tegenwoordigen tijd, en daarin gelijk niet die geen Neger-trekken hebben , en ongetwijfeld van laater jaargin zijn.
De Piramiden van Egypte verfchaffen desgelijks een
onwederfpreekbaar bewijs van de gelijkgrootigheid- der
Menfchen in de vroegere Eeuwen, met de tegenwoordige
bewoonders des Aardbodepis. „ Deeze zijn," om met
Dr. rococsu te fpreekei, „ werken van de hoogfte
oudheid; zij laaten de tijden der oudfre Gefchied„ fchrijveren , welker werken onze dagen bereikt heb„ ben, verre agter zich. Het. tijdperk van derzelver
„ aanleg was reeds verlooren , toen de eerfte Griek/che
Wijsgeeren in Egypte reisden." Hij voegt 'er bij,
dat de kist in de grootte Piramide geen lichaam kon
bevatten , grouter dan dat der Menf^hen van den tegenwoordigen tijd; de doorgangen wijzen tellens uit,
Fiat de werklieden niet kloeker van gef{alte waren, dan
-
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e Vorst , voor welken men zulk een gevaarte bouwde. HERgDOTUS, nogthans, fchrijft den bouw der oud
Piramide toe aan CHEOPS , een der Tgrpti/che Ko--ite
ningen; Cl] DIODORUS SICULUS , die heng dén naam
van cHualMis geeft, vermeldt, dat hij omtrent duizend
jaaren vóór zijnen tijd regeerde, hetwelk was in de iSofte
ulimpiade. Maar de Heer GREAVES beflnit , naa eene
zeer geleerde berekening, uit bijkomende blijkbaarheden opgemaakt, dat CHEOPS of crivai.ais , de Stichter
van de oudste Piramide , zijne regeering aanving, vierhonderd-en-negentig jaaren vóór de eerfte Olimpiade (*), of omtrent tweehonderd-vijf-en- twintig jaaren
naa den tijd van MOSES. De Piramide was , derhalven , gebouwd eenduizend-tweehonderd jaaren vóór dein
leeftijd van DIODORUS , en omtrent driehonderd-en-vijftig jaaren vroeger dan de leeftijd van rioaiunus , en
gevolgelijk ten naasten bij eene Eeuw vroeger dan de
verwoesting van Troije zelf,, door HOMnRUS bezongen.
Die Lijkplaats. nu , in 't midden dier Piramide , is
van binnen iets minder dan zes voeten en een half in de
lengte binnens werks, twee voeten en zeven duimen in
de breedte , en omtrent van dezelfde diepte : eene bergplaats , derhalven , voor een lichaam van de tegen
voor eenetx-wordigeMnfchtal,obemd
Monarch, die eene Eeuw vroeger leefde dan de kloeke
Helden van IloMrRUS, en die overzulks, in greotheic£
en fterkte , de rotsfingerende- Oorlogshelden DIOMMEDES
en TURNUS moest overtroffen hebben.
De gemelde Heer GREAVES brengt, in 't voorbijgaan,
een ander bewijs bij van dc gelijkheid der menschlijke
geflalte door alle Eeuwen heen. In die Crtipt fepulcrales, verborgene Begraafplaatzen te Rome van de eeríte Christenen, gelijkende na Steden onder den grond,
oudtijds door ST. HIERONYMUS bewonderd, en onlangs
zeer getrouw befchreeven door BOSIUS in diens Roma
Subterranea, vind ik, dat de aldaar begraavene Lijken
geenzins die van onze dagen in grootte overtroffen (t).
De Heer ITAKEWILL , door Dr. DERHA I ter bovengemelde plaatze aangetoogen, zegt, dat de Lijkplaatzen
te
(*) CREAVES, Pyrarnidg;•aphiE, p. 51.
(t) Id. Isid. p. 132.
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te Pi fa , die ecnigc duizenden jaarcis tellen , niet grooter zijn dan die men heden voor de lijken fchikt. Wij
mogen 'Cr bijvoegen , dat Dr. sIIAW , op zijne Reis
door Barbarije;a, de kisten in verfcheide oude Begraafplaatzen zag , die dc gewoonc afineetin en hadden.
1Iij houdt het daarvoor , dat het de Begraafplaatzcn
waren van oenigen der L ZI2daalen, die , nea Italic te ondergebragt te hebben , hunne overwinningen aan dc
overzijde der Middeliandfciie Zee ttitIircktcn. Lenige
groots beenderen werden heng vertoond als de beendeen van Reuzen; doch het waren overblijfzels vanPaarden, welke Dieren dat Volk nu en dan begroef in 't
zelfde graf, waarin derzelver berijder rustte.
Uit dit alles blijkt, derhalven , dat, daar de bewijzen voor de groote verbastering en ontaarting, in de
kloekheid en Iterkte van der ilM enfchen gehalte , verbeeldingvol, jabelag tig en niet te vertrouwen zijn , Wij,

in tegendeel, bewijzen van Benen onwraahbaaren aart
bézitten, welke aantoonen, dat 'er van de vrocgftc tijd
vroeger zelfs dan liet bJJeg-perkndGfchis,
v in Trosje, en geduurende Bene reeks van meer dan d::ieEalizcnd jaargin , geen spoor te vinden is van eenige tivezcnlijke verandering in dc gestalte der Meni'chen. Zedeïi k verderf moge 'er plaats gegreepen , en de verpestende weelde bijzondere perfoonen verzwakt hekhen ;
liet beluit tot de weezenlijke verkleining van liet Menfchen -ras wordt door geen proefhoudend getuigenis ondcrfchraagd , en kan geen ifeunzel bekomen van enkele
evolgtrek kingen. De kla;t der Dichtoren, derbalven,
en der Zedemeestcren heeft , ten deczen opzigte , de
tpotter nij verdiend van lUVFNALIS * , en moet ge ran1 ícïlila worden onder de dwaalins e , oorf rone;lijk
€Lit 's menfcllen verbeelding , en waaraan het vooroor deel voedzel en nitgebreidheid gegeeven heelt.
(*) juviN. Sist. 1V.
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Chirurgijn en y oedmeester te [Jarhagen. Medegedeeld door deszelfs Zoon L. POPTA:, Med.
Cand. te Franker.
OHAN Es rEr VERnn, WOoneade te Iilenaldtnn in .Fries'
oud -2 jaaren, van een gezond lighaanisgeflel , wierd , voor omtrent zeven jaaren , een onyewoonen -raad van hardheid , gepaard met Bene geringe uit
rechter bal ontwaar; dan,-zeting,vadl
zulks als Gene kleinigheid aanmerkende , ging hij niet
eerder, dan vijf jaaren naderhand, de hulp vari eenen
deskundigen inroepen; doch daar zijn ongemak iitieds
verergerde , nam hij ook den raad mijns Vaders in , op
een 13 Maart 18o4 , ter gelegenheid dat de Kunstbewerking- van cene beklemde Lieschbrenk, .bij ceíle Lij
daar ter piaatze , door denzelven verricht wierd.-dersíè
Terwijl men zijn ongemak onderzocht, verhaalde (Ie
Lijder ons , dat hetzelve zich eerst tot liet benedenfhe
gedeelte des bals bepaald had , en allengskens, ziel %.
meer en meer uitbreidende , naar boven was opgeklommen; dat hetzelve hem Benige pijn,, welke hij meest in
de lendenen was gewaar geworden , had veroorzaakt,
welke voorzeker een natuurlijk gevolg was van de
zwaarte van het ongemak , dat tot nu toe nooit bijna
Lias opgefchort geweest.
Na dit ongemak met .de vereischte oplettendheid befchouwd te hebben, twijffclde men niet , zoo wel uit het
gevoel , als uit verdere uitwendigé tekenen , aan liet
daarzijn eener Vleeschbreuk; en daar wij verzekerd eva-.
dat de Lijder , uit hooide van de aenmerkeliike
rootte van zijn ongemak , door liet gebruik van inen uitwendige hulpmiddelen niet zoude kunnen geneezen walden , naar dat hetzelve niet den tijd zonde ver ergeren , ried men denzelven de Kunstbewerking aan,
waarin de Lijder 'na dat men hem de mogelijke kwaade,
doch ook heilzaams gevolgen had voorgefteld) terí?ond
vi ??'lac. I)c bewerking, egter, wierd tot den 27ften
ui t-
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uitgeteld, wanneer dezelve 's namiddags ten twee ttu•
ren, in het bijzijn van twee Geneesheeren, op de vol
manier door mijnen Vader verricht wierd.
-gend
Men plaatfle den Lijder , in eene horizontaale lig
tafel van Bene gepaste hoogte, zoo dat-gin,ope
deszelfs beenen , bij dezelve nederhangende , weder
een floel onderfteund wierden. Nadat ment-zijdsor
eerst het hair had weggeknipt , wierden dc algemeene
bekleedzelen in de lengte met een fcalp^el doorfneeden;
zulks eene groote duimsbreedte boven de plaats , alwaar de zaadítreng afgebonden moest worden, beginende, en hetzelve in eene fneede tot aan het benedeníle
gedeelte. des balzaks toe vervolgende. Dit ten uitvoer
cbragt zijnde, fcheidde men den bal, die overal was
aangegroeid, van de algemeene bekleedzelen af , en
freed eindelijk de. Breng af, nadat men eerst boven de
plaats ,- waar men- de àffnijding zoude doen, de zaad
wijs-íl;reng,do.:hptusfcnde.im
'houden, en een weinigje t'zamen--vinger,hadltê
drukken , om geene aanmerkelijke bloëding aldaar te
veroorzaaken vervolgens vattede men de ader en flagader roet het tangetje van Bromfield, haalde dezelve een
weinig buiten de ftreng, en legde om derz'elvcr einden
eersen band: edoch, daar zoodariig een band, daar ter
plaatze, fchjelijk,. van die einden , door derzelver inen t'zamentrekking ,kan afglippei. , vond men een' tweed en band noodzakelijk, lag denzelven , een duim hoor dan de voorige, losjes om de ftreng, dienende alleen
tot een tourniquet, om, in gevalle van nood, ter voor
te-komingerbldft,nzevpodig
baalen.
Nadat op deeze manier, de Kunstbewerking verricht
was, wierd de wonde met zacht plukfel gevuld , en de
randen des balzaks door hegtpleisters tot elkanderen
gebragt, waar over men vervolgens één of twee drie
naar bevinding legde, en alles met-hoekigcmprsfn
een T verband bevestigde.
Dus alles op de, hier bovenílaande manier ten einde
gebragt zijnde, plaatfile men den Lijder op liet bed, welke zich , na liet eindigen van _dit alles , wel bevond;
men diende hem een half grein Opium toe , en fchreef
het volgende 7ulapii,n 4ntiphlogiflicum voor:
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waarvan men den Lijder om de twee uuren een theekopje vol liet gebruiken, zoo lang zulks noodzakelijk
bevonden wierd.
Tot zes uuren 's avonds bevond de Lijder zich
wel, wanneer op dien tijd Bene aanmerkelijke bloedinguit de wonde hem eenigzins deed bezwijken; doch dezelve wierd, na het wegneemen van het verband, en
het afbinden der toen nog bloedende vaatjes, alsmede
door het aanleggen van een nieuw verband , zeer fchielijk naar wensch gefluit. Zoodra was zulks niet verricht,
of hij viel in een' zachten flaap , welke tot agt uu-.
ren duurde ; toen ontwaakte hij zeer verfclhrikt , en
wierd op dat oogenblik krampagtige pijnen ,meest in
de lendenen , gewaar; waarom ik (daar mijn Vader met
de beide Geneesheeren reeds was vertrokken , en mij
bij den Lijder had laaten blijven) hem het volgende
+roorfchreef :
Aq. Pluvial. gviij.

Laud. Liq. Sydenh. 3iS•
Liq..4nod. Min. Hof n. 31.
kvaarvan ik den Lijder een klein theekopje vol liet ge.
bruiken.

Nadat ik denzelven tweemaal hier van iets had toegediend, fliep hij weder in, en de nacht wierd meest flaapende doorgebragt ; intusfchen wel eens ontwaakende
door de nu en dan wederkomende krampagtige pijnen,
welke egter fchielijk na het toedienen van een kieir^r
theekopje vol van het laatstgemelde Mixt. ophielden,
wanneer hij telkens weder iníliep.
's Morgens den 28tlen had de Lijder nog geen af
gang gehad; waarom ik een Clysnaa liet appliceeren. Tot
één uur 's middags ging alles vrij wel ; doch toen wierd
de Lijder, tot 's namiddags vier uuren, door íterke opcenvolgende vlaagen van krampagtige pijnen , verzeld
vary
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van koorts , gefolterd, welke, na hem een en andermaal
iets van het gemelde Mixt. te hebben laaten gebruiken,
weder verdwcenen. Vervolgens liep de dag goed ten
,einde ; 's avonds wierd 'er nog een Clysyna ge'ippliceerd,
wijl het voorige geese uitwerking gehad had; en dit
deed eene zeer goede werking. Na hetzelve was
de Lijder heel wel, en had bijna geen koorts; fliep
's nachts wel, en ontwaakte 's morgens, den Pioen ,
-ten vijf Muren; had een' koortzigen pols; kreeg bij aan
weder krampagtige pijnen , en wel zoo,-louceaid
dat dezelve zijn ganfclhe lighaam , het hoofd alleen uit
Ik had egter het genoegen, de--gezondr,btc
zelve, gelijk dc voori e, door het toedienen van het zelfde Mixt. lgnod. , fcliielijk te zien verdwijnen ; en dc
koorts, reeds vroeg in den morgen begonnen, nam om
tien uuren weder af. 's Avonds appliceerde men weder
een Clysnaa, 't welk Bene zeer goede werking ten gevolg had ; na hetzelve had onze Lijder een' zeer gerusten nacht, fliep tot 's morgens zeven uuren, zijnde den
doften. Toen was zijn toefland zeer gulif ig, en hij
gebruikte in den voormiddag met fmaak Lenige fpijs.
's Namiddags twee uziren kwam mijn Vader den Lij,
eter weder bezoeken , en vond denzelven in een' zeer goeden toefland; nam het verband weg, waartoe men door
+den grooten flank genoodzaakt wierd; de band, welken
men uit voorzorg tot een tourniquet had aangelegd, wierd
weggenomen , en men overdekte de wonde, die voor het
uiterlijke een zeer goed aanzien had, weder met een
nieutzv verband: den daarop volgenden nacht fliep dc Lijder zoet, en wierd bij zijn ontwaaken naar omítandighe.
den zeer wel bevonden: de dag daarop, zijnde den 31 ffen,
wie:rd gunflig doorgebragt.
Uit hoofde dat des Lijders kragten nu ec'ligzins tierminderden door den overvloedigen etter uit de wonde,
liet men denzelven een decoct. cortic. gebruiken, waar
oenigen tijd aanhield, en liet de wonde daab-medn
lijks, naar de hoeveelheid etters, een of tweemaal verbinden.
Den 3 April den Lijder weder bezoekende , bevond
men alles naar wcnsch; de wonde genas wel, en de etter, welke 'er uitvloeide, was van eerie zeer goede kleur.
Den 7den verlangde. de Lijder het bed eens te verla-

ten ^ 't welk ook gefchiedde ; zat den tijd van drie uurere
op,
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op, zonder het minfte hinder: voor het overige wierd
alles gelijk den 3den bevonden.
Den iiden hadden wij het genoegen, alles naar wensch

te bevinden.

Den i5den was deszelfs toeftand heel wel, behalven
dat 'er Bene uitpuiling van weeldrig vleesch aan het einde der zaadilreng plaats gegreepen had. Ten einde
hetzelve te doen verdwijnen , verzocht men aan eenet^
Chirurgijn, niet verre van den Lijder af woonagtig
welke in ons afzijn de behandeling van denzelven op zich
had genomen, om een weinigje 4/urn. Ust.' op 't uit=
puilende gedeelte te ftrooijen , het welk , nadat zulks
den 16den verricht was , dat vreeslijk ongemak , den
mondklem namelijk, ten gevolge had: men liet nu om
het uur een half grein Opium gebruiken; edoch de klein
weerstond hetzelve hardnekkig, en bekwam dien zelfilen
avond nog zulk een' hoogen graad, dat de Lijder niet
in (laat was , het geringste gebruik van den mond te kun,
nen maaken ; egter in den vroegen morgen nam dit toeval aanmerkelijk af, en verdween bijkans zoo fchielijk
;ls hetzelve was begonnen.
Op het ontvangen van eenige letteren omtrent dit
kwaadaartig toeval, begaven wij ons terflond derwaards,
en hadden het genoegen van het geringfte van dien aart
niet meer te kunnen bemerken. De wonde in aanfchouw
neem,ende , vonden wij het einde der zaadílreng nog niet
geheel van weeldrig vleesch ontbloot. Het bijna niet
sneer durvende waagen , een Efcharoticum op hetzelve
te appliceeren , wijl men dat toeval aan de prikkeling
Vap het dlum. VTst. toefchreef, waren wij egter hier
niet in ftiat oil hetzelve door een ander middel te doen
verdwijnen , zoo dat wij genoodzaakt wierden hetzelve
weder te bewerkítelligen , het geen den i 8den 's morgens
gedaan wierd, egter in eend mindere hoeveelheid; waar,
op wederom de mondklem volgde: men diende den Lij
weder alle uuren een half grein Opium toe; na he>r-der
zelve een en andermaal gebruikt te hebben, verdween dat
toeval weder. Derf 2oilen het Ef hay oticrsm voor dc laatíie maal in het werk [tellende, volgde weder het gemc:dQ
toeval , doch wierd als vooren door Opium geftild.
Daar 'er nu niets anders overig bleef dan eene zuivcra
wonde, had men het vooruitzigt van den Lijder fpoedig
.te kunnen geneezen; egter wierd zulks door eene geeing
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ge oorzaak vertraagd, zoo dat wij de volle geneezing
niet eerder dan den 2often \laij verkrcegen.
Zoo even gezegd hebbende, dat ik den mondklem als
ten gevolg befchouwde valt de prikkeling, door het 4/urn.
Ust. aan het einde der zaaditreng veroorzaakt, zonde
Aden mij met reden kunnen vraaggin, Wat mij tot zoodanige geelachten aanleiding had gegeeven; waarop ik het
volgende antwoorde : vooreerst, dat nooit bijna dit toeval zoo laat nea eerie dergelijke kunstbewerking ontfiaat ; — ten anderen , al ontflaat ook, zonder een EJèharotticum ge-ippliceerd te hebben ,liet gemelde toeval , dan zal
men zulks niet grond alleen kunnen toefchrijven aan Bene
afgebondene zenuw; dit egter had hier geen plaats, devijl men het afbinden van dezelve naauwkeurig had
vermijd; -- en eindelijk , dat ik nog eerie dergelijke
%Vaarneemingjvan mijnen Vader bezit , welke mij alle reden
geeft om daaraan niet te twijifelen. Kortelijk zal ik het
een en ander uit dezelve hier nog bijvoegen.
Den 2oflen Maij 1794. wierd mijn geachte Vader te
.Jakkum door een' aldaar woonenden Chirurgijn ver
om een zestigjaarigen Lijder te bezoeken , velke aan-2ocht
eerie opzetting van het fcrotum aan den linker kant labo
aanmerkelijk groot was, dat hij genood -red,izo
te honden: deeze opzetting-2aktws,fedhb
was , volgens het zeggen van den Lijder, voor vier
jaaren begonnen; doch de aanleidende oorzaak kon hij
zich niet herinneren.
Met alle oplettendheid het ongemak onderzoekende ,
#tonde men eerie zeer flaainve vogtgolving befpeuren ; de
ítreng was zeer gezwollen , en op het aanraakenpijnelijk.
3VIen advifeerde, dat het ongemak eerie Vleeschbreuk
was , gepaard met eene geringe uitftorting van vogt, het
welk , door de ontaarting van den bal , misfchien van
eerie bruine kleur zonde zijn.
Mijn Vader was van oordeel, om, alvoorens tot de
i(unstbewerking van de Vleesclibreuk over te gaan,
eerst het bevatte vogt door den troisquer te doen aftappen,
waarna zich twaalf oncen bruine hofre door tien cnnmsl
ontlastte, waardoor het fcrotum natuurlijk kleiner wierd,
en men beter in (laat was , den toefland van den bal te
kunnen opmerken, Egter begon liet gebrek fchielijk
weder in grootte toe te neemen; waarom men tot de
^vegneeming des bals beíloot , welke mijn Vader , deii
2gften ,
;
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-.9flen,op dezelfde manier, als in de bovenflaande \Vaar=
neeming, verrichtte.
In de eerste vijfentwintig dagen ging het met doezen
Lijder naar omftandigheden redelijk wei; maarden a5 jnnij
(zijnde den 27Iten dag na de Iiunstbewerking) befpeurde
men 's avonds een weinigje weeldrig vleesch adu liet
bovenste gedeelte van de Itreng, 't welk men goedvolid
met liet Vitriol. Cppr. te beftrijken. Zulks tweemaal
gedaan zijnde, had den mondklem ten gevolge. TerItond diende neen hem 's daags agt grein Opium per epicrafn toe , telkens met oenige druppen Liq. 21/20 11. 1iTaeral. Ho n op de linter wang, die het meest Svas
aangedaan, appliccerde men een Spaanfche-vlieg-pleister,
ruim bedeeld van Opium; de wonde liet men voorzi tig
niet laauw water ultwastchen , naardien men dezelve
's morgens nog stet het Vitriol. Cypr. beltreeken had;
legde 'er erne wick op, befineerd met liet U'i .dig JIiv.,
en overdekte zuhI:s met een Diapalm- pleister•. — Binnen weinige dagen was de wonde geflooten, fchoon de
beklemming bleef volharden ; men hield egter aan met liet
gebruik van het Opium en Liq. flood. Illine^r al. 1L/Tn.,
alsmede van een klein houtje, 't welk de Lijder tnsfèhen
de tanden plaatíte , tot aan de volle herl}elling, welke
eerst plaats grap , nadat de wonde reeds geduurende
zes weeken was geflooten geweest.
TOESTAND VAN HET ONDERWIJS DER DOOI STOMMEN IN DE ONDERSCIiEIDENE LANDEN
VAN EUROPA.

(Uit het Fraysclz.)

Te godvrngtige ijver van den Abt DE L'EPéE voor het

J onderwijs en de lotverbetering der Doof-Stommeii
heeft, in -alle gevesten van Europa, den leevendigften
en edclmnedigficn naijver gewekt. Die ongelukkigen ,
Wien liet misfen van gehoor en fpraake de weldaaden _der
befchaavinge voor altoos fcbeen ontzegd te hebben, vinden reeds in Europa bijkans een twintigtal Stichtingen,,
ingericht om hun een beter lot te bezorgen , door hen
nuttig te doen worden voor de zamenleeving.
Italic en Spanje , die de eerfte 1\renten over de DoofStoma
v
MENG. Iíio5. N0. .
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Stommen op hunnen grond zagen voortkomen (`~), zijt
van Infllituten van doezen aart fchraal voorzien. Maclri2
bezit 'er een, op 's Konings kosten opgericht , older
het opziet der Koninklijke Dkononlifche Maatfchappij.
Nog te jong is deeze Stichting, om 'er over te kunneit
oordeelen. De Heer ASSAROTTO is aan het hoofd vara
een klein School van Doof- Stommen te Genua ; hij heeft
flegts zes leerlingen; maar zij zijn 'Cr zeer wel gehuis=
vest, en het onderwijs naakt opgang. 1)c geleerde VEN'URI is voorneemens, een School te Verona te openen.
Dat van SILVESTnr , te Rome, is niet meer.
In Zwitzerland hadt de Omwenteling den Heer UL=
Rica genoodzaakt, zijn School te verlaaten; zedert;
egter , heeft die achtenswaardige Onderwijzer zijnen
moeilijken en weldaadigen post hervat.
In de Oostenrijk%he Staaten heeft de kunst, om DoofStommen te onderwijzen, een zeer hoogera trap van aoi^
komenheid bereikt. Het Inftituut te Weei—n kan niet
de besten in Europa wedijveren ; het wordt beiluurcl
door den IIeer aIAIJ, leerling van den Abt DE r'EP E.
Voor een zestigtal f{aat het onderwijs om niet open.
De kweekelingen leeren 'er de gronden van den Godsdienst en der Zedekunde, nevens de eerfte beginzeis der
Natuurlijke Historie en der Aardrijkskunde. Volgens
hunne talenten en neigingen worden zij tot eerai` e kunst
of handwerk opgeleid. 'Er is 'er , die bij Staatsdienears of Kooplieden voor Kopiïsten dienen; uien bewondert aldaar hunne naauwkeurigheid en geduld. In liet
teelenen en graveeren flaag _n zij uitmuntend; zeer voldoende proeven zijn daar van voorhanden. Ziiniigeii
worden tot Letterzetters , Klcermaakers , Schoenmaakers en Schrijnwerkers opgeleid. Niemant blijft langer
dan vijf jaaren in het School; indien ,in dat tijdverloop,
het onderwijs niet wel genoeg flange, om tot ice nuttig.;
te worden gebruikt, wordt hij na zijne geboorteplaat
terug gezonden, om aldaar in een hospitaal of weeshuis
geplaatst te worden. Dc meesten hunner fpreeken , en
eenigen zelfs fpreeken zeer duidelijk en verfiaanbaar.
Zints zij de werktuigen der fpraake in werking brengen,
zijt'
,

(*) Het een van AFFINnrvs, een ballonra, in 16^6; i.cc
ruder van je PABLO Boks';, een Spasajaard, in 1620.,
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zijn de borstkwaalen , voormaals onder hen gemeen ,
Zeer zeldzaam geworden.
Het School van Waitzin, in Hungarije , doet tere
:aan FRANS DEN 11, die 'er de Richter van is , en aan
den Hungaarfchen Adel, die het van inlcomften heeft
voorzien. In den tijd van drie jaaren hebben de vrij
aan deeze Stichting een Fonds van-wilgeIntck
So,000 florijnen bezorgd. De Graaf D'ALmAziJ heeft
'er liet ontwerp van gemaakt. Dertig worden 'er om
niet onderweezen. De gebouwen, een gedeelte van een
oud Klooster, ftaan aan den Donau, tegenover het Eiland S. André, ten noorden van de Stad Pest, in de
gezondfle en aangenaamtte ligging , die men zich kan
verbeelden. De Opziener SEMON is een kweekeling van
den Heere rij , van Weenen.
De Stad Praag, in Bohemen, bezit een School voor
Doof-Stommen, door Vader DOMINICO STOEEIR opgericht, wiens naam verdient in de jaarboeken der wel
te worden opgeteékend. Hij hadt onlangs-daighe
zeventien kwechelingen, dc meesten van welke fpreeken;
in de Rekenkunde zin zij verre gevorderd. Een hunner , WEISBACH genaamd, is zoo verre gevorderd, da'z
hij eene Redevoering kan houden in het openbaar on
derzoek , welk \'ader DOMINICO van tijd tot tijd over
zijne kweekelingen houdt.
Munich, de Hoofrlffad van Beijeren, bezit een opnibaar school, eenc fpruit van dat van Weenen. In Saxen,
vindt men te Leipzig het lnftituut van den Heer HEI
dit is een der oudfTen van Vuropa; het wordt-1VECK;
beftuurd door de Weduw HEINECKE en door zekeren,
fleer PETSCHKE , van wien veel goeds gezegd wordt.
Men volgt niet flaafsch meer de leervvijze van HFIivECKE, wiens gefehil met den ALt L'EPéE bekendis. De
kweckelingen , ten getale van zeventien, fprceken vrij
xvel; zommigen hunner maden 't geee1 alleen door de
beweeging der gelaatsfpieren hun gezegd wordt.
Het School te Berlijn, door den Heer ESCHKE opgericht, is het éénige in de Pruis/fèhe Starten. Zom,
xnigen verheffen den Heer ESC HEE boven alle onderwijzers van Doof-Stommen ; anderen plaatzen hem in dent
laagílen rang. De oordeelen , over hein gefl reeken , fchijnen van allen grond niet ontbloot; doch voor het mee
moeten zij op rekening gefTeld worden van een-rendl
1i.aangena.n efehil tiisfchen ci es1 de voorít iVa
ders
-
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dens van het Galvanismus ; deeze befchnldigen hein, niet
voordagt te hebben medegewerkt tot het kwaalijk fleagen hunner proeven op zijne kweekelingen. 1\at hier van
zij, alle Reizigers flaan verbaasd op het eerfle gezigt
van EsclIKE'S School. Zijne kweekelingen bcichouwen hem als hunnen Vader; bijkans zijn geheele leeven
flijt hij onder dit aangenomen gezin, liet algemeen
oncterwijs verdient de goedkeuring van allen, die zijn
Inflituut flcgts ter loops bezoeken; doch lieden , die de
dingen meer van nabij gezien hebben, mecnen, dat cie
Heer ESCHKE zich te veel ophoudt, om , riet een wij
Overnatuurkunde , de fchitterende ta--denoiflagv
lenten van twee of drie kweekelingen te ontwikkelen,
en dat de moeite, die hij neemt, om deeze uitvcrkorenen tot volmaaktheid te brengen en openlijk te ver
begaafde voorwerpen eenig--tone,hmdir
zins uit het oog doet verliezen. Ik maak deeze aanmerking op het gezag van een zeer kundig' Reiziger , en 't
zou mij aangenaam zijn , te verneemen dat zij ongegrond was. Het fchitterend gebrek , waarmede de Heer
Escni.E wordt befchuldigd , is niet dan te algemeen , en
van een fchadelijk gevolg in de Schoolcn van Doof-

Stommen.
De Heer I-IABERDTASS is de MASSIEU van Berlijn; hij
is als medehelper den Heere EscFKE toegevoegd. . Het
is een jongeling van ongemeene begaafdheid; hij (preekt
zeer duidelijk, en op het bezit alleen der fpieren van
hens, die tot hem fprcekt , verftaat hij alles wat men
hem zege; zelfs kan men de onmiddeliii.c beweeging des
monds voor hem verbergen ; die der wangen en kaaikeu
behoeft hij alleen te ziel]. Dit is, in der daad, een
verwonderlijke trap van volmaaktheid , onderflcld zijn
dat 'er heen list agter fchuile. De Heer EsctuKE heeft-de
een middel uitgevonden , om zich zelfs in 't donker van
de Doof- Stommen te doen verftaan , wanneer zij de beweegingen des monds onmogelijk kunnen opmerken. I Iet
-middel is , dat hij de letters van liet Alfabet hun op
den rug fchrijft.
Men verzekert, dat de 1 Jeer KIESEWETTER , Hoog leeraar in de Wijsbegeerte, een reeks van zielkundige
wearneemingen op de Doof-Stommen te Berlijn gedaan
heeft; de uitdag daar van wordt met verlangen te ga moet gezien. Onder andere heeft de Heer KIESEWETTER bij de Doof- Stommen Bene groote genegenheid opge-
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gemerkt om op rijm te fpreeken; en 't geen vooral ver
bijkans ongelooflijk voorkomt, hunne-wonderlijk,
fiijmen zijn niet op de fpelling , naar op de klanken
gebouwd.
Rusland zal welhaast een School voor Doof- Stommen
hebben, waarvan L1/rina de zetel zijn zal `t). Keizer
ALEXANDER heeft een Rus na IVeenen gezonden, die van
den Hccre arAIJ de zoo moeilijke kunst , om die ongelukkigen te onderwvijzen, moet leeren.
1=terle,l , voor 't overige zoo rijk in allerlei nutte
Stichtigen, heeft 'er nog geene voor de Doof-Stoinuien.
Te verre gevorderd is in de Deenfche Stater; de befchaaving, dan dat eene zoo belangrijke zaak de wijs
Publiek niet-hcidterRgn adtvhe
zou bezig houden. In de Stad Kiel, in Ho/hein , heeft
alien een openbaar School, welk onder het opzigt van
den befchcidenen en werkzaamen I-Ieere P t`GSrEN
Haat. Dc Regeerin5 geeft hem flegts eene fobere jaar\redde ; doch zijn welgevestigde roem lokt kweekelinI en tot hem zelfs uit liet binncnile der Vereenigde Staat,en van Amerika. Hij heeft ilegts zestien kweekelingen; doch allen i'preeken'duidelijk, en gisten, vat hun
'Tczegd wordt , uit de beweegingen des monds. Zij
-i preeken onder elkander door teekens, die de figuur van
Gothiíche letters naabootzen. . V
Iiopf;nwz?zagen, 't welk de best ingerichte Hospitaalen
en het waakzaamst Geneeskundig beíhuur van geheel
Europa reeds bezit , zal welhaast een groot School
voor Doof-Stommen hebben. De-Regcarin.g heeft, ten
dien
•

(*) IPilna, de floofdfl«d van Lithauu en , is het best gele
,

om voor d.e letterkundige en geleerde onderhan--genput,
de in gc n tusi her; Rristand en het overige gedeelte van Europa
tat middelpunt te dienen. De Univerliteit van JVrina bezit
zeer verdien }e!ijke iioorleeraars. De Starretoren is de besse vn het geheele Rusfliche -Rid:. Men heeft in deeze beleugrijke Stad een Godgeleerd Kweek.chool voor de niet
Grieken. eene Akademie van Edeliieden , een-sercni,d
Io?'ituut voor den Zeevaart, een Geneeskundig School , en
vit' Drukkerijen. TJ'i,'no bevat st,000 Intvooners, 32 K tholijke Kerken, drie RusfiIche Tempels , eene Lutherfche
en eene Kelvinil}ifche.Kerk, eene Sijnogoge, en eene
- Geographic de toutes ;es parties du Monde, TQ^,

Mus-
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dien einde , een zeer goeden maatregel genomen ; zij
heeft een kundig' Geneesheer door geheet Europa op reize gezonden, Dokter CAS'fIERG naamelijk, die , alle
de lnflituten van Doof-Stommen bezogt hebbende, niet
verzuimd heeft, cone menigte gewigtige waarneemingcn
te verzamelen , de geneeskundige plaatsbefchrijving cn
de natuurkundige aardrijkskunde betreL ende (*).
In Holland heeft toen ook een School voor DoofStommen, waarvan veel goeds gezegd wordt (j ). Een
Horologiemaaker heeft 'er een te Londen gepend. Naar
ik meen , is 'Cr ook een te I'denbzs;g , in Schoticczael;'
doch dceze Stichtingen zijn mij verder niet bekend.
Het School voor Doof-Stommen te Bordeaux , on.der opzigt van den Heere DE sA:NT-srx .:IN, vervel::
de eenpaarige verwondering der Reizigers , die liet bezogt hebben. Deeze Stichting is haar oorfprong ver
godsvrugt van den Heeres-fchuldig
aan de verlichte godsvrugt
Dr Crcé , Oud-Aartsbisíchop van
, thans
Aartsbisfchop van Aix; zij onttlondt onder liet oog
van den .HHeere sICAirll. De Heer DE SAINT-sERNIN en alle de andere onderwi'zers in dit School munten zoo wel uit door hun menschlievend en minzaam
gedrag , als door hunnen beftendigen ijver in hunnen
post. Negen-en- twintig kweekelingen zijn 'er uit voort-

ge-

De Heer CASTBERG zal binnen kort een verhaal zijner

%eize in 't licht geeven. Hij is met de Heeren nzaiJ en WEiNIERGER van Theemen ,overeengekomen omt ent de uitgave, in
het 1 fool duitsch , van eene Engyclopedifche Verhandeling
over de n^tWarlijke, zedelijke en burgerlijke opvoeding der
Doof -Stommen.
De Heer itEMPELl heeft, insgelijks in 't Hoogduitsch, een
belangriik Werk voor de onderwijzers van Doof- Stommen in
't licht gegeeven; liet voert tot titel: Over de bewerktul ing
de: e lè?telij'e ;1en,mne.
(t) Elk weet , hoe veele uitlanders het Bataafsch Gemeenebest onder den naam van Holland, als daar van het belangri kst gedeelte, aanduiden. Bekend is liet insgelijks , dat
de Stad Groningen de zetel van dat School is , onder het
opzigt van den verdienIieliiken Christen- Leeraar cuiJoT. Dat
'er veel goeds van kan gezegd worden, is te bekend, dan dat
wij hier daadznakcn behoeven aan te voeren. Een omfiandig verflag viel nit in het plan van onzen Berichtfchrijver.
-Om der gelijkheid;,kille zullen wij ook niet in bijzenderh^.
-

den treeden. ---
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gekomen, allen volkomen in (laat om nuttig te Zijn voor
de zamenlcevin;, en 'er zelfs een eerlijk beflaan te vinden. Een van hun houdt de buitenlandfche briefvvisreling bij zijnen Vader, een der voornaamfte Kooplieden van I3o deazix. — Ik heb eene merkwaardige bijzonc crlicid , raakende de Doof-Stommen in deeze Stad,
hooren verhaalen. Zij kezen geregeld de openbaare
Nieuwspapieren , en wceten naauwkeurig den dag en de
plaats van elke overwinning, door de legers behaald.
t}n zijns lhaj^íteit den Keizer ('er Franfchen aan te duici^a die dikmaa is liet on derrp hunner cfprekken is,
hebben zij eon veelbedui:iend teebon uitgedagt; zij bootzen dc be« Begin - van schen nieusch naa , die vooruit
Emelt, en een vaandel in den aarond plant. Zij bedoelen
daar merle den vermaarden overto t van de grip bij
-5cole, die, onder zoo veele andere heldcndaaden van
en franfehen Mona ch , hen het meest heeft getroffen.
liet School van Doof-Stommen te Petijs is^de,macte
iet voorwerp der a 1,-emec
iie be\vonderinc'e geworden.,

en cie luisterrijke verdienfle van den Heere SICARD
wordt dagelijks door zoo vecle monden vermeld , dat
het overtollig ware, nogmaals te herhaalen, 't geen de
Itcnimre der nationaale dankbaarheid allerwegen ver -

me:J t.
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e Reiziger verbeeldt zich zeer ligt, dat hij de voor werpen in een nieuw licht befchonwt ; van hier
dat de Rcisbefchrijvingen van meerder en minder uit
zo veelvuldig zijn, dat de wereld 'er als-ecbridlEs
nicde overizaden worde ; dan desniettegenftaande mag,
niisíchien , derzelver verbaazend aantal een voordeel
gerekend wor'den, als men bedenkt, dat de eene Reiziger op weg gaat als een Plant- en Kruidkundige, een
ander als een Delfftofkundige , terwijl een derde zich
bepaalt tot het fchilderen van fchoone of ontzag vekkende Voorwerpen , en een vierde meer van nabij de Characters en Zeden der bezogte fi reeken befchouwt , en
daarvan cent schilderij ophangt , flrekkende om onze
Vq
VQlks1
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Volks- en I\Ienschkunde te vermeerderen. Op deeze
wijze werkt ieder in zijn bijzonder vak; terwijl liet niet
zelden gebeurt , dat een Reiziger van Bene algemeener
en meer bevattende kennisneeining vervolgens opfUaat ,
eene naleezing. doet , en de ntisflagen zijner voorgangeren verbetert.
Het woest en wild gebergte van Wales heeft, in deezen laathen tijd, ftof e verfchaft, zo wel aan de Rei
naar de mode , als aan den naauwkeurigen onder-zigers
Ingezetenen hebben zeer veel verpligtings-zoekr.D
aan zeker flag van Bezoekers, die, in het Dagverhaal
hunner lotgevallen , bij de weezenlijke fchoonheden ,
daar aan te treffen , zo veele romaneske 'oefchrijvingen
gevoegd hebben , dat een Leezer in he t begrip komt,
dat hij, zich in Gene reiskoets na Noord- Tales neder
rijdt ns een ongekunflcld Arcadia -zetnd,h,
waar de heuvels en valeien altoos lachen, of dreigen ,
om een meer fctiilderagtig vertoon aan te ncemcn, en
`vaar de Inwoonders al de beminnelijke cénvoudigheid
bezitten , noodig voor het recht genot dier herderlijke
tooneelen.
Jammer zeker dat zulke fchilderiren alleen het werk
zijn eerier leevendige verbeelding ! Eene geringe maate
van ondervinding kan ons des overtuigen. Met dit al
wil ik gaarne bekennen , dat de j^cerlijke eczigtcn in
1^'oord-fl aler zeer geféhikt zijn om het oordeel te doen
duizelen , en hij , die misílagen in zijne voorgangeren
ontdekt, gevaar loopt om dezelfde of andere te begaan.
Het hart voelt zich opgeruimd op liet gezigt van de
fclioonheid eens heerlijken Iandfchaps, en fchelpt 'er leevendi ebeelden in , aan zulk een tooneel voegende ,
wanneer .het liens mist , dezelve met der .daad aan te
treffen.
Eifgelarrd,.verIsatende door Ludlow , komt men iii
waf s dodr Montgomery/hire. Dit landfchap- -is , voor
de cerfle tien mijlen , juist Berk/hire , of Surry, in
derzelver floutite oorden. Het land is ruim en open,
het groen keurig , en de bouwlanden zijn allerbest bearbeid. Nergens : is het zo bergagtig , dat zich de
groei belemmerd of uitgeflooten vindt , van BishopsjiJosit tot Welch - Pool, uitgenomen eene reeks bergen ,
waarvan, de Corneloa de voornaamfte is , „ op welken
bergtop ," uitar het fchrijven van CAMDEN, „ ecu
kroon 'tan flee?fen gevonden wordt." Dan mien ziet ,
den
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den berg beklimmende , dat die kroon van ftcenen niets
meer is dan de natuurlijke gei'chaapenhcid des bergs ,
welke , op een ailtand bezien, de gedaante heeft vair

can kunfligen kap of kroon.
111>>ntgomnes y, it tenon Bene Landitad , is klein en weinig beduidend ; de huizen zijn weinig en staan ongeregeld ; geen he,nclel verleevendigt die Stad , daar 'er
niets anders omgaat dan het geen de algemeene dage
vorderen. In de daad, weinig meer-lijkchebotn1
behoeft 'er gezegd te worden van •de weinigbeduidcnheid deezer in naam zo hoog klinkende plaa?ts, dan
dat 'er geen postkoets doorrijdt , en het voornaamIte
gebouw geen postchais kan bergen. Dc hooge ligging
van I o^ztgernery geeft aan de Stad het voorkomen van
zindelijkheid, en de zwaare overblijizels des Kasteels,
gebouwd in den jaare 1o92, geeven een dcul:beeld van
de ruwe maar grootfche gcboowcn, elke de oproe1

ria',1cid dier vroegere tijden alleen veilige woonplaatzen
maakte voor de Magtigera en Groo.te,z. Zonderling mis-

bruik der woorden ! De Magtignn en Groeten moesten
zich ter veilige wooning begeeven in eerie kasteclvormigc gevangenis , terwijl dc Zcakke;t en Klcii en onbeffcl,roomd woonden in verdeediglooze hutten.
Welch - Pool , de gelukkige mcdedingfter van Montgoner , is, door een zamenloop van oorzaaken , cene
tier bloe.endlle pltatzcn in (Voord- Tales. De nabijgelegenhëid van dc Severe; brengt niet weinig toe aan de
woeligheid , welke heerscht in , de enkele , maar vrij
íchoone flraat. — Pe„ris- Kasteel, 't welk over de Stad
»leen ziet, verwekt, door liet bericht daarvan gegeeven
door Lord L;TTLETON, de nieuwsgierigheid d._s reizi-.
Iers in geene geringe maate. Ilet gebouw zelve is niets
iit'cr dan een elendige 41eenlioop, ten vollen verval neigéndic. De gezigten zijn 'er zekeriijk fraai , daar de
gehecle Valci van ,112ontgonery te gelijk onder 't oog
komt als een landfchap vó1 vericheidenheids ; den niet
dit alles ., iin de gczi ten van een minder treífenden
aart , dan Tit wij ze geregtigd rekenen tot de onbegrensde aanprijzingen van evengemelden Lord. -- De
zedekundige Volksbefchouwer vindt daar weinig of geen
ondcricheid tusfchen de Zeden der Wallifchien en der Engel/c;re;z. Een geduurige handelgemeenfchap tusfchen
Engelu4d en de C,rcnsfjeden alhier veroorzezkt, dat,
het geen de Inl oondc "s S/Tv/sc?i noemen , dc gebruik-
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lijke taal is. Met het eigenlijke Wallil he taaleigen is
tellens elk overblijfzel van Volks - bijzonderheid ver
klank van een Guinje wordt voor veel-dwen.D
welluidender gehouden dan dc zagtfi:e toon op de Harp;
en de Inwoonders zien liever de opeenvolgende fommeri
in liet winkelboek opgetekend , clan dat zij den prils
winnen van mededingende Barde:z in liet opzuigen van
dc diaden der Voorvaderen.
De weg neemt vervolgens toe , van zagtrijzende en
golvende bergen, met houtgewas en groente begroeid,
tot dorre en zich wijd uittrekkende bergen van zulle
een ,l/pisch voorkomen, dat liet, in den voiften zin des
woords, bergagtig slab heeten. De kleine Stad Llanvair, gelegen op de zagte afhelling in het diepst eenex
holte , valt met eerre bijzondere fchoonheid in liet oog,
en vertoont de eerf'ce plek gronds, die eigenlijk Welch
nab heeten. -- Hier bevindt zich de Engelfche reiziger, ten aanziene zo van taal als van kleeding, niet langer t'huis.
Ilet was op een Marktdag, toen wij den fteiien berg
afdaalden , aan wells voet de Stad ligt. Eene vrij tal
verzameling van ronde Wallifche aangezigten, onder-rijke
zwarte beverhoeden , behaagde door derzelver vreemdigheid. Gezeten op hunne Ponies , ( of liever Paar
weinigen reeden op een zo klein Dier, als-den:wat
men verflaat door dc uitdrukking van een Welch Poney)
vertoonden de Marktgangers op hun gelaat eerre goede
z,edartheid , niet alle kenmerken van eenvoudigheid en
gezondheid. Met fpieren , gehard door de lugt van
liet gebergte , fprongen zij van den grond in den zadel, en roeden niet een llandgallop bergen af, die, op
de efleníle plaatzen, den Redelijken ruiter zouden ver
-fehrikn.
Dewijl wij ons daar bevonden in 't midden van den
herfst , werd 'er weinig te koop gebragt dan de gewoone artikels van vleesch en gevogelte. Het luidrugtig gefchreeuw , waarmede de koop behandeld en geffooten werd, heeft allen fchijn van twist en kijverij ,
on zou als zodanig befchreeven worden door een onkundig toekijker , zo hij zich de moeite niet geeve,
om, door onderzoek, zich van het tegendeel te over
tuigen.
Ik zag hier een voorbeeld van de armoede , althans
van boerschheid , eens Geestlijken. Onder de Koop -
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raaaren - uitventers bevondt rich een Geestlijk, van
de Hoofdkerk , gekleed niet een blaauwcn rok over een
geítreept kamizool , niet een zijden doek om den hals en
écn zweep in de hand; hij verkogt Ganzen ; verfcheide
bieders gingen , zonder koop te geraaken, van hein at,
naa veel woorcl ,vi.,ielens over den prijs. Deeze Kerk.
heeft cene goede flandplaats in dc nabuurfchap.-lijke
In Wales fc'iijnt 'le geest des Koophandels niet onbctaanbaar mot cic waardighc:d van het character eens
Gecstlijken.
lren omzwervend Ralla.deu- zanger leverde ons eene
jammerhartige beeltenis van een Noord-Wallifchen Bard.
Zijne klceding , indien zijn elendig dekzel dien naam
Plag draagen , betlondt uit zo vecic lappen, van zo vee
kleuren , dat ezelve niet beíchrijfbaar zijn. Hi;-lei•j
hadt flets jén arm en één oog; terwijl het morsfg en
ongedaan aangezigt tot fchandc flrekte van dc gezonde
ingt des lands, waarin hij omwandelde. Het onder
Zijne op dc maat gef elde voordragt (want liet-twcipvzn
mogt .,een zingen hceten) was een Lofzang. Dan, in
der daad, de toehoorders beflonden, te deezer gelegenheid, te eenemaal uit Vrouwen; en onder deczc Sexe
hebben de geestdrijvende Predikers, die Wales in groote
menigte doorzwcrven , veele aanhangers gemaakt.
Pc Volkszeden fchijnen , egter , niet zeer veel ver
Bij het-betrdozgsijvendLra.
vallen van den avond vertoonde zich een tooneel van
dronkenfchap en ongeftuimigheid,'t welk eere zou aangedaan hebben aan Bene land -verkiezing van dc regeering. Onderfcheidene partijen waren, ten zeifden tijde,
bezig met hunne afgerigtlicid in het vuistvegten te ver
dit viel voor in de onderfcheidene gedeelten-tone;
der herberge , waar ik mijn intrek genomen had. De
uitflag deezer gevegten , niet de onderfcheidene trappelt
van dronkenfchap , liet gelchreeuw van een vijftigtal
iiemrnen in cene voor mij onbekende en ruwe zaal, en
het tieren der vrouwen , bij elkander genomen , vorm
iets geheel f'c ijdigs niet de bedaardheid en flilte--den
der verblijfplaats, die het tooneel was van dit woelig
en ongeftuimig bedrijf. Voor de Waardin en haare
Huisgenooten was dit geene zeldzaamheid; zij volvoerden hunne bezigheden , zonder zich aan dit oproerig
bedrijf te bekreunen. Waarlijk , het uithangbord der
Zierherge J—I =r. a;r (,: >e cross Foxes) ,de v c tende Yns-
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fen , mag aangemerkt worden als een fraai van de
Wallifche Herbergen. Bijkans alle zijn ze even woelig eii
vol verwarring, van het Bierkroegje aan den weg, tot
het Caernarvon-hotel.
Ondanks dit oproerig tooneel ('t welk ecnigzins vermaakend was , daar liet een Nationealen Charaetertrek
geheel bloot lag) verlieten wij Ll'rn!nir met leedweezen • en zetten onzen weg na Din-sn onthy voort, voor
eenigen tijd vergezeld door dc rivier T-'erniew, die met
haar' ondiepen droom kronkelt aan den voet van een íreilen
oever aan dc zi'de van den weg liet land ontvouwt
hier allengskens het Albisch vertoon. Elke berg wordt
gevolgd van eengin anderen, nog meer ontzettend door
het na de wolken (tijgen. ,. De gevaarlijke weg hangt
Over Gene onbefchutte Iteilte van eene verfchriklijl,e
diepte. Eenige weinige cenzaame hutten. ['trekken, in
liet reizen van veele mijlen, tot de éénige wenken, dat
'er zich menfclhen in deezen oord onthouden. Deeze
hutten zijn zamengefteld uit opeengehoopte en niet gen ctzelde fieciien ; naauwlijks is 'er opening om licht
e n rook in en uit te laaten.
Deeze este oord verfchaft aan het menschdom niets
dan de weide voor een klein aantal fchaapen, die de
kost zoeken in den met hei begroeiden boezem der
bergen. De fchilderagtige gezigten minnende reiziger
zal egter genoegen fchcppen , gepaard met verwonde
dorre •bcrgreekfeii -ringoved,tfch,n
die in allerlei richtingen verftrooid liggen , gelijk biaren van eenc door florin beroerde zee ; derzelver zijden vertoonen een dreigend gelaat, door de afgebroken
klompen van een rotzigen grond.
op het alleronverwagtst kreeg'en wij het eerf'e gezigt , te midden van dit woest verblijf, van een echte
c'iii/ehe C,vn , zijnde een oneffen half vlakke grond ,
fr
tnsfchen de reeksen van de hoogfte bergen. Hier vertoont zich de geest des landhouws volkomen ; verfc'hcide nette boerenwooningen deeden zich op, te midden van uitgeftrekte omheiningen. Nimmer gevoelt de
zneesch fterker, dat hij gefchaapen is voor het gezellig
cc°yen, dan in clie oogenblikken van voldoening, welke veroorzaakt wordt door het gezigt van aangenainie
w«oningen en welbebouwde landen, naa een geruimeli
tijd te hebben o igezworven in verlaatene wilderniscn , hoe grootsch dcrzelver febDonheden ook mogen
wee--

EEN TOCHTTE DOOR NOORD-WAL S.

2937

M'eezen, De altoos werkzaame verbeeldingskragt fchil-

tdert eene zo afgezonderde plek groads als de verblijf
vrede, oní'chuld en eenvoudigheid. Om dit-platsvn
alles te voltooijen , verhaalde men ons , dat , in die
jleiné afgezonderde buurtl'chap , cle Nationaale Zeden
Mog, Rand gehouden hadden; dat de tonnen van de
Harp nog de verpoozingen en belooningen waren van
de vermoeienisfen des arbeids. Maar wij hadden geen
middel om de rivier herniew over te vaaren, om ons bij
de Inwoonders van de Cwn te vervoegen , en konden
ons des getroosten , dewijl wij vernamen , dat bijkans
alle Nationaal onderfclicid (Kleeding en Taal uitgezonderd) verder noordwaards op insgelijks plaats hadt.
De vervallen herberg van Cavan's Office welke in vroegeren tijde een krijgspost was , voorbij trekkende , hie den wij Itil op een kleinen afítand van Divasmonthy,., om
te Mallwydd te flaapen; een Dorp, belangrijk ffcworden door Mr. wARNER'S zeer leevendige befch.ijving,
deswegen gegeeven.
In der daad, dit Dorp verdient al de aanprijzing, 't
,zelve gefchonken. Gelegen in eene valei, welker omtrek beflaat uit eenige der hoogíl:e bergen in Wiles, levert ,het een vertoon op van fchilderagtige en volmaakte rust. Langs de valei vloeit een waarlijk 4Ipi/che
ftrooni , over welken een boerfche brug getlaagen is van
een lieten en netten bouwtrant. De ftroom roemt op
eene Salm-visfcherij ; maar men heeft meer gedulds dan
een uur wegs noodig, om dit vertoon van vischvangst
te gaan bezigtigen. — Wij werden onthaald, in de herberg van het Dorp , door de beleefde en oppasfende
Dogters van den Herbergier, die, wanneer -zij voor ons
een eenvoudigen doch fmaaklijken avondmaaltijdopdischten, ons teffens onthaalden op een onderhoud, 't geel
beleefd en teffens verflandig was. Zij bragten, bij ons
fprecken over dit Werk, Mr. WARNER'S Walk, waarin
hij zo veel tot lof deezer plaatze zegt; en, fchoon zij
geen Engelsch lazen, hadden zij een volkomen begrip
van de gunffige vermelding, daarin ten haaren opzigte
gemaakt. In der daad, hij heeft de bewoonders dier herberge een weezenlijker dienst gedaan, dan het enkel vermaak, nit aanprijzing ontflaande, dewijl de drukte ten
dien huize zeer vermeerderd is door de nieuwsgierigheid, door zijne kennisgeeving verwekt. LLOYD, de
Vader, hadt, twee dagen voor .dat wij hier kwamen,
een
,

298

EEN TOCHTJE DOOR NOORD-WALES.

een klein ongemak gekreegen , door van een huis te valZulks zfll misfchien een ongunfligen invloed op zijn-len;
geftel gehad hebben; dcn zijn gedrag was zodanig, dat
hetzelve op onzen geest liet denkbeeld van een l: mptn
boer wel diep indrukte.
Deeze vermaaklijke Valei verlaatende , waar het lcheeti
dat rampípoed zich voor de veragting der wereld zot:
kunnen dekken , en de verfiliaadde bevrijd leeven van d;4
fnerpende hagen der verdrukking, zetten wij onze reis
voort tot Dolgelly. Elke flap op den weg leverde oíh3
blijken op van het wonderbaare en het ontzettende.
Dim smonthy , de éénige plaats tusfchenbeiden vain
eenige betekenis , zal den reiziger eenigermaate te leur
Rellen , indien hij, bij voorrzad , des denkbeelden vorme
uit de berichtgeevingen , onder den weg opgedaan. -Dinasmonthy vereeren zij met den naam van eene Stat,
fchoon het , in waarheid, niet meer is dan eerie deelendigíle Marktplaatzen , bcftaande uit flegts eenige we'nige hutten, flegter dan men op een arm Engelsch Dorp
aantreft. De Waardin in de Herberg, waar de Geit
bi ons op den weg ; en ,
uithing , vervoegde zichbij
opgangen en fchielijk
dewijl, uit hoofde van de
Zich opdoende dalen , het paard, dat ons trok , flegts
.agtikens aantapte , tradt de oude Vrouw met ons in
eën gemeenzaam gefprek. haar Engelsch was zeker niet
an het beste; doch zij vergoedde alle die gebreken
dcrór haare goedwilligheid. Ik ging te voet op eene
lange en bergagtige opklimming, welke ik vreesde dat
dc kragten van ons beest zou uitputten , weinig aan 't
beklimmen van zulk_ hoogten gewoon; wanneer onze
oude Reisgenoote, als ons belachende , verzogt , dat ik
ágter haar op het paard zou gaan opzitten , en dus dt
v crinoeienis van te voet te gaan ontwijken.
De gefpraakzaamheid en aartigheid van deeze Vrouw
on niet misfen ons een guniligen indruk te geeven van
bet chara&er der Wallifche landlieden. In der daad, wat
aftrekkende voor de agterhoudenheid , welke zij betoo•
nen , als zij worden aangefproken door hunne Saxifehe
! abuuren — eene agterhoudenheid, blijkbaar liet uitwerkzel van wantrouwen - mogen zij aangezien worden als een echt flaal van de Nood- LYallifche zeden. Die
boerfche onbeleefdheid , maar al te veelvuldig aan te
treffen in verfcheide onzer zuidlijke landfchappen , kan
den Wallifchen Bergbewooner tiet worden ten laste gelegd.
,
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1ed. — Begaafd met eene natuurlijke vuurigheid vaz
geliartheid , en misfchien geene geringe maate van die
Poort van gefleepenheid , welke den mensch in Raat (telt
om altoos voor zich zelven te zorgen in cenige zaak,
Welke hij. niet zijnen naasten te doen heeft, is 'er een ader
van eene goede openhartige geiiartheid in den Welchman
te ontdekken, welke zeer gun[tïg is voor hemzelven,
en belangrijk voor den reiziger.
Die geneigdheid tot Dronkenfchap , welke wij als een
heerfchend gebrek befchouwden te Llanvair, is over 't
algemeen een charaetertrek. Misfchicn kan de Bergbewoóner in dit plaatslijke eenige verfcllooning voor dit
gebrek vinden. Men heeft waargenomen , dat de be .
wooners van hooge liggingen altoos meer, en dat wel
algemeen , aan het gebruik van íterken drank zijn overgegeeven , dan die van laage en vlakke landen. Van
hier , dat de Zwiizers , de Ieren en de Schotten voor
overgegeeven aan dronkenfchap bekend (taan ; terwijl
het vlakker Spanje , Portugal en Italic een geflacht van
inenfchen voortbrengen, ongevoelig voor de bedriegen•
tlé bekoorii gen van dronkenfchap. Dat de oorzaak in
iets, van de • Natuur afhangende, moet gezogt worden, fchijnt de algemeenheid ontwijfelbaar te maaken.
liet laat zich gemaklijk begrijpen , dat flerke dranken
noodzaaklijker en min fchadelijk zijn voor de huiverencle Inboorelmgen van hooge landílreekeii, dan voor hun,
Wier geboortelot hun onder een milder hemel plaatfte
en in weeldriger land£douwen.
De charadertrek van verregaande Nieuwsgierigheid
en een geheel onbefcheiden vraagen na alles, aan de
laagere Volksklasfe van Welch door Mr. PRATT toege:
fchreeven , waarin andere Schrijvers met hem inftem.
men, behoort zeker niet tot den laageren Volksrang van
Welch in 't bijzonder. Het is de gewoonte van elk Volk,
welks afgefcheidene ligging geene andere dan eene zeer
gtdeeltlijke gemeenfchap met de Menfchen in 't alge.
meen toelaat. Ingefooten door een affchutzel van bij•
kans onbeklimbaare bergen , is elk menschlijk weeken, 't geen zij bij toeval ontmoeten, in hun oog eene
zeldzaamheid. Allen bezitten wij die onderzoeklievende
gei artheid, ten aanziene van eenen Vreemdeling; en de
afgezonderde mensch, die geene befchaafdheid geleerd
heeft ten 'koste zijner natuurlijke neiging, viert deeze
zeer natuurlijke neiging bot. Zo gebeurde het ons, dat
*Pij twee Bewooners v to de dorste en minstbezogte ftreeken
,
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ken van Noord-T'Vales bij toeval aantroffen, zittende voor
eene herberg. Zij maakten geene zwaarigheid, ons vratgen te doen, welker ruwheid, bij de minite wereldkennis, in 't oog valt. Zij vroegen, bij voorbeeld, zeer
onbedwongen, en met de houding, den nieuwsgierigen
eigen, hoe oud ik was; welke jaargin de vrouw,.
welke ik leefde , bereikte ; of ik wettig an haar getrouwd was ; of wij kinderen hadden ; van waar ik
kwam; of ik ter verrigting mijner zaaken reisde, enz.
enz. enz. Dusdanige uitboezemingen van nieuwsgierigbeid treft men allerwegen aan in landen, gelijk aan de
Schot/che 1Iooglanden, aan die der Wilden in filmerica,
en" der Bergbewooneren van Noord-Wales..
Zodanig, geloof ik, is vrij naauwkeurig het character van den balli%hen landbewooner, bij welken de ommegang niet het bezig en werkzaam gedeelte der wereld
niet eiken trek van bijzondere zeden heeft uitgewischt,
:even gelijk de muntbeeltenis van een ftuk gelds verdonkerd en onkenbaar wordt door liet fchuuren in den geld-zak. Opregt en vuurig , warm in hunne aandoeningen, en eenvoudig in derzelver uitdrukking, is de onbedorven en ongekunlielde aart van de Wallifclie Bergbewooners, wier zielen eenvoudig genoeg zijn om fmaak
te vinden in het genot van gemaatigdheid en de zege
ningen der onbekendheid.
De Reiziger, nogthans, die den wellust van het rij
langs een welaangelegden ftraatweg de voorkeus-den
geeft boven het beklimmen van berg op berg gefl:apeld,
en wei in eerre bijkans eindelooze opvolging, moet niet
hoopen een landvolk te zullen aantreffen, op 't welk de
ftraks gegeevene befchrijving past. Zal hij ergens de
verwagting hier van voldaan vinden , het is in dat land,
waar ik hem nu gebragt heb. Hier worden de diepten
der afzonderinge elke mijl verre grooter. Rotzige heuvels
maalzen alles uit, wat liet oog aan fchouwt -- ruwe
klompen , voor het oog niet verzagt door eenig groen
blaadje.
De aannadering tot Dolgelly mag ontzaglijk fchoon
heeten. Men moet ophouden met het woord Heuvel te
bezigen. Bergen van eene ontzettende hoogte en onmeetbaare uitgeftrektheid vullen het too cel : derzelver
toppen verliezen zich doorgaans in de laagst zweevende wolken; en Cader Idris, half door mist verdonkerd,
rijst Houtlijk op in 't midden der andere Bergen. De
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riaare donkere dampen , die langs de valeijen zweeven ,
en de zwaarwigtige grootheid der bergen , die nu en
dan derzelver uitgeftrekte voorhoofden vertoonen , roepen voor den geest des daaraan niet gewoonen befchouwers de voorfpelling van ossIAN op. - „ Mijn geest,
„ 8 CONNAL ! zweeft op de heuvelen mijns geboorte„ gronds , maar mijn loop is op de zandgronden van
„ Ui/in. --- Gij zult nimmer f' reeken met CRUGAL,
noch diens voetftappen ontdekken op de heide. Ik
ben ligt als de waasfem van CROMIA, en ik beweeg„ als de fchaduw van den mist. -- CONNAL, Zoon van
„ COLGAR! Ik zie de donkere wolk des doods ! Dec.
„ ze zweeft over de vlakten van Lena. De Zoonen vair
den nu groenenden ERIN zullen vallen. Ontwijk het
„ veld der geesten. -- Gelijk de verdonkerde maan ,
wijkt hij weg in het midden van een ruisfchend
geblaas !"
,

JETS OVER DE VERHANDELING VAN DEN HOOGLEERAAR
AI. SIEGENBEEK OVER DE WELLUIDENDHEID DER
NEDERDUITSCIIE TAAL.

(P'rvol van N. 256.)
jas de ftelling , in de eeríie Afdeeling bewezen, d<t de
welluidendheid en gemakkelijkheid van uitfpraak invloed
behooren te hebben op de fpelling, eigentlijk, gelijk wij boven aanmerkten, aan weinig twijfeling onderhevig, en door
de uitfchrijvers van de prijsvraag als eene erkende waarheid
ondel:!leld en aangenomen; het onderwerp, 't welk in deze
tweede Afdeeling wordt verhandeld, is daarentegen met velerleie duisterheden en zwarigheden bezet, en betreft onmiddelijk het groote punt in gefchil, op welks beflisfing het aankomt, en 't welk het Genootfchap bij het uitloven van den
eereprijs ook bepaaldelijk wilde onderzocht en tot meerdere
blijkbaarheid gebragt hebben. Hier , namelijk , komt de
Schrijver nu dadelijk tot liet onderzoek : „ Hoe verre en tot
„ welke bijzonderheden de invloed der welluidendheid op de
„ fpelling in onze taal zich behoore uit te flrekken." En deze taak, die zoo veel moeijelijker en omilagtiger navorfchingen vereischte, wordt met geen mindere netheid, beknopt
volledigheid, dan de voorgaande, door den Hoog--heidn
leeraar afgehandeld.
Hoe groot een voorflander van de welluidcudbeid, luen ook
MENG. I8O5. NO. 7.
zijn
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moge ,

men kan niet ontkennen , om niet den grootets
fpreken (*), „ dat zij niet in 't wilde gaat, noch
„ ook zonder regels is."
Om die regels te vinden, onderzoekt de Hoogteeraar in de
eerfle plaats, wat de grondregel, de toetdeen of maatflaf zijn
moer, waar de invloed der welluidendheid op de fpelling
naar bepaald of afgemeten moet worden. En die grondregel,
toetfteen of maatftaf behoort, zijns oordeels, te zijn liet algemeen fpraakgebruik van het befehaafde deel der Natie.
Het gehoor, 't welk naturelijk wel het eerst in aanmerking
komt, wanneer 'er van welluidendheid wordt gefproken, acht
hij te onzeker een grondflag, om daarop vaste regels te bouwen. En zeker, indien een ieder naar zijn bijzonder gehoor
over het wel of kwalijk luidende moest oordeelen, en naar
dat oordeel alleen zich in de fpelting der woorden moest
richten , zou 'er zeer . fpoedig een nieuw Babel van verwarring ontslaan. Dan het is — niet ieders bijzonder gehoor, maar het gehoor van de Natie als 't ware, 't welk hier
moet beflisfen; het is -- niet ieders bijzonder oordeel over
het wel of kwalijk luidende, maar het oordeel van de Natie
deswege, 't welk hier gezag heeft en dat gehoor, dat oordeel van de Natie over her wel of kwalijk luidende kan nergens anders uit opgemaakt worden , dan uit het algemeen
fpraakgebruik van het befchaafder volksgedeelte.
„ De taal is," gelijk de Schrijver zeer juist aanmerkt (b1.
45 en 46) , „ het eigendom der Natie, niet van bijzondere
„ perfonen , en der eerfle komt derhalve alleen de opper„ magtige uitfpraak en beuisfing over dezelve toe , tegen
„ welke enkele taalbeoefenaars zich even dwaas als vruchte„ loos verzetten. Deze moeten de regels in het gebruik der
„ tale vinden, niet dezelve maken ; zij kunnen wel , door het
in 't 'licht (tellen van de doniterlijk gevoelde' eigenfchappen
„ der tale, en van de vereischten eener kiefche en gezuiverde
„ fchrijfwijze van dezelve, den overigen tot voorgangers en
„ leidslieden verftrekken , en daar door de misvorming en
„ verbastering der tale verhoeden; maar zij vermogen geens,; zins, tegen het eenparige gevoelen der Natie, de taal naar
„ hunne begrippen en opvattingen te regelen."
Van dit-eenvoudig grondbeginfel uitgaande, leent de Schrijver de regels van den invloed•der welluidendheid op de fpelIing in het fpraakgebruik zelve te moeten opfporen, en geeft
dienvolgens op de vraag der Maatfchappij' dit algemeene antwoord: „dat de fpelling der Nederduitfche taal in zoo verre
„ naar welluidendheid en gemakkelijkheid van uitfpraak mag
geregeld worden, als het befchaaífde fpraakgebruik en de
„ daarop gebouwde fchrijfwijze der meeste en be4te Schrijve2B.
t#) Ilde Deel, bi.
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„ veren, initsgaders de regelmaat der tale vorderen en toe.
„ laten." Dit algemeene antwoord wordt vervolgens in de
bijzonderheden nader ontwikkeld ei verklaard , ten welken
einde alle de gefchilflukken in de fpelling, die tot den in.
vloed der welluidendheid. betrekking hebben , ieder afzonder
onderzocht, en naar de gronden van het be--lijknauwerg
wezen Itelfel beoordeeld en befist worden.
Drie Hoofdfiukken worden hiertoe befteed, die vol zijn van
belangrijke taalkundige aanmerkingen , en de uitftekendfle bli iken vertoonen van des Schrijvers .goed oordeel, grondige taal kennis, en buirengemeene ervarenheid in de fchriften van onze beste, zoo oude als nieuwere, Schrijvers.
In het eerde lioofdituk wordt gehandeld over de weglating
of verwisfeling van eene enkele letter tot meerdere gemakkelijk
in het tweede over deinvoesingder D en T-heidrtfpak,
in fomsatige zelfandige en bijvoegelijke naamwoorden , in het
derde over de invoeging der zachte E in zelfllandige en bijvoegelijke naamwoorden.
Van het weglaten eener letter, ter bevordering van de gemakkelijkheid der uitfpraak, fprekende, befchouwt de Hoog
(Hoofd. I. § I.) de uitlating der d in thans en althans-lera
voor thands en althands, zoo als de afleiding zou vereifchen,
en bewijst de weitigheid van. die uitlating uit het algemeen
fpraakgebruik, de fchrijfwijs der beste Schrijveren , en de regelmaat der taal.
Wij hadden wel gewenscht, dat de Schrijver bij deze ge;
legenheid ook eenig gewag had gemaakt van het weglaten der
h in de gemelde woorden, 't welk fommigen zich mede ver
waarvoor ook, onzes bedunkens, nog al het een-orlven,
en ander te zeggen valt. Il mers 1het fpraakgebruik laat hier
de h even zoo min hooren als de d. 't Is waar, de h is veel.
eer hechts een zekere ophef en fchielijker of fcherper uitblazing van den adem (een adfpiratie), dan wel een .eigentlijke
medeklinker; doch die ophef en fcherper uitblazing van den
adem is echter duidelijk hoorbaar, waar wij ze met ter daad
willen uitdrukken. In t'huis , bij voorbeeld, .in t'harent,
t'hunnent hoort men ze duidelijk , 'en men onderfcheidt 'er
zelfs niet onduidelijk nog eenig overblijffel van de weggelaten
e (de apofirof), zoodat men op 't gehoor zelfs bemerkt, dac
men aldus Hechts bij verkorting fpreekt voor te huis, ten harent, ten hunnent; maar .in thans en althans, zoo als wij gewoon zijn die woorden uit te fpreken, hoort men niets dergelijks; zij luiden, zoo wij ons niet geheel bedriegen, glad weg
tans, altars. Ten andere is de th voltrekt geen Nederlandfche letter of letterkoppelin.g, maar een .vreemde -medeklinker, die in onze tale niet voegt, en dien wij, bij het overnemen van vreemde woorden , zorgvuldig tot eene NederX2
land,
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landfche letter, de eenvoudige t, hervormen, gelijk in traon
van thronus, tijm van thymus, enz. De t kan in onze taal
de h niet voortdrijven (*), en dat moet zij echter doen,
indien men , in thans de h behoudende, die verkorte fpreekwijs als een enkel ondeelbaar woord befchouwen en uitlpreken wil. Wij bekennen gereedelijk, dat men, dus doende,
en de t en h beide weglatende, zeer verre van den oorfprong
der woorden , te hande, al te hande, afwijkt. Dan het fchrift
dient ook in allen geval tot geen kabinetje van taalkundige
oudheden , en foortgelijke afwijkingen zijn in de bijwoorden
(adverbia) , waar men om het menigvuldig gebruik zeer op
de eenvoudigheid en het gemak gefield is , niet zeldzaam.
Hoe ver wijkt misfchien niet af van mag gefchidn; en , zoo de
gistingen der taalkundigen, die weleer van wijleneer, we/ligt
van 't viel ligt willen afleiden, gegrond zijn, hebben deze
woorden warelijk geene mindere verandering ondergaan.
In de ede § keurt de Schrijver het weglaten van de d insge.
lijks goed in doorgaans en volgens voor doorgaands en volgends,
brengende ter opheldering bij de gebruikelijke fchrijfwijze van
trouwens voor trouwends , willens en wetens voor wi/lends en
wetends, waarbij men nog zou kunnen voegen behoudens voor
behoudends, blijkens voor blijkende, nopens voor nopends, tefens
voor tefends , nefends of nevens voor nefends, nevends, er
en nergens voor ergends, nergends enz. , in fommigen van-gens
welke woorden echter men ook heden ten dage op nieuw
de d tracht in te voeren , niet lettende op de blijkbare regel
dezen plaats heeft. Wie toch , die op--matighed,n
merkt, ziet niet uit deze menigte van voorbeelden, waarbij
men ligtelijk nog andere zou kunnen voegen, dat de bijwoorden in 't algemeen den min gemakkelijken uitgang nds niet
beminnen, en dat dezulken inzonderheid, die oorfpronkelijk
deelwoorden zijn van den tegenwoordigen tijd (participia
praefentia) met een achtergevoegde s, denzelven beftendig
door het weglaten van de d in den korter en vloeijender uit
ns willen verwisfeld hebben.
-gan
F. en kort woord gezegd hebbende ten betooge der rechtmatigheid van het weglaten der r in fchielijk voor fchierlijk, bepaalt de Schrijver in de 3de § zijne aandacht verder op de
woorden geenszins, eenigszins, of geenzins, eenigzins; en zeden
zedenleer, zedenlijk, of zedekunde, zedeleer, zedelijk. -kunde,
Ten aanzien van de eerstgenoemde woorden, keurt hij,
met geene onaannemelijke redenen, het best, dat men fehrijve
geenszins en eenigzins.
De Ouden, die het gebruik van de z niet kenden, en dus
het woord zin met een f fpelden, zouden eigentlijk geensfns

(*) Zie Teti j^ATE, Ike A. bi., 224i
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fins hebben moeten fchrijven, maar de eene s in de uitfpraak
in de andere wegfmeltende, verkozen zij de fchrijfwijs van
t,'el?n!ins (*); de lateren, zin met een z fpellende, en niet te
Jlljn de s in het midden des genoemden woords duideIijk hoorende, hebben begrel"en geenszins te moe ten fchrijven; en
met 'Yeelszins, nnderszins enz. is het volkomen op dezelfde
wijze gelegen. In eenigzins wordt de s zekerlijk veel minder
waargenomen ; doch men kan eehter, wanneer men naauwkeurig toeluistert, onzes oordeels, niet omkennen, dat men
ook hier veeleer een s dan een z hoort. Dan wijhouden
desniettegenfiaande met den Hoogleeraar, in navolging van de
achtbare Schrijvers WAGENAAR. en STIJL, de fpelling van eenigzins voor de verkie[eli;kfle, en fchrijven het geluid van de s,
dat wij hier meenen waarte neemen, niet zoo zeer toe aan
de s van den tweeden naamval, als weI aan de meerdere
fcherpheid, die de zachte z, door te volgen op de harde g,
lloodwendig verkriigen moet.
De groote caalkenner, TEN KATE namelijk , die bij uitfte.
kendheid een Bat(Jtlfsch oor bezat, niet zulk sen, als MARTlA~
LIS bedoelde, wen hij 'er den [pot mede fiak, maar zulk
cen, dat in fiaat was, de ware Nederduitfche letterklanken
op 't allernaauwl:eurigfie te onderfcheiden, geJijk hij daarv:m
in zijne uitmuntende Verhandeling over de critique [pelkllnde
tier Holltlftdfche jpraake eene meesterlijke proeve heeft gegeven, de groote taalkenner TEN KATE maakt ergens Ct)
de zeer juiste opmerking, .. dat een zachte medeklinker, on" middeJijk voor of na een' fcherpen of harden komende,
" veelal in een' feherpen veranderd wordt ~ om dat zonder
" firamme tusfchenpoozing geen zachee medeklinker op een'
" harden kan volgen, maar zachte bij zachte, harde bij harde,
" en gelijka:trdige bij elkander willen !laan." Zoo worde, bij
voorbeeld, de z van den uitgang zoam, die in gemeC1Jzaam.
heilzt1am cnz. zeer zuiver wordt gehoord ~ in woorden, op
een
(*) Het is den taalkundigen bekend, dat sulk eene wegfmelting in
on:r;e taal zeer gemeen is. Dus vindc men, bij voorbeeld, wijste
voor wijsfte, e/end~ voor l1//nlde, hl1i/oos voor hei//IlOS, ochtier; voor
Qihttim, joncheid voor jonchheid, of jongheid, enz.
Wij kunnen echter niet ontveinzen, dat ?PS het algemeen aangenomen
!lelfel, volgens het welk men de2:e fpreekwIJzen vangeenszins , eenigzinl
enz. van zin [fenJHs] doet affiammen, altoos eenigzins twijfelachtig is
voorgekomen. Bij ,Ie Ouden vindt men deze fpreekwijzen befiendig met
een bijge!'oegde t gefchreven geenflnts ,etnigflntl enz.; en hierom kome
on5 de glsfing van TEN KAT& fliet £00 verwerpelijk voor. die dit flnts
voor een achtervoegfd houdt, afkomftig van het werkwoord zijll,
lIoodat ,wuflnt$, bij voorbeeld, zoo veel zou beteekenen, als op
tweederhanlie wjjz~ ..ijmie. .lie urjfl1 proev: "all gffegelde ajJeiding,
lIde D. hI. 520.
(t) lId~ iii. bl. 2S.
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een g, k, p en dergelijke letters eindigende, altoos als een s
uitgefproken-, gelijk in de woorden genoegzaam, opmerkzaam,
behulpzaam, die, zoo men wel oplet, vQlkotnen luiden als
genoeg/aam, opmerk/aam , behulpfaam ; een verfchil , 't welk
de oordeelkundige TEN KATE, die altoos in zijne fpelling zoo
veel mogelijk den waren klank zocht uit te drukken , ook gewoon was bij het fchrijven in acht te nemen , volgende
daarin het voorbeeld van de netfie Schrijvers onder de Ouden; en het ware misfchien der moeite niet onwaardig geweest, dat de 1=Ioogleeraar, die in deze Verhandeling zoo
vele gefchiliukken zoo gelukkig vereffent, ook dit eens onderzocht had , of de verandering van klank , die de z in foortgelijke gevallen bij de uitfpraak zoo blijkbaar ondergaat, ook
door verandering van letterteeken , naar het voorbeeld .van
TEN KATE, in de fpelling moet worden uitgedrukt.
Wat voorts de nieuwingevoerde fchrijfwijs betreft van zedenkunde, zedenleer, zedenlijk, voor zedekunde , zedeleer, zedelijk, dezelve wordt door den Schrijver met de overtuigendfle
bewijzen afgekeurd en wederlegd; en wij twijfelen niet, of
de nieuwerwetfche fpelling van reden/ijk en redenloos voor redelijk en redeloos zal eren min de goedkeuring des Hoogleeraars wegdragen.
Wier zou misfchien de Schrijver niet ongepastelijk ook mede
eenige melding hebben kunnen maken van de fpelling der
woorden lachen, pochen, prachen enz., als waarin, onzes inziens, mede eene uitlating welluidendheidshalve plaats heeft,
Immers is het buiten allen kijf, dat deze woorden eigentlijk naar
de gewone regelmaat met verdubbeling van de ch , die niet
anders is ; dan een enkele medeklinker door twee letterteekenen
uitgedrukt, aldus zouden moeten gefchreven worden : lachchen,
pochclten enz. ; doch een ieder gevoelt ligtelijk , dat zulk eene
verdubbeling eenen zeer onaangenamen wanklank (*) zou veroorzaken , daar de ch de hardfle en moeijelijkile letter is van
ons gantfche abc. En het is uit dezen hoofde, dat onze netfe en keurigíte Schrijvers , gelijk een VONDEL , DE DECKER,
I-IUYDECOPER , STIJL enz. doorgaans de fchrijfwijs met een
enkele ch verkozen hebben.
Dan deze fpélling wordt van fommigen niet voldoende geacht, om den waren klank der woorden volledig uit te druk=
ken , wijl men op deze wijs, hunnes oordeels, eigenslijk
la-dien ,po-then enz. zou moeten lezen, daar wij gewoon zijn
bij de verlenging der woorden met en, er enz., den fluitenden medeklinker ddr voorgaande lettergreep tot de volgende
lettergreep te brengen, gelijk acht ach-ten, buig bui-gen enz.
Om derhalve den waren klank volkomen aan te duiden, en
echO „ Ors oor wraakt dat geluld,' zou voranzt gezegd hebben,
;, een va fche klank, die de muzijk der taal zou bederyen."
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echter de moeiielijke ch niet tweemaal vlak na elkander te ge
houden zij het voor verkiefelijker , de eerrte ch in de-bruiken,
verwantfchapte g te verwisfelen , en alzoo lagchen , pogchen
enz. te fchrijven.
Doch deze meening moge bij den eerden opslag eenigen
fchijn hebben , zij kan bij nader inzien , onzes bedunkens,
geen Rand houden.
Vooreerst toch rust de gantfche redeneering op deze onder
geenszins bewezen is, dat namelijk de kiin--fleing,do
ker in lach, poch enz., wanneer de fluitletter ch tot een vol
lettergreep gebragt wordt, van kort en dof noodwen.-gend
dig hard en lang moet worden; want, indien de a in lachen,
de o in pochen enz. , niettegenftaande den overgang van de ch
tot de volgende lettergreep , dezelfde kortheid en dofheid
kunnen behouden , die deze klinkers hebben in lach, poc h
enz., zoo zou de geheele zwarigheid vervallen, daar 1:-chen,
pa-chen enz., aldus gelezen , volkomen zouden voldoen aan
den klank, waarmede wij gewoon zijn, de gemelde woorden
uit te fpreken.
Ten tweede is het een bekende zaak, dat van de twee
verwantfchapte letters g en ch de eerfte zacht, de laatile hard
en fcherp is ; dat geen zachte letter bij een harde wil flaan;
en dat men welluidendheidshalve wel een g in een ch , maar
nimmer een ch in een g kan verwisfelen , wijl in onze taal
wel een zachte letter in een feherpe, maar nimmer een feherpe in een zachte kan verwandelen. Zie TEN KATE, Ilde D.
bl. 28.
Ten derde is het eigentlijk niet waar, dat, bij het verlengen van de woorden meten, er enz., de fluitende medeklinker
van de voorgaande lettergreep altoos tot de volgende lettergreep moet gebragt worden. In alle woorden, die enkel eenen
dubbelledigen medeklinker achter •den klinker hebben, heeft
beftendig het tegendeel plaats. De ng en nk, bij voorbeeld,
in ding, vang, dank , jonk enz. zijn insgelijks, gelijk TEN
KATE heeft aangetoond , dubbelledige medeklinkers , dat is,
enkele letters, maar die door twee leden of letterteekenen gefchreven worden. Dan deze letters blijven ook bij het ver
woorden met en, er enz. geheel aan de eerfle-lengvad
lettergreep verknocht, zoodat een goed fpreker altoos zegt
ding-en, vang-en, dank-en, jonk-er enz. , niet dingen, van-gen
enz. want dusdoende zou men de ware letter voor twee
vreemde letters verruilen, en geheel doen veranderen van na
zie TEN KATE in zijn onderzoek over de Nederduitfche-tur;
letterklanken 5 12. Ifte D. bl. ia en 123. Weshalve wij
denzelfden regel ook ten aanzien van de ch moeten volgen,
en dus lach-en, poch-en enz. moeten lezen. Wanneer de dubbelledige medeklinker nog een anderen medeklinker voor zich
heeft, die de lettergreep gevoegelijk kan fluiten, dan eerst
kan
X.
,
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kan hij bij de verlenging tot de volgende lettergreep overgaan,
gelijk in de woorden op fch eindigende, waarin, bij het ver
en, er enz. , de s de eerfle lettergreep kan fluiten-lengmt
en de ch tot de volgende kan overgaan , als kuisch, huis-dien,
inensch, mens-then, enz.; en hierom achtten het de Ouden ook
voor voldoende, vifcher, hi/chop enz. met een enkele s te
fchrijven , makende de affnijding aldus vis-cher, bis-chop enz.
Ten aanzien van lichaam, waarvoor fommigen ook ligchaarn
of lighaan fchrijven , is de zaak van een geheel andere natuur.
In dit woord kan de g met geene mogelijkheid te pas komen:
Het woord zou eigentlijk, als famengefteld uit lick voor lik of
lijk , en haam , aldus moeten gefchreven worden: lichhaam.
Baar de h (de adfpiratie) , achter de ch komende, wordt overtollig, wijl de ch reeds uit den aard eenen zekeren ophef én
fcherper uitblazing van den adem noodzakelijk maakt; en zie
daar de eenvoudige reden , waarom ook hier de enkele ch vol fiaan kan. Zoo fchreven ook de Ouden valfcizeid, heufcheid,
kuffcheid enz. met een enkele éh, voor valschheid, heuschheid,
kuischheid enz. , waarvoor men misfchien , daar toch de uit
fc.h meermalen tot eene enkele s inkrimpt , (gelijk in-gan
groots en trots voor grootsch en trotsch) welluidendheidshalve
ook wel valsheid, heusheid enz. zou mogen fchrijven. (*)
Maar — keeren wij tot de befchouwing der Verhandeling
Zelve terug.
De voornaamfie gefchilpunten wegens den invloed der wel
aanzien van het weglaten eener letter afgehan--luidenht
deld hebbende , gaat de Schrijver in de tweede plaats eenige
gefchilflukken , betreffende het verwisfelen eener letter ter bevordering der welluidendheid, onderzoeken.
Hij vestigt zijne aandacht eerfielijk (§ 4.) op het verwisfelen
van de 1 voor de n in de woorden, die uit het bijvoegelijke
midden en een ander bijvoegelijk of zelfllandig naamwoord
zijn famengefteld, als middellandsch, middelmaat,nziddelrnuur,
meldde/punt, middelfchot , waarvoor fommige hedendaagfchen
middenlandsch, middenmaat enz. fchrijven; en hij toont, dat
deze nieuwe fchriifwijs eene vreemde en zeer ongegronde ver
mag genoemd worden.
-kiezng
Hij befchouwt vervolgens (§ 5.) de verwisfeling van dek voor
de g in aanvankelijk, oorfpronkelijk, vergankelijk, koninklijk,
voor aanvangelijk , oorfprongelijk, enz., en keurt die verwisfeling
rechtmatig, waar de g achter de n komt voor den uitgang
dijk; doch keurt dezelve af in gevankenis en koninkrijk voor
gevangenis en koningrijk, dit zijn gevoelen ten aanzien van
het
(* ' Deze fchrijfwijs met een enkele sis reeds voor lang bij de achtbaarste
Schrijvers vrij algemeen in gebruik geweest. Heusheid, bij voorbeeld,fchrijft
r,. B? ANDT in de opdragt zijner fiiehtelijke rijmen, bi. 7, geplaatst voor
}, e t tide Deel, zijner poèzij; en die zelfde fpelIing volgt zelfs touYDzC oP tir , die eroote voor(lander der regelmatigheid, in de opdragt voor
„

•

me

onberijmd: vertai.ag der Eíekeldkchten van Ilorafius, bi. VA11.
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het leatfie woord havende door het voorbeeld van vindingrijk, waarvoor men niet zegt vindinkrijk. Doch hier tegen
Zou men echter kunnen aanmerken, dat de gevallen niet gelijk
flaan, wijl men oudtijds voor koning vrij behendig koninck
of kont rk fchreef, maar voor vinding integendeel altoos bijna

vindingi2e. (*)

Over de fpelling van lankwerpig of langwerpig , lankwijlig of
hrngwijlig , lankmoedig of langmoedig laat zich de Schrijver
niet uit. Wij zouden de fchrijfwijs met een k verkiezen, als
onzes oordeels welluidender en overeenkomfliger met de uit
-fprak.
Eindelijk gewaagt hij nog met een woord (§ 6.) van het
verwisfelen van de t voor de d in voorts en voortaan, waarvoor weleer ICILIAAN fchreef, en thansweder folnmige nieuweren beginnen te fchrijven, voords en voordaan; tegen wel
nieuwigheid de Hoogleeraar op goede gronden zich verzet.-ke
(*) De uitgang ing in het eene woord is ook van zeer verfchillenden aard met dien in het andere. In het Bene woord is die uittang
van het mannelijke gellacht, drukt eene eigenfchap uit, en laat gelijk
met den Hoogduitfchen en ook Nederduitfchen uitgang ig, met welken
dezelve ook wel verwisfeld wordt, kdnig, koning, honiij, honing;
in het andere woord, daarentegen, is dezelve van het vrouwelijke geflacht,
geeft .eene werking te kennen, en komt overeen met den Hoogduitfchen uitgang nog, vinding, findung , Yerfchijning, erfcheinung eftz.
De eerstgemelde of mannelijke uitgang ing nu verwisfelt gaarne. de ng
in nk , even gelijk de mannelijke uitgang ling, waarvoor oudtijds meestal link of linck wierd gefchreven , als jongelinck, vree ndelinck , ene. ;
de laatstgemelde of vrouwelijke uitgang ing integendeel neemt gaarne, gelijk alle woorden van het vrouwelijke geflacht, eene e aan, en
is daardoor voor die verwisfeling van de gin een k niet even zeer gefchikt.

(Het vervolg hierna.)
EENE BIJZONDERHEID UIT DE REIZE VAN DEN HEERE HUMBOLDT.

menigte bijzonderheden, door den Heer
Van de groote
op zijne Reize verzameld, en aan het Injlitut Natio-

HUM-

BOLDT

nal te Parijs medegedeeld, willen wij de volgende, als der opmerkinge overwaardig , tot kennis onzer Leezerelt brengen.
Verfcheiden brandende Bergen van de Cordeliere des flndes
werpen , van tijd tot tijd , flijkerige uitberftingen uit, met
groote firoomen zoet water gemengd, en, 't geen ten uiterhen
merkwaardig is, Bene oneindige menigte Visfchen. De Volkaan van Lnnbabz.ru , onder andere , wierp eens eerie zoo
groote menigte nabij de Stad Ibarra uit, dat hun verrotten
ziekten veroorzaakte. Dit verfchijnzel, hoe verwonderlijk,
is zelfs niet zeer ongewoon; het valt veeleer vrij dikmaals
voor, en bij openbaar gezag heeft men, op eene verzekerde
wijze , deszelfs tijditippen, zoo wel als die der Aardbeevingen, opgeteekend. Het bijzonderfle van ellen is, dat deeze
Visfchen in 't geheel niet befchadigd zijn , hoewel hun liX5
rhaar_
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chaam zeer zagt is; zelfs fchijnen zij aan eene niet zeer groote warmte blootgefleld te zijn geweest. De Indiaanen verzekeren, dat ze zomtijds nog leevende aan den voet des Bergs
nederyallen.
Nu eens worden deeze Visfchen uit de monden des Kraters
uitgeworpen, zomtijds ook door de fpleeten aan de zijden dec
Bergs uitgefpoogen; doch altijd 12 of I;oo Roeden boven de
omliggende vlakten. De Heer HUMBOLDT is van meening, dat
zij in de meiren, op deeze hoogte in het binnenfle des Kraters
gelegen , leeven. 't Geen dit gevoelen bevestigt, is , dat men
dezelfde vischfoort aantreft in de beekles, welke aan den voet
deezer Bergen vlieten. Zij is de Benige, welke op eene hoogte
van 1400 Roeden in het Koninkrijk Quito aanweezig is.

ITS OVER HET GEBRUIK- VAN DE VERONICA, IN PLAATS
VAN THEE.

(Uit het Fransch.)
aar de plant, genoemd kleine Salij , (Salvia ojjrrcinalis ,
D
niet oorfpronklijk in Frankrijk groeit , en, eer
zij gebruikt wordt, zekere toebereidingen vordert, noodig
LINN.)

om haar van haaren kruidigen en onaangenaamen geur te berooven; heeft de Heer CANTIN, Apotheker te ylledieu, den
voorflag gedaan, om ter vervanginge van de Thee, die de
drank van de Mode is geworden , voor haar eene andere plant
in de plaats te (tellen, die natuurlijk in Frankrijk groeit, en,
tot het gebruik, geene voorafgaande toebereiding vordert: ik
bedoel de Eerenprijs (Veronica orcinalis LINN.) bij zommigen onder den naam van Europifcke Thee bekend.
Deeze plant, in Frankrijk zeer bekend, ontmoet men bij
oude flooten ; zij verkiest lommerrijke oorden ; haar lala
kruipt langs den grond; haare bladeren flaan tegen elkander
over; haare bloemen en zij-halmen zijn blaauw van kleur.
Zij moet geplukt worden, terwijl zij bloeit, in de maanden
Mei en juni , , en voorts fpoedig in de zon gedroogd
worden. asre halmen en bladeren, welgedroogd zijnde, moe
blikken doozen , of in glazen flesfen , bewaard worden, om-teni
haar tegen den invloed der lucht te beveiligen , die , dezelve
vogtig maakende, haar eene bruine kleur zou doen aanneemen.
Wanneer men deeze Europifche Thee wil gebruiken ,
doet men een goeden vingergreep in een half pintje kookend water; men laat ze , even als de Thee, eenige minuten
trekken; dit trekzel heeft eene fraaie kleur, en is aangenaam
van reuk en fmaak; een weinig fuiker daar bij gedaan maakt
haar nog lieflijker van fmaak; met melk verlengd, is zij een
voortreffelijk borstaliddel.
De
,
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De Natuur fchijnt met eene kwistige hand dit belangrijk
gewas geflrooid te hebben; de inzameling is gemakl^ik, het
gebruik voordeelig en onkostbaar , en haare genees :undigg
eigenfchappen zijn wel bekend.

WYSGEERIGE GEDAGTEN, ONTLEEND UIT EENIGE ONUITGEGEEVENE WERKEN.

Zedigheid is niets anders dan eene wijziging der Eigen.
D eliefde.
Onze ondeugden en onze deugden zijn dikmaals de vrugt
van omflandigheden.
Het algemeen gevoelen openlijk te wederfpreeken, is het
werk van een Zot; met deLYolyen te huilen, dat van een Lafiart.

Men redentwist om te overtuigen, niet om overtuigd te
worden.
De tusfchentijd van den arbeid tot den arbeid is geen verloren tijd.
Het getrouw blijven is eene der aangenaam1 e genietingen
der liefde.
Het Vernuft gelijkt naar de kokette Vrouwen; zij, die het
naaloopen, zijn dezulken, welke het 't minst begunfligt.
Hij, die alle gebreken bezat, zou meer kans hebben om alle
menfchen te behaagen , dan iemant, die alle deugden bezat.
Wanneer iemant van het voorwerp, welk hij bemint, niet
bemind wordt, gelooft hij dat hij van niemant wordt bemind.
Vertrouwelijkheid vertoont even dikmaals blijk van onbe.
fcheidenheid als van vertrouwen.
GILBERT , eeyl der fcherpíte Hekeldichters , was vroom Cdevoot). De bitterfte Zamenfpraak, welke LA HARPS heeft áit
bij naa zijne bekeering. Nooit is mij ge--getIon,fchr
bleeken, dat men zijne inkt verfiapt heeft, door gewijd water
in zijnen inktkoker te gieten.
In eene Omwenteling is de Magt een vuurig Zwaard, heilloos voor hem, die het aangrijpt , zoo wel als voor Benen
anderen, welken het treft.
In eene Omwenteling gelijkt het lot van de ruwe klasPe der
Maatfchappije (en deeze is de talrijk;le) naar de fleenen van het

Tiktakfpel. Uit deezen hoek verdreeven, om in eenen anderen gefchud te worden, maaken zij het fortuin der fpeelers,
en befisfen het winnen des aanhangs , bij welken zij geen be
lang hebben.
Veele rijke lieden gelijken naar de I^leérmakers , die de
vlekken in hunne floffen met pailjetten bedekken.
De vriendfchap tusfchen lieden van gelijken rang is de genoegelijkfle gewaarwording ; de vriendfchap van een mee r.
tieren omtrent zijnen minderen is niets anders dan goedwilii g.
heid;
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heid; die van een minderen omtrent eenen meerderen is niets
anders dan eene ongelukkige hartstogt.
De kieschheid is de bevalligheid der opregtheid.
Met de Boeken moet men eveneens als met de Tafelgeregeen handelen: men eet niet van allen.
Geen vermaak is 'er, welk men met minder moeite kan bekomen, dan 't geen uit de Eigenliefde ontltaat; want men ontleent het uit zijnen eigen voorraad, en wanneer men wil.
Gij , die wel wilt zien, fluit uwe oogen ; denk. Dan zult gij,
hetgeen gij begrijpt, duidelijk zien; verfchillende hierin van
bijkans alle menfchen , die niet wel begrijpen dan 't geen zij
zien, of die het dikmaals zien, zonder het te begrijpen.
De moed, welke den tegenfpoed braveert, is minder zeldzaam, dan de wijsheid, welke dien kan vooruitzien.
Van twee middelmaatige verflanden is datgeen , 't welk aan
deeze zijde van het doelwit blijft, meer opgeklaard, dan het
ander, welk het overfchreedt.
De Hoop is eene Sirene, die, terwijl zij ons bekoort, ons
verflindt.
Van den deugdzaamen mag het gezegd worden ,dat hij werkzaam is om zich zelven de t->egeevendheid te ontzeggen, wel
-ke
hij omtrent anderen oeffent.
Vertoon nooit de houding eenes ongelukkigen aan de waexeld; vertoon 'er liever de houding van iemant , wien de tijd
verveelt: want nog liever zal men willen veroordeeld zijn om
u te vermaaken, dan om u te vertroosten.
Bijzondere ondeugden zijn dikmaals een zegen voor het
algemeen.
Het vergeeven valt den Mannen minder moeilijk, dan der
Vrouwen.
Den boozen verveelt welhaast dezelfde foort van boosheid;
zij begeeren verandering zelfs in de misdaaden.
Nooit worden de Vrijleevers kragtiger aangemoedigd tot het
doen van eenen aanval op de deugd eener getrouwde Vrouwe,
dan door de flegte gedagten, welke zij van Kaaren Man toont
te hebben.
De minst verdiende vleierij is, in flaat om goede uitwerk
voort te brengen , wanneer men aan het gevoelen des-zels
vleiers eenige waarde Kegt.
Gemaklijker biedt men wederftand aan een bekend , dan
aan een ingebeeld vermaak.
Het Vermaak is niets anders dan de Deugd onder eene vrqlijker benaaming.
De Fortuin is eene Godin van zeer flegt gezelfchap, indien men uit haare meeste gunftelingen haar beoordeele.
De Tijd wordt ligt verfpild. Een begonnen Maand is zoo
veel als een gewisfelde Rijder.
Geen rijk man is 'er, die zoo gelukkig is door hetgeen hij
Beeft, als ongelukkig door hetgeen bij niet heeft.
EET
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HET VOOR EN TEGEN, OF HET EVE 4WIGT.
wel dat de woorden : VOOR EN TEGEN, dienden
Iallektotwenschte
een opfchrift voor alle Boeken, tot eene zinfpreuk van
Akademiën , tot een onderwerp der befpiegelïngen vau
211e Wijsgeeren, en tot een antwoord aan alle menfchen, die
met hunne gevoelens te zeer zijn ingenomen, of in hunne Za
-menflzs
verward zijn.
Indien gij de waarheden der zedekunde en eenige wiskundige grondhellingen uitzondert, wat weeten wij? En met wat
regt voeren wij leerftellingen tegen leerftellingen, daadzaakeui
tegen daadzaaken , redeneeringen tegen redeneeringen aan?
Alles is aan tegenfpraak onderhevig; alles wordt in gefchil ge.
trokken : alle voorwerpen hebben tweederlei aanzien , even
gelijk alle Medailjes twee zijden hebben; en wij, die nooit
meer dan ééne zijde der dingen zien, wij hebben de vermetelheid van te gelooven , dat zij , die de andere zijde gezien
hebben, dwaaleis ! Wij willen niet, wij kunnen ons niet verbeelden, dat men anders dan wij kan zien en gevoelen, en
zelfs anders dan wij tegenwoordig gevoelen en zien; terwijl
duizend proeven ons de onbeftendigheid onzer meeningen en
de onzekerheid onzer oordeelvellingen bewijzen 1 Waarom
zien wij , onder de menfchen, zommigen lachen , anderen
fchreien, op het gezigt of verhaal van een zelfde voorval? 't
Is, omdat 'er geen voorval is, 't welk van twee kanten, en
tile wel zeer tegenllrijdige, niet kan befchouwd worden. DEWOCRITUS zag alleen den fraaien kant der dingen; HERACLITUS
hadt altijd de houding, aan het zien van een Treurfpel vo ogende.
Waarom flelden de aloude Regters, in lijfítraffelijke misdanden , zoo veel belangs in de bekentenis des fchuldgen ? 't
Was, omdat de meeste daadzaaken, geene fpooren agteflaa.
tende, betwistbaar zijn, zoo lang zij door de bedrijversontkend worden.
Waarom zijn geene fmarten tegen den tijd befland?'t Is, omdat de tijd alleen, de onaangenaame zijde der gebeurtenisfen
ongevoelig omdraaiende, ons het geheim onzer onbeflendigheid openbaart, en die regtvaardigt.
De mensch, die lang geleefd en veel heeft opgemerkt, weet
beter dan anderen, dat de kleuren der hoope zeer veranderlijk
zijn. Bijkans altijd vindt hij eene beweegreden tot troost
naast eene reden van hartzeer.
De Heer R. hadt een pleidooi verloren, 't welk bij de
dertig jaaren hadt geduurd; een zijner vrienden , hein zijn
leedweezen betuigeade, deedt hem opmerken, hoe fpijtig het
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ware , in één oogenblik de vrugt van dertig jasren 'nopens
te verliezen. — „ 't Zij zoo, antwoordde hem de Heer R.
„ maar rekent gij dan als niets het vermaak van alle ]norgens
„ het pleidooi te zullen winnen, dertig jaaren lang ?" — Een
mimer vrienden troostte zich onderdaags over het verlies van
een zeer fraai horologie, met de aanmerking, dat hij het nu
alle avonden niet behoefde op te winden. -- Toen ik, in den
jaare 5793, agter het for eener verfchrikkelijke gevangenisfe
zat, ontving ik eenen brief, hoofdzaakelijk behelzende : „Wij
„ zijn ontíleld: men durft fpreeken, noch uitgaan; men ilaapt
„ niet, en men eet niet. Elk oogenblik vreezen wij, in heg„ tenis te zullen genomen worden." Wel nu , dagt ik,
dat is eene vreeze, voor welke wij behoed zijn : wij praaten,
wij eeten, wij faxpen in de gevangenis, en wij zijn aldaar
minder ongelukkig, dan zij, die in hun eigen huis zijn.
„ Wat fchort u, fchoone ZEPHIRINE? uwe oogen zijn vol
„ traanen , en uw hart barst fehier van zuchten."—,, Ach! indien
„ gij eens wist, hoe onregtvaardig en wreed mijn man tegen
„ mij is! Zoudt gij wel willen gelooven, dat hij mij eene Collier
„ van Amber heeft geweigerd, gelijk aan die van Mevrouw de
„ V.? En met dat alles weet hij, dat ik van hartzeer zal fier„ ven." — „ Neen, Mevrouw, gij zult 'er niet vat fier,, ven, vooral wanneer gij weet, dat zulke Colliers niet meer
in de mode zijn , en dat onlangs in .een gezelfehap elkeen
„ met die van Mevrouw de V. den fpot dreef." Op deeze
woorden lachte EEPHIIUNE , en deeze vriendelijke lach ver
een oogenblik alle de wolken , die haar gelaat be--drefin
dekten.
„ Zagt Witt, AMELIA! en wngt ten minflen zoo lang, tot dat
„ het lichaam uwer achtenswaardige Moeder koud is, met
„ lachen, fchertzen, en bedagt te zijn om u met een .rouw.
„ gewaat te tooien,'t welk alleen moest dienen om u hetfmar„ telijkst verlies te herinneren." -- ,. Gij bedriegt u, Mijn.
heer, indien gij mij als onverfchillig aanziet omtrent den
„ dood eener Moeder, welke ;ik zeer lief had. Ik heb haar
zoo wel als mijnen Vader beweend. Maar ik ben , door
„ haar overlijden, hoofd des huizes geworden; ik moet mij
„ met den rouw, met het huishouden en met onze vrienden
„ wel bemoeien."
Aldus heeft de weldaadige Natuur allerwege het geneesmiddel naast de kwaal, den troost naast de droefheid geplaatst.
Aldus is elkeen in ílaat om het punt van vereeniginge te vat.
ten , 't welk zijne gebreken aan eene deugd vasthegt. Aldus
wordt alles vergoeden opgewogen; inde gezellige orde, zoo wel
als in die der natuure, heeft alles zijne goede en kwaade zijde. 'Er is een voor en tegen in alle voorvallen des leevens s
waaruit volgt, dat de man van verfland nooit aan zijne vrolijk-
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Iijkheid.of droefheid zich geheel overgeeft. In dat gevoelen
houdt ook HORADIliS.

quam memento rebus in arduis
Servare mentem; non fecus in bonis
4b infolenti temperatain
Laetitid, moriture Delli.
HET TEN ONTIJDE VOORLEEZEN DER PSALMEN BIJ DEN.
OPENBAAREN GODSDIENST.

(Naar het Engeisch van den Eerw. KNOX.)
ekend is het, dat in de Kerk van Engeland, ten gezetten
tijde, bij den openbaaren Eerdienst , Pfalmen worden
voorgeleezen. Veele vindt men 'er onder , die , in eene
Christlijke Vergadering, de onvoegelijkheid zelve zijn. Men
flaa onder veele andere den XXXVIIlílen Pfalm op, en men
zal dien veeleer, althans het eeríte gedeelte, voor een Zieken
van de flegtIle foort , dan voor eene Christen - Gemeente,-huis
gefchikt vinden. Andere zijn 'er, die, of geheel, of gedeeltelijk, te zodaniger plaatze behooren uitgemonflerd te worden.
Zeer in 't oog loopende is, voor den eenigzins denkenden,
de onvoegelijkheid, om alle de Pfalmen, volgens Bene doorloopende leesorde, der Gemeente voor te leezen ; dewijl dit
noodwendig aanleiding geeft, dat de gevoelens, in de Pfal,nen uitgedrukt, zomtijds geheel onbeftaanbaar en ilrijdig zijn
met den toeftand der zaaken , waarin men verkeert, en vol
gevoelens en aandoeningen, welke,-firektvchlnad
op den tijd der vóorleezinge, de gemoederen der Vergadering
vervullen. — Ten -fpreekenden voorbeelde hiervan ítrekke,
dat op een dag, wanneer de Engelfche Vloot eene aanmerkelijke Ovérwinning bevogten hadt, de XLIVfte Pfalsn aan de
beurt der voorleezinge was. Terwijl het gefchut gelost werd
en de klokken luidden , van wegen de vreugde uit die Overwinning gebooren , vervoegde zich de Vergadering, bij de
voorleezing tegenwoordig, tot den Allerhoogften , met de
klaagtoonen ., Maar nu hebt gij ons ver/boten en te fchande
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gemaakt , dewijl gij met onze krijgsheiren niet uittrekt. Gij
doet ons agterwaards keeren van onzen tegenpartijder, en oZ2ze
haaters berooven ons voor zich.
KARAKTER VAN POPE.

Door Lord CIIESTERFIELD.

beneden zijn vernuft. Zelden vrij
verkeering was
Inendenatuurlijk,
was hij bovenal beducht, dat de Mensch de
Dichter niet kon ophouden. Hij bootile
POPE

waardigheid van den
geestigheid en fraai vernuft naa, meestal met een ongelukkigen
uituiag, en altoos ontijdig. Eene week heb ik met hem in zijn
Huis te Twickenham doorgebragt , alwaar ik de waare hoedanig-
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nigheid van zijn karakter heb leeren kennen; hij was toenmaals
beminnelijk en leerzaam in den omgang.
Zijne zedekundige beginzeis zijn hevig befireeden en zwak
verdeedigd; dit bewees zijnen finaak voor lhekelzucht , van
welke veele lieden de trekken ondervonden hebben, voor wel
elkeen zich zogt te behoeden. Ook moet men erken--ke
nen, dat hij de aandoenlijkíte was van het oploopend geflagt
der Dichteren. Eerie beuzeling maakte hem boos ; nooit ver
vergaf hij het. De Poëet liet, naar mijn begrip, zich-gatof
duidelijker zien dan de 1Vlensch; hij was een merkwaardig mOdèl van de tegenftrijdigheden en de zonderlingheden van het
menschdom: want, ondanks de vinnigheid zijner hekelingen en
eenige andere berispelijke bedrijven zijns leevens ,was hij we1daadig, verpligtende, en vooral godsdienftig omtrent eerie oude bedlegerige Moeder , die kort vb6r hein fier£ Het li
POPE, mismaakt, uitgeleefd, was een echte Doos-chamvn
van PANDORA, bevattende alle de lichaamskwaalen, die het
menschdom kunnen kwellen: dit hadt ten gevolge het fcherpen van zijnen hekelflijl, en moet eenigermaate daarvan ter
verontfchuldiginge dienen.
Ik zal niets van zijne Schriften zeggen: zij behoeven derf
lofredenaar niet, en zullen zoo lang duoren, als de geleerdheid en de goede fmaak in Engeland zullen leeven. De bewondering, welke zij verwekken, zal even lang als de nijd
en de gevoeligheid standhouden. Ik zal , nog bovendien,
Bene foort van letterkundige lastering bellaan, door te beweeren, dat, indien POPE, gelijk onderfield wordt, verpligtingen
nan HORATIUs hebbe, deeze, ongetwijfeld, eene uitgebreider
erkentenis aan hem verfchnldigd is.
POPE, die voor 't overige met goede hoedanigheden moge
begaafd lijn, was niet zeer beleefd. Op zekeren dag bevondt
bij zich in een Gezelfchap van Geleerden in een Koffyliuis , alwaar men zich onledig hieldt met het verklaaren van een Handfchrift van den Griekfchen TooneeldichterARisTOPHANES, waar
plaats onverftaanbaar fcheen. De twist liep vrij hoog.-ine
Een Jongeling, die bij het vuur zat, hoorde het gefprek aan,
en verzogt de plaats te mogen leezen.
„ Ruimte, mijne Heeren!" antwoordde POPE op een bi .
tenden toon, „laat dien jongen meester begaan." Deeze neemt
het Boek, overweegt de zwaarigheid, en verklaart daarop,
dat de duisterheid alleen ontítondt, omdat men een Vraagteeken hadt weggelaaten: eene nieuwe proeve bevestigt zulks.
PoPE ,ongetwijfeld op zijn toon getrapt, omdat hij iemant ontmoette , bekwaamer dan hij zelf, richtte het woord tot den HeIlenist: „ Eilieve , zeg eens, meester! wat is dat voor een ding,
„ een Vraagteeken ?" — „Een Vraagteeken ," antwoordde de
Jongeling, met Bene houding van de diepfte verontwaardiging,
„ is eene kleine kromme figuur, die iets vraagt."
Men zegt, dat POPE, van den fcherpen trek, op hem teruggekaatst, bekoord, het den Jongeling vergaf.

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WETEN SCHAPPEN, BETREKKELIJK.

$FDENKINGEN , TER BEANTWOORDING VAN DE VRAA®
GE: KAN EENIG GEVAL, ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN OOK, DE SCHENNIS REGTVAARDIGEN
VAN EENS ERKENDE ZEDELIJKE VERPLIGTING ?

Aan de FIeercn Schrijvers der 4lgesn. Yaderl.
Letteroefenin gen.
Mijne Heeren 1
et kleine Stukje , 't welk ik , uit bet Engelsck
vertaald , hier intuit, dagt mij de geringe moei ^
, te , daaraan* befleed, wel waardig, en zeer gefchikt
j , voor uW Mengelwerk. Hetzelve kan misfchien ftrek,, ken om den cenen of anderen tot eene breedere he
3 , handeling uit te lokken. Hoc het zij , ik vaardi ^het af, en laat het aan U1. over:" &c.
t

,

De Vraag, Kan eenig geval, onder welke oníf andigheden ook, de fchennis regtvaardigen van eene erkende Zede
p ligting ? is voorgefteld in zodanige bewoor--lijkeTamr

dingen, dat dezelve uitfluit die zcldz ialile en zaniengellelde gevallen, waarin de Wet of niet baarblijl lijkfprcekt,
of tegen dezelve overttaat een andere Wet van dezelfde
agtbaarheid en gezag ; als , bij voorbeeld , of wij de
waarheid aan een dolleman moeten zeggén, wanneer de
dood val! een derden daarvan het onvermijdelijk gevolg
zou weezen en veele dergelijke gevallen, welke op te
haalen ik noodloos acht.
Door Zedelijke Verpligting verltaa ik, overeenkomftig
friet het algenmeen, gevoelen des Menschddms, die Pligtèn , welke de oneindige Wijsheid aan Zedelijke Weezens heeft voorgefchreeven, en aan welker betragting
de hoogfte Goedheid het grootfte geluk voor den flerb
ter.
Y
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reling gehegt en daarvan afhanglijk gemaakt heeft. —
Door Zedelijke Wetten verfha ik die , welke deeze Pligten verzekeren en aandringen; de Wetten van GOD, 't
zij men dezelve uit den Natuurlijken of den Geópenbaarden Godsdienst kenne.
Genoeg gezegd tot opheldering van de meening des
Vraagíluks zelve. Ik gaa voort, om, met weinig woorden, een en ander geval bij te brengen, ítrekkende om
de ongelukkige en heillooze gevolgen aan te wijzen
welke moeten voortvloeijen uit de daadlijke omhelzing
van het bevestigend antwoord op dit vraaghuk.
Menfchen, die in het begrip ftaan, dat de Leevensbehoudenis, wanneer 't zelve in de magt komt van een
R oover en Moordenaar, de fchennis van eene erkende
Íedelijke Verpligting zou regtvaardigen , zouden wel
doen niet te overweegen, of 'er een beginzel zij, betlaanbaarder met de zedelijke voegelijkheid der dingen,
aan 't welk men liet leeven kan opofferen, dan dat van Geï;oorzaamheid aam de Wet van Hein, die ons het leeven
iihonk; -- of 'er eenige omf'andigheden zijn, die, op
het laatfte tooneel des leevens , meer weezenlijke waar
kunnen ten toon fpreiden, of aan de zodanigen -dighe,
die belang hebben in deszelfs volduuring , meer gronds
Zan vertroosting verfchaffen. — Maar dewijl dit pleit
gegrond is op de dierbaarheid van en belangítelling in
liet leeven, verdient het met ontzag bejegend te worden.
Gaarne deel ik in de verontwaardiging van hein, die 't
zelve bezigt. Ik gaa niet heil voort in 't gevoel van die
iinertvolle aandoeningen, welke niet kunnen nalaaten in
zijnen boezem op te wellen, bij de befchouwing van de
kwistige vernieling des Menschlijken Gefachts , zo vaak
en ten deezen dage in Europa vertoond op het tooneel
van woedend gevoerden krijg, en welke zeer handtastlijk
het gevolg is van het vertrappen dier heilige verpligtingen , tot welker voorfpraak ik thans de pen voere.
Op een behoorelijk nadenken wil ik hoopen, dat mijn
tegenfpreeker in dit geval op geene regtvaardiging zal
aandringen. Gaarne zou ik een punt vinden tusfchen
ale uiterftén van onze begrippen, waar wij elkander kon
aantreffen. Laaten wij erkennen de harde omflan--den
digheden , waarin onze Proeveling geplaatst is, en in
aanmerking neemen de zwakheid der menschlijke natuugelijkende na eene verontren, om iets te verfchaf en, gelijkende
doch laatera wij
fchuldiging van de fchennis der
gee-
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geene poogingen aanwenden om liet te reg.tvaardigcn
want, indien wij dit konden doen, zouden wij hem ver
gelijke omftandighcden, de tibet ge--ordeln,i
hoorzaamde ; eene ondeugende wending geeven aan Zedelijke Verpligting, welker algcmeene [trekking zou dienen om de Zedelijke Wereld af te trekken cn te ver
-waren.
Ik toon mij te meer bezorgd, om de Zedelijke Ver
dit geval, te doen gelden: want geldt de-pligtn,
uitzondering in 't zelve , welke zal, mag il. vraagen ,
derzelver verpligtende kragt weezen in een zeer nabij
daaraan grenzend geval ? Ln wederom , wat zal dezel c
betekenen in een nog eenigzins verder gaand geval ?
Langs deezen weg voortgaande, zullen wij komen tot
den hoogften graad van zedelijke fchennis. — Gij hebt
mij veroorlofd, een valfchen Eed te doen, om mijn leeven te behouden : wat is het leeven zonder genot? Is
eigendom het middel niet ter genieting ? Heb ik dan
geene vrijheid , valschlijk te zweeren , om mijn eigendom te behouden? Waar is hier de fclicidlinic te trekken ? Wat wordt 'er van het onderfcheid tusfchen Deugd
en Ondeugd ? -- Gij, die mij leert de Wetten van GOD
te verfmaaden , zeg mij , door welk Gene beweegreden
zal ik die in oenig geval eerbiedigen , wanneer ik,^in liet
najaagen van eigendom of genot , mijn belang, vind in
derzelver heimlijke fchennis?
Het beginzel van Zelfbehoudenis , doorgaans bij
zulke gelegenheden aangedrongen , als de een Fe Wei:
der in het hart fpreekende Natuur, zal niet baaten;
of men moet kunnen toonen, dat het voorflaan van de
ontkennende zijde des gefchilftuks onbellaanbaa• is mest
die Wet. -- Als eerie Wet der Natuure, is dezelve
toepasfelijk op onderfcheidene weezens, overeenkomflig
niet derzelver aart: de natuur van den Mensch is ze delijk. Hoe kan , derhalven , de Mensch, die zijn;
Zedelijkheid opoffert, gezegd worden zichzelven te be
houden? — Zijn geheele zelf behoudt hij zeke ijk niet
zijn verheveníle en beste deel , 't Welk here foortlijk
onderfcheidt , is verlooren; liet dierlijke alleen behouden , niet de geheele Mensch.
Indien men oordeelde dar. de Rede alleen de onderfcheidende hoedanigheid in den Mensch uitmaakt, dan
wil ik vraagen, of een Beest niet meer een Beest zou.
weezen door het bezit der Rede, voor zo verre als de
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kring van deszelfs beestagtige handelwijze dan te wijder zou uitgebreid worden ? Of een Mensch , zonder
eenig Zedelijk Beginzel van zijne daaden, onder den
onbeteugelden invloed van die bekwaamheid , in het
voldoening fchenken aan zijne neigingen en begeerlijk
Beest des Wouds-hedn,twilfcaejk
niet zou overtreffen? En of, in de daad, het niet aan
zulke Beesten , in menfchen - gedaante , is te wijten ,
dat de ongelukkigen en verdrukten , in veelerlei leevensflanden , het grootfte gedeelte van hun lijden ondergaan ?
De overtuiging van de onflaakbaarheid des zedelijken
pligts , welke ik wenschte aan te dringen , (de éémge
zedelijke pligt , van welken ik eenig denkbeeld heb)
wordt even zeer verfterkt door de bedenking van 't
geen de heilzaame invloed daarvan zou weezen op, het
Menschdom , indien eene dergelijke overtuiging van
deszelfs waarheid en aanbelang algemeen gevoeld werd,
alsmede door de befchouwing van de onheilen , der
I\laatfchappïje berokkend door de losbandige initellingen, die fiiood de Wet van GOD aan die der Menfchen
onderwerpen, en door welke eene Godlijke Openbaaring
van den Hemel aan. de Gezagvoerders op Aarde verkeerd
wordt in een werktuig van verdrukking; terwijl de onheilige Priesters en Bedienaars van dusdanige inffellingen
aan den Volke de verhevene Leer van tijdelijke gehoorzaamheid aan deszelfs verdrukkers voorprediken, alsof
verdrukking en restvaardigheid een en hetzelfde waren.
Dan, naardemaal het gezag der fretten , voor welke ik
pleit , naar aller oordeel eerbied vordert , kon 't zelve niet
xechtffreeks en openlijk wederfproken worden: daarom
heeft men het beginzel van het voeglzjke , het te paste komen de, omhelsd; welk beginzel (indien het in eenigen eigenlijken zin den naam van beginzel kan draagen) firekt, om
alle einden door allerlei middelen te bereiken. — Zo heeft
de genoegzaamheid der menschlijke wijsheid , haar waar
geluk miskennende, zich aangekant tegen de oneindige
wijsheid; — in het veronderftelde gebrek aan alweetenheid, maten de 'menfchen zich regeeren door menfchen ,
en worden flaaven van Ilaaven; — dus fchenden de laagfte
enfnoodite driftvervoeringen, onder den veelbedekkenden
naam van het voeglijke of het tepasfe komende, het dien ffige, elk beginzet van Eerlijkheid, verraadende de heiJigfte waarheden, en verwekken bij wijlen , door de
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pooging om willekeurige Magt op den throon te heffen,
de gevoeligheid des Volks , waardoor de Natiën in de
elenden wall regeeringloosheid en de fchriklijkheden eens
Burgerkrijgs gedompeld worden.
't Is deeze kunftienaarij, die de eenvoudige en klaare
waarheden der Openbaaringe misbruikt tot het wettigen
der ftelzels van onderdrukking en tijrannij.
't Is deeze vond , welke meer gewigts Relt in het
zogenaamd gelooven van het geen volftrekt onverltaanbaar is
dan in het betragten van die weezenlijke en
duidelijk veritaanbaare pligten , waaromtrent men niet
kan mistasten.
't Is deeze voeglijkheid , 't is dit te paste komende, of
indien gij wilt , 't is deeze noodzaaklijkheid , ( een
kragtiger bennaming van liet zelfde beginzel) welke dient
tot eene imddeniroife , waardoor de Itrijdige en elkander onlv-crfl:ootende denkbeelden, Spaart der Menfchen
lee pen, en Vernielt het leeven der Menfchen, eene volkomen zanienftenunende betekenis krijgen.
Eindelijk liet is deeze Uitvinding , welke een WIL
met een ROBESPIERRE in éénen rang fchikt,-BERFOC
en beiden met bloed bezoedelt.
Christenen! verdelgt
deezen afgod , de uitvinding van menfchen ; meer de
vijand van uwe zaak en van uw heil, dan alle de afgoden , die ooit, als het werk van 's menfchen handen,
beftaan hebben; — verdelgt dien, — of gelooft, dat,
in de bekeering der Heidenfche wereld, de Duive van
het Euangelie omkwam in de onnatuurlijke omhelzing
van den Adelaar!
Wijsgeeren ! Menfchenvrienden ! of die u zelven deeze hoog- en wel-klinkende naamen geeft, doch uw ver
afpijnigt om Stelzels van Menfchen -geluk uit te-ftand
denken ,. — haakt dien arbeid , - • vereenvoudigt de
taak, welke gij op u genomen hebt, — wijst ons op dc
Wetten van Hem, die ons gemaakt heeft, -- vereenigt
uwe kragten, --- laaten uwe poogingen eene nieuwe rigting neemen, — ftort der menfchen zielen deeze hoogstbelangrijke waarheid in, dat ongehoorzaamheid aan die
Wetten, om welke beweegredenen en in welke om{landigheden ook, zo verre is van verdedigbaar te weezen,
dat deeze tot oorzaak (trekt van al het kwaad, 't welk
de Zedelijke Wereld ontluistert en verdonkert, de éénige bron van allen onregt is, 't welk het Menschlijk GeIlacht vernedert, verdrukt en verliudt !
Y3
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VOORBEELD VAN INVOEGING IN DE II. S.

EEN STERKSPREEKEND VOORBEELD VAN INVOEGING
IN DEN TEXT DER HEILIGE SCHRIFT.

(Uit WILLIAM IcNOX, The Revelated Will of God.)
XXIV: 15 leezenwij, als hadt CHRISTUS
de woorden gefproken , die het leest, die merke daarop, alsmede bij .MARCUS XIII: 15. Deeze woorden kunnen , ten dien tijde, door JESUS niet gcfproken zijn ,
dewijl Hij niet fchreef, noch aan iemand last gaf om te
fchrijven, wat FIij toen fprak. Maar dewijl de Apostelen , aan welken I.Iij den ondergang van dc Stad fe
rt,fale,n voorfpelde , te regt begreepen , dat liet hoogst
Discipelen kennis te doen heb -nodzaklijws,e
geuite Voorzegging, maakten zij 'er cent-benvadz
aantekening van , en zonden éíes affchriften , op welker
rand gefchreevcn ftondt , die het leest, die merke tiaar -on. Dit diende tot tent opwekking voor dc Discipelen, om op deeze Voorzegging te letten, en zich toe
,c rusten om daarmede overeenkomstig te handelen ,
gelijk verhaald wordt dat zij deeden. Deeze woorden
op den kant geplaatst, behelzen niet alleen tent inwendige blijkbaarheid, dat zij niet door CHRISTUS gc4jnroken werden , maar zij bewijzen desgelijks het heftaan
dier Voorzegging vóór dc Verwoesting van Yerifa1em,
en dat zij 'er aan toegevoegd werden , als eerre waar
Apostelen aan de Discipelen, eer die-fchuwingvade
gebeurtenis voorviel.
Ten opzigte van deeze en meer andere Invoegingen noge men aanmerken, dat daardoor niets te kort gedaan
wordt aan de zuiverheid en echtheid der Heilige Schrift;
dat geen derzelven.met het verhaal ecnigzins in verband
haat ; zij leggen geene uitdrukkingen in den mond van
JEsus ; en is het, derhalven , voor zo verre cie echtheid
en zuiverheid der Gefchiedenisfe betreft, van geene aangelegenheid , door wien die Invoegingen gemaakt zijn, alsmede of zij uit den Text geweerd of 'er in gelaaten worden. Dan ik houd mij verzekerd, dat de Christenheid
groot voordeel zon trekken van Iiet uitmoníteren dier op
den rand geftelde woorden : op den kant gezet van de
Enan olien, kunnen zij dienen om nieuwe en gewigtinc bewijzen op te leveren van de Echtheid der Enen
welke dusdanige ?: ,,tekeningen ge--gelifchrtn,op
waakt zijn.
Ij MATTHEUS
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W

ijzijn menfchen , zwakke fchepfelen, onderworpen aan velerleije kwalen van lichaam en geest;
e n wij zouden inderdaad zeer te beklagen zijn, zoo wij
in dezen gene hulp konden verwagten. Daarvoor heeft
echter de algoede Vader des menschdoms gezorgd, en
ons vele bronnen aangewezen.
Het is waar , wij halen onszelven vele ziekten op den
hals, door weelde in onze fpijzen, door onze zeden en
levenswijze. Wij worden reeds bedorven door de gewone nadelige opvoeding, en gevoelen daarvan dikwijls
de treurige gevolgen in den hogen ouderdom. Wij hebben dus ook gene reden, om daarover met de natuur te
twisten, wanneer wij zelf, door eigen fchuld , talloze ellende op de waereld fligten.
De dagelijkfche ondervinding leert, dat de rijke, zoo
wel als de bedelaar , aan ziekten onderworpen is; de
bronnen daarvan hangen van duizend oorzaken af. Ge
zij zijn ziek eik lijden; en welk een fchrikkelijke-noeg,
toeftand voor dezen, als zij verder gene hulp te wagten
hadden! — De natuur helpt dikwijls zich zelve, doch
fchiet in de meeste gevallen te kort, bijaldien zij niet
door kragtige geneesmiddelen onderífeund en van een'
kundigen arts geleid worde.
De grote Schepper van alles fchiep eene menigte lig hamen, en begaafde dezelve met genceskragten. Der menfchen fchranderheid leerde dezelve , voor en na, door
ondervinding en waarnemingen kennen, en maakte 'er
vervolgens een nuttig gebruik van. Enkele meníchen,
welke zich daarmede alleen bezig hielden, en al hunnen
tijd en vermogens op deze kennis aanwendden , wier
genaamd. Zij waren hunne medemenfclheii-denArtz
nuttig door deze kennis ; en vanhier de beócfenendle
Geneeskunde.
In de oudfle tijden, toen 'er nog eene eenvoudige Ievelis(*) De voortreffelijke fcheikdndige Heer TROn7MSDORFr begint
zijn allernuttigst Journal der Pharnracie met eene Aanfpraak,
bij gelegenheid van liet aanvaarden eenee Apotheek , wier
mededeeling door middel van dit geacht Maandwerk den
Vertaler niet ongepast voorkwam.
Y4
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venswijze heerschte , — toen neen alleen de noodzakelijkste
behoeften kende , en alle wetenfchappen nog, als 't ware,
liuimerden, — waren 'er flegts weinige ziekten. Weinige
en eenvoudige geneesmiddelen waren tot derzelver geneezing voldoende. — Nadat echter allengs die eenvoudige
levenswijze tot weelde overíloeg , vermeerderden de
ziekten ; een heir van nieuwe , voorheen onbekende ,
iàmengeftelde ziekten overviel liet menschdom ; en de
eenvoudige, ongekunítclde middelen waren niet meer toereikende om ze tellen te gaan. 111eí1 ontdekte nieuwe
middelen, tot welker toebereiding de kennis der Schei
nodig was. Den Artzen fchoot geen tijd meer-kunde

over, om zelven hunne geneesmiddelen te bereiden; men
droeg dus dit werk over aan bijzondere perfonen , welke
zich daaraan geheel toewijdden , de enkelvoudige ge
verzamelden en verder toebereidden; en-nesmidl
op deze wijze ontftond dc Apotheker. De kennis wcrdt
allengs uitgebreider; liet geheel tot cone wetcníchap gemaakt; en aldus ontftond de Pharmacie.
I )e P armacie is dus Bene der edelfle kunílen of wetenfchappen; haar éénig oogmerk immers is, de middelen te bereiden, waardoor de verlorene gezondheid herfield, en 's meufchcn leven kan behouden worden. Eu
]joe veel is het leven van een Mensch niet waardig? Men
zal bij de vlugtiglte befchouwing ligt inzien , hoe gewigti5 de invloed van een goed Apotheker zij op liet
welzijn van den Staat; en om die reden is het de pligt
der \TolksbePcuurderen, voornamelijk de aandacht te vetigen op de volmaking der Pharmacie, en op het medicinale wezen in 't algemeen. Het oogmerk van all
Zaatfchappijen is geluksbevordering; deze wordt verli;nderd , wanneer de Ingezetenen 1lachtof ers worden
van een' onkundigen Arts of gewetenlozen Apothe! er;
zij wordt Integendeel bevorderd, wanneer beiden, naar
hoofd en hart, waardige Mannen zijn. Hoe menig edel
man , hoe menig braaf burger wordt niet der waerelc3
onttrol^ken door eenen ongefchikten Arts en pligtvcrzakenden Apotheker! En hoe dikwijls was niet eon zooclanig te v roeg geftorven man het voornaamíle rad, well
dc grote machine in beweging hield , die bij deszelfs
wegneming fill 1toid ! De brave, edeldenkende en kundige
Apotiçker kan bij uiti±ek veel nut doen, wanneer hij
of ne pligteii vervult_. En hoe zoet, hoe belonend moet
cle gedachte voor lien zin; ij h2? ; menfchcu }e:
-
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lukkig gemaakt! gij hebt menfchen, misfchien fteunpilaren van grote familien , niet behulp van den arts en
uwe volgens de kunst bereide geneesmiddelen , op nieuw,
tot gezondheid herfteld ! gij hebt den armen niet ge
snaar hem veeleer uit uwe eigene middelen onder -drukt,
dat hij de nodige geneesmiddelen konde gebrui--fteund,
ken, en zijne gezondheid wederom bekomen! gij hebt
hem in de handen van een' kundigen en menschlievenden arts overgegeven , en hem misfchien uit de klauwen van een' kwakzalver gered! -_ De Pharmack , van
deze zijde befchouwd , dat het haar werk is , eens meníchen leven te helpen behouden , is waarlijk een eerwaar dig en nuttig vak.
Ook van Bene andere zijde verdient zij niet minder
- onze hoogachting. Zij. veronderstelt velerlei kennis,
waartoe waarlijk een fchrander brein wordt vereischt. Een
goede Apotheker moet de Natuurlijke Historie verflaan ,
Phififche en Chemifche kennis bezitten; hij moet de
enkelvoudige géneesmiddelen op den regten tijd weten
te verzamelen, en ze zonder verlies van kragten te bewaren ; hij moet uit dezelve goede middelen weten te bereiden, • en de gronden kunnen aanwijzen, waarop die
bereiding rust. Hij moet dit niet alleen theoretisch weten , maar ook een goede praicale Apotheker' zijn.
Bovendien moet hij ook een braaf charaéter bezitten,
en eerre onbef'prokene levenswijze leiden, Ik zal dit echter niet verder ontwikkelen.
Dit alles overtuigt ons op het nadrukkelijkst, dat de
Pharmacie waarlijk Bene gewigtige wetenfchap is, en een
gefchikte Apotheker een man, die hoogachting verdient.
Het is droevig , dat 'er zoo vele onkundigen , kwak
Apothekers zijn. Dit beneemt-zalversntiwdgc
echter den man van kunst en verdieníle niets van zijne
waardije. In elk vak, elke wetcnfchap kunnen niet lou
braven zijn ; overal sluipen heimelijk onwaardigen in.-ter
ie zou ,b. v. , den geestelijken hand daarom veragten,
om dat 'er listige, boosaartige, domme Bedienaars zijn,
,zoo wel als waardige Geestelijken?
Het is , helaas ! droevig, dat door zulke flegte Inenfchen eene wetenfchap , bij den grootften hoop , van
hare waardije verliest. Maar dit konde verbeterd worden , wanneer men van den kant der Regerinle zich
werkzamer. betoonde , en alle goede voorflagen vlet ver
Ik diende eens , in niij--deragtbnkfclio.—
Y5
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ne jonger jaren, in Bene grote Koopítad. De gezamerii.lijke Heeren Apothekers waren daar , door hunne eigei
fchuld, zoo belachelijk en gehaat bij het grootfile gedeelte van 't Publiek, dat zelfs hunne gezellen in dc ge
niet op de beste wijze behandeld werden.-zelfchapn
Zij fchaamden zich dus dikwijls , te zeggen, dat zij
Apothekers waren, en gaven zich uit voor Iiomptoirbedienden of Studenten. Dit verdroot mij geweldig: ik
was altoos flout geweest op den naam van Apotheker ,
en heb denzelven nooit verlochend, om dat ik deszelfs
gewigt en waardij ten vollen inzag; ik verlochende dien
dus ook hier niet , zeide vrijuit wat ik ware, en ver
gefluister. Het gelukte-droeginhtb ldfe
mij echter fpoedig , hen te doen begrijpen , wat 'er tot
een goed Apotheker behoort , en dat hij werkelijk
achting verdient , offchoon 'er ook vele flegte gevonden
worden ,welke dien naam niet verdienen, enz. Men heeft
mij naderhand nooit wederom befpot of uitgelachen ;
men waagde het ook niet, in mijn bijzijn, andere Collega's befpottelijk te maken.
ô! Gij jonge Vrienden , die lust hebt en liefde voor
uw vak , laat u niet afíchrikken door een fatyrisch ge
ijdele fpitsvindigheden ; volmaakt u zelven meer-lachen
en meer ; wordt volmaakte Apothekers , en zijt dan
hout op dien naam!
En wij, mijne Vrienden en Collega's! zullen ons beijveren, naar mate van onze vermogens, ten algemenen
beste werkzaam te zijn. Wij zullen ons alle moeite ge
om niet flegts rechtfchapene Apothekers te íchij--ven,
nen, maar het te zijn. Wij willen onze pligten, vol
gens ons geweten , ten flrengften vervullen , en alles
doen, wat wij tot volmaking van ons vak kunnen ver
eigenbelang zij nooit onze leidsman, noch-rigten.H
de drijfveder van onze handelingen ; maar warme menfchenliefde. Wij kunnen allen ons brood hebben; laten wij dan gene fcihandelijke middelen gebruiken om rijt:
te worden. Bovendien moeten afgunst, oneenigheid , noch
kabalen onder ons heerfchen. Rechtfchapene mannen
kunnen niet anders dan als broeders omtrent elkandcr h ai:delen; laten wij dus dikwijls te famen komen en gemeen
onderwerpen van ons vak,-fchapelijkbrdígnov
en dus aan de waereld tonen , dat wij waardige Apethekers zijn.
R. A. K***
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amnrfler is 't, zegt de Heer TROMMSDORFF in eene
noot) dat de Heeren Collega's niet ook zoo dachten , en
in 't vervolg tegen dezen braven man de ergfle kabalen
J needden !
(

4annmerkingen van den Vertaler.
Ik zie vooruit, dat velen, dit lezende, den neus zul
optrekken met eenen verachtelijken lach. Het zij-len
zoo : dit beneemt niets aan de waardij der Pharmacie ,
en zulk foort van afkeuringen komen zelden uit cone
zuivere bron voort.
De Pharmacie is lang, zeer lang miskend , en bij velen aangezien voor een metier van weinig aangelegen
welk door elk, die maar wilde, konde ge--heids,n't
dreven worden, om dat 'er , op zeer vele plaatzen , vol
geen toeverzicht over was. Ilet was maar, zoo-1rekt
als velen meenden , een blote verkoop van medicijnen ,
of, als 't ware, een Handwerk, om eenige zaken, door
een Dotor voorgefchreven, ondereen te mengen. Aan
Bene Kunst, veel minder aan eene Wetenfchap, dacht
niemand. Anderen hielden het voor eene koopmanfchap,
om dat men ook zelfs vreemdelingen cn kwakzalvers niet
medicamenten zag rondlopen, en de Boeren maar alles
in de hand Ploppen.
Dc Scheikunde, Ô! die was bij de Apothekers , om
dat de meesten 'er niets van wisten, in geene achting.
Elk beredde zijn' winkel naar eigen goeddunken. Dc geneesmiddelen, welker bereiding omílagtig was, of waar
kennis der Scheikunde te pas kwam, kogt mein-bijde
bij zoogenaamde Chymisten of Laboranten, en was te
wreden met hetgeen dezen hun in de hand flopten , out
dat 'er op deze lieden nog veel minder toeverzicht was.
Van het afnemen van proeven van bekwaamheid hoorde
men in het geheel niet fpreken, ten zij in eene of andere
plaats, waar een Collegium J-Aédicum was opgerigt; dan
hoe weinig waren 'er! en meestal waren en Examinator
en Candidaat, voornamelijk in het gereedmaken van fcheikundige bereidingen , even bekwaam!
Dat dc Pharmacie eerie ivetenfchapzou kunnen zijn, wel ke niet op eenen losfen voet in derzelver bewerkingen,
maar naar zekere en bepaalde grondregelen te werk gaat,
en Bene kunst, waarin men niet bloot Theoretice handelt,
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relt, maar zelf de handen aan het werk slaat; hoe zon
dit denkbeeld algemeen hebben kunnen zijn ?
Men rekende zelfs het metier van een Apotheker beneden dat van een Metzelaar of Timmerman: van dezen
eischte men Bene proef van bekwaamheid ; men flout
iaen op in een vertrek, om , geduurende het naaken van
de proef, met niemand ruggefpraak te kunnen houden.
'Er wendt dus minder gezorgd voor het behouden van
der Burgeren gezondheid en leven , dan dat een Metzelaar of Timmerman zijn werk niet verknoeid.
Hoe lang heeft het niet aangehouden , eer men gewet
Disp enfatoria zagverichijnen, volgens-tigdeApohknf
welke de Apothekers hunne geneesmiddelen moesten. bereiden ; en hoe gebrekkig waren zij niet ! Doch dit
moet men toefchrijven aan de weinige kennis in de
Scheikunde : want wat toch was deze vóór de tijden
van de twee grote Mannen HOFFMAN Cn 130ERIIAVE ,
welke laatfte de Phyfica met de Chemie verbroederde? --Vóór het jaar 1732 had men, b. v., in Groningen meer
dan 3o Apotheken , of liever winkels, waar men geneesmiddelen verkogt en bereidde. De Medici begonnen te
klagen over de ilegtc geneesmiddelen. De Regering liet
eindelijk cone Apotheek in orde brengen, volgens welace
men de medicamenten moest bereiden, en elk eene proeve van bekwaamheid moest afleggen. Velen fcheidden
'er mede uit, en het getal bleef op 8 bepaald. — In
.Friesland had men eerre Leeuwarder Apotheek. In de
andere Steden wist men, tot op dezen tijd toe, nog van
geen afnemen van proeven ; elk konde zich daar als
Apotheker nederzetten en de geneesmiddelen volgens
zijn goeddunken bereiden.
Als men zommige voorfchriften van de 17de en r$de
Eeuw, voornamelijk ten opzichte van de Electuaria en
Spiritualia, nagaat , dan moet men verwonderd (laan over
het mengelmoes van zwakke , kragteloze ingredienten.
Zaken, welke geen den minften geur bezaten, en dus
niets , volftrekt niets, over den Helm konden zenden ;
fletfche en genoegzaam kragteloze delen van plantge
wasfen ftonden in een Ele5tuariur tegen kragtiger
als i000 tegen één. De zoo geliefde Theriaca was een
mengelmoes van ongefchikte ingredienten, enz.
Het kwam eindelijk zoo verre, dat men eene verbetering in de Pharmacie, te lang verwaarloosd, noodzake-
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kclijk oordeelde, en dat daartoe vooral net publiek gezag
nodig ware. Men bragt het dus der Regeringe onder
het oog , en deze benoemde eenige bekwame mannen ,
welke tot het verbeteren der Pharmacie in de Republiek
verzocht werden, en tot het opfiellen van Bene Pharmnacopoea Batava. — Zal nu dit van een gewenscht nut
zijn, dan moet deze nieuwe inrigting gehandhaafd, en
alle inbreuken en kwakzalverijen, zoo veel mogelijk, geweerd worden.
Zal de Pharmacie met meerder luister dan voorheen ,
en met meerder nut voor den leerling, te voorfchijn komen , dan hangt dit niet alleen af van een welingerige
Dispen/atorium , — neen , — maar meest van de Apothekers zelven; en als dezen, met de nodige ambitie, de
hand niet zelf aan het werk flaan, dan zullen de voorfchriften , door de Regering niet de vereischte heilzame
verandering aan de hand gegeven , weinig baten. Wanneer zij, zoo veel mogelijk, de Chemifche bereidingen,
waaraan veel gelegen is , niet zelf bereiden, maar van
den eerften of besten Laborant , op goed geloof, kopen,
dan vervalt men wederom tot de oude gebreken. — I k
weet wel, bij ondervinding, dat een Apotheker, b. v.
in 1lnafierdam, uit gebrek aan plaats, alle Chemicalia niet
kan bereiden, maar dezelve moet kopen. En zou men
wel geloven, dat men al hetgene tot eene complete Apotheek behoort, volgens prijscourant , kan kopen? Ik
heb vele van die , zoo wel Hollandfche als Bremer ,
pri;scouranten gezien. •-- Over deze en vele andere
zaken zou ik nog veel kunnen aanmerken ; maar daar toe is dit bef'cek te kort: 'er komt wel eens een gefchikter gelegenheid voor. Alleen hoop ik , dat vele Apothekers, bij zich zelven van deze zaak bewust, het mij
als een oud Collega, niet kwalijk zullen nemen, dat ik
hun hier iets omtrent de Leerlingen onder het oog brenge.
Zij, Wien het welzijn hunner kinderen ter harte gaat,
zullen altoos naar een kundig en braaf Patroon, bij wieg
veel omgaat , omzien ; gelovende , dat , het laatfte ia
aanmerking genomen, aldaar ook veel te leren is. Hoe
paradox het ook moge fchijnen, is het evenwel, ten opzichte van den Leerling , niet altijd waar. — Een Leerling, met lust tot ons metier voorzien, die genoegzaam
Latijn verftaat , en geen gebrek aan Boeken heeft,
wordt, ter onderwijzing, aan een of ander Apotheker,
voornamelijk in eene grote Stad , overgegeven , om
de
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de 14potheek te leren. Het is volí< rekt noodzakelijk. dat
hij eerst de manuale mechanifche bewerkingen lere: dit
is het fundament van de dagelijkfche practijk. Maar van
wien zal hij dat aldaar leren? De Patroon heeft liet
te druk met zijn eigen dagelijkfche pratlijk, dan dat hij
zich hiertoe zou kunnen verledigen. En waarmede wordt
de overige tijd geheten? ! — Daar nu de mechanifche
bewerkingen , even zeer als de Chemie , eene weten
zijn , offchoon zij , in dit opzicht ,-fchapelijkud
zeer dikwijls te veel verwaarloosd warden, van wien zal
hij daarin liet nodig en grondig onderwijs erlangen? De
Patroon bezit wel eens zoo vele kennis niet (men neme
mij dit zeggen niet kwalijk; ik fpreek bij ondervinding) ;
men geeft hem over in de handen van een Provifor,, of
Inecsterknegt. Bijaldien nu deze een gefchikt en bekwaam mensch is, dan is de Leerling gelukkig dat hij in
zoodanige handen is gevallen. Maar is dit nu eelis een
norsch , ongevallig, en in die bewerkingen zelf niet zeer
kundig mensch ; is dan de Leerling niet ongelukkig ? Hij
werkt maar voort, zoo goed en kwaad hij kan, zonder
oenig grondig onderwijs , waarom dit zoo en niet anders moet geschieden. Heeft hij het te volhandig met
beftelling van de geneesmiddelen , geen zwarigheid !
men loopt fpoedig naar een Drogist , en daarmede afgedaan. — Ik zou, omtrent het maar al te dikwijls verlvaarloosd onderwijs in de mechanifche bewerkingen , veel
nicer en flerker kunnen zeggen, doch befpaar ook dit tot
eene andere gelegenheid.

Gr.......
NATUURLIJKE HISTORIE VAN DEN LADIA.

(Overgenomen uit Menagerie des llnimauv du Mu/euza

d'Hifloire Naturelle de Paris, door de Heeren LACÉPEDE, GEOFFROI, CUVIER en
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heeft,
zich ligt laat temmen. Zijn natuurlijk
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niet
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veel oppasfens , een ongewoon voedzel, behoeft hij
niet. De éénige zwaarigheid befJaat in het overvoeren ;
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ren; en wanneer men die zwaarigheid eens te boven

is gekomen, mag men op een verderen goeden uitdag
hoopen.
De twee Lama's, een mannetje en een wijfje, aan
Flaare Keizerlijke Majesteit van Frankrijk door den Prefekt van St. Domingo gezonden , waren in die Volkplanting overgebragt uit Santa Rd-de-Bogota, in het nieuwe
Koninkrijk Grenada , liet Spaansch gedeelte van ZuidAnerika, door den Generaal D'ALVIMAR. Oorfpronklijk kwamen ze van de bergketen der, Cordillieres.
Zonder Benig toeval hebben zij de hitte van het klimaat van St. Domingo verdraagen, alwaar zij verfchciden weeken vertoefd hebben tot in de maand Floreal
van 't jaar II; de zee en de vervoering van Brest na
Parijs hebben hun geen leed gedaan; en zij hebben geenerhande ziekte gehad , geduurende hun verblijf in de tuien van Malmai/on.
Eene plaats, derhalven, verdienen deeze Dieren naast
den Lama, die vijf jaaren in het Veefchool te , Ilfort heeft
geleefd, van 1773 tot 1778, door den Heer DE BUFFON
befchreeven en geteekend; een bewijs, dat dit gedwee
én flerk Dier aan het klimaat van Frankrijk zich zou
kunnen gewennen en aldaar van dienst zijn.
GESSNER gewaagt insgelijks van eenen Lama , te
Middelburg in Zee/and, in den jaare 1558, aangebragt, en federt aan Keizer KAREL DEN V gezonden ;
hij geeft de kopie van eene afbceldinge, te Nurember gemaakt. MATHIOLE, die, naar 't fchijnt, het
zelfde Dier heeft gezien , geeft 'er eene goede befchrijving van. Schrijvers van de zestiende en zeven
wel van Dieren , in Spanje ge -tiendEuwga
, kort.naa de Verovering van Peru; doch , behalves*-bragt
deeze drie voorbeelden , blijkt het niet , dat de foort
elders dan in 4merika gezien, en door Reizigers en Inwooners van dit Land (Frankrijk) befchreeven is.
Van hier dat men flegts verwarde denkbeelden heeft
van de aangrenzende foorten van den Lana, en van de
middelen om dezelve van elkander te onderkennen.
Volgens dejongfle ontdekkingen,zou Lama, of liever
Llama (waarin men de 1 fleepende moet uitfpreeken) eert
gef agtnaam zijn , waarmede de Peruviaanen zelfs onze
Europifche Schaapen zouden benoemd hebben, toen zij
dezelve door de Spanjaards zagen aanvoeren. Volgens
zolumigen beteekent dat woord Woldier, volgens anderen
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ren fom Dier; op verre na , egtcr , is men het niet eeï,F
omtrent het getal der Amerikaanfche foorten , onder
dien naam begreepen.
BUFFON en vicele andere Natuurkenners tellen twee
foorten, de Lama Guanaco, en de Lama Paco, die, in den
wilden ftaat, ook den naam van Vigogne draagt; deeze
twee foorten behooren tot het getal der herkaauwenden,
zeer nabij komende aan de Iiameelfoort : waarom LINNEUS
dezelve came/us Liana noemt.
In grootte overtreft de Lama niet veel het Inert, en
de Vigogne het Schaap.
Van het grootite deezer Dieren, in de tuinen van Mal"
maifon, zijnde het wijfje , was, toen de bovengenoemde
Meeren het maten , de lengte van den romp , van
de borst tot aan den ílaart, 2 voeten 9 duimen 5 en een
halve lijn; de hoogte bij het fchoft, i voet io duimen
5 cn een halve lijn ; de hoogte van den hals insgelijks i
voet io duimen 5 en een halve lijn ; in zijnen omtrek befloeg de buik 3 voeten 8 duimen 7 lijnen.
Het mannetje, 't welk jonger is dan zijn wijfje, is ook
lijviger en wolliger; zijne kleur is eenpaarig bleek grijsbruin, me; een weinig donker-bruin aan de toppen der
hairen ; de kop is meer donker-bruin dan de buik.
In den wilden Ilaat bewoonen deeze Dieren de berg
keten der Cordillieres ; onmetelijke bergen , de hoogfte
van den aardbol , en die Zuid-Amerika doorloopen, van.
in
de Zeeëngte van Panama tot aan de Straat van Hageln. Zij leeven aldaar bij groote troepen, zijn zeer gezellig van aart , en blijven zodanig zelfs naadat zij getemd zijn.
Zeer geíleld op elkander zijn de twee Lama's, die
zich thans in de tuinen van Malmaffn bevinden; altijd
zijn ze te famen. Wanneer men een van beiden in een
hok opfluit, nadert het ander hetzelve , loopt róndom,
en roept zijnen makker door alle de Openingen.
Zeer zagtzinnig zijn zij van aart ; naauwlijks flaan zij
agteruit , wanneer zij hard geílagen worden ; het flerkfie bewijs hunner gramfchap is, dat zij de zulken, die
hen pijn aandoen , befpuwen ; doch hun fpog heeft
geenerlei nadeelige uitwerking op dc huid, gelijk zommige Reizigers beweerd hebben.
Men weet, dat de Lama's en de Paco's de éénige
tamme Dieren der Peruviaanen waren, vóór de komst
der Spanjaarden; de eerften dienden hun tot trek- en lastdie-
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dieren, zelfs gebruikten zij hen tot het akkerwerk; de
anderen wierden als Schaapen geweid, om den wille van
hunne vagt en hun vlcesch.
De voornaanmlle nuttige eigenfchappen van den Lama
zijn zijne maatigheid en vaste tred , waardoor hi' de
fcherplle rotzen zonder gevaar kan beklimmen doch
deeze voordeelen worden door een nadeel, te weeten
zijne zwakheid, opgewoogen. Niet meer dan i5o. of
200 ponden gewigts kan hij draagen; aldus belast, kan
hij niet meer dan 4 of 5 mijlen 's daags afleggen, eix
dan nog moet hij ieder mijl rusten. Indien men hem
wil noodzaaken , meer wegs af te leggen , of meer te draagen, gaat hij liggen , en kan men hem niet wederom
doen opftaan. Indien men hem, naar ziinen dunk, te
liegt behandele, dan doodt hij zich, door den kop tegen de rotzen te verbrijzelen. Ook weigert hij voltlrektelijk om bil nacht te loopen. Van hier dat men zich
van hem, als last• of trekdier, veel minder in Peru bedient, zints de Paarden, Muilezels en Ezels aldaar ver,
menigvuldigd zijn.
Om deeze reden laat het zich aanzien , dat de Lama
van minder diensts in Frankrijk , in dit opzigt , zoudt.
weezen ; met uitzondering alleen van' eenige Departementen , bij voorbeeld die der Alpen en Pyreneen, alwaar
men, om het bergagrige , 'er zich van zou kunnen bedienen.
Doch de vagt zou in Frankrijk haare waarde behouden: want, met de bovengenoemde Geleerden, van welke wij deeze gewigtige bijzonderheden hebben overgenomen, kunnen wij 'er niet nevens voegen, dat zijn
vleesch, 't welk in fmaak en foort naar dat van het
Schaap gelijkt, tevens tot fpijsgebruik zou kunnen dienen ; de tegenllelling der zagte zeden deezer Dieren
met het denkbeeld van hen te niesten, om ze te ver
bezit iet wreeds en barbaars, waarmede het-morden,
natuurlijk gevoel zich niet kan vereenigen. (*)
;

Waarom toch zou het barbaarfcher zijn , den Larva,
dan het onnozele Kalf, of het zagte Schaap , te westen en
te ilagten ? Vert.
(")
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WAAROM IIE DIEREN BESTEMD ZIJN

BEDENKINGEN, STREKKENDE TER BEANTWOORDING
DER VRAAGE , WAAROM DE DIEREN BESTEMD ZIJN
OM ELKANDER OP TE EETEN EN TE VERSLINDEN.

(Volgens PALEY, in diens Natural Theology.)

r beantwoording der Vraage , waarom de .Dieren
I beflemd zijn om elkander op te eeten en te verflinden,
tragt de Heer PALEY te toonen , dat zulks , als eene algemeene voorzorge befchouwd , niet voor een Kwaad
kan gehouden worden. Hij merkt op, dat 'er zonder Dood
Beene voortteeling, geene fexen, geene geflachtsbetrekking zou kunnen weezen ; dat is , volgens de tegen
dingen, geen Dierlijk Geluk.-wordigeftlh
Verder, dat het lot der Dieren, die tot zichzelven zich
alleen bepaalen, dewijl zij toch moeten f'erven, gelukkiger
is, van bet leeven beroofd te worden door vervolging,
en ten prooigeeving aan andere, dan aan de folteringen
van eene traaglijk voortgaande ontbinding.
Dan hij voegt 'er nevens, 't geen onzes agtens meer
kiemt en beter tot beantwoording der Vraage dient ,
dat, om aan het Stelzel der onderlinge Dierlijke verdelging regt te laaten wedervaaren , altoos in 't ooge moet
gehouden en aangemerkt worden , als daarmede in 't
naauwst verband ftaande . eene andere eigenfchap der
Dierlijke Natuure ; de overmaatige vrugtbaarheid in de
Geflacbtsvoortteeling. — De eene dient om de andere
op te weegen. Tiet onderwerp der onderlinge verdelging, welke bij de Dieren plaats vindt,, uit dit oogpunt
befchouwende , mogen wij opmerken de voordeelen
welke ontftaan door de vermogens in de Natuur ter rui
vermenigvuldiging , en vervolgens aantoonen , dat-me
die voordeelen zo veele redenen opleveren voor het flelzei der onderlinge vijandlijkheden in de Dierlijke Wereld.
In meest alle gevallen bvéngt de Natuur in rijklijkheid
de fchepzelen voort. De kuit van ééne Kabbeljauiw bevat , in één faifoen , een grooter aantal kuitkorrelen ,
dan het geheele aantal Inwoonderen van Engeland bedraagt. Duizend andere voorbeelden van eene talrijke
voortteeling zouden wij kunnen aanvoeren, die, hoewel aan liet vermelde niet gelijk, de vermenigvuldiging
van een Dierengeflacht met eene fnelheid doen voortaan , welke alle berekening verre voorbij loopt. — De
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vooideel'en van zulk cone fchikkiug zijn duidelijk deeze
twee;. vooreerst, dat dezelve t} rokt om Reeds de wereld
met die fchepzelfoorten bevolkt te 'houden; terwijl, ten
anderen , zulks te wege brengt , dat de evenredigheid
tusfclben de onderfcheidene foorten van Dieren onder
gewijzigd wordt , naar gelan;e vertchillende-fcheidn
oogmerken zulks eifchen , of naar maate onderfcheide
omstandigheden vóór die vermenigvuldiging plaats voor
dezelve inruimen en voedzel opleveren. Overal, waar
deeze groote vrugtbaarheid Gene ruimte vindt om ale
forten te ontvangen , daar werkt dezelve met volle
kragt , daar vermenigvuldigt het aantal en vult de ledigheid aan.
Deeze zelfde overmaate van vrugtbaarheid , fchoon
van groot nut en wanbelang , gaat de gewonne vatbarheid der Natuurti , om die afkomst te ontvangen,
of zichzelve te onderhouden, te boven. Alle overtol
verdelging, of moet zichzclve ver--lighedvronft
woesten. Misfchien is 'er geene foort van Landdieren ,
welke de Aarde , als 't ware, niet zou overweldigen ,
wanneer zij in volle vrijheid mogt vermenigvuldigen, —
of van Visch , die den Oceaan niet zou vervullen; of
ten m.intten zou, indien eens enkele foort overgelaaten
wierd aan derzelver natuurlijken aanwas , zonder ge
bedwongen te worden, het voedzel van aui.-flord
dere foorten, door derzelver onderhoud, worden uitgeput. Het is , overzulks, noodzaaklijk • dat de uit
zulke talrijke vermogens ter voortteelinge,-werkzlsvan
op de eene of andere wijze, gekortwiekt worden.
• F-i 't geen verder uitwijst , dat het itelzel van onder
verdelging, in 'het Dierengeflacht, eene uitdruk -linge
betrekking behoudt tot het ftelzel van vrugtbaar--lijke
héid, dat het inderdaad een gedeelte maakt van liet
zelfde vergoedend Itelzel, beil aat hierin, dat, bij elke
Dierenfoort , de vrugtbaarheid eene evenredigheid hebbe tot de kleinheid van het Dier, tot de zwakheid, tor.
de kortheid van den natuurlijken eindpaal des leevens ,
tot de gevaaren en de menigte van vijanden, welke hun
omringen. Een Olijphant brengt iegts één jong ter
wereld; een Kapèl legt zeshonderd -eitjes. Roofvogels
hebben zeldzaam meer clan twee eijeren; het Musfchenen Eenden - geflacht broedt dikwijls een twaalf al. In de
Rivieren ontmoet men duizend nuttige Visfchen tegen
fén verflindenden; in de Zee een ijtiWQen F-1aaxingen tegen
-

-
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gen één enkelen Haai. Vergoeding grijpt allerwegen
fland. Verdeedigloosheid en vernieling worden door
vrugtbaarheid vergoed.
Dit alles wel te overweegen, is van aangelegenheid ;
naardemaal dit elkander verffinden der Dieren het voor
indien niet het éénigfte voorbeeld is, in GODS-namfte,
werken, van eene huishouding, met tekenen van doelwit gekenmerkt , omtrent welke het arac`ter van nuttigheid kan in twijfel getrokken worden. Het geval van
vergiftige Dier(n is van veel minder aanbelangs dan dit
onderling vernielen, en mag in zeker voege aangemerkt
-orden als daarin opgeflooten.

EENIGE BIJZONDERHEDEN, CONSTANTINOPOLE BETREFFENDE.

(Ontleend Uit WILLIAM WITTMANN'S Travels in Turkey &c.
en BIGLAND's Letters on llijlory.)

c

onfantinopole, met de Voorfteden, waarvan zommige
zo groot zijn, dat verfcheide Schrijvers dezelve als
©nderfcheiden Steden befchouwd hebben , is van eene
verbaazend groote uitgeftrektheid. De Stad heeft de
gedaante van een ongelijkbeenigen driehoek. De eene
zijde is gekeerd na de Zee van Marmora ; de andere
vormt den ingang van de Haven , en de derde is na
het Land gekeerd. Gebouwd zijnde op zeven heuvelen , op welker zijden de huizen flaan , heeft de
Stad, op een kleinen afítand, het voorkomen van een
groot Amphitheater , zich uitftrekkende over een uitgebreid land. De Mosquees., of plaatzen tot den openbaaren eerdienst gefchikt, waarvan een der voornaamíte
was de beroemde Christen -kerk van St. Sophia, welken
naam dezelve nog behoudt, zijn talrijk, en verfcheide
derzelven zeer groot. Klokken hebben zij niet, maar
elk een of meer Minarets, waarop de Mucrons, of Roepers, zich bevinden, om het volk ten Gebede-uure op
te roepen. Deeze Minarets hebben eene f erke gelijk
gedaante, met een kandelaar,-vormighed,nzl
met een domper daar boven op.
Niets kan grootfcher of fchilderagtig-fchooner weezen, dan het uitwendig voorkomen van Conflantinopole
en den omtrek, Van binnen prijst de Stad zich veel
min-
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minder aan ; de huizen zijn doorgaans liegt gebouwd
en de ftraaten zeer naauw.
Het Seraglio, of het Paleis van den Grooten Heer, beflaat de plaats, waar de oude Stad Byzantium voorheen
flondt , aan het einde van den hoek, gevormd door de
Zee van Marmora en den Bosphorus. Dit is verreweg
het fchoonfle gedeelte van Conftantinopole: het ver uit
waarop het (laat, is bedekt met bosfchen-Itekndla,
van Cypresboomen, 't welk eene heerlijke uitwerking
baart bij de prachtige gebouwen, waaruit het Paleis is
zamengefteld.
Aan de overzijde van de Haven zijn de Steden, of,
eigenlijk gefproken, de Vooríleden , Galata , Pera en
Tophana gelegen; en aan den fatifchen kant; tegen over
de punt van het Seraglio, ziet men dc Stad of Voorftad
van Scutari. Ter oorzaake van de í'chuinfche af helling
der heuvelen , waarop zij gebouwd zijn , maaken deeze
Voorfteden een fchoon en romanesk voorkomen; de hui
rijen boven elkander gebouwd. Dan -zenfchij,
meest zamengefteld zijnde van hout, 't welkras fcheurt
en bederft door de groote hitte der zonne , vermindert
de grootfche vertooning van verre zeer, als men nabij
komt. Tusfchen de huizen than Cypresboomen, ver
kruinen, en brengen veel-hefndrzlvgotche
toe tot de heerlijkheid der vertooninge in 't algemeen.
De Kerkhoven zijn desgelijks met deeze boomen digt beplant, en vermeerderen het fchilderagtig fchoone. Met
één woord, het vertoon van Conftantinopole van buiten ,
en van de ommeftreeken dier Stad, is teffens grootsch
en bevallig; en met dit gezigt moet de Reiziger zich
vergenoegen , naardemaal hij , bij een nader bezien ,
weinig zal aantreffen om zijne nieuwsgierigheid te voldoen, of zijne verwondering gaande te maaken.
De Bosphorus, een fchoon Kanaal of naauwe Zee, een
en eene halve mijl wijd en omtrent twintig mijlen lang ,
vormt de gemeenfchap tusfchen den E,uxinus ,of de Zwarte
Zee, en de Zee van Marmara, de oude Propontis. In de
vorming van derzelver oevers, die hoog zijn, en bezoomd met eene uitgezogte verfcheidenheid van boomeis
en laagere gewasfen, heeft de Natuur, om zo te fpreeken , zeer kwistig geweest. Verfcheide Dorpen paalen
'er aan; en aan den zeekant heeft de Gröote Heer, de
Vizier , de Capirein Pacha , en andere aanzienlijke
Hof bedienden , fraaije Kiosques , of Lusthuizen. Langs
de
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dc gelleele uitgcílrektheid van het Kanaal heerscht de
hoogt e ma.ite van bebouwing ; de oevers zijn bedekt
met wijngaarden, tuinen en boongaarden, die de groot
leveren. ---ftcverhidnaícoftevrugn
Hadden de Turken een fmaak, eenigzins geëvenredigd
aan de voordeelen , welke deeze ligging aanbiedt , en
leefden zij onder een zagter beítuur, dc oevers van den
./Jospliorus zouden een der fchoonfle plaatzen van den
geheelen aardbodem zijn. Thans verliezen zij alle de
schoonheden in het verfchiet , door de veelvuldige uitƒlekken. De Dorpen zijn digt aan den zeekant ge -.
bouwd, met uitflekken of landingsplaatzen over het water heen. Daar verzamelen de inwoonders , blijven 'er
eenige uuren bij den anderen, rookera hunne pijp, en
genieten de koele lugt.
Ik vond mijne reeds gemaakte aanmerking bevestigd,
zo ras ik ter Stad inkwam; ik vernam , dat de itraaten
van Conjiantinopole, geene uitgezonderd, naauw, liegt
onderhouden en morstig zijn. Meest alle huizen hebben
de vensters na de ftraaten, en deeze bereiken; bijkans die
hunner overbuuren : deeze aanleg belemmert grootlijks
de vrije doorfpeeling van den wind door de ftraaten.
De huizen zijn jammerliík gedekt: de daken belfaan uit
roode pannen , los opgelegd , zonder Benig houwvast;
nu en dan liggen 'er losfe fteenen op; een kat, 'er over
heen loopende, kan het dak in wanorde brengen: meil
begrijpt hoe het in die huizen gefield moet weezen bij
regenagtig en fl egt weer. Het uitwendig voorkomen der
huizen is tevens log en ongevallig: alle cieraad is voor
binnen bewaard.
Met deeze Befchrijving van WITTMANN Remt zeer
overeen die van BIGLAND , de Stad CpnJ1antinopole uit
een meer bepaald oogpunt en vergelijkenderwijze met
Benige andere Steden befchouwende. -- Indien wij niet
alleen de Aardrijkskundige gefleldheid , maar ook de
plaatslijke ligging van Conjiantinopole in overweeging
neemen, met de fchoone en fchilderagtige fchikking van
land en water, die de omineftreeken vormen, zullen wij
ras overtuigd worden van de verkiesbaarheid dier ligging
en den voorrang , welken dezelve in vergelijking met Rome
verdient. Beide de Steden zijn in eene gemaatigde lugtvreek gelegen , Rome op 41 0 . 50' N. B. Conftantinopole op 41e. .to' N. B. Confrantinopole is gebouwd op
een hoogen grond, bek ande .ut zagt- opgaande bergtop-
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als
terrasfen
boven
elkander
toppen, die
uitíleeken ,
zonder eenige van die diepe valeien, welke de zeven bergen, op welken Rome ligt, vaneen fcheiden, en die, te
Bader met de moerasfen nabij den Tyber, de lugt ongezond maaken. Conffantinopole is in eene driehoekige gedaante aangelegd, en vult den driehoek, gevormd door
de Haven, den Bosphorus en de Propontis, of de Zee van
111arsnora. De Haven, aan de noordzijde van de Stad,
is veilig en ruien , zijnde vijfhonderd roeden wijd aan
den ingang van den Bosphorus, en loopt zeven mijlen
landwaards in. Van den Pontus Euxinus tot de punt
van het Seraglio haalt de geheele lengte omtrent itgttien
mijlen, en de doorgaande breedte is omtrent een en cone
halve mijl, doch op zommige plaatzen wat breeder, op
andere naauwer, met verfcheide fchoone bogteu.
De Propontis iia Conflantinopole opzeilende, bekooren
de betoverendlle gezigten het oog des aanfchouwers ,
die, uit elk gedeelte van die Zee, de hooge landen van
Thracie of Bythinie ziet , en nooit den Berg Olympus uit
het oog verliest , tot in 't einde de Stad zelve , uit den
oever als oprijzende, zijn gezigt trekt en de heerlijkfte
vertooning maakt.
Conjtantinopole kan , door zijne ligging, den Handel
van de groote Rijken in het Noorden in zijne magt krijgen, door" middel van den PontusEiuxinus en de Rivieren
de Don en Dnieper, die 'er zich in ontlasten. Door de
Straat van den Helle/pont, welke de gemeenfchap vormt
tusfchen de Propontis en de Middellandfche Zee, even als
de Bosphorus den doortocht opent van den PontusEuxinus
tot dc Propontis , is Conjtantinopole even goed gelegen
voor den Handel op het Noorden en het Westen; en
wanneer Egypte onder liet beheer dier Stad ftaat, is de
ligging allervooldeeligst voor den Handel op Indie en de
Oostlijke kusten van Africa. In 't kort, de AardrijksbefchriJ vers melden ons, in 't algemeen, dat Conftantinopole de verkieslijkfre ligging voor den Koophandel oplevert, welke ergens kan gevonden worden; en, wanneer wij op de Kaart zien , fchijnt de ligging dit gevoelen te bekrágtigen.
Het is nogthans mogelijk , dat wij misleid worden
door onnaauwkeurige befchrijvingen en eene algemeene
befchouwing. Aardrijksbefchrijvers , zo wel als Gefchiedboekers , zijn niet altoos naauwkeurig , en het
overílaan van eene enkele oinílandighaid zal zomtijds
Z4
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veel in de ganfche befchrijving veranderen, even gelijk
het gemis of de misvornming van één enkel voorwerp
daadlijk het voorkomen eener landfchaps -fchilderij ver
ligging van ConJlantinop ole, uit het oog-andert.—D
Koophandels befchouwd , heeft een groot ge--puntdes
brek, -en is in dat opzigt veel minder dan Londen, Lisfabon en verfcheide andere Handelileden. De lengte
van den Iledlefiont is niet minder dan zestig mijlen , de
doorgaande wijdte niet meer dan drie mijlen, en op veele plaatzen is dezelve naauwer. Door den Bosphorus ,
de Propontis en den Hellefpont loopt een fterkc Vroom uit
den Pontus Euxinus na den Griekfchen Archipel, en een
hevige Noorde -wind waait dikwijls, in deezen oord, geduurende Benige maanden , die, te gader met den fierken ítroom in dezelfde richting indringende door een
zo naauwe Straat, zomtijds Conflantinopole, voor eenen
langen tijd. agtereen,. bijkans ontoeganglijk maakt voor
fchepen, uit de Middellandfche Zee komende. De Steden, die aan den Oceaan liggen, of aan groote Rivieren , die 'er eene onmiddelijke gemeenfchap mede heb
genieten een groot voordeel boven die aan inland--ben,
fche Zeeën paalen , als die aan de Aliddellandfche Zee_,
aan den Euxinus, de Balti/che Zee enz. , of aan de Rivieren daarin vallende , liggen , de getijen hebbende ,
welke de aannadering en het inzeilen der fchepen gemaklijk ntaaken, in gevalle van tegenwind of ftilte; terwijl
de andere, in dergelijke gevallen, dat voordeel niet ge2lieten; en, indien een íterke wind in dezelfde richting
als de (room werkt , is deszelfs vermeerderd geweld
zo groot, dat het bijkans onmogelijk is, daar tegen op
te werken. Dit is het groot nadeel van Confantinapole,
waar de (lerke Noorde-winden, zo-zeer heerichende in
deezen oord , en de geweldige ílroom altoos komende
uit den Euxinus en de lange naauwe Straat van den Hel
ont , te zamenwerken , om, op zekere tijden , die-def
Stad te fcheep bijkans ongenaakbaar te manken.
Men moet nogthans bekennen, dat Conftantinopole eene,
voor den Koophandel en Scheepvaard. uit(lcekende ligging heeft, fchoon geenzins de beste , die ergens kan
gevonden worden , gelijk men dikwerf beweerd heeft.
De ligging dier Stad was ook de beste , welke CoNSTnNTi iv kon uitkiezen voor zijne nieuwe Hoofdilad,
als het beste punt , om de aanlagen der vijanden des
Rijks af te weeren, en bijkans zonder wedergade, ten
aanziUic van de aangenaamheid en fraaiheid der ligging.
IETS
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IETS OVER DE VERHANDELING VAN DEN HOOGLEERAAR
bi. SIEGENBEEI, OVER DE WELLUIDENDHEID DER
NEDERDUITSCHE TAAL.

(Vervolg vans bi. 309.)
het tweede Hoofdhuk komt de Schrijver tot het derde of
M ïaatfte
foort van twijfelachtige gevallen, den invloed der

welluidendheid betreffende, tot de letterinvoegingen namelijk;
want ten aanzien der letterverplaatfingen welluidendheidshalve
is 'er onder de taalkundigen geen geschil.
De letters nu, die in onze taal ter bevordering van wellui
woorden worden ingelascht, zijn voor-denhifomg
deze drie: de d, de t, en de zachte e. Van de twee-namelijk
eerfie wordt in dit, van de laatfte in het volgende Iloofdituk
gefproken.
Met de d beginnende, neemt de Hoogleeraar in overweging
die zelfftandige naamwoorden, op er uitgaande, alsmede die
bijvoegelijke naamwoorden van den vergrootenden trap, welke den uitgang er aannemen achter eene lettergreep, met r,
n of 1 eindigende , en bewijst (§ i.) met zeer voldoende redenen, door eene menigte van voorbeelden uit de achtbaarlle
Schrijvers bevestigd, dat de inlasfching van de d in die woorden, waar de uitgang er achter een r komt , gelijk in regeer
hoorder , beffuurder, zwaarder enz., tot llreeling van-der,
het gehoor en tot onderfieuning van de uitfpraak ten ftellibtle
gevorderd wordt; doch beweert op dezelfde gronden (§ 2.),
dat zij overtollig is, waar de uitgang er op een 1 of i; volgt,
gelijk in/pc/er, edeler, dunner, weldoener enz., waarvoor hij
niet wil gefchreven hebben fpeelder, ede/der , dunder , wci
Boender enz.
Vervolgens tot de t overgaande (§ 2.), flaaft hij met goede
bewijzen de wettigheid der invoeging van die letter in gebeur tenis voor gebeurenh, maar verklaart zich tegen die inlasfching
in de woorden ordent/ijk, nanientlijk, gezamentlijk, opie;rl'ijk,
zrezentlijk, om inijnentwil , om uwentwil enz. , waarvoor hij
ordelijk, gezamenlijk, openlijk, wezenlijk, om mi/renwil, oee
u,ven!vil enz. wil gefchreven hebben. Daar wij in dit leatite
opzicht het met den Hoogleeraar geheel niet eens zijn, en
dit punt wel het voornaamfie is , waarin wij aanmerkelijk van
hem verfchillen , zullen wij de vrijheid nemen , de redenen ,
die hij bijbrengt, te cvederleggen, en de gronden op te geven,
waarop ons tegengeuield gevoelen rust.
Vooreerst dan merken wij aan, dat de Hoogleeraar in dezen
het gezag volgt van den geleerden HuYDECOPER, die in liet
I1de Deel zijner proeve van taal.- en dichtkunde, bl. 9-352
teZ .S
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tegen de inlasfchitng der t in ordentlijk, opentlijk enz. zich ren
1lerk{te verzet , en dat hij hoofdzakelijk dezelfde redenen
bijbrengt, die door gemcldcn taalkundige t. a. pl, zijn bij
redeneering van IIUYDECOPzR nu is kortelijk deze:-gebrat.D
De invoeging van de t in ordentlijk heeft aanleiding gegeven
tot de bedorven uitfpraak van ordentelijk, en dus ten aanzien
van liet gemelde woord dien algemeenen en voortreffelijker
regel van onze taal doen wankelen , volgens welken zij den
klemtoon altoos laat vallen op het zakelijke deel des woords.
Ong foortgelijke verbasteringen voor te komen, en den gemelden uitmuntenden regel niet verder in gevaar te brengen, behoort men derhalve voortaan te fchrijven ordelijk of ordenlijk,
openlijk enz.
Maar wie ziet niet de zwakheid en onbeduidendheid
van deze redeneering ? Met gelijk recht zou immers een
Hoogduitsch taalgeieerde kunnen beweren, dat men voor lehendig voortaan moest fchrijven lebenig of lebedig , wijl de
ichrijfwijs van lebendig aanleiding heeft gegeven tot de bedorven uitfpraak van lebëndig, en dus ten aanzien van dat woord
heeft doen wankelen die fchoone eigenfchap , die ook her
IIoogduitsch bezit , om den klemtoon altoos te laten vallen
op het zakelijke deel. -- En, zoo alle woorden, waar niet
de klemtoon op liet zakelijke deel valt, door verandering van
fchrijfwijs , tot dien regel moesten worden terug gebragt ,
waar zou men dan toet blijven met de woorden, die de basterd- uitgangen hebben van eel, eeren enz.? Of moet men dan
ook fchrijven en lezen fluwel voor fluweel, gre vél voor grareel, braveren voor braveeren, laveren voor layeeren enz.? —
Wie ziet niet de verkeerdheid van zulk eene gevolgtrekking?
Ook rust het voorfchrift van IIUYDECOPER, om ordenlijk , niet
ordentlijk te fchrijven, ten einde het verkeerdelijk plaatien van
den klemtoon te voorkomen , op deze onderftelling, dat de lettergreep van ent gewoonelijk hard en fcherp, die van en daarentegen altoos zacht en kort is. En het een zoo wel , als het ander, is onwaar. Want de lettergreep van ent is meestal kort,
gelijk in loochent, wapent, regent, opent, jlevent , havent,
teekerat enz., en die van en in tegendeel is zeer dikwijls hard
en fcherp , gelijk in kennen , gewennen, bende, zenden enz.
Zoodat het fehri)' ven met of zonder t ten aanzien van liet
plaatfen van den klemtoon niets ter waereld afdoet, wijl men
ordenlijk even zoo wel ordenlijk, als ordentlijk ordentlijk zou
kunnen uitfpreken.
Doch overwegen wij ook eens, of het gevaar, waarvoor
IIUYDECOPER zoo beducht was , wel in der daad zoo groot
is, als hij zich verbeeldde. Reeds voor meer dan twee Leou
wen was de verbasterde uitfpraak van ordentelijk voor orde ntlijk in zwang.
Die
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Die onordéntélijck gaet dvvalen bij fijn vveten.
lezen wij ten minfte reeds in het Constthoonende juweel, in
1607 te Zwol gedrukt , In de witte lavender van .4mfierdam, uyt levender jonfte. Spel van zinnen, 2 hand, 3 ver
-fchonig.
En echter is 'er tot heden toe nog geene tweede foortgelijke verbastering ontfaan; nog is 'er tot heden toe niemand,
die immer in goeden ernst opentlijk zegt, of svezentlijk, of
gezaanentlijk, of iets dergelijks. De uitfpraak van ordentelijk
is zelfs integendeel reeds federt lang tot de kinderkamer verbannen, zoodat geen net fpreker of fchrijver zich daarvan imnier bedient•in eene openbare redevoering of bij gefchrifte.
En wil men nog fterker overtuigd zijn van de krachteloos
redenen, door HUYDECOPER bijgebragt, zoo zie melt-heidr
Hechts even de plaatfen uit de oude Schrijvers in, die door
hem zijn aangehaald , om zijne flelling te bevestigen.
Niet een enkele plaats brengt hij bij , die de fchrijfwijs van
orderslijk, openlijk, wezenlijk enz. , welke hij wil invoeren , bekrachtigt.
't Is waar, één voorbeeld voert hij aan van opelik, en drie
van ordelijck, die echter niets afdoen, om de wettigheid der
fchriifwijs van openlijk of ordenlijk te ftaven, en die daarenboven ontleend zijn uit Schrijvers van een tijd, toen men nog
een veel fheller uitfpraak bezigde , die met de onze niet meer
overeenkomt. Want opelik en eigelik, gelijk men toen fprak
en fchreef,, zal toch niemand met onze uitfpraak overeen
achten. Zeven plaatfen daarentegen uit de achtbaar -komflig
Schrijvers, als HOOFT, BRANDT enz., brengt hij zelve bij,-fle
waar ordIltlifk gelezen wordt ; en de geleerde aanteekenlaar
VAN LELIJVELD heeft 'er nog vier van denzeifden flempel uit
VONDEL bijgevoegd (*).
De aanmerkingen van HUYDECOPER t. a. pl. derhaivc, wel
verre van de onwettigheid der invoeging van de t in de gemelde woorden te bevestigen, firekken veeleer, om de wettigheid dier inlasfching te bewijzen, of althans waarfchijnelijik
te maken.
Op deze gronden ondertusfchen is het, dat de fpelling van
openlijk, eigenlijk enz. door HUYDECOPER is ingevoerd , op
wiens gezag dezelve eerst door WAGENAAR en STIJL , vervoIgens
(gil De groote Dichter en Taalkenner EILDERDIJIC beweert in de

Werken van het H.iagiche Genootfchap, kunstliefde (paart geen vlijt,

VIIIfte D. ife St. bi. 128. noot 2, dat , fchoon nieuweren orde fchrijven, het woord eigentlijk een meervoud orden is van het enkelvoudige ofd. Dit zoo zijnde, zou het voor de voorlianders der fchrijfw ijs naar de afleiding eerre reden te meet moeten zijn, om althans niet
ordelijk te fehrijven.
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Bens door eenige andere taalkundigen , en nu ook door onze.3
Schrijver is overgenomen. Dan HUYDECOPER zelve, de man,
die deze nieuwigheid uitvond, was aan de leer, die hij ver
zeer ongetrouw. Hij zelf fchreef ordentlijk in zij -kondig-e,
ne onberijmde vertaling der hekeldichten van Horatius, bi. $4,
en volgde betlendig de fpelling van weezendlijk (*) , niet alleen in het bovengenoemde vroeger uitgegeven Werk, (zie
onder anderen de opdragt ,bi. XXVII. XXX. XXXIV en XLIII.)
maar ook in zijne Proeve van taal- en dichtkunde, (zie bij V.
IIde D. bi. rob. i o. 254 en 260 .) en ook bij WAGENAAR, die
anders de voorfchriften van IIUYDECOPER zoo getrouwelijk opvolgt, vonden wij wezentlijk, Vaderl. lijst. Iite D. bi. 585.
Doch onderzoeken wij de zaak zelve nu eens onpartijdig
volgens den regel, door den Schrijver in het begin van deze
Afdeeling opgegeven, en fporen wij eens na, welke fpelling
het befchaafde fpraak- en fchrijfgebruik en de regelmaat der
taal wel het meest aanprijzen.
Dat het algemeen fpraakgebruik der befchaafde waereld
voor de fpelling pleit van opentlijk, eigentlijk enz. , zal niemand , gelooven wij, ontkennen, die aan de les van Vader
VONDEL gedachtig is, dat men namelijk „ niet al te naauw„ gezet noch te nieuwelijk Duitsch moet fpreken, maar zulks,
„ dat de tong hare eigenfchap niet verlieze , waarvan de
„ hervormers onzer fpraak niet geheel vrij zijn (t)." Wij
hebben ten minfte meermalen opgemerkt, dat dezulken, die
de fpelling van openlijk, eigenlijk enz. aangenomen hadden,
en zich bevlijtigden , om dezelve ook in 't fpreken uit te druk
zij eenigermate met ijver van de gemelde-ken,zodra
woorden zich bedienden, aanfionds, hunnes ondanks, de t
zeer duidelijk lieten hooren, waardoor zij ons overtuigden,
dat de invoeging dier letter daar ter plaats op de natuur van
onze uitfpraak gegrond is, gelijk w^.j zoo aanitonds zullen
aantoonen.
Doch het befchaafde fpraakgebruik, wij bekennen liet, kan
niet anders op een overtuigende wijs blijken , dan uit het
fchrijfgebruik van de meeste en beste Schrijvers.
Dat nu de meeste en beste Schrijvers vóór den tijd van
iIUVO ECOPER, want de Tateren kunnen hier in geene aanmerking komen, opent/ijk, eigentlijk enz. gefchreven hebben, zal
overvloedig , zoo wij meenen., blijken uit het navolgend
lijstje, 't welk wij , zoo wij de moeite niet noodeloos keurden , nog zeer aanmerkelijk zouden kunnen uitbreiden.

Opesat-

( 5 ) Dat de fpelling met een d of met een t (wezendlijk of wezent-

lijk) volkomen op het zelfde uitkomt, zal toch niemand ontkennen.
Ook is het bepaaldelijk de fchrijfwijs van wezendlijk , die HUYDECOPE:R op de boven aangehaalde plaats (Pr. v. T. en D. tide D. bi. 352.)

af keurt.
(') VONDEL,

aai;leiding t:r Z derduitfihe jJichtkuost, bi. 2.
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Voorrede voor den Palaauecles, Ifte

druk, bi. 5.

DE DECKER, Rijtnoefeningen, Iite D. bl.
VOLLENHOVE, Poëztj, bi. 507 in de

R,5.38.

noot.
HOOFT, N. H. IIde D. bi. 1189. Tacitus,
bi. 411 onderaan. Brieven, bl. 79. Ver.
talingen uit Tacitus, bi. 69. 72 •
HEEMSKERK, Bat. 4rc. bi. I57. 222. 245.
250. noot a. 265. 278. 643. 646.
ANTONIDES ,gylroom bi. 92.
Bijbelvertaling, Dan. III: 8. Matth. VII:
23. Jo/inn. VII: 4. Hebr. VI: 6.
G. BRANDT, Hist. der Reformatie, Iiie D.
bi. 30. 31. 255. 274. 303.
KILIAAN op ,'t woord.
HOOFT, N. H. Ilde D. bi. IO28. 1034.1241.
,

Eigentlijk,

,Brieven, bi. 18.

Opdragt van Virgilius in onrijm
m b1.3.
Voorrede voor den Palamedes, bi. g. Befpiegelingen van Godt en Godtsdienst bi. 47 en 48.
COORNHERT Vertaling van Boëthius bi. 42.
van de afzonderlijke uitgaaf in klein 8vo.
en Iffe D. zijner Werken in fol. bi. 525 verf.
POOT , Berecht aan den Lezer, Ifte D. bi.
VIII en XXV van de 8vo. druk.
DE DECKER, Rijmoefeningen, Iile D. bi. 72.
VONDEL,

,

,

,

152.

,
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HEEMSKERK,

R. -4. bi. 26. 85. 1 47. 536.

Poëzij, bi. 574 in de noot.
Ge/Ch. van den huize van drrq-

VOLLENIIOVE,
VLAMING,

gon bi. 211.
,

Oneigentlijk.
Tfezentlijk.

rolkomefislijk.

KILIAAN op 't woord.
HEEMSKERK, B. d. bi. 636.
VONDEL , Befpiegel. bl. 29.

reg. 7. bi. 151.
reg. 27.
G. BRANDT, Voorrede voor Hoofa's Tacitus,
bl. 5 onderaan.
HEEMSKERK , B. 2. bl. 175.
ROTGANS, Poëzij, bi. 46.
HOOFT, Tacitus, bi. 351 onderaan.
HEEMSKERK. B. 4. bl. 19. 43. 60.
SMITS, Nagelaten Gedichten, bl. 26.
WESTERBAAN, Gedichten, Tide D. bl. 168.

Constthoonend juweel,de roo roofen vanSchiedam,
aanfrét de joncheijt,fpel van zinnen, b1.I2 en 31.
BRANDT, Bist. der Reform. Iife D. bi.
277•
IIIde D. bi. 940.

HUYGENS, Korenbloemen, Jfte D. bl. a80.

or-
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Gonstthoonerzd juweel, de Corenaren var Cat.
wijch, liefde moet blijcken, fpel van zinnen,
bl. 19.

Bijbcl"ertaling, ,lob XIII: 18. XXIII: 4.
XXXVII: 19' Pf L: 21. Yez. XLIV: 7.
Ezeck. XL: 43.
KILIAAN Op 't woord.
Onordentlijk.
Goedertiereaitlijk. G. BRANDT, Leven van de Ruiter, bl. 331.
Gezainentlijk. VLAMINGArcadia van Sannazarius, bl. 49, 53.
VONDEL, breeder inhoudt van Elektra, ach
-ter'íluk,b.5•
HUYGENS , Korenbloemen , I11e D. bi. 4 2 5DE DECKER, Ilde I). bi. 255.
WWiES'IERBAAN, Gedichten, lilde D. Voorrede, bi. 3.
G. BRANDT, Rist. der Reformatie, Ilte D.

bi

.

252.

Bijbelvertaling, Marc. IX: 25. `j'oiinn. XVIII:
12. Hand. III: 13. V: 16. XVI: 22. XXV:

17. P;zilipp.I:27.
KILIAAN op 't woord , die ook fanzentlick

heeft.
Verfcheidentlijk. VONDEL , Befpieg. bl. q.o. reg. 7.
Onder/cheidentlijk. Bijbelvertaling, Pf. XLVIII: i4.
Befc/aeidentlijk. Poor, Berecht aan den Lezer, Iile D. bl, LI.
Bijbel'ertaling, Jezaïas XXXiI: 4.
MOONEN, Herderszangen, bi. 43.
HOOGST.ttATEN , Poëzij, bl. 367.
HuYGENS , Korenbloemen, Ilte D. bl. 434..
KILIAAN op 't woord.
„Efentlijk.
Dezelfde.
Verbolgentlijk.
Verborgent lijk.Dezelfde.
Dezelfde.
Perholentlijk.
Dezelfde.
V rnepentlijk.
Wij weten wel, dat fommigen der opgenoemde Schrijvers,
ten dezen aanzien, niet altijd volkomen aan zici zelve ge lijk zijn; doch „ dit bewijst" (gelijk de Schrijver in een gelijk geval, bi. 72, zeer juist aanmerkt) „ dit bewijst alleen,
„ dat zij over dit fluk niet opzettelijk hadden nagedacht,
maar enkel door een donker gevoel van welluidendheid ge„ leid werden, 't welk uit zijnen aard niet altijd even Ilerk
„ kon fpreken , en kan derhalve geenszins ter ondermijning
van den grond onzer ilelling worden aangevoerd, vooral,
„ daar zich tegen één voorbeeld van weglating honderd an„ dere van invoeging opdoen." Zoo veel ten minfle blijkt
uit het boveniaande lijstje , dat de doorgaande fchrijfwijs der
beste Schrijvers vóór IIUYDECOPER's tijd zeer ftellig de inlas fching der t als wettig aanprijst. Ook ziet men uit dat lijstje
tevens, dat deze invoeging , wel verre van Bene onregelmatil
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tigheid te zijn, integendeel zeer regelmatiglijk gefchiedt , en
in alle die woorden plaats heeft, waar de uitgang lijk aan
een bijvoegelljk naamwoord gevoegd wordt, 't welk met des&
onzakelijken uitgang en eindigt.
Dit is derhalve een regel van de taal , dien wij niet zoo wil
kunnen affchafen ; een regel , die ook het fcherpzientl-lekurig
oog van den oplettenden TEN KATE niet fchijnt ontvlucht te
zijn, daar hij denzelven in zijne fpelling beftendig heeft in
acht genomen, even gelijk een VKRWER, en alle andere taalkundigen van dien ouden echten Hempel.
En naar den grond van dezen regel behoeven wij niet
lang te zoeken. Dezelve is gelegen in den aard dr op
elkander volgende klanken en de natuur van onze uitfpraak.
De uitgang lijk, namelijk, is kort, en wordt zoo zacht uit
dat dezelve ten naaste bij het geluid heeft vati-gefprokn,
lik. Wanneer nu deze uitgang gevoegd wordt achter den kor
uitgang en, zoo heeft men twee korte let--tenozaklij
tergrepen achter elkander , die dus met eene meer dan gewone fnelheid moeten worden uitgefproken. Dan zulk eene
fnelle uitfpraak laat hier de n , die voor de l komende zeer
firam van de tong wil, en deze letter niet voortdrijven, noch
overrollen kan , niet toe.
Ook wil in 't algemeen de n, in. de onzakelijke uitgangen
achter de zachte e komende , wanneer zij niet door een klinker ondervangen wordt, niet gemakkelijk yloeijen; waarorrt
wij Hollanders, die op rolling en liefelijke vloeijing van klank
zoo zeer gezet zijn, dezelve in dergelijke gevallen bij 't uit.
fpreken gemeenelijk achterlaten , gelijk in geven , mijmeren
enz. (*) waarvoor wij eigentlijk zeggen geve, mijmere, enz.
Is het nu, gelijk de oordeelkundige TEN ltATE aanmerkt (t),
„ de gemeenfte regel en gropdflag van de $uphonje, dien moet,, jelijken tongefprong te verbuigen naar 't gemak van do uit.
„ fpraak, als waaruit van zelfs welluidendheid en rolling ven
„ klank volgt," zoo- behoort men ter wegneming van -oen vermelden ongemakkelijken tongefprong in de woorden - waar,.
van wij handelen, één van beiden te doen., de n geheel weg
te laten, of een andere letter tusfchen de n en de 1 in te las..
fchen, die den overgang gemakkelijker maakt, of althans een
bevalliger en helderder afftoot-ing te weeg brengt; dat is, men
bel tort te fchrijven opelijk, eigelijk enz. of opent/ijk, eigent•
lijk enz. De eerfte fchriifwijs volgden de Schrijvers van de
i4de en I5de Eeuw; doch dezelve verfchilt al te veel van
onze tegenwoordige uitfpraak , om ons thans nog te voldoen (j.); weshalve wij verpligt zijn, om de laatste te kiezen,
Zie TRN KATE, Ife D. bi. 128. (t) Ilde D. bl. 28.
(4) Vergelijk 't geen wij te voren gezegd hebben wegens de fnel•
lere uitfpraak der Ouden. en de invoeging der d en op bL 254, 254.
()
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zen , en de fpelling te volgen van openlijk , eigenlijk enz. (*) ,
gelijk de Duitfchers ook gewoon zijn , die befiendig zeggen en
fchrijven o/catlic.'a, eigentlic,'z, w-/c°zztlich, ordentlich enz.
Voor orzderI'cheideietlfjk, befe,icirlentlijk, spe;%cieideratlijk,boe-

dertie;entlijk, fchrijven wij nogtans liever orsdesfcr'zeidelijk, be•fc,zeidclijk, aerfcheirlelijk, goedertierelijk, eensdeels, om dat
de as hier niet onmisbaar is , en men die woorden even zoo
wel van oraderfcáeid en' goedertier , als van ozde,fcheidcn en
goerlcrtic, ^esa , kan afleiden, (gelijk ere/lelijk van ernst, an-

diachtelijk van iwrzd^rc.'at) en anderdeels , wijl deze fpelling veel
gelchikter is voor die fuellere uitfpraak, die de langere voorden zoo zeer beminnen.
Van narrzel jk, waarvoor men , gelijk ieder weet , ook veelal
saament/ijk zegt en fchrijft, hebben wij Beene melding gemaakt , om dat de n in dat woord geheel overtollig is ,
en wij, na onderzoek, bevonden hebben, dat het grootlie
deel der beste Schrijvers vrij beftendig namelijk heeft gefchreven.
(*) Uit de opgaaf van deze redenen voor de inlasfching der t, bij het
aaneenkoppelen van den onzakelijken uitgang en en den uitgang lijk , ziet
men tevens , waarom die inlasfching niet te pas komt bij het famen-

voegen van den gemelden uitgang en en den uit ang loos in wezenloos , ordenloos enz. Dit loos toch i, lang , en geett door het vaste
rustpunt, dat liet aanbiedt, genoegzame gelegenheid aan den fpreker,
om de voorafgaande e zonder merkelijke hindernis uit te drukken.
Met den uitgang beid is de zaak eenigzins twijfelachtig, wijl dezelve,
blijkens het meervoud heden, zacht lang is , dat is, tusfchen lang en kort
in , en dus , achter den korten onzakelijken uitgang en gevoegd, ook
eenigermate de inlasfching der t zou noodig hebben , daar de h op de
as ook niet zoo gemakkelijk wil volgen. Dan onze beste Schrijvers (en
hoe uitnemend bev-stigt dit ons gezegde', fci reven ook meestal gelegentheid , ervarentheid enz. , ja TEN r APE geeft het zelfs als een
regel van welluidendheid up, om zoo t fchrijven, zie ,Ide D. bl. 28
en 8r. Wijl evenwel de Is eigentlijk geen medeklinker , maar Rechts
een zekere ophef en fchielijker uitblazmg van den adem is, en door
een kiesch (preker, waar de welluidendheid het v ^rdert, zeer zacht
en als onmerkbaar kan worden uitgefproken , althans veel gemakkelijker dan de 1 na de n wil vloeijen, achten wij het plaatfen der t

in foortgelijke woorden, daar dit toch geheel buiten gebruilt geraakt

às, onnoodig.

(Het veryQlg h%'iwa.)
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!lET PANORAMA, VERBEELDENDE DE STA~ LONDEN, GEMAAt.D
DOOR DEN HEERE PIERRE PREVO:;T, TE PAllqS,' SCIHUpERKVNSTIG ,fiESCHOUWD. Door A. FOR,KE SIMQ~SZ.

te .1mjlerdam.
Gemeen vcrwonderen paSt op dit Wonder niet;
De Kllnil:cnaar behoort te z\vijmen, als hij 't 7iiet.

In dezen, tot 011S oogmerk eell weinig vernndcl'dcn tlit
roep, met we!kcn de kracbtige Dichter CONSTANTJIN HUIJGEN5
onze Stad dl1lJle.rdant der2:elver befchouwers doet a:rn1preeken, zouden wij, door een' onbefchrijfbaarcn fehok bij het
bezichtigen van bet th:mds bier ter Stede weder geopend Fa110TIliJ1a getroffen. gaarne al dat gevoel bellooten hebbcn, 't
welk wij , met geene mogelijkheid, in woorden kunnel1 tlitdrukken; immers hoe meer wij de zo algemeene als bijzol1dere
fchoonbeeden van dit Portenttlm van Schilderkunst mct een
naarvorfchend oog bctrachteR, hOe meer het, als met cenc
zacht- verheven~e ftem) ons inwendig gchoor fcliijnt toe t~
'fiuister,en:
'\Vie fchrikIijkst van mij zwijgt. hecft allerbest gezegd.
Maar en de Kunst, en llet be1ang des voorwerps, dat de~
zelve ons hier voor oogen HeIt, en oIlze bereids tOt twee.
maa! toe aangewende poogingen, om de Kunstfiukkcn des
Heeren PREVOST, aan elk, die dezelven befchouwt, eenigzins
meer bijzonder in derze!ver kUllstwaarde te doen kennen ,
hebben ons oak 11U w(der overgehaald, om ten minil:en te
beproeven, in hoe verre wij onszelven in de llitdrukkiug van
011S gevoel voldoen in hoe vetre wij dat zelfde gevoel ,
door de aanwijzing v:m eenige bijzondere, het ongeoeffend
oog ontglippende fchoonheeden, in dit met de Natuur zelve
wedijvere11d Kunstgewrocht, konden doen opmerken.
Landgenooten, wie ge ook zijt, welker' omil:andigheedea
u met de Kunil:en in het a!gemeen nict bekend gemaakt heb·
ben, en die, aIleen door eene prijswaardige ni'euwsgierigheid
:langedreeven, deze eenvouwige Tent binl1entreedc, ten eil1de
alda'ar eene afoeeldillg, nabootfing, taferee! of fchil4erij dCl'
Stad Londen, wier gelijk in uitgebreidheid In geheel EuroPa
niet gevonden worde, te bezichtigen; meer dan gij verwagtvee! meer dan gij u met mogelijkheid kunt vooril:ellen, worde
u hier vertoond; gij verwagt ecne Afbee!ding VAn Londen t~
zien, en de Kunst verfchaf't ti hier' cene Geestverrukking , \"clk~
U op cen' afftand van 66 Duit!che lUijlen in eCll oogellblik vet~1ENG. 1805. No.8,
Aa
pllint~t
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plaatst ~ gij ziet de geheele grenzenloeze Stad zelve voor
u li gen.
De aandoening, welke dit \Vonderverfchijnfel terflond op
het gezicht aller aanfchonweren maakt, is onbefchrijfiijk; zij
is fierker dan die van den levendigflen droom, wijl 'er tevens
de zeckere bewustheid mede verbonden is , dat wij weaken ;
dat wij te Imfter•dam, in eene ronde Tent, op eene geringe
hoogte geplaatst, en naauwlijks 16 voeten van dezen onmeetelijken af?land verwijderd zijn; dat die Gebouwen, die Brug,
dat Water, die Lucht niet anders zijn dan een in 't rond ge 9panncn rent afhangend Doek , dat met eenige verwen bedekt
is ; en dat het verfle Gebergte aan den wegdeinzenden Horizon
ons even na is, als het dak der Glasblazerij , nevens het welke onze flandplaats gekozen is. Dit alles te farcen bedwelmt
liet verftand, verwart het oordeel, en wij fchrijven het ver lihijnfel terflond aan eene verkeerde oorzaak toe; denken
niet meer aan de geheel ongelijkfoortige denkbeelden van
doek, penccel of verwen ; maar houden ons enkel bezig met
dc befpiegeling van gebouwen, lucht, water en alle zulke
voorwerpen, welke geene de minfie gemeenfchap hebben niet
liet gene hier waarlijk ter befchouwinge voorhanden is. Ons
oordeel wordt door de Kunst misleid, onze aandacht van de
wezenlijk ons omringende voorwerpen afgerukt; of liever,
de Kunst tovert tusfchen het doek en liet oog een verfchijnfel , dat al wat zich achter hetzelve verbergt , niet alleen
voor ons oog bedekt, maar geheel uit onze gedachten doet
verdwijnen. — Wij misleiden elk oogenblik, dat wij in dit
Penori i; a doorbrengen, onszelven in zo groot eerie nitrate,
dat het ons moeielijk, wat zegge ik, geheel onmogelijhwordt,
ons de waare oorzaak dier begoocheling, naanilijk een rond gefpannen en befelrilderd doek , voor den geest te brengen.
]gin even gelijk men in de Stad Londen zelve, op die zelfde
ilandplaats geplaatst zijnde , moeite zonde hebben om zich
op tedringen dat men zich in een Panorama bevond , wijl
de Natuur zich daar geweldig tegen zonde verzetten; even
nloeielijk kan men zich in dit Panorama, waar de Kunst alleen het gebied voert, en alle onze gewailrwordingen en gevoel
in bedwang houdt, verbeelden, niet de Stad Londen zelve,
maar een geverwden linnen wand te zien ; wijl de Kunst hier
even geweldig dwingt, het onwaare voor waar te houden,
nis de Natuur , in het eerfle geval , zich tegen het voor
waar houden van onwaarheid verzet. — De Kunst liegt en
bedriegt dus hier in eene hooge nitrate , alhoewel zij met
recht edellogenachtig (*) en eerie eerlijke Bedriegder te noeInen zij. — Neen! deze gedachte is velsch. Immers de
Kunst belooft niet, dat ze den aanfcllouwer, in een oogeng

biik
(*) Spkndrde nmdax,
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blik tijds, op ZQ veele mijlen aftl:ands bij het oorfprongsbeeld
van die verfchijnfel voeren zal; maar zij belooft, het verfchijnfel, dat elk mensch met zich in zijn ver1l:and medevoert,
getrouwelijk na te boocfen. Dit doet ze; en het is buiten
l1eure fchuId, dat wij het verfchijnfe!, even als bij de AnafJlorphofis, met deszelfs oorfprongsbeeld verwarren.
Gevo.elt nu elk, die dit Tafereel het eerst voor oogen krijgt.
de ongewoone aandoening, die de worfl:elillg van natuur ell
kunst, waarheid en fchijn, zeekerheid en twijifel in het men·
hij, die met
fchelijk gemoed verwekt; de Kunstkenner _
geoeffende oogen dell trap van getrouwhcid van dit kUl1srverfchijnf1!l aan het natuurlijk verfchijnfel afmecr, en beid~ zeIt';;
in het gering£l:e punt met elkander vergelijkt. (*), ontfangt ~
door de krachtige aandoeningen, waarmede ae·afweezige,.
doch in zijue verbeelding opgewekte Naruur, en de tegcnwoordig zijnde Kuust, hem tevens in cen tijd1l:ip treffcn, een"
fchok, die nabij aan bedwelmiug komt; ell naar maace d~
Kllnstkenner meer in de geheimen der namtJr en der kunsr geoeffend is. naar die maate zal die aandvening ook zo veel te
Uerker ziju.
Wat nu deze :wndoening bij den Kunstkenner nog fierkcr
maakt j dan bij den gewoonen aanfchouwer, is voornaamlijk de
in een oogenhlik tevens op hem. werkende indruk van het geIllkkig gekozen frnndpunt, waardoor hem eensflags vier uit~
mllntend groote en te famen contrasteerende partijen ill. hl't
oog vallen; naamlijk, regt van vooren, in het hclderst licht ~
de prachtigc St. PotJllIS-/{erk; ter rechter zijde de kloelw
mrrsfa der lllUlIrwerken van de Glasblazerij, die zich geheel in.
de fChaduw bevinden; het daar tegen overgefielde helder voorkomen van het breede hoekgebouw der Albion-Squnre; voord>:
de helder verlicbte, en regen de, door de fchadllw van 'Cene
onweerswolk, verduisterde Rivier ficrk affieekende, prachtige
Brug; bij welk alles de onverbeeldlijk fchoon behandelo'!lucht en het breede voorbijfl:roomende water van den Thcems
derzelver verrukkende aandoeningen voegen; dodr al hetwelk:
de Kunstkenner tevens en ten fierkfien getroffen wordt.
Slaat Zijll opmerkend en doordringend oog voords de bij.
zondere masfas elk op zichzelve gade , dan houdt de onuitfpreekIijk fcboon behandelde lucht in de eerfl:e pIaats gehed
zjjne aandacht bezig, - de lucht, die in dit Tafereel de groo·
te ell eenige bron is, waaruit de verfcheidene nuances en toonen, die het gebeeI AZE5ezichi verlevendigell ,ontleel1d zljn. De
uit eel1e donderwolk, die een groot deeI der lucht geheel verduistert, voortfchietende blikrelllHrnaI doer den Kunstkenllcr
Yur(*) Ren zcer geacht Kunstkenner van dieD ftempel he~ft, tevens
met mij, de befchouwing van dit Kunst~ewro('ht gcnnoten, HI mij in
dE' kunstmaatige opmerl1.ing cn uitdrukking Vim Uesz.elfs bijzOlldcre
fchoonbeeden \vel willen behulpzaalll z·j:1.
A~2
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verbaasd flean over de floutheid eener Kunst, die dit heerlijk
Natuurverfchijnfel onderneemen durft daar te ftellen , en tevens de trapsgewijze onmerkbaar famenfineltende verminderin.
gen des toons van eene allengs, van affIand tot affland, opllelderende lucht , tot daar, waar ze geheel klaar begint te
worden, zodanig onderneemt uit te drukken , dat een onafgebroken famenhang en eenheid, even als in de Natuur zelve,
geene gaaping, geenen overgang, geenen fprong doet gewaar
-worden.
. Gaat hij daarop na , het verfchil van toon , dat dit verfchijnfel, op het licht, dat de onderfcheidene voorwerpen ontfangen, te weeg brengt; dan flijgt zijne verbaazing , bij het gevoel van het verfchil der uitwerking van het valsch licht des
biikfems, dat op de gebouwen, welke nog gedeeltelijk onder
1e wolkfchaduw der voorbijdrijvende donderwolk gelegen
riin , valt, bij dat van die gebouwen , welke onder de meer
opklaarende, en eindelijk onder de geheel heldere, lucht zich
bevinden ; en hij wordt door de groote afwisfeling van lichten, welke, van den voorgrond tot den Horizon, naar den aart
ci_r voorwerpen en afflanden, onophoudelijk veranderen, onwederflaanbaar getroffen. Hier komt nog bij, de onophoudelijke verfcheidenheid,breeking en bevallige mengeling van toon,
welken de onderfcheidene wolkfchaduwen op de Gebouwen
werpen , waardoor fonimige geheel in fchaduw, andere geheel
veriicht, door verfchillende weerkaatfingen van licht aangedaan worden ; al hetwelk , echter, tot één geheel famenvereenigd, zijne ingefpanne aandacht in onuitputtelijke befpiegelingen als bedelft.
Wendt hij van daar zijn oog op het water, dan doet deszelfs zachte kabbeling, te midden van den flroom; de meer
langs den oever; de kleinere flroompjens, die, val-,-derust
nffland tot affland , de kolking der Rivier op verfehillende
diepten voorflellen ; de aanfpoeling tegen de fleenen zuilen van
de fierlijke Brug; de fpiegeling der voorwerpen op de oppervlakte ; de doorfpoeltng en verfcheiden toon onder de boogen; in één woord, al wat een firoomend water eigen is, hier
het denkbeeld van verwen en doek, even alsof het niet beilond, ten eenen,aal verdwijnen.
Van daar het oog op de heen omringende gebouwen flaande,
rukt de waarheid der Natuur de opmerkzaamheid des Kunstkenners ook tot zich. Het heerlijk krachtig uitkomend muur.
werk der Glasfabriek met derzelver colosfaale fchoorfleenpijpen verwekt een grootsch gevoel van het reusachtig-verhevene
in zijnen geest ; daar de bevallig verlichte trotfche Iloofdkerk
een groot contrast van licht en bruin voor zijne aandacht brengt ;
terwijl het door een waterachtig zonlicht verhelderd gebouw
der zlbion-Square deze beide uiterfien aaneen verbindt, ex
tot een oogverrukkend geheel doet famenftnelten.
Weidt
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Weidt bet kunstoog langs den, door den rook van verre verwijolerde Fabrieken benevelden, gezichteinder, en de allengs zich
verliezende heldere vrolijke Gebergten , dan blijft het flaaren
•p het in verfcheidene punten verftandig waargenomen ver
dit uitgebreid verfchlet ; en , daalt het af-fchilvantoe
naar de meest nabij zijnde voorwerpen, dan vindt het nieuwe
fief tot bewondering , in de geestige , en met den aart, zeden en gewoonten der Natie overeenkomítige flofage, zo wel
van onderfcheidene groupen als enkele beeldjens , wier hou
uiterlijk aanzien, kleederdragt en werkzeamheeden ter--ding,
fond doen gewaarworden , dat men in eene der Steden van
liet Engelfche Rijk is overgebragt.
Voords is •de uitdrukking van elk voorwerp in het bijzon
Hout, Glas, Raamen, Stijlen, Lijsten, Men--der,Stn
fchen , Paarden, Wagens , Booten, Schuiten, Zeilen, alles
tot een zo hoogen trap van waarheid opgevoerd, dat men,
voor de thands aanmerkelijk verlaagde baluftrade ftaande , en
het oog in de rondte naar beneden, of op de Kaai, op de Brug,
op de Rivier, of op de binnenplaats der Glasblazerij werpen
zodanig een gevoel gewaar wordt, even alsof men van-de,
Bene groote hoogte zeer diep en verre in 't ronde zage.
Eindelijk , al het bijzonder vermelde in eens famen over
ziende, gevoelt men, dat de Kunst hier in de nabooting der
Natuur heur eigen wezen zodanig juist getroffen en daargefield hebbe, dat de befchouwer:de-Kunst en den Kunlienaar
geheel uit het oog verliest, terwijl hij opgetogen meent te
fiaaren op de wonderen der Natuur. Met eene geringe verandering, en eenigzins in een' anderen zin , beluit ik, derhalven,
iet de regels van MORATIUS:
-

Proximos illi tamer occupavit
Pistor hoisores (*).
,

Nevens haar echter eischt de groote Sc,1211d&E
D'edelflen eertrap.
C*) Lib. I. Od. 12.

BELANGRIJKE BIJZONDERHEDEN; RAAKENDE DE JOODEN
TE LIVORNO.

an de Jooden heeft de Stad Livorno den bloeienden (laat,
in welken zij zich bevindt , voor een groot gedeelte
dank te wijten. Uit een onvoorzigtigen Godsdienstijver ver
uit hun midden deeze-drevnSpajsPortugezn
hardnekkige lieden , die door geenerlei middel tot het omhelzen van den Christelijken Godsdienst zich lieten dwingen. De
Aa 3
ver-
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verthanuen Jooden voerden mei zich hunne fchattcn, hu;tne
handeibetrekkingen en hunne werkzaamheid, om als ter belooninge te dienen voor de landen, alwaar zij -berbèrgzaam zou
opgenomen. De Groothertogen van Toskanen, uit-denwor
het Huis van DE MEDICIS , ontvingen bene met opene armen ,
en weezen hun eene verblijfplaats aan te Livorno, 't welk in
Zijne opkomst was , overtuigd dat deeze 'Vreemdelingen de
beste hulpmiddelen bezaten, om den aanvapgenden. Koophandel der nieuwe Stad te doenbloeien. De vooruitziende daar
kunde deezer Printen hadt de voordeelen naauwkeurig berekend, welke Livorno hun 'zou kunnen aanbrengen, indien zij
daarvan het middelpunt des Koophandels van het Zuiden en
den Levant konden manken; liet zelfde vooruitzigt hadt hun betoogd, dat die gelukkige gevolgen _giet konden bereikt worden,
dan door eene Natie , die met alle de waerelddeelen in betrekking flondt. Zij berekenden , dat de Jooden zodanige
Kooplieden van hunnen Godsdienst ligtelijk in hunne belangen
zouden trekken , die de kusten der Middellandfche Zee bewoonden; met dat gevolg, dat zij in Toskanen al den Koop
zouden lokken, welken men, te gelijk met het Joo--handel
dendom, uit Spanje en Portugal hadt verdreeven. De Groothertogen bedroogen zich in hunne berekeningen niet, zoo
min als zedert de wijze Laridbéfluurders , die, uit dezelfde
beweegredenen, de Franfcbe Hervormden gunllig bejegenden ,
die met hunne kunflen en-nijverheid hun Vaderland verlieten.
De MEDICISSEN vergeiióegden zich niet met het bloot
verleenen van eene: wijkplaats aan de gebannen Jooden; zij
voegden 'er voorregien nevens , welke zij tot nog toe niet hadden genooten , e; die hun heden ten dage in.flegts zeer wei
Landen van Europa vergund worden. In zeaken , den-nige
Godsdienst betreffende , deedt die goedwilligheid zich even
zeer bemerken. Wanneer een Jood den. (Roomsch) Katholijken Godsdienst wil omhelzen, en hij, om onderrigt te bekomen , in het Klooster der Bekeerden wordt geplaatst, hebben
alle Jooden en hunne Rabbijnen het regt, veertig dagen lang,
hein zoo dikmaals als zij willen te gaan bezoeken , en alles in
't. werk te flellen, om hem tot zijn eerfle.Geloof. te doers terugkeeren. De Groothertog LEOroLD hieldt zich getrouw aan
deezen maatregel ; niet alleen bevestigde hij de aloude voor
maar hij vermeerderde dezelve; en de Jooden bevin--regtn,
den zich daadelijk in zulk eenen toefland, dat de Regeering
het niet zóude durven beflaan om hen te onderdrukken , zon
Stad Livorno, de fchoonfle paerei aan de kroon van-der
Toskanen, te bederven. Zoo vast hebben zij zich gevestigd,,
dat- de meeste hulzen binnen de Stad en de landerijen in den
omtrek hun toebehooren, en de overige ihwooners, die dezelve van hun huuren, voorzeker ujet in Ltaav zijn, zouden
om ze in te koopen.
Zos
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Zoo 1m ng de Jooden aan hun Geloof even hardnekkig zul

verkleefd 'blijven , als zij tot heden toe geweest zijn,-len
zullen hunne godsdienflige beginzeis tegen de vermnengin g
niet de Christenen zich immer verzetten. Ingevolge daarvan
heeft men allerwege , daar men hen heeft opgenomen , noodig gevonden , hun eene bijzondere wijk toe te wijzen; en
op veele plaatzen is men van de barbaarfche gewoonte , out
lien bij nacht op te fluiten, tot nog toe niet afgegaan. Ook
wierdt hun te Livorno een gedeelte der Stad aangeweezen ,
bevattende nagenoeg de helft der binnenruinxe, binnen de vestingwerken beflooten, Het gedeelte der Stad, welk zij bedaan ,
is in 't Zuiden , zeer vermaakelijk gelegen, en aan de bolwerken ftootende, van welke men het uitzigt heeft op de Zee,.
en op eene fchoone vlakte, tot aan Nlontenero firrekkende. Ilier
*oorsen ook de Turken, die Livorno bezoeken, en door de
Jooden in befcherming worden genomen. Doch de ruimte is
te bekrompen geworden; en, zich in de breedte niet verder
kunnende uitbreiden , zijn zij genoodzaakt geweest , in dc
hoogte de toevlugt te neemen : van hier dat de huizen ge
vijf of zes verdiepingen hoog zijn , waarin dikmaats-menlijk
huisgezinnen genoeg woonen om een Dorp te bevolken. Dec.
ze opeengepaktheid van menfchen in enge wooningen veroorzaakt in de Ghetto (het Joodenkwartier) te Livorno eene
verregaande morzigheid, die bijkans alle de wooningen der Jooden kenmerkt, en het onbegrijpelijk maakt, hoe deeze Natie in
weinig tijds zich vermenigvuldigt ,t en zij men op de gedagte
valle, dat zij nog denzelfden zegen geniet , die voormaals
in Egypte haar in getal gelijk Ezelde met liet zand der zee.
In 't algemeen valt het in Italic moeilijk, juiste kundig
te bezitten omtrent de bevolking der Steden. De onder-heid
berekeningen, welke men gemaakt heeft, om die-fcheidn
van Livorno te bepalen, ftrijden zodanig tegen elkander, dat
ik, ondanks een verblijf van verfchei.den jaaren en herhaalde
naafpooringen, hieromtrent niets ftelligs'zou durven opperen.
Maar nog meer verfchilt men omtrent het getal der
dan dat der overige bewooners van die Stad. Van den eenera
kant vergrooten de Christenen derzelver getal; en de jooden,
welke men daarna vraagt , verminderen hetzelve; indien de
eerften het 20 of 25,000 doen bedraagen, erkennen de laattien
niet meer dan 6 of 8,000. Doch de Christenen geeven aan
de vreemdelingen de oplosfing van deeze raadzelagtige tegen
dezelve toe te fchrijven aan de flnatkunde-firjdghe,o
der Jooden , die eerre nanuwkeurige opgave van hun getal
verbiedt. Maar voor zoo veel ik uit de beste getuigenisfen
en uit hetgeen ik van de joodfche Priesters zelve heb vernomen, met eenige zekerheid heb kunnen opmaaken , ben ik
„eregtigd , liet getal t'an hun , die binnen Livorno w onen,
Aai,
bp

jonden
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op bij de 10,000 te fiel!cn. Dat zeer aanzienlijk Genootfc!12p
maakt, door de voorrcgten, aan hetzelve toegefiaan , eene
foort van Gebied in een Gebied uit. De looden fiaan, onder
cenen Overheidsperfoon, die uit hUll midden wordt verkozenc~
ell die zitting en fJ:em in den Stadsraad heeft. De andere ge.
zagvoerders en de regtbanken bezitten over hen geen r~gtsge·
bied, dan in de regtsgefchillen, tusfchen hen en de Christenen omfJ:aande. Onder hen bezitten zij eenen afzonderlijken
Regeeringsform, welken zij, ten tijdc hunner opkomfie, zich
zelven gegeeven hebben, met toefremming van den Vorst, en
naar hunnen fJ:and berekend. Zie hierde hoofdtrekken dier
Confl:itutie.
Zij hebben een altijdduurend Lichaam vall Wethouderen,
befraande uit zestig Jeden, onder welke aile zes maandcll
Kandidaaten, ten getale van vier of zes. verkozcn worden.
Hunne naamen worden den Vorst aangeboden, die, in,hec
eer11:e geval, uit dezelve, twee, en in het hrtfie drie verkiest,
welke hij in den post van Mas[ari (*) beves'tigt. Zulke. Ma.fari zijn 'er altijd vijf; om de zes maanden treeden 'er lwee
of drie nit hunnen post ,om pIau'S Ie maaken vQor ui~uwge
kozenen.Wanneer 'cr onder de zestigen eene plaats opemr.air,
doetqat Genootfchap de aanvulling, door bij meerderheid v-an
ftemmen eene verkiezing te doen uit de voorwerpen, d9,~r
de Masfari hun nangeboden. De Rabbijnen kunnen daarql,ldel' behoorcn. niet in die hoedanigheid, maar enkel als burgers. Daarenboven hebbcn zjj geene raadpleegendc nem ,dim
in zaaken, den Godsdienst rankellde, en het vonnis komt van
de zijde del' Masfari. De magt van dit [Jag VQil Raad bepault
zich niet tot het doen van uitfpraak in de regtsgedingen, onder de Jooden ont11:aande, maar dezclve odfentook l.ijffiraffen ,
of verbanning buiten het Kapit:maat van Livorno. Hij doet
regtfpraak volgens de Toskaanfche Wetten ,behalven in God~
dienfrige gevallen, die door de Wetten van MaZES zijn bellist.
Van de leden deezes Genootfchaps is de Sekretaris of Kance·
liar del' Masfari de eenige, die befolding trekt.
De gemeente bezit vrij aanzienlijke eigendommen (fondi no:donoli), bellaande meestal in vaste goederen; door ljrfmaakingen aanmerkelijk venneerderd. Tel' gelegenheid van zekere
plegtigheden worden 'er in de Sijnagoge vrijwillige toelagen
geheven, die zomtijds over de honderd piasters opbrengen.
Het leveren van vleesch wordt bij opbieding verpagt. Het
voordeel, daar van komende, alsmede andere kleine belastin£,en, en de illkomfren del' gemeente, fiijven de kas del' Natie,
en helpen de algemeene uitgaven draagen. Vit deeze kas wordt
de
(*) MasJaro is een Itallaansch woord t zoo vee! beteekenende a1s
Intendant, zaakwaarneem«, hofmeestcr;, Faktaor.
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tie Sijnagoge onderhouden , en ontvangene hunne betaaling de
Sekretaris der 113astri, het hoofd der Rabbijnen en zijne hel
alsmede de vijf leermeesters van de arme kinderen der-pers,
Natie ; ook betaalt men hieruit den openbaaren Arts , den
heelmeester en den Apotheker, door hunnen eland verplig
om voor de armen te zorgen. No` dient deeze kas to onder
Zieken , Wc.iuwen en \Veezen: behoeftigen of-í;eunigva
zieklijken , ten getale van zeventig, tweemaal ter wecke een
getuigschrift van den Geneesheer inleverende, ten blijk van
1,onne behoeften dienende , ontvangen elk Bene toelage van
twee pond vleesch. Op foortgeiijk een getuigfchrift van behoeftigheid wordt hun inrgebjks een briefje gegeeven , waar
op zij melk kunnen haalen en zich banden ; en in 't algemeen
is men 'er op bedagt, om , volgens den geest des Mozaifchen
Godsdiensts , zoo veel goed te doen als mogelijk is.
De gemeente beftaat alleen uit 'Talmudisten ; hunne eerdienst is de luisterrijkfle , bij de Jooden in Europa bekend, en
hunne Sijnagoge wordt voor de iraaitle gehouden. Dezelve heeft
de gedaante van een langwerpig vierkant, aan drie zijden van
eene rije pilaaren omringd , waarop de getraliede gallerijen
rusten , voor de Vrouwen gefchikt. De vierde kant wordt
beflagen door Bene foort van groote Kas, met een gordijn
overdekt , waarin de Heilige Schriftuure wordt bewaard.
Tegenover deczen Tabernakel, omtrent het midden der Siinaoge , verheft zich een groot gefloelte , waarop de Leeraar
en de Zanger zich plaatzen. Bij wijze van verfierzelen zijn
de meuren met groote Hebreeuwfche Opfchriften bedekt. Het
buve::de gedeelte des Tempels en zelfs de benedenzijden
wor„en door een groot getal zilveren lampen verlicht, die
veel lichts verfpreiden , en aan de Sijna,;oge een zeer aangenaam aanzien geeve.. De verfcheidenhe'd van kleedij der
Jooden, in deezen Tempel verzameld, maakt eene zeer fraaie
vertoon ng; de Armeniërs, de MWIarokkaanen en de Oosterling
gen manken zich kennelijk door de fchoonheid en de wijdte
van hun gewant en Bene foort van tulband , en weaken eert
vrij zonderling kontrast uit filet de overige Jooden, Portugee;iihen en ltaliaanfchen, op liet Europisch gekleed.
Om de veertien dagen wordt 'er in deeze Sijnagoge in 't
Spaansch gepredikt; in oenige bijzondere Schoolen predikt
meel all_ weaken. In 't algemeen bedienen zich de Livorneefche Jvoden van liet Spaansch , in het onderwijs van hunne kinceren en de uitlegging van den Bijbel; zelfs zijn verfcheiden
ílnkken van hunnen Kerkdienst in die taal gefleld. In bijkans
alle huisgn- zinnen is die taal in doorgaand gebruik, en het ge
volk fpreekt dezelve, doch zeer verbasterd.
-ï„cen
Onder verfcheiden achtenswaardige hoedanigheden, om wel ke de Jooden te Livorno lof verdienen, zal ik met vermaak
gewag maahen vá.: de zor :, die zij voor de opvoeding en
het
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het onderwijs hunner kinderen draagen. AVcldaadibe inrigtingen zijn dienaangaande voor de armen gemaakt. Niets verzuimen gewoonlijk de vermogenden , om hunnen kinderen alles te
laaten leeren, 't geen het verfland kan vormen; in de keuze
van leermeesteren wordt op het verfchil van Godsdienst niet
gezien. Op de zedelijke opvoeding wordt insgelijks zeer
mauw acht gegeeven, en men mag voor Bene van Naare
fchoonfle vrugten houden de liefde en eensgezindheid, die
in de huisgezinnen plaats grijpen. De gehoorzaamheid der
kinderen omtrent hunne vaders en moeders kent geene paaien. Een jong meisje breekt , zonder daarover eenigzins te
klaagen, de nnauwlle verbintenis met Benen jongeling af,
om, op de begeerte haarer ouderen, hanre hand aan eenen
grijsaart te geeven. Hoewel deeze bevolene liefdebreuken
zeer menigvuldig zijn, is , egter, de huwelijksongetrouwheid zeer zeldzaam: te bezwaarlijker wordt dezelve, daarenboven, door de groote menigte volks, in enge wooningen
beflooten , en omdat zij niet kan begun$igd worden door
de Cavalieri ferventi, of Cicisbeo's; eene gewoonte, in Italie
zeer algemeen , doch welke de Jonden nooit hebben aan
-genom.
Een groot getal Jooden te Livorno legt zich op de Weetenfchappen toe ; en veelen heb ik 'er onder hen gekend, zelfs
onder de aanzienlijkfle Kooplieden, die geese andere uit
dan de verftandelijke vermaaken, najaagden. De-fpanig,
zulken, die zich niet den Koophandel niet bemoeien, beoe,`fenen vooral de Genees- en 1-Teelkunde; en veelen hebben
liet daarin zeer verre gebragt. Om Rabbijnen te worden,
wordt in de Jooden een zeer geoeffend verfland vereischt;
zij worden in bijzondere Stigtingen daartoe opgeleid , cn
kunnen niet dan door wanre verdienfte aanzien verwerven.
GI.AcoMo-NUNAS vAls, thans Opper-Rabbijn te Livorno, is
een man van zeer uitgebreide kunde en van veel aanziens.
Zijn Vader, NUNAS VALS, voor ruim veertig jasren overleeden , hadt zich met lof bekend gemaakt door Bene mc
genoegen geleezen worden. De-nigtefchr,dom
Rabbijn AZULAI, nog in leeven, is insgelijks bekend door
verfcheiden fraaie werken over den Godsdienst en de Zedekunde; en de groote Leeraar, de Rabbijn CASTELLI, voor
vijftien jaaren geflorven, is nog bij zijne landgenooten niet
vergeeten, welke hij, door zijne voortrefl lijke Leerredenen,
zoo dikmaals onderweezen en gefligt heeft. Eene vrij aan
Drukkerij is hij aanhoudendheid werkzaam, out-zienljk
fligtelijke boeken, in de Hebreeuwfche taal, te leveren, die
vervolgens door den Koophandel over de geheele Middel
worden (*). Veele geleerde Jooden-landfcheZvrpi
zen(* Veele ran hunne Werken worden ool; bij een Christen -Foekdrlkk-
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zenden uit Barbarije hunne fchriften na Livorno, om aldaar
gedrukt te worden ; en de geleerde Jooden in deeze Stad
worden eigenaartig door deezen geleerden handel aan 't werk
gehouden.
De opvoeding , welke de Livorneefche Jooden ontvangen , hunne veelvuldige reizen , hunne verbintenisfen met
allerlei volken , en de rijkdommen , welke zij bezitten , hebben
onder hen groote pracht doen ontflaan , welke zich van
die der overige inwooners alleen door haare innerlijke kost
-barheidn
luister onderfcheidt.
De Maskeraden ftaan hun vrij in hun Ghetto, geduurende
het Joodfche Karnaval , 't welk acht dagen duitrt, en met hult
jaar aanvangt. Alsdan geeven zij zeer vrolijke Balls , op welke zij hunne bekenden onder de Christenen nodigen, die 'er
te liever verfchijnen , omdat, . volgens een aloud gebruik,
waarvan ik de reden niet heb kunnen ontdekken, de Jooden
en Joodinnen , gehuwden en ongehuwden , onder elkander
alleen met hunne bloedverwanten mogen danzen , en zij ,
daarentegen, vrijheid hebben, in dit vermaak met de Christenen en vreemdelingen te deelen. Verfcheiden Balls, door
eenen der rijkfte Jcoden gegeeven, leverden mij het zeldzaam vertoon van meer dan vijftienhonderd menfchen, uit
alle oorden der waereld en uit alle natien bijeenverzameld, en
eeniglijk op vermaak bedagt. Bij de zeshonderd Joodeir
bevonden 'er zich, in alle de meest onderfcheidene kleedijen
van hunne bijzondere landen ; en ik ulond verbaasd over de
ontzettende menigte diamanten , waarmede zij verfierd waren. Een zeer kundige Jood verzekerde mij , dat de diamanten, met welke eene Joodin van zestien jaaren, daar tegenwoordig, was opgefchikt, ten minfle zestigduizend piasters
waardig waren; en deeze was nog op verre niet de kostbaarst
getooide. Ik geloof niet, dat men, zelfs aan het luisterrijkile
Hof van Europa, op eenen enkelen avond, zoo veele edelgeileenten kan aanfchóuwen, als ik op. dit Ball zag. Het_zelfde geldt omtrent de feestdagen in de Ca/inos, alwaar het,
voor het overige , eveneens als t'onzent toegaat. „ Mei„ fpreekt 'er," zeide een Jood tot mij, „ goed of kwaat
„ van zijnen naasten , en de jonge lieden lonken 'er elkan„ der toe."
Alle de fchatten van Livorno zijn in de handen der Jooden
verzameld. Hunne onderfcheidene betrekkingen, vooral met
Barbarije, hebben hun handelwegen bezorgd, voor hun alleen
genaakbaar. Bekend zijn de goederen, die zij derwaarts zenden ; en deeze beftaan meestal uit voortbrengzels van de
Noorddrukker , PALOItNI genaamd, en andere te Pifa, gedeeltelijk onder den
valfchen titel van Weenen, gedrukt. Bijkans alle deeze Werken zijn
nieuwe Vertaalingen van Schriftuurplaatzen, met Verklaaringen.
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Noordfche Fabrieken. Van de koopwaaren, welke zij vaas
daar terug ontvangen , zal ik ilegts Une noemen, te minder bekend, omdat zij alleen voor de Jooden dient; ik bedoel de
Talenlot (van 't enkelvoudige Taled), eene foort van lange linkken witte wollen ltoffe, met blaauwe randen. Wanneer de Jooden, vooral afzonderlijk, bidden , bedekken zij daarmede ge
hun hoofd , de fchouders , en hiaten ze over de-deltijk
handen en het vooríie gedeelte des lichaams nederhangen.
De meeste en fradiile Taledot worden te Tunis gemaakt, en
van Livorno na het Noorden, inzonderheid na Polen , verzon
Zij zijn van o oerf'cliciden fijnheid , en kosten van drie-den.
tot twaalf piasters.
Blijkbaar is het, uit dit kort berigt , dat Livorno te refit
het Paralijs der jooa'ei wordt genoemd; en liet verdient te
meer verwondering, dat zij , ten allen tijde , meer :Ian hunne
Christen - medeburgers , op het voorstaan van nieuwigheden
gefield geweest zijn. 't Geen ARCHENHOLZ verhaalt van het
verdrag, door' de Livorneefche Jooden, met den vermaarden
ALI -BEY geflooten, in de hoop van in Palestina te zullen wederkeeren , is • zoo als ik niet zekerheid weet , niets neer dan
eene valfche Anekdote ; intusfchen heeft zij althans haaren
grond in de verwagtingen, welke de Livorneelehe even min,
als de overige Jooden, uit de gedagten gefield hebben. Hunne
ijverige deeaeeming -i:n de jongfle Omwenteling in Toskanen
heeft daarenboven aan deeze Anekdote eerre zekere Innate van
waarfchijnelijkheid kunnen bijzetten , bekwaam om clle cneu
te misleiden, die niet genoegzaam onderrigt is omtrent deeze
Jooden en hunne betrekkingen tot de Christenen te Livorno,
de meesten van wei-ke , jaloers op derzelver rijkdommen,
hunne doodvijanden zijpi.

DE DICHTKUNST OF HET VERZENMAAKEN AFGEZWOOREN

Z

weinig was de geest van kunstverdtukkende Gcestdrij•
verij , in eeni ;e fireeken van Schotland, afgenomen, dat,
nu flegts dertig jaaren geleden, wlrsoN, de vernuftige Schrijver van een fchoon Dichtfluk, Clyde geheeten, tot Schoolmeester te Greenock aangefleld zijnde, bij liet aanvaarden van
dien post, Maatlijk en in gefchrifte moest arzwccrcn, de godboze en fchadelijke kunst van vevzens»aaken !
In No. ', zijn twee zinfoorende fouten ingelopen.

Meng. bi. 182.reg. t7. V.0 moet aldus gelezen worden:,, Hierdooronderfcheiden zig ook de beenderen en het vleesch, van liet hoorn," enz.
Meng. bl. •99 reg 6 -8 leeze men: „ Het Wijfje kan zich niet

„ in :e lugt opheffen, om het Mannetje
„ dc -" very •r fchuwt den grond."

te ontmoeten. De gevleugel-

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

BEDENKINGEN, OVER HET VRAAGSTUK, WIE HET
GELUKKIGST MOET GEREKEND WORDEN, DE
MAN VAN VERFIJND VERSTAND , OF DE
MAN VAN ONAANGEKWEEKTEN SMAAK.

(Naar liet Ëngelsch.)

M

et deeze Vraag voor oogen , valt ter hond zeer eigenaartig het bijbrengen ecner algenieene aanmerkinge over de verdeeling des Geluks, zo als hetzelve
vloeit door de onderfcheidene kanaalen der Zamenlecvinge , welke hier op nederkomt, dat de . onpartijdige
Natuur, met eene eenpaarige en niet onderfchcidende
hand , haare geluksgaven aan de Stervelingen uitgereikt
hebbe. De hoeveelheid van het bezit fchijnt geëvenredigd te zijn aan de vatbaarheid van den bezitter; en de
maat van perfoonlijk genot, hoe groot ook de vatbaar
daarvoor moge weezen, fchijnt in dezelfde evenre--heid
digheid te flaan. Uitgebreide middelen van voldoening
brengen met zich nieuwe en vermeerderde begeerten,
gevolgd door nieuwe en overvloediger fpringende bronnen van teonvredenheid en teleurf{elling. En daar het
Geluk enkel bij vergelijking beftaat, zal het evenwigt van begeerte en de middelen van voldoening,
't zij in de laagfle of hoogfle kringen, even zeer het
hoogfle toppunt van geluk uitmaaken. De invloed van
't geen men Rang noemt, is, derhalven , waarfchijnlijk, veel min aanleidelijk-tot Benige verfcheidenheid vary
perfoonlijk geluk , dan de zedelijke of natuurlijke omflandigheden deezes leevens, en misfchien dat verfchil
in de maate van befchaaving der zielsbekwaamheden,
waarover wij meer bepaald moeten fpreeken.
'Er doet zich eene niet geringe zwaarigheid op, om
tot een voldoend antwoord op de voorgeffelde Vraag
te komen, ontflaande uit de moeilijkheid, om, op eene
juiste wijze, de kragt v111 der mez fchen gewaarwo'rtlin-
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gen te bepaalen. De taal, deswegen gevoerd, is eeuw,
lijks een toereikend middel, om des Bene waare afbeel.
ding te geeven ; dewijl zomnmige menfchen , bij alle ge.
legenheden, luid fchreeuwen, en andere bedaard en ffilzwijgend zijn; oenigen hellen zeer tot vergrooting over,
anderen verminderen grootmoedig liet lijden , 't geent
zij draagen, en fmaaken alle de bedaardheid der Wijsbegeerte.

Neemen wij onze tocvlugt tot eene vergelijking va*
onze eigene gewaarwordingen, in dergelijke omftandiglieden, wij beroepen ons dan op een bepaalden tnaatífaf,
(lie, toegepast op anderen, van ons verfchillende in de
aankweel^ing en oorfpronglijke wijziging van hun verhand en aandoeningen, ons ontwijfelbaar op een dwaal
brengt.
-weg
In dit geval zullen wij, misfchien, het naast lomen
aan een voldoend befluit, door het vergelijken van onze eigene gewaarwordingen , niet met die van andere
men,cïien , in gelijkfoortige omftandigheden , maar met
zichzelven, op verfchillende tijdperken van ons beflaan,
en bij gevolge in onderfcheidene trappen van aankweeking
en verfijning; wanneer wij daar nevens voegen een onderzoek, in hoe verre het befluit, uit die vergelijking opgemaakt , onderfehraagd of verzwakt worde , uit het geci2
wij bij anderen waarneemen ; toeflaande, dat , 't geen wij
daaruit afleiden, op zichzelve eenigzins onvolkomen is.
Van de eerfte ontwikkelingen des Verftands , zijn de
vermaaken der Verbeelding , of van Smaak , zeer aanmerk
gedeelten in het zamenflel van ons Geluk. Muzijk-lijke
en Tekenkunst, Liedjes en Vertellingen, gefchikt naar
onze vatbaarheid, bepaalen, niet eenen veelvermogenden invloed, onze kindfche aandagt, en verwekken de
llerkfle aandoeningen van kinderlijk vermaak. Het Oor
alsdan nog niet gevormd, en de buitenfpoori;ffe-delis
vlagt der verbeelding aan den eenen kant, en elke kleizie woordfpeeling aan de andere zijde , elke nieuwigheid, met één woord, welke binnen ons kindsch bereik
komt, werkt, met volle kragt, op onze ziel, met geene kundigheden voorzien , en de aandoeningen , daar
veroorzaakt, worden niet verdrukt of verminderd-dor
door the wegneemende hand van het meer gerijpte oordeel. -- De Heer BURKE fchijnt eerie dergelijke over.
cuiging en fmert gevoeld te hebben, ten opzigte van de
eerdere vol. ening, welke .de onaangekweekte (maak

,der

EN EEN' ONAANGEKWEERTEN SMAAK.

3ó3

á er Vroege jeugd geniet uit de werken der verbeelding,
Vergeleeken met die van rijper jaaren. — „ In den mor„ genfond onzes leevens , " zo drukt hij zich uit,
„ wanneer de zintuigen onafgefeeten en teder zijn,
„ wanneer de geheele mensch in elk deel leeft, en de
„ glans der nieuwigheid zich verfpreidt op alle voor„ werpen rondsom ons , hoe leevendig zijn op dien
„ tijd onze aandoeningen ; maar tevens hoe verkeerd
„ en onnaauwkeurig oordeelen wij over alles! Ik wan„ hoop immer dezelfde maate van vermaak te zullen
„ ontvangen uit de heerlijkste Rukken van de grootste
„ vernuften, welke ik op dien tijd fmaakte uit Rukjes,
„ welke mijn oordeel tegenwoordig laf en fmaakloos
„ keurt (*)."
De Man van onaangekweekten Smaak blijft, geduurende zijn geheele leeven, bijkans in deezen gelukkigen
Raat der Kindschheid, ten opzigte van de voldoening,
welke hij ontvangt uit werken van Verbeelding. Men
neeme waar, het vermaak , 't welk in eene boerenhut
heerscht, wanneer de Marskramer zijn omfiag met elendige Prentverbeeldingen opent, waarin alles .zo jammerlijk is afgebeeld. Indien de uitwendige aanduiding der
gewaarwording het waare kenmerk zij van de inwendige
aandoening, voelt de Kunstkenner, een der Schilderen Meesterftukken van RAPHAëL ziende , geen zo Iterke
en onvermengde voldoening. Op dezelfde wijze geeft
een Straatliedje aan het ongeoefend Verfland een ver
geen de wijze en kundige Man van Smaak niet-mak,'t
erlangt uit de onfterflijke Werken van een SHAKESPEAR
en MILTON: de gewaarwordingen der eerstgemelden
zijn, onder het leezen, eenpaarig aangenaam; die der
laatstgenoemden zijn menigwerf onver-maaklijk , zelfs
finertvol , op de ontdekking van mishagen in de meest
aan volmaaktheid grenzende Werken.
Maar 'er is een ander beftanddeel in het uitmaaken
des Geluks , van eene veel grooter aangelegenheid dan
de geneugten van Smaak; ik bedoel de uitoefening van
gezellige aandoeningen. Voor dezelve is de vordering in
de leevenswijze , dat is in befchaafdheid , misfchien
niet veel gunftiger. 't Is waar, dat wij allengskens eene
grootere maate van kieschheid verkrijgen en fcherpheid

ran

(*) Bua z, on Subl, and Beaat. p. 35.
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van aandoening, en, overzulks, Gene grootere gefchikthcid, om deeze aan te wenden ; maar wij ontvangets
teffens cenc fcherpheid van oordeel, en wat ons voor
wordt , ingevolge hiervan -komtindezalvg
voorzigtig nagegaan en naauwkeurig afgewoogen. Dc
openhartige en niets kwaads vermoedende vertrouwlijkheid der jeugd maakt plaats voor dc omzigtige en agterdogtige berekeningen van een rijper oordeel. En ,
daar de verfchillcndhcden yan charadter algemeen en in
't oog loopende zijn, en de overeenkomften hoogst zeldzwam , loopt deeze alles wikkende en afweegende nafpcuring doorgaans neer uit op Gene ffijve beleefdheid
en pligtpleeging , dan op eerre hartlijke en vertrouwlijke
vriendfchap.
Nogthans , fchoon dit, zo als liet ons voorkomt,
eerre juiste opgave is van de omífandigheden , zo als de
i\Zaatfchappij thans over 't algemeen geftcld is , moet
men toellemmen , dat de denkbeeldige volmaaktheid van
nlaatfchappelijk geluk alleen moet gezogt worden bij
gcileltenisfen van die kiefche verfijning , welke van zich
verwijdert alle aannadering van die ruwere aandoeningen, welke in de wereld heerfclicn , en alleen leeft voor
de zuivere gevoelens van waardigheid, welvoeglijkheid
en deugd.
Maar, indien de vatbaarheid voor de hoogice maatti
van Geluk alleen den zodanigen toekomt, zal het dan
blijken, als wij liet Menschdom befchouwen, dat hetzelve deeze bezit? Of ílrekt zulks om dc aangeduide
aftrekking te billijken ? Raadpleegen wij de ondervinding, hoorenwij de uitgeboezemdeklaagtoonen van Dichters , Dichteresfen , van Zedefchrijvers over dit onder werp, wij zullen ons om het antwoord op deeze vraagen niet verlegen vinden. Zij hebben , als 't ware, de
kragt der woorden uitgeput, om de onheilen der fijsgevoeligheid uit te drukken , en te toonen , dat het
leed, op deeze wereld ondervonden , best gcfchilderd.
wordt door hun , die 't zelve op de trcílendite wijze
voelen. Buiten alle tegenfpraak zijn de rampen en wederwaardigheden , die den fcerveling op deeze wereld
omringen, treffen en drukken , veelvuldig en groot; en
de aandoenlijkheid , welke opgefcherpt is, door de befchaaving , tot de fpoedig Ile en flerkite gewaarwording, vindt neen maar al te gereed om 'er op te blij vei ftil taan, zelf bij voorraad, door nadenken, wan-
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fleer de afftand zomwijlen ftrekt om een vergrootenden
nevel over alle foortgelijke voorwerpen te verfj)reiden.
Dit , zo wel als de gereedheid der menfchen , om
over de rampen , welke hun treffen , in 't breede te
fpreel:en , fchijnt zeer te dienen tot eerie bewijsreden, om
ons af te mannen van eerie te groots verfijning onzes ver
onzer aandoeningen , vermids derzelvcr aan -iandse
noodwendig dient, om die gereedheid teíl'ens-l:weking
te doen aangrocijen , en bij veelen , uit dien hooide , Iirckt ,
om eene voor gclnks enot vatbaare gefleldheid tegen
te werken , ziclsongerustheden en kwellingen te ver
hun in den ffaat te dompelen , dat zij de-groten,
regels van pon" op zich toepasfen

Men zots de rupzen in 't gebooint ,
be hor fels, olie met angels kwelle,' ,
,a alles waar verdriet afkoosnt
Veel eer dan mijn beduchthedn tellen.
M11r wij willen hartlijk hoopen , dat deeze fonlbere
klaagers ons eer de taal van toevallige en door de ver-

beeldingskragt vergroote leevensongelegenheden heb -

ben doen hooren , dan eene fchilderij gegeeven van den
weezenlijken en doorgaanden Raat hunner zielen; daar
wij zo zeer weeten , dat de fchilderijen , door de Dichters opgehangen , dikwijls veel vergrootings ondergaan
en ve •re zijn van met den weezenlijken f{ aat overeen te
Hemmen. — Wij willen desgelijks hoopen , dat, waar
de afbeelding Bene treffende overeenkomst heeft met
hun daadlijk beftaan, de geaartheid en gefieltenis des
klaagers mag aangemerkt worden als eerie oorzaak van
de uitgeboezemde jammertoonen en akelige befchrijvin.
gen van den fiand der dingen en liet beloop der zaaken
op deeze wereld, misfchien onderfleund door bczwaarende omflandigheden , of onvoorziene slagen des tegenfpoeds : want in deeze omf'andigheden alleen kun
wij begrijpen , dat de aankweeking des Verflandl„-ne
en de verfijning van Smaak tot ongeluk han aanleidelijl:
weezen.
Want men nebbe te bedenken, dat dezelfde fcherpheid van Oor-deel en teergevoeligheid van Smaak , wel
uit de meerdere Befchaaving hervoortkomt , nood--ke
wendig in ziel, bevat eene even vaardige en gereede bevatting en gevoel van vermaakhijke zo wel als van 1nlert-B b 3
lij.
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lijke gewaarwordingen. Onver{chillighcid voor het Bene
gaat met onverfchillighcid voor het andere hand aan
hand. Maar zeker de toeftand der zodanigen is niet te benijden, wier bekwaamheden zo ftomp zijn, dat zij , door
allen wtsfèllot des lecvcns, om zo te i*preekgin, gecne
vreugde immer kenden, geen kommer immer voelden;
en ongetwijfeld geniet dc Man van een verfijnden Smaak
de uitgelcezene vermaaken der gezeliige zamenleeving,
wanneer decze hem ten deele vallen , op zere veel treffender wijze , dan het ruwe en onopgekweekte hind.
der Natuure. En de veelvuldige voorbeelden aan dat ge nor , welke wij aantreffen onder Dichters en Marmers
van Vernuft , niet ontleend uit hunne eigene berigten ,
(want de mcnfchen schijnen mini genegen om een verflag
van hunne aangenaame genietingen te geeven , dan de
wereld te onderhouden met de uitboe zemiuge:i van hun
onheilen) maar uit de verhaalen van anderen , firek--ie
ken ten vcrdcren bewijze , dat de klagte,1 deezer janmmerende Dichteren toegefchreeven moeten worden aan ver
zwaargeestig--drietgonblkvaerigof
heid, of aan hunne bijzondere geaartheid , verbitterd
door onbehaagelijke ontmoetingen op den weg des leevens. Mejuffrouw W. MONTAGUE Ichrijft vein haargin
bloedverwant FIELDING, „ dat seen r`lensch meer ge„ hots van liet leeven hadt dan hij , fchoon weinigen
„ minder reden daartoe hadden. Zijne gelukkige ge„ fleltenis (zelfs wanneer hij dezelve bedorven hadt)
„ deedt hem alle kwaaien vergeeten , als hij aan eerie
„ welvoorziene tafel zat, of bij zijn vies Champagne;
„ en ik hond mij verzekerd, dat hij meer gelukkige uurera
„ telde , dan eenig Vorst op den aardbodem." Zijne
aangeboorcne vrolijkheid deedt hem vreugd fcheppen
in 't onderhoud met zijne Keukenmeid , en verzelde herra
op dc bovenfre verdieping. — Men heeft iets dergelijks
waargenomen in RICJL\Rv STEELS en den flegten en ongeIukkigen SAVAGE ;enhet was waarfchijnlijkhurineícherpheidvan aandoeningen, verfijnd door aankweeking, aan
welke die lcevendige gewaarwordingen van geluk , zelfs
in zeer ongunfiige omflandighedcn, moeten toegeichree.
ven worden.
Over 't geheel is dus de blijkbaarheid , welke het
Nenschdom in dit geval ons verfchaft , niet zeer beil^a;,ba ar niet ziclÈzclvc ; 't geen ons ontwijfelbaar opleidt tot liet besluit, dat de verfijning des Verftands en
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eie aankweeking van Smaak op zichzelven niet zcer geSchikt zijn, om Geluk te wege te brengen , of Ongeluk
te baaren ; en liet is waarfchijnlijk, dat de aangeboorene
gelleltenisfe, de voorraad van dierlijke geesten, en lichaams czondheid , zeer veel toebrengen, om klagten
te doen gebooren worden , in fpijt van voordeelige om
-1landighe,
ook omgekeerd.
Konden wij den gloed der nieuwigheid, welke zich
verfpreidt over alle de voorwerpen, die ons omringen , als
in de jeugd doen voortduuren , het onaangekweekt Ver
zou dan , ongetwijfeld, het grootst genoegen fniaa--íland
ken; maar, dewijl gemeenzaamheid noodwendig op herhaalen volgt , en de bewondering afneemt , is alle redenkaveling, afgeleid uit onze voorige aangenaaine gewaar
niets anders dan onszelven met drogrede--wordinge,
nen 11rcclen.LENIGE PSYCHOLOGISCHE EN PHVSIOLOGISCHE VRAAGEN, BETREFFENDE DE GRENZEN VAN DEN ZEDELIJKEN EN ZINNELIJKEN STAAT VAN DEN
DIENSCII, TER BEANTWOORDING AAN DESKUNDIGEN VOORGEDRAGEN.
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elangrijk, ja ten uiterfien gewigtig, en voor den redelijken en befchaafden Mensch zelfs pligtmaatig,
komt ons het naauwkeurig onderzoek van ons eigen
wezen voor; wijl daardoor de Mensch eene, hein van cie
overige leevende fchcpfelen uitzonderende, en Godlijke
eigenfchap zijner denkende ziel laat blijken. Immers,
schoon ook alle de overige hoedanigheden en werkingen
derzclve aan eelle famenvloeijing van natuurkrachten ,
aan een werktuiglijk fpel zijner floffelijke organifatie,
znogten kunnen toegefchreeven worden; dan nog zon
deze Ci itifche eigenfchap, waardoor zij zichzelve onder
beoordeelt, op haarzelve blijven beftaan, en-zoektn
zelve den oorfprong van haar eigen wezen te vergeefs in
de ulof zoeken.
Geese hersfenfloffe, geene vochten, geene zenuwen,
geen zenuwgeest , noch wat 'er ook zinnelijks in den
Mensch voorhanden is , kan zijne eigen hoedanigheid
onderzoeken , of dezelve met andere flofelijke werktuigen vergelijken ; zo min als de beitel van scoPAS over
de fchoonhcid van deszelfs Apollo konde oordeelen. 'Er
Bb4.
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is dus zeeker iets in den 1\1ensch, dat slechts de zinne;lijke indrukken lijdelijk ontfsngt, naaar tevens betide/end,
Uit eis,cn 1'racht hlndcicnd, ciczcive hcíchotiwt en beoordeclt. j1 zelfs dc nearvor 'chende geest van fommige diepdenkende Íilaterial//st`en bewijst ons , in 't íijngcfponncn wedlel hunner gevolgtrekkingen, de valschliciA
hunner bef]uiten. Lone Plof, immers, die derwijze over
zichzclve deiiken kan, vcr,chilt niets van liet Idee, dat
wij van cenen , van de logge Rol' afgezonderden, geest
vormei ; en overal vinden wij de waarheid van het bekende JIens ecg stat molen , Een geest beweegt <.te f of, in
de gcheelc leevencie Natuur, maar inzonderheid in den
IMIcnsch, gekenmerkt.
Deze overheerlchcnde, deze beoordeelende, deze zichzelve van alle (toffe abfieaheeee,zde denkkracht is dat wezen, het welk wij de ziel noemen. Dit wezen is, op
zichzelve 11s iiitelligibel fiibj?raat be{'cl ouwd , zuiver zedelijk, en de bron onzer zedelijke handelingen ; maar in
deszelfs werking op liet lighaam, als dl'namifche of virtdale grond van deszelfs verrichtingen , waarvan de herslenen de uitvoercrs of fafzoren zijn , een voorwerp der
^atuurkuiide (*).
Dc benaainini intclligibel fiihjieaat geeft, niet omfchrijvin , zo voel te kennen , als eee i , dat ge,/chikt is on;
yes/1aandelijke indrsrkken te ontfnngen; en die van dmr;ni/che of virtuele grond wijst Bene kracht aan, waardoor
ztilk een wezen op de stol werken kan.
Mij zien inderdaad, dat de ziel op de flof werkt;
netar ook weerkeerig, dat zij door zinnelijke indrukken
aangedaan wordt en lijdt; zelfs dikwijls derwijze, dat
de zedelijkheid door de tiï?.wlrjk beid gewijzigd wordt, fomtijds met dezelve kampt, tot dat eerie der beide partijen de zege behoudt. 'De Reden, die even wonderbarlijke en onbegrijplijkc zielskracht, Ii hijnt de fcheidsvrouww en middelaarestc tusfchen den zedelijken en zin
te zijn , en bijna met het Ideaal der God--nelijkMsch
heid overeen te konten.
Maar ondanks dat deze Godlijke wachter altijd in
den \kaseb waake , en , als met de ziel cc,2 wezen zijli de , nooit van den Mensch , als zedelijk wezen bek houwd ,
a' ezonderd kunne worden, trefienwij fm tijds verlcihijn.fclen in den zinnelijken (laat des Menfchen aan , welken
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ons, deszelfs geheele afwezigheid bijna zouden doen ver
-Snoed.
Deze verfchijnfelen zijn het, waaruit de navolgende
\Vraagen ontflaan, waarover wij gaarne eenige opmerkingen of redeneeringen van zulken, die de Zielkundi tot
bet onderwerp hu.nner.geliefdite Studien maaken , in dit
1tlengelwerk zagen -medegedeeld.
Welk verband is 'er. toch tusfchen de Godlijke Re.
den en den geestigen damp van, eenig geftookt vocht,
dat in ítaat is , om , gelijk wij dagelijks kunnen opmerken , de diepzinnigst wijsgecrige redenwisfeling in eert
volílagen brabbeltaal te veranderen ?.
Welk verband• is 'er in dergelijke. dampen met den zedelijken (laat van den Mensch, daar echter derzelver
opflijging in de hersfenen vrolijkheid in. neerfagtigheid,
zorg in zorgeloosheid , gierigheid in mildheid , zacht
-moedighn
wreedheid kan veranderen?
Waar toch en hoe bevindt zich 'de verflandelijke ziel
in den droom , waarin zij Hechts gedeeltelijk van haar
aagz_ijn bewust is, gedeeltelijk de beelden waarneemt,
die. haar door de ontroerde hersfenen voorgefteld worden, — welken zij met Bene flaauwe bewustheid ziet,
zelfs fomtijds voor dezelven fchrikt, maar nooit bedordeele of onderzoekt ?. Is het vergelijken en beoordeelen
alleen in den waaken.den feat mooglijk?
Wat kan toch. de oorzaak zijn, dat, een gering deel
der hersfenen ontsteld zijnde ,'het oordeel half gekrenkt
woide., terwijl het:zig, voor. 't overige, in een volkomen Raat bevindt?
Wat is 'er te denken van de zedelijkheid dier ongeluk
geboorte af het ge--kigemnfchlj.wzs,dievan
bruik der Reden misfende, niet dan een dierlijk en groeijend leven leiden? Zijn de Zielen , voor deze lighaa.
men beftemd, niet in dezelven aanwezig geweest? Zo
ja! kan men neigingen tot goed of kwaad aan dezelven
ttrefthrijven?
Is het de goede gefleldheid des lighaams alleen , welke
de neigingen der ziele goed of kwaad-maakt?
Wij zien , 'dat. het ver{landelijk vermogen, van Benen
onmerkbaaren'aanvang, allengskens toeneemt, aanwast,
rijp wordt, langzaamerhand afneemt, en eindelijk, bij
voortduuring des levens, bijna geheel verdwijnt. Wij
ziek het den gang des ftoffelijken lighaams volgen. Het
i
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is op twee, drie. jaar, zeer gering; op veertig, vijftig
jaar , zeer sterk ; op tachtig, negentig jaar , zeer zwak.
--- Is dit verftandelijk, dit redeneerend vermogen in den
Mensch de zuivere reden, welke hem tot een zedelijk,
wezen maakt ? — Maar als zedelijk wezen heeft ins'"
roers de Mensch met de onveranderlijke wetten der Natuure niets gemeen? — Is dan een Kind van drie,, —is
oen kindsch Grijsaart van negentig jaaren, geen zede
wezen? Zal het eerfte het nog worden? — en is-lijk
het laatfie het reeds geweest? Worden 'er dan veertig
Af vijftig jaaren zinnelijken levens tot volmaaking van,
een zedelijk wezen vercischt; en zijn de Kinderen, did
vóór het derde of vierde jaar fterven , en echter met alle werktuigen tot het zinnelijk leven voorzien waren,
;eerie zedelijke wezens geweest? — Zijn zij zedelijke
wezens geweest; waarin beftond hunne zedelijkheid?
Wordt de zedelijkheid der daaden dour de zinnelijkbeid gewijzigd? Zo ja! wat wordt 'er dan van derzelver
'vrijheid? Zo neen! wat is 'er dan van die daaden te
houden , die derzelver oorfprong onmiddellijk uit het
humeur, dat door den invloed van de gefteldheid des
dampkrings gewijzigd wordt, ontleenen ?
Doch genoeg , en welligt reeds te veel ter beantwoording! — Veelc Vraagen van dien aart zijn 'er nog te
doen , waartoe de tegenwoordige twisten der Wijs
GALLSCHE Systema aanleiding kunnen-^ernovht
geéven. — De gedachten onzer diepdenkende Wijsgeer
reil over dezelven, of flechts enkele derzelven, te ver
zonde onzen Leezeren waarfchijnelijk niet on--iéemn,
aangenaam zijn; althands, hoedanig ook derzelver onder
ontdekt het naarvorfchend ver -zoekuitval,wg
een' flaauwen lichtffraal, welke ons het zedelijke-nuft
van liet zinnelijke in ons wezen meer naauwkeurig leert
onderfcheiden.

WAARNEEMINGEN , AANGAANDE HET NUT DER ZOUT ZUURE ROOK.INGEN, TOT VOORKOMING VAN BE$METTELIJK.E ZIEKTEN . Door Dr. MASiUS,

Hofinedicus te Schwerin.
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den langs den Trebel, eene kleine zeer vuile Rivier, een
ten uiterflen kwaadaartige befinettelijke "Typhus , die,
eenmaal in een huis gekomen , allen , die zich daar
binnen begaven, aantastte. Schoon gelukkig in het geneezen deezer ziekte , door een zeer fterk gebruik van Vitrioolzuur, beproefde ik zo ras doenlijk, wat de bederf=
weerende Zoutzuure Rookingen zouden vermogen. Zie
hier mijne proeven, benevens derzelver uitkomften.
z. In een ruim vertrek , in het welk drie Zieken lagen, had, niettegenflaande alle waarfchuwingen, dage4
•Iíjks Bene grootti verzameling vn inenfchen plaats. De
rottige uitwaasfemingen der Zieken waren zo geweldig, dat men dezelven bij het binnentreden reeds befpeurdc, en liet bij de bedden onmogelijk kon uithouden.
Ik liet hierom dagelijks, eerst, driemaal en vervolgens
tweemaal, zoutzuure rookingen in het werk Rellen, met
dit gevolg, dat , fchoon een der Lijders , die reeds op
Herven lag, fpoedig overleed, de beide andere, die insgelijks zeer gevaarlijk lagen, eerlang, in allen opzichte, eene merkelijke beterfchap ondervonden en voor
volgenden dag , na dat men-fpoedighrln.O
deeze rookingen had begonnen , befpeurde men reeds ,
in plaats van eene Hinkende , eerre aangenaame lucht.
Daar deeze Zieken, vóór dien tijd , reeds de befii^etting
aan verfclieiden andere hadden medegedeeld, wierd door
doezen maatregel de verdere befinetting in dit huis, niet
groot getal der waakers , en der verdere-tegnfladh
gaande en komende, oogenblikkelijk gefluit.
s. Geduurende het geweldigst der befinetting, wilde
ik deeze rookingen in het .;erk Hellen, bij een Lijder,
die door deeze verfchrikkei j'ke ziekte reeds op den oever des doods lag, doch bij wien men mij verhinderd
had, de rookingen tijdig in het werk te (tellen, tot dat
de blutsplekken, rottige neusbloedingen enz. den tegen fland der vooroordeelen overwonnen. Hier was ook ccn
geweldig rottige flank aanwezig , en de Lijder , aan
tuien niets meer te verrichten was , ffierf eerlang ;
terwijl vier perfoonen , die hem het naast waren , en die
hem i'coeds hadden opgepast , zeer duidelijk alle tekeneis
der gevatte befinetting toonden. Ik liet hierom niet
de rookingen aanhouden , en ondervond eerlang , tot
mijn groot genoegen , dat de beginnende ziekte hierdoor
bij die lieden wierd overwonnen, en zij ras wederom vol ko-
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komen gezond vvierden; terwijl ook hier de verdere
werking der bcfinetting volkomen ophield.
Niet iai.g daarna kwam ik in de gelegenheid, om insgelijks bet bclinettingweerend vermogen dcezer dampen
bij de Scharlakenicoorts te ondervinden; waarvan de bei
-de
volgende proeven kunnen getuigen.
i. Len Meisje bekwam die ziekte , in col zeer boo„en graad; terwijl haare Bloeder , benevens vier Zus
hadden ge -tersncDimd,otezk
alle bleeven ook vcríchoond ; terwijl ik da--Inid.Dcez
gelijks tweemaaien dense 5nol;in en, in het vertrek, in.
'.t werk liet Hellen.
2. Een jongeling- bekwam de Scharlal:enkoorts, cii
1ag in een klein laag vertrek, heeds niet z;jne drie Zus
ters in gezeikhap. 11Iet liet uitkomen van den uitílag
liet ik dagelijks tweemaal rooken, en alle die Meisjes
zijn gezond g'ebleeven.
Niet weinig wierd ik in mijne gunllige deinkbeelden,
betrekkelijk het nut deezer rookingen, verflcrkt, door
derzelver in 't werkflelling bij een zeer kwaadaartigen
Typhus in eene nabuurige herberg, alwaar ílecds veele
awienfchcn en vcrfcilciden waakers aanwezig waren. De
:rookingen bewerkten ooi, flier , dat niemand befinet
wierd.
-

4anmer 'iuig v-an de;a Redac. eur.
Dc veiligfte en gemakkelijkhte wijze , oen deeze rookingen in liet werk te ítellen, is de volgende. Doe int
een porceleinen theckommetje vier lood gemeen Keuken
giet daarbij drie lood goede zogenoemde ti itri--zout,en
oololie; roer het mengzel van tijd tot tijd, en zet het
nu eens hier en dan eens daar in het vertrek. Begint
de vitachtige bederftveerende damp eenigzins te hinde
plaats dan het kommetje een tijdlang elders, of-ren,
ender den fehoorf een. Is daarentegen de werking niet
voldoende, roer dan dc flof met een pijpíteel, en vlaak
ze warm. Wil de flof niet meer rooken, neem dan eetv
nieuw tnengzel. 1s eindelijk de hoeveelheid van 1}ollc
te klein, in een groot vertrek, vermeerder dan dezelve
of plaats '6'i meer dergelijke kommetjes.

DE HERKOMST DER STIERENGEVEGTEN IWSPANJE;
TOEGELICHT, EN EENE BREEDVOERIGE BE.
SCHRIJVING VAN DIT WOEST VERl\1AAK.

(Briefswijze door een Engelsch Heer aan
zifnen Friend medegedeeld.)
k kan niet nalaaten het Vaal' cene grove dwaaling te hou..
den, dat veele reizigers de Stierengevegten en dergelijke
;vermaaken in Spanje· aan· de Mooren toekennen ,en. 'cr
dcn naam aan geeven van barbaarfche overblijfzels hUll"
l1el: gewoonten. Het was niet dan lang naa de Chrlst~
Jijke Jaartelling, dat Gibraltar de eerUemaal venneesterd
werd door TARIK, denberuchten,aanvoerdel' del' Afritaanfthe Gelnkzoekel'en: maar deeze Stiel'engevegten
Imnnen tcrllg gebragt ,vorden tot veel vroeger tijdperk,
dan van 't welk wij thans de jaaren rckenen. Zij Zijll ~
derhalven, van een buitenlandfchen oorfprong; en hebbe men dien te zoeken in de vermeestering del' Romei2len, of in de navolging van hunne Europifthe nabuurcn.
Men kan niet lochenen, dat de Spanjaarden, to.t dee..
zen dag, veele overblijfzels van Mooffthe Zeden en GeWDGnten behouden hebben; en her zou misfchien hun
~ot cere fhekkcn, hadden zij 'er meer van behouden:
want, indien wij mogen oordeelen uitde overblijfzels,
welke de lJiooren agtergelaaten. hebben, bezaten zij
zeer goede begrippen van bOllwkunde, van akkerarbeid ,.
van waterwerken, en het aanleggen van gronden, welke, .in vroegeren tijde, de thans ruwe vIakten van G,"e1/ada in een volmaakten hof hervormden, allerfchoonst,
aangclegd: maar, te midden van al hunne heerlijkheicl
ell droomen van duurgekogt geluk, - te midden van de
vrolijk- cn wellnstighcden van een BOABDIL'S Regeering.,
hadden zij gecn Stierengevcgten. Hunnc vcrmaaknee{11ingen beUondcn in jaagen, zwaard-, Uok- en lansgcvogte,n, worUelen, enz. waarbij hun jalourfche aart zelden toeliet dat de Vrouwen tegenwoordig waren, wier
tegenwoordigheid als 't ware de ziel uitmaakt van de
Stierengevegten. Deeze komen ook niet in, :Us het on-·
~crwerp van de Spaanfthe Romanfchrijvers , die ons der
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De veelvuldige overblijfzels van Romeinfchen bettor.
trant in Spanje, -- de ronde en langwerpig ronde
gedaanten van plaatzen, opgerigt tot foortgelijke ver
alle de verdere bijzonderheden tot de.-tonige,m
zelve jehoorende , toonen ons op het overtuigendst,
dat deeze vermeesteraars van het Land, 't geen zij met
den naam van P.ravincia Cunicularis befiempelden, niet
alleen den roem hunner wapenen bij dit nieuwlings te
ondergebragte Volk ten toon Ipreidden, maar ook hunne
overwinningen vermaard maakten, door zegeboogen en
die openbaare vertooningen, welke zij in hun land ge.
*Jvoon waren.
Weinig Romein/the Schrijvers hebben gewaagd van de
Spelen, door dat Volk in de Amphitheaters gegeeven;
en de vroegfle jaarboeken der Kerke zijn opgevuld met
verhaalen van dc slachtoffers , die blootgefteld werden
aan den fmaad des ruwen gemeenen volks, alsmede aan
de befpringingen van Leeuwen en Tijgers; terwijl vrij.
beid en vergiffenis het loon waren van hunnen betoon.
den moed in het laatfte geval. • Dit was eene geliefde
ftrafoefening, hunne misdaadigers aangedaan; en zulks
(trekt ons tevens ten bewijze , dat deeze Meesters en
Beheerfchers der Wereld , zo vermaard van wegen hunne kunde , flegts weinig fchreeden zich van de bar.
baarschheid verwijderd hadden. De wijze Wetgeeving
veranderde vervolgens deeze gewoonte ; en de Kampvegters wierden tot dat werk gehuurd, of zij deedenzulks
vrijwillig ten moed- en kragt- betoon.
Wij behoeven dan alleen te weeten, hoe het bijkome,
dat Stieren uitgekoozen wierden als de voorwerpen van
dit plaggend en finertlijk vermaak. Dit valt gemak lijk te agterhaalen , wanneer wij in aanmerking neemen de moeilijkheid en kosten om Leeuwen en Tij.
gors leevende te krijgen , bovenal naa de vermeestering,
door de Mooren bevogten , wanneer de Spanjaarden een
gebrekkigen toegang hadden na de Afrfcaanfcheoevers , etn
daar zij zulke frerke en ligt aan 't woeden gebragte Bees.
ten in hun eigen land hadden, die bijkans in het bevegten een gelijk betoon van moed vorderden, fchoon niet
vergezeld van een gelijk gevaar.
In het ontvouwen van dit bedrijf, zal ik, tot onder.
rigting mijner Leezeren , zo uitvoerig als naauwkeurig
wezen. --- Voorheen traden de dapperíte 1-leiraan.
voerders der Lufstanifche benden in dit woedend ílrijd•
perk.
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perk. Naa het vermeesteren der Saraceenen, velden een
CONSALVO, een LARA de fpeer, en zwaaiden het zwaard
tegen den aangehitílen Stier. De belooning dier Helden
was de goedkeurende glimlach van hunne geliefde Schoone. In de Bogen dier Séhoonen was moedbetoon de
grootfie verdienf'e, en de fterkfle liefdeband werd ge.ftrengeld door het veragten van gevaar. Opgefchikt
,met den fjerp, geborduurd door hunne Zielsvoogdesfe,
fielden zij hunnen roem in het betoon van hunne gexneenzaamheid met tooneelen vol gevaars, en hoe verre
hun moed zich zou uitftrekken om voorwerpen van veel
grooter verdienflen te behaagen. Deeze geestdrift werd
door de Legerhoofden aangekweekt; zulks maakte huts
krijgshaftig , en wrogt mede om de logge lust- en werk
uit de legerplaatzen te verdrijven. --- Dan-losheid
.dit is het geval der hedendaagfche Strijderen niet. Die
vroegere betooninb van edelen moed is verdweenen.
Thans zijn het huurlingen , die dit bedrijf verrigten :
de trekken van hunnen moed zijn wreed , en van een
dierflagterlijken aart.
De dagen, tot de Stierengevegten uitgekoozen, zija
doorgaans Feestdagen van den eeneg of anderen Heilig,
waarmede der Spanjaarden Alminachen zijn opgevuld. In
groote Steden kan men driemaal ter week een Stierengevegt bijwoonen. De dag daartoe is niet bepaald, of dit
nieuws wordt met drift verfpreid , en vervult lieden van
allerlei rang met vreugde. Het aanflaande Stierengevegt
is de ftoffe van het algemeen onderhoud; elks gelaat
gloeit, op het hooren dier tijding; oud en jong, even
zeer verheugd , vervroegt het aanftaande vermaak,
Van alle kanten vloeit de menigte toe na de plaats
deezes bédrijfs;, noch affland, noch behoefte weder.
houden de liefhebbers; Mannen , Vrouwen , alles
ílreeft derwaards heenen. Radde het Beftuur der Steden Beene bepaaling op die Speelgevegten gemaakt, de
velden zouden onbebouwd en de wijnleezingen onvolbragt blijven.
De Stieren, beftemd om op dien dag dit vermaak te
verfchaffen , worden 's nagts , wanneer de ílraaten ledig zijn, in de Stad gebragt, voorgegaan door tamme
Osfen of Koeijen, die als geleiders dienen. Men fluit
ze op in hokken, zo eng, dat zij zich kunnen keerei#
,noch weiden, met den kop na het ttrijdperk gerigr. Zij
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worden hier aangehitst , en door allerlei kunstmiddeleft
woedend gemaakt.
Reeds is het Amphitheater opgevuld door de ontzet•
tend groote zamengevloeide volksmenigte , brandende
van ongeduld na het teken ten aanvang des gevegts.
1Vlisfchien is 'er geene vertooning ergens op aarde te
vinden, gelijk aan deeze van de opeengehoopte toekijkers, gekleed op het pragtigsten lustigst, die de trapswijze opgaande zitplaatzen vullen , en bij voorraad
reeds hunne uitgelaatene vreugd betoonen. IIet verrukte oog meet reeds de afílanden , en zoekt een ítandpunt om alles best en naauwkeurigst te kunnen aanfchouwen. De Mannen zijn gekleed in hunne kortgefneeden rokken, overlaaden met ontelbaare rijen knoopjes a lo majo, met hooggerande hoeden, of kleine fluweelen kappen; het hair is in een zijden netje opgebonden , en een zwart of rood manteltje hangt half over de
fchouder. — De Vrouwen , wier gewoone kleeding
zwart is, vertoonen zich, te dier gelegenheden , in de
affieekendlte kleuren; flodderen& afhangende linten vereieren het zwarte hair der Schoone; de kostbaarfle mantel hangt beneden den bekoorelijken middel, over een
kort gerimpeld keurs, 't welk de fchoonf e geftalte te
zien geeft, zonder de zieldoortintelende oogen en eene
houding te verbergen, welke verrukt. Kostbaare waaijers verwekken eene kunstkoude in den dampkring , eu
dienen teffens, om, met eene groote legereté de main,
haare vrienden , op een af Pand zittende , te groeten. —
Verfrisfende dranken en allerlei gebak worden haar voorgediend door de oppasfers ; briefjes vermelden de bijzonderheden van 't geen 'er vertoond zal worden ; en
de onderfcheidene foorten van linten, aan den kop des
Stiers vastgemaakt , duiden aan , deszelfs ras , afkomst, en de plaats, van waar hij komt. Eene vrolijke tentoonstelling van vlaggen heeft 'er plaats , en ,
als de Spanjaarden met eenig Volk in oorlog zijn, wordt
deszelfs vlag omgekeerd op cede zeer zigtbaare plaats
gehangen. Het gefchreeuw der menigte en dc opgaande
vuurpijlen kondigen het begin des Stierengevegts aan ,
't welk doorgaans 's middags omfireeks'vier uuren is. —
De feintrompet wordt geblaazen ; een bende Soldaaten ,
vergezeld van muzijk, treedt ter poorte in, en, cede
linie gevormd hebbende, doen zij het volk uit het ftrijdperk
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perk wijken. Ecn del'Zelveh wordt dan geplaatst in elke
del' klcinc wijkplaatzen , op kleine afftanden gemaakt in
de binncnf1:e palisfaden, el1 groot genoeg om den. itrij.
del' te bergen, voor wiens veiligheid zij verordend iijn.
Vcrvolgells verfchijllt de Gouverneur; deeze is ncvens
het Stadsbef1:uur gezeten, biikans reCht 'over de plaats ,
\vaar de Stiercn opgefio6ten zittch.. Twee Trompetters
Haan agter hun. Hct Feest gaat ondel'Itet opzigt del'
Overheid voort. Alles is in gereedheid. Vier Kampvegters, in verfchillende kleurell gcldccd, koillen te
paard in het Hrijdpcrk. Htf11lie beenen en dijell zijn met
dik le.der bekIced. Inhulll1e rethtethand voeren zij eeil
lange 1,tfls iUeteeti ijzerel1 ptint, ert met hunne {linker be",:
fiuuren zij hChel1dig hunne Paarden. V1'Olijk rijden zij
den kring rand, maaken hunne buiging voor den Gouverneur, Vaal' de Opzienders van het Feest, itlslUedc
voal' hunn:e bi.jzondere Bcfcherh1heeren.
Daal'op fchikken zij zich naar h unnen rang over het
eerne hok, waaruit men verwagt dat de Stier zitI ko·
men, doch aan de flinker zijde, dewiil het Beest, door
il1fI:illct , van. die zijde den aal1val doet. De trompet
wordt wedel' gef1:okcn; de fehuifdeur wordt geppend,
en onmiddelijk fpringt het bulkend Dier te voorfehijn,
waedend, raazcnd van hanger, en dol door tergingen.
De Stier valt op den toegerusten Ruiter aan, die met
zijn fpeer hem ter reehter of 11inkel' zijde van zijn Paard
afweert. De tweede Kampvcgter volgt daarap, lokt het
Dier ten ftrijd uit, en ontv·ttngt het op dezclfde wijze.
De grootfte kragt en behendigheid worden bctoond in
deeze herhaalde aanvallen; doeh het gebeurt menigm:ia.
len, dat de groote en wocdende fterkte van den geterg·
den Stier Ridder en Paard doet tlliinelen, en beiden op
den grand werpt; in w,elk geval zij beiden nid zelden
de wraak onclervinden van den Stier, die met zijne
hoorns op hun aanvalt en hUll verfcheurt, niettegenHaande de poogingen van andcren, om het Dier te" doeq
a{1aaten, of na ecne andere zijde te wenden. Dikwiils
hoort hij de hooms in de liehaanlell van Paard en Rui-:
ter, en werpt de verfeheurde leden in de hoogte, of
verfpreidt ze op het Itrijdveld. Dan te meehnaalen ontkomt de Rijcler dit onheil, door zich te verbergen in de
pal is faden, en hij helTat, wedel' te paard gefteegen,
den itrijd·. Her gebeurt niet zeldert, dat ~en Sder' Vel'';'
)-!ENG. 1805. NO.9.
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feheide Paarden doodt; doch deeze Dieren, bovenal in
4ndalufia, zijn zo edel van aart, dat zij, daar hunne
ingewanden als op den grond 4eepen , den Stier {laan ,
en door hun briefchen en hinniken' genoegen ícliijnen te
ichcppen in dien ftrijd, fchoon 'er niet toe opgebragt.
Betoonen zich de Paarden tegenítreevend, dan dekt de
Rijder dc oogen met een zakdoek, ten einde zij onbe^vust het gevaar te getnoete treden; dan zo groot is de
moed van dit edel Dier, dat zulks zeldzaam noodig is;
doch liet doet elk gevoelig mensch geweldig aan ; dat decze den mensch zo dienstbaare beesten gebezigd worden
tot zoowrecde bedrijven.
Naa dat, tooneelen van deezen aart , even fcliriklijk en
afzigtig, cenige keeren herhaald zijn, wordt de trompet anderwerf getloken; de Ruiters verlaaten het ftrijdperk. De ftrijders te voet komen te voorfchijn, lustig
opgekleed ; eik heeft een paar fpietzen in de handen.
D'let deeze porren zij het woedend Dier ten fIrxj,de; en
als het den kop nederwaardg' buigt , in eene., houding
om hun met de hoornen te verfcheuren , . fleeken zij
fpietzen, die met hoeken gebaard zijn, agter den nek
in, en ontwijken de hoorns, door ter zijde af te fpringen. Deeze Chulitos a pie zetten zich rondsom den
Stier, en brengen hem onophoudelijk ítéekén toe ; en
wanneer hij nabij de zitplaatzen komt , krijgt hij een
hagelbui van kleine fpietzen in het lijf; de boveneinden
derzelven 'zijn vercierd met papier van "allerlei kleuren;
men heeft 'er kleine vuurwerken aan gehegt, die, als het
lont tot zekere hoogte afgebrand is , . met veelè flagon
losbarften. De Stier ítaat nu in .eene " h'ouding , die
woede , met fchrik vermengd , zigtbaar aan den dag
legt. Zijne vlammende oogen zien den kring rond; hij
zoekt, als 't. ware , voorwerpen , om zi ne o itfloken
woede te koelen. Zij ontkomen hem. Het, ftrijdperk
weergalmt van zijn gebulk. Stroomen vuil fchuim loopen uit mond en neusgaten. Hij vroet den tiet bloed
geverfden grond om, en te vergeefs fchudt hii nek en
lijf , om zich van de pijn ;gendc fpietzen te ontdoen.
Wo2dende van pijn flreeft hij het llrij iperk rond, poogt
de affchu ingen te beklimmen , en zijne wraak op elk
hein ontmoetend voorwerp te koelen. Dikwijls trapt
hij den eenen of anderen bcftrijder op de hoornen te neemen; doch meestal ontwijken en ontkomen zij hem floor
hun.
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I:unne vlugheid, en de Stier heeft niets, dan dat hij een
brok van het roode kleed, waarmede men :hem getergd
en bedroogen heeft, wegvoert.
Ik zag eens een dier Stierbevegteren fterk nagezet door
een woedenden Stier, en oogfchijnlijk buiten de moge
om te kunnen ontkomen. Hij was gedrongen-lijkhed
tot aan de palisfaden te wijken, en deeze boden hem
geen fchuilplaats. Reeds Rondt het Dier gereed ons
hem te verfcheuren , en de verfchrikte aantchouwers
verbeeldden zich reeds dat hij den beftrijder op de hoornen nam.. :Dan de vlugge hampvegter zette onverfchrokken , en met de grootfie tegenwoordigheid van
geest ,zijnen voet voor op den kop van den Stier, en,
met éénen fprong , bevondt hij zich buiten gevaar ,
en, agter het woedend Beest te voorfchijn treedende ,
fcheen hij deszelfs vrugtlooze poogingen, om hem te.
wonden, .te belachen; hij danfte vrolijk heen, en kwant
onverzeerd weg. Naa deeze foute daad ging hij den
kring der toekijkeren rond ; de welvoldaane toekijkers
en zijne voorstanders gaven hem geld in de ruimte ,
ter belooning van zijn: moed en vlugheid. Voortijds
was het.: en geliefde bloem van den boezem eener
Scho.one , of .een lint., -'t geen den dapperen ftrijder
werd toegeworpen; èn hij rekende zich gelukkig, zulk
een eerprijs met leevensgevaar behaald te hebben.
Wanneer alle de middelen om het Dier te plaagen en
te tergen uitgeput zijn , wordt de trompet weder geblaazen, treéden de ltrijders te voet uit het ftrijdperk,
en een enkele vegter komt te voorfchijn. In zijne rechter hand heeft.. hij een tweefiiijdend geweer, op zijreis
flinker arm een rood. kleed. Naa zich voor de vergaderde menigte geboogen te hebben, tergt hij den Stier,
sloor deezen het roode kleed voor te houden, en , naa
verfcheide ontwijkingen van diens hoornen, maakt hij
zich gereed tot den laattien en meest bewonderden flag.
Hij plaatst zich in eene kloeke en volberaade houding
voor den Stier, en houdt zijn zwaard in een fchuinfchen
(land,, waartegen het woelend Dier met zulk eene woede inloopt , dat hetzelve tot den greep 'er indringe.
Nu bulkt de wankelende Stier , door doodlijke pijn
gemarteld; .f'troomen bloeds ƒtorten uit den mond en de
wonde neder ; zijne verwilderde oogen wijzen nit , in
welk een gemartelden fiaat hij zich bevindt. liet doodlijk flaal, bij het halsbeen iugedrèeven, heeft de ader
C c' z
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des leevens getroffen ; de verzwakte pooten weigeretï
hem langer te draagen ; waggelende hort hij op den
grond neder.
Onophoudelijk aangeheeven toejuichingen weergalmen
door den grooten kring der toekijkeren,, even als in ouden tijde, bij de Olympifche Spelen der Grieken, of der
Zwaardfchermeren bi' de Rorneinen. Het leevendigst en
sterkst muzijk verlief zich., doch wordt bijkans, ver
-dofr's.vlkuigtedbon.
Drie zamengekoppelde Muilezels , vercierd met wapperende linten, voeren het verminkt en bloedig o.verfchot
ten f'trijdperk uit , en de toebereidzels worden gemaakt
tot liet herhaalen van dezelfde'.vertooning. De eeuige
vcrfcheidenheid beftaat in de moedbetooningen :der Strijderen ei de woede valt den Stier. Tien of zestien. worden
'er dikwijls, op éénen dag, in dier voege van kant gei
holperi , en het vermaak fchijnt noch door de .eenzelvig
noch door de afzigtigheid der tooneelen te vervee--heid,
Jen. Veele Paarden komen 'er bij om , en veele Menf chen worden of gewond of verfcheurd. Roiirnr o was
de grootUe IYlktador (*), diende Spanjaards :immer in
dit vak hadden, en zijn leevenseinde,was deerlijk..: Het
vlecsch der kampgevogten hebbende Dieren- wordt te
koop geveild ; doch alleen door lieden van. gerneenert
doene gekogt.
Zomtijds wordt het tooneel,verlvisfeld,. door het Iaaten vegten van twee Paarden ; dit levert een: grootseh
gevegt op, 't geen, fchoon fchriklijk, iet edels en fiers
in zich heeft. Nu en dan wordt ten Beer, een Hert i
of eenig ander Dier, in het, ftrijdperk gelaaten, om,triet
de Honden te vegten. Ingevallc -een Stier de Bevegters
geen weerftand wil bieden , gelijk, eene enkele maal gebeurt, laat men de Honden op dit Dier los, 't welk dan
een volmaakt Hondengevegt oplevert:
De laatfie Stier wordt Lmbolado geheeten ;' een naam ,
daarvan ontleend, dat de hoorns van dit Dier nietthouten bekleedzels aan de toppen voorzien zijn. Her genicene volk treedt dan te voorfehijn, vat den Stier aan
hoornen en Haart, en mat hem door hunne menigte af.
Ilet vermaak eens Stierengevegts wordt menigmaal beflooten niet vuurwerken, en de tusfchentijd wordt niet
on--

(*) Het woord Matador betekent in de Spaamrche taal ei
Moordenaar of Doodf7ager.
-genlijk
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®Haartig aangevuld , daar alle de mannen met hunne
vuurflagen kletzen, 't geen een vuurgloed verwekt.
Een gedeelte van het geld , ter gelegenheid deezer
Feestvieringen ingezameld, komt aan het Hospitaal van
St. fan; het andere gedeelte ílrekt tot goedmaaking der
kosten. Het Amphitheater te Cadix is van hout, kan
tusichen de tien en twaalf duizend menfchen bevatten,
en behoort aan de Stad. Het wordt verhuurd aan een
Genootfchap , doch onder zeer veele en f'crenge bepaa,
lingen; 't geen egter niet belet, dat het Volk veel in de
kosten moet draagen. — De Stierengevegt- plaatzen te
Madrid, Seville en Grenada zijn van fleen, en Koning
Stichtingen. In de kleindere Steden ,. waar men-1,jke
geene eigenlijk daartoe :gebouwde Amphitheaters heeft,
bedient men zich van 'de Marktplaatzen ; doch alles is
in dezelve op een{veel kleinder fchaal ingerigt.
India enen 'uit • Zuid- 4nerica vertoonen dikwijls op
deeze Feesten hunne vlug- en behendigheid met een lederen riem , waarin zij den Stier weeten in te wikke
te krijgen ; waarop zij , door-lenopdrug
hunne afgerigtheid in dit werk , de poogingen van
het Dier, om zich van _ denzelven te ontflaan , veeeten
te verijdelen. Veele Cipfies vertoonen zich onder de
Strijderen te voet. Van tien tot zestig Dollars, naar de
ondcrfcheide bekwaamheden en verdienften, is hun loon
voor Benen naamiddag. Aan de zijde van het Amphitheater, 't welk de naamiddagzon befchijnt, is de prijs
liet halve van de andere. In onderfcheide Steden doen
zich verfchillendhedén- op; dan de hier gemelde zijn de
hoofdtrekken. (*)
Vreem(*) De kosten, , die een Stierengevegt op een enkelen dag
beloopen; en het Geld bij hetzelve ontvangen , zijn op onderfcheide plaatzen zeer verfchilleuej. Te Madrid kost een
gewoon Stierengevegt ten naasten bij 3700Guldens. De
Priesters, bij dit woest vermaak tegenwoordig, om des noods
liet Sacrament te bedienen, doen zulks voor niet. — Rijl:lijk worden die kosten betaald en ruim opgewoogen; zo dat
(ie overwinst ; die aan het Gasthuis komt , nog al iets
bedraagt,. De Heer TOWNSEND , die , in zijne zeer leezenswaardige Reis door Spanje, mede van het Stierengevegt eerre
befchrijving geeft , tekent op , dat men van het verhuuren
der Zitplaatzen, van de Lieden , die aan de toekijkers water
verkoopen , van achttien doode Stieren en zeventien Paar
, op den 3 van Hooimaand 1786 , ruim 7509-denhui
Guldens ontving. Zie het I D. 2 St. bi. 344.
,
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Vreemdelingen, gewoon befchaafde e vermaaken bij te
Woongin , komt het Stierengevegt woest voor. : Van wegen het aanhoudend r,evaar,, xaaraan de Rijders en dc
Paarden blootgefteld zijn, kar "n gevoelig hart 'er geen
genoegen in fcheppei . Zelfs in c.^.eze Eeuw vair verlichte
Wijsbegeerte fchijr.t'men hier blijde te z jn, de midde,
len te vermenigvuldigen, tot het om bals brengen zijner
Natuurgcnoo`en. Deeze gemeenzaamheid met bloedige
tooneelen verdonkert de trekken van het Volkscharacter :
greep 'er bij dit Volk eene Omwenteling plaats , deeze
zou m;sfchien nog bloediger zijn dan eenigelders. —
Het Spaan/the Rijksbefluiir heeft menigmaal gewenscht,
dit wreed gebruik af te fchafl'en (*); doch te vergeefs,
daar het zo algemeen in den fm.aak valt. Het is verb.aazend , dat de Spaasafchè Jufferfchap. zoveel, genoegen fchept in eene vertooning, zo eenpaarig wreed en
bloedig. Zo vatbaar, zo gevoelig voor alles, wat met
kieschheid in verband ifaat, zou men zich veelligt ver
dat die Sexe zodanige tooneelen zou fchu--beldn,
wen; dan zij woont dezelve bij, en betoont dus eene
flriidigheid zo groot , dat dezelve op te losten onder
de zeer moeilijke verfchijnzelen in de zedelijke wereld
behoort.
(*) Verfheide Pxtisfen hebben, zints lang ,. volfirekt ge-

wild , dat deeze barbaar`'che.. Schouwfpelen zouden worden
afgefehaft ; doch van tijd tot tijd, hebben de Spanjaards bij
uden om dezelve toe
het Room/the Hof ten flerkfien aangeho
te finan , en die vertoogen, tot nog toe, het dulden ten' gey

volge gehad.
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e beide vindingrijkfte Natiën der Oudheid , de
j^ C,ineezen en Egyptenaaren , zijn, reeds federt veeie Eeuwen, bedagt geweest, om de Natuur, in het
voortbrengen van eene haarer den Mensch hoogstnuttige
gaven, naamlijk het tot voedzel dienende Gevogelte,
te ondcrffeunen, en daardoor deszelfs getal op eene verbaazende wijze te doen aangroeijen; waardoor zij den
prijs

D
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prijs tot zulk een' aannierkelijken trap wisten te verminderen, dat ook de minstvermogende dit ligt en gezond
voedzel konde bekomen. vi 'hui, echter, heeft dit
alleen plaats met opzicht tot de Ecudvogels; wier getal
zij, op de navolgende wijze , tot eene aanmerkelijke
hoeveelheid weeten te doen aanwasfén. Zij hebben eene
fóort van rieten hutten, of kooijen , in welke zij. gevoeglijk
een aantal van 4000 Eenden kunnen voedep.:JJe eijeren ,
welken dit groot aantal vogelen dagelijks legt, worden
des Zomers in Buffelsvellen , of ook wel in Eendenmest,
welke eerie gróote hitte door broeijing te weeg brengt,
zo lang gelegd, als men vermoedt, en bij ondervinding
weet, dat tot het uitbroeden derzelven vereischt wordt.
Deze tijd verloopen zijnde , neemt men het eene ei na
het andere 'er weder uit , ílaat elk derzelvcn open , en
vindt ook in elk een vogel. Des Winters, echter , is deze warmte niet voldoende , maar moet door uiterlijke
warmte te hulp gekomen worden ; zij breiden derhalven
de mest op horden uit, leggen daar de eijeren op, en
'er weder een laag mest overheen; daar boven leggen ze
ftroo , of éenige andere ligtelijk te ontiteekcne toffe ,
welke zij aanfteeken , en dit vuur zo lang brandende
houden, tot dat ze eenig piepend geluid gewaar worden,
als wanneer ze terítond al het vuur wegdoen en de jonge
Eendjens, die zich uit de'eijeren pikken, in eene andere
kooi famenbrengen, waar ze door oude Eenden verder
gedekt en opgekweekt worden, tot dat hunne bekjens
genoegzáanme tevigheid verkreegen hebben, om alleen
hun voedzel: te zoeken,
Schoon, 'er nu ook fomtijds tnisfchien 2o,000 Eendens bij elkander zijn , hebben de vernuftige handelaars in dit gevogelte echter middelen weeten uit te
denken, om dezelven zeer onkostbaar te voeden ; wel
Rijst--kefparzmhidogtenubrid
landen niet weinig bevorderd wordt : zij werpen de
Eendenkiekens, naamlijk, des morgens een weinig gekookte rijst voor , leggen voords een van riet gevlochten plank tusfchen de eendenkooi en eenig rijstland ,
openen dan de kooi, wanneer ze met geheele hoopen,
en elkander verdringende, door den fmaak der gekookte rijst uitgelokt , op deze velden aanftormen , doch
geen fchade aan dezelven veroorzaaken, wijl ze, den
fmaak van de gekookte rijst gehad hebbende, de nog
groeijende rijst niet aanraaken, maar zich voords beCc4
zig
;

•
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deze velden -:^..
voor welken dienst de eigcn

.
voortaaamlijk
.,n' 't
denIi ideraars nog daarenb(„,^; r ige e1I^ci,tenis bIi à
Len. Des avonds worden ie. ,,, . _ het geluid van eene
trompet, of trom, weder :.- larf, ',00ijen gelokt.;
elke bende kent den l) . . . :era- i iani van de trom of
trompet '- .°s eik ^-:
en koppelt zich oogenbliklijk
2ver
de
bijeer
deigezegde plank ilaare kooi te
I",^;ui
ucreik
D,e
(*) MENur- .. Rift. de la Chine, Part 1. Liv. 3. Chap.
Deze 1 :ie eerfte Reiziger geweest, die van het kunst1 '-•edeit der Chineezen gewaagd heeft. Hein hebben Vader
-:r,Tint en anderen nage[:chreeven. LL ruw, in zijne. Ihijs;eeuige Be/piegelingen, Ifle D. bl. 255 , geLft echter dit zijn
berigt als zeer valsch op , in deze woorden : „ Onder„ tusfchen is het berigt dier Zendelingen zo onnaauwkeurig ,
dat men zich niet behoeft te°t\erwonderen, dat-wILLouGIIBY,
die ui c geene andere bronnen heeft kunnen fcheppen, daar„ van zo weinig voldoende'berigteh heeft gegeeven, In zijne
,, Historie • filer Vogelen. Eene. Memorie , door den IIeer
ECKERBERG, in 1754, uit 'China aan de Akademie van
„ Stokholm gezonden , vcrfchaft ons betere berigten daaroin; D trent. Vooreerst gebruiken de Chineezen geen mest ; zij
hebben houten kisten , die nergens in gelijken naar de
ovens , welke men thands op, zo veele .plàatfen in Egypte
„ ziet. I-Jet zijn vierkante donzen _ "of .bakken, omtrent een
„ voet hoog,, welken men op, Bene ijzeren plaat zet, daar het
„ fornuis onder is , hetwelk"zij roet 'half groen hout, dat
langzaam, brandt , verwarmen: Men 'fch kt de "eijeren op
„ een laag zand , 't welk op den bodem van de kist ligt,
waarvan Ieren de opening met matten bedekt. Zij , die ge,, legenheid hebben om MENDOZA zelven te leëzen , zullen
„ zien , met welk eene onagtfaamlheid „hij, dit gebruik , 't
welk hij uit zijne verbeelding, fchijnt befchreeven te hebbeu, had waargenomen..” .4l wat hier tgn,.uadeele van het
berigt van ME DOZA voorkomt, fehijnt ons toe ,Nan zeer weinig kracht te `zijn, tegen hetgeen hij over de broeijerij der
Chineezen gezegd heeft. Immers het Rijk -van China is derwijze uitgelirekt, dat het zeer mogelijk is, dat in de fireeken, waar MENDOZA zich heeft opgehouden, eene geheel andere wijze van broeijing in gebruik was, dan ir die, waarvan
de I-Ieer ECKERBERG gewaagt , die het ook alleen bij gdtucht in de Provintie, waar hij als Ambasfadeur' refideerde:,
mogelijk wel, alleen uit Canton , gemeld heeft, "alwaar het
in zijnen tijd, 1 754 , den Europeaanen alleen vergund was
zich te onthouden ; daar ondertusfehen de Vaders ' Misfionaii'fen geheel China doortrokken. Immers ook van NIEUWHOFF
in zijn C'ezant/cliap naar Ckina , bl. J56) weeten wij, dat het
,

.
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Y/oo ds de groote uIe ii L :: J^: ' tï`RI

rr:.,, '1w rl-ing bekomen, door I•xott-

•^: , tegen het verderf . ' ' ";laren; zij leggen ze ten diets
einde in zout , dat 4'?9"'r.%i taarde vermengd ,s; door
welk bijmengfel r „,1 is. rt;: . ^ , h zout derwijze vermeerderd wordt, dat het ;i I `
.;?s
n om d^gt de cijerfchaalen heen te dringen en ctu`";.,'^iI gc7zaalii te
doorzulten; wanneer ze, 4aar uit
R' Bene
zeer voedzaame en fmaakelijke fpijze
"? lekken , wier
gebruik zelfs door hunneArtfcn alto J z oc.:JI voorger -'
ïchreevelt wordt.
De Egyptenaars flrekten deze wijze van hu stbrocdi
van ouds reeds tot allerlei Poort van gevogelte uit , doe
bezigden die echter Voornaamlijk om Kiekens van IIoender-,
uitte broeden ; fclloon de aloude TgJptenaars zich echter,
ten dien einde , alleen van mest , en , dat inderdaad te
verwonderen is , niet van niet vuur warm l;eflookte
ovens, bediend hebben ; gelijk uit veele plaatíèn bij de
aloude Griekfche Schrijvers blijkt (. Zij hadden
waarfchijnelijk hunne wijze van broeden , door natuurlijke warmte , van de Struisvogels en Crocodillen at•oezien, wier lighaamen niet gevormd zijn om hunne eí^e ,
ren zelve te kunnen uitbloeden ; en werden tot die uit
als genoodzaakt , wijl hunne 1'orften, Groo--vindg
tell
,

,

berigtte van MENDOZA in het Landfchap nr» Jtrr;:; plaats heeft.
Wij vinden te minder onwaarfchijnlijkheid, of you komen vare
verdichting, in het verhaal van MENDOZA, omdat de broedinb
door mest meer met. ,de natuurlijke warmte overeenkomt, en
men, zo iets uitvindende, waarfchijnlijk eerder op de werking der natuur her oog gehad zal hebben , dan dat men
op eene door kunst nagebootste. natuur zoude geville)u zijn;
te meer nog, daar men deze broeding in liet voorwerp zelve,
iiaamlijk de Eend; voor oogen had. -- Zij , die ineenen , dat
men dit broeden van den Straiss oge1 en C'rocodil, v elke hunne eijeren in het heete.zand te broeden.Ieggen, zoude ontleend hebben, en daarom aan het door kunstvuur hectgemnaakte zand den vroegeren rang van uitvinding toecis ";en, dwanlen, naar mijnendunk, hier van het fpoor, daar de I;euif/ zelf
wel den weg tot.ktinftige broeding, door natuurlijke warmte,
maar niet door heetgemaakt zand, aanwijst.
(*) Men vindt, naamlijk, belangrijke aantekeningen dàar_
Amtrent bij ARISTOTELES , Eist. fVn . Lib. VI. Cap. 2. A\'rIeor,us, Bist. mi,*ab. co/felt. Cap. io4; en bij iLiNIu5, .11/si.
Nat. Lib. X. Cap. 54. FLAY . VOYISCU S in Saturn. Bij welken
,

,
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;en ·en Pricsters zich, hi}.!: V/'x)rkeu: , . ' voorn:tarnlijk
:uct Ganzenvleesch pbgtell':te voedef ;'1" "l"~ll( de

~nHandhol1diJlg en vermcerdering,

oak: van dit gcvo-

gehe, .JlOog-:>tlJoodzaaklijk maakte (*)"
,
:.,:Je broeding door middcl van Ovens f~hijht:bij die
iit':md' Yolken, welke, in vCl'fcheiN!l1e humjer gewoon'~:e"

j.,

;den, uitvindinrrcn .. cr. k~illften, zo vecl geIijk-

',;:~t de Chinc,'::cn hL>:'}~Il, .. eerst omtrcnd het 133:fie
•.;.:' 1)117"'-;- Jaal'wibvge in gebl'uik gekomen te zijli. Zij

, .....~dl

da;[,' ~'!':;:l;-op,de volgende wijze te werk: Men
(lle ,'::;:.f~'lS, van tigcheH!eengemet!eld, den een
'lovell dell .weler, ZQ dar ze twee verdiepingen uirmaaI,c!;; tlls[<,:hen Idde bat mcn eene ruimte ov.er, waarin
men de eijeren plaatst.
Mel1 legt omtrcnd zeven- of
:lchthondcrd eijeren in de onderite tusfchenruimte: vervolgcnds legt men de hrandlloffe, welke uit koe- ell bmed- mest, gcmengd met 1hoo, hclta:lt, in de ovens ~
en !tech dC:lClve des mOl'gens ten tien uuren :wn; herhaalcndc het :l:mbrengen van nieuwe vuurfl:offe weder des
n::tITIiddags tell drie en des avonds ten negen uuren; doch
m,sdal1 \'e,mccrdert mcn de bral1dftoffe met cen vierde ~
zo m:l we;!,clls de mcerdere koude van den naellt, :tls
omd;:t dezc laatst :J.angcul'ugte brul1dftoffetot 's andcrcll
d;1a~s 's morgens de ovens in eene gelijkm;:atigc w:mnte
moet ilouncn. Acht ad:terccllvolgcnde dagclJ houdt men
met dcze wijze van Huoken aan, ten einde van welkcn
tijd men het VImI' uitdoof't, en her gat van den ove11
met fhoo toef1opt; men Iaat de ovens dan wedel' acht
l1:tgcn zonder \'tillr en ongcopend berusten, waarna men
tie pijcren nit de onderlte tus[chenverdieping wegneemt,
om dezdvcn in de bo\'enfle te plaatzen, .welker opening
men wedel' zorgvllJdig met 111'00 fiuit; , dan Hookt men~
gcd!1l!rende twee dagen, "llur in de ondedle ovens,
hetgcen volfbat om de Kickells te Ilo~n uitkolllell.,
wdk~!l men dan in he:r begin met gccritenmeeL .voctt.
De ~f()(Jt!tC zorg bc1ta.at in het weI onderhouden van het
!iOllwt

Vllur

!'len nog eene merlnvaardige nitdr-ukKeizer IL\!)RU,;'mS over d.:ic.;.broeiierij aantreft.,
(!ie. in een Brief nan SERVLU.;uS, ~'Rtl eCBe rei'ze door
£g)'f>te gedaan te hebb::ll, zich dus uitdrul.:t: " Ik wensch
,. ,ien Eg)'f>tfluwren nids anders toc, dan, dat zij voortgn:iJt
h zich met hunne Kkkens te voeden, wclk'cn zij uitbroci'jen
" (lP t:c'ne wijze, die ik mij fchnnmeu zp~de te vcrtellel1~"
JlIl!t~t;,:('m31den .~utheur
kjiJ~ W;il

(") DlO;)C:'.L'S SlCULUS,

Lib. 1.
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vuur en in het voeden de: Kiekens geduurende de eer
dagen (*). Deze wijze van kiekenbroeden werd-fte
altbands weleer opgemerkt in de Stad 1lfahalezt , zijnde
de Hoofdftad van Garbia, een der twee Landfchappen,
die de Delta, of noordelijkfte punt van Egypte, uitla' ^ken, en heeft ook wi.arfchijnlijk op dezelfd
e vifze do(
geheel Egypte plaats , =r1„ ar over het geheel tv's m nlIen aio ovens in werï.ïr4b ijn ; waarvan f`Ra^, =-``gin
go,000 en andere 8o,000 Eijeren tet ns uirbr^ eddh.
Dit alles gaat nu, uit hoofde der n r ? t4tip, ing v
het klimaat in Egypte en in de zuidelijke d, n van Chtna, zonder oenige moeite of belemmering; doch merk
heeft ook deze foort van broeding in Europa nagevolgd.
Niet lang geleden was 'er nog te Parijs zodanig eene
Broeijerij in werking. Te Geneve was vóór de Revolutie insgelijks zulk Bene in (land, waarin veele Kalkoenen wierden uitgebroed; en te Frankfort aan den Main
heeft men almede dergelijke Fabriek tot uitbroeding van
Ganzen-eijeren in gebruik gebragt , die, zo wij vcrneemen, thands met voordeel wordt gedreeven. De Heer
DE REAUMUR heeft over de Kunstbroediírg een zeer leezenswaardig Werk, 't welk ook in onze taaie vertolkt
is, in twee Deelen , in het. licht gegeeven (t). Men
,

,

ziet

(*) Voyage du Sleur PAUL LucAS , fait en 1714, par ordrs
de LOUIS QUATORZE , dans la haute et baste Egypte. Schoon

deze Reis geen van de nieuwfte is, komt het ons echter voor,
dat de Befchrijving, welke de Autheur van de Kiekenbroeding
in Egypte geeft, gelijk ook de Afbeelding der Ovens, welke
men in zijn Werk vindt, alle kenmerken van echtheid draggen. — Volken; als de Egyptenaare:a en Chineezcn , veranderen hunne overoude gewoonten, geduurende Eeuwen lang,
niet zo aanmerkelijk , dat men op het naauwkenrig berige
van dezen Reiziger niet nog heden vrij wel zou kunnen afgaan. Met deze befchrijving flemmen ook , min of meer
breedvoerig, overeen die van THEVENOT, MMONCO:NYS, GRAN
GER , REAUMUR en SICARD; voegende de laatfile 'er nog bij ,
dat de Egyptenaaren de wijze van behandeling der uitgebroede Kiekens zeer geheim houden , zo zelfs , dat dit geheim
alleen in het Dorp Bermé, in de Delta, _o mijlen van Cairs
gelegen, best bekend zoude zijn.
(t) Traité fur la manlere de faire eclorre les Pan/ets &c. De
Nederduitfche vertaaling draagt den titel: Konst om tamme T'o'
gelen van allerhande foort in alle jaartijden uit te broeijen en
op te brengen, zo door 't midvel van .West als van 't gesv000s
Y,tur. 's Hage ,. 1751.
-
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ziet uit al de behoedzaamlieden , welken hij in die be-.
eendeling der in onze hlimaaten door kunst uitgebroede
Kiekens'voorf'chriji't, dat zijne vinding altbands op ver
na niet tot die vulkomenlleid gebrast was, om zich-re
veel algcmccn voordeel va n dezelve te beloven ; 't.
welk ook waarfchiinlijk de reden is , waarom alen die
broedui in het anders zeer i!1dllfrieilze J anAi'? lj,' niet
-

fierder voordgczet hee'_°. --- Intusícllen vervat dit
zarerk , lnzoln;lcrh;eld het Celle Deel, zo veel belang
voor de>., Natuuronderzoeker , dat wij niet kun--rijks
nen nalaat t ' hetzelve, bij deze gelegenheid, aan hun,
die eenij; bijzonder belang in dit vak der Natuurlijke
I:Iisto; ie Hellen , aan te bevoelen. -- 't Is opmerkelijk , dat , daar de ondervinding leert, dat 'er tot de
bi oedin der Kiekens 32 graadcn warmte vercischt
wordt, gelijk ook rr.nirnlun heeft, het pulst van bloed
echter op alle Thermosmeters op 30° geleld-warinte
wordt.
Len famenioop van onlilandigheden heeft ten gevelge gehad , dat men nu onlangs hier ter Stede op nieuw
ondertla.an heeft, de hunstbroeding der Eigeren ter hard
te neomen , en in dezelve alle die zwaar'hedccn en
h.n eijelij heden weg te nuclnen of te verhelpen, welke
de biuudink van den Meere i:raunMUI: zo omliaatig cii
ki stba ar gemaakt :nc'.Len, dat ze niet geen voordeel (d
algemeen nut te of derneemcn ware. i)e Fleer r.LIs
nl[O1iWEP , weleer tli7:?1 sk l ;7e1' en woonachtig geweest
zijnde te Rotterdt!'ïn, doch thands jedert celiige jaarel
-

,

den Tuin , genoemd

tJ`OO;?fr'ue',

c1 1 den i\liddenweg in de

.1'.,,uta'gie alhier, be . ulleilde, had eens t3evallig, oner zijne venhiiilieiide ic: to e , liet Werk van den Caii tinnik me Y:1ow , betiteld 1I"1ísJ cui e 1J'iageinaen

Ûe(1 i i _l?i dnoarCi? en de Cr'1í1irezen, 111 IO in ha1lnhen
ge reeg'en; wanneer hem hetgeen die Sclirij^•er, betrel'1'eiide liet uitbroeden van Lijeren , bij die Volken in
gebr uik , aantekent, zo belangrijk voorkwam, dat hij
ti'ervoi Gilds nog 'vecic andere Werken , waarin over
deze f{'ïlkle gehandeld five dt, ?net greetigheiui verzainei
de , en tell gebeden bondel nanteken'ntien Uit dezelven f`1ï11enf c'1.{L' ; edoch zonder vooralsnog eunige ei ntlijke I 7 roufneemingc'n van dien aart in he werk te
1Tcllen. Zekere v c-= ham zeer noodlottige gebeurtenis
was vervnii^ends oorzaak , dat hij deze zijne aanteke

-

ningen verloor , en tevens in zulk ecie ne^rilagiigh.eid
ge-
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gedompeld werd , dat hens alle lust tot cenigerhande
bezigheid ten eenctnaal verging. Deze zijn beklaaglijke
toelrand gaf aan zijne onlangs overledene Zuster, niet
welke hij te f amen woonde, aanleiding , om hem , tot
aftrekking van denkbeelden, weder aan zijn voorig zo
geliefd onderwerp , de Egyptifclle Eijerbroeding , te
herinneren , en hem tevens aan te moedigen, om daar
wijl de gelegenh iJJ hunner Huizing daartoe-omtren,
niet ongefchikt fcheen , oenige Proeven te bewerk(tell igen , ten einde zich in die bezigheden eenige afleiding,
vermaak en uitfpanning te verf'chalfen. 1E , Stal , wel
Tuin , dien zij bewoonden , behoort, fchcen-ketodn
de gefchiktfte plaats , om oenige inrigtingen tot het:
voorgenomen oogmerk te doen manken , welke dart
ook welhaast, op kosten van zijne Zuster, aldaar ver
werden.
-vardig
,

(De Befèhrijving en Afbeelding van het een en ander verwagte de Leezer in het volgende Stuk.)

IETS OVER DE VERHANDELING VAN DEN. IIOOGLEERAAR
M. SIEGENBEEIC OVER DE WELLUIDENDHEID DER
NEDERDUITSCIIE TAAL.

(Vervolg van bl. 348.)

komen wij tot het artikel van cm mij .entu•a , cm
Nuuwentwil
enz., waarvoor de fIoogleeraar, insgelijks op

het gezag Van IIUYDECOPER, de t overtollig keurt.
De redenen , die HUYDECOPER voor dit zijn gevoelen bijbrengt, zijn nog veel zwakker, dan die hij voor zijne zoo
xanf'toads wederlegde helling heeft bijgebragt (*).
Ilet eenige bewijs, dat hij aanvoert, bellaat in eenige wei
voorbeelden van het weglaten der t in gemelde wnor--nige
den; van welke voorbeelden er twee ontleend zijn uit latere
Schrijvers, die geen beflisfend gezag hebben, en de overige
uit yILLERAMUS , MELIS STOKE , en dergelijke overoude Schrijvers , bij welke men de cl en t van welluidendheid , uit hooide
van de toenmalige veel fneller en onbepaalder uitfpraak, bij
nimmer zal aantreffen.
-kans
Onze tegenwoordige uitfprank , daarentegen , die , bij meerdere bedaardheid , duidelijkheid en nadruk, deze letters tot hare
on(*) Zie proeve van Taat- en Dichtkusde, I!de Dó1, 34f.
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onderf}euning in zeer vele gevallen zoo onbetwi: tbaar noocii
heeft, verklaart zich zoo flellig en zoo algemeen voor de invoeging der t in de aangeduide woorden, dat hij, die onder
be':chaafde lieden deze letter wegliet, en om mijnen wil, of an
uwen wil zeide , wanneer hij deze uitdrukking als een bij
gebruiken wilde, of niet volkomen ver.-word(avebilt)
(laan , of voor een vreemdeling aangezien , of als een wijshoofd uitgelachen zon worden.
En niet minder beflisfend ten voordeele van de fpelling om
inijnentwil is de fchrijfwijs van de meeste en beste Schrijvers.
Wij ten minf'te , die door IIUYDECOPERS aanmerking reeds

IRng geleden ter dezen aanzien opmerkzaam gemaakt waren,
kunnen ons n _t herinneren bij eenig Schrijver uit onze gulden eeuw int. er een enkel voorbeeld van cie fchrijfwijs om
mijnen wil te hebben aangetroffen, behalve alleen die twee bij
JEREMIAS DE DECKER (Rijmoe,ieninaen , I11e D. bl. 231.) , die ook

aangehaald zijn door den geleerden IHINLOPEN in het Ifle.Deel
van de lherken der 1Waatfchappij van Neder?andfclie Letterkunde
te Leijden , bl. 122 , en nol een derde bij dien zelfden Schrijver t. a. pl. bI. 58, doch waartegen wij de navolgende voor
om mijner. wil enz. kunnen over--beldnvafchrijws
ilellen.
Om tnijnentsvil.
VLAMING, Arcadia v. Sann. bl. 19.
Hoor'r, Gravida, bl. 36. reg. 9.
VONDEL, Gijsbr. v.
enzfl. bl. 37. Oriel.
Ileldinnebrieven , bi. 12. 2 maal. L rbi
lies in onrijm, bl. 5 39•
,

Constthoonende juweel, • Roo roofen van Schiedain, Spel van zinnen ,bi. 12. onderaan.

Gedichten, Ilde D. bl. 366.
G. BRANDT , Poëzij , IIde D. Opdaagt,
bl. 7.
DE DECKER , Rijnioef. IIde D. bl. t2^
en e67.
\VrsT<rJAAN, Ockenbtirgk, bl. 87.
ROTGANS,.Poëzij, bl. 146.
VONDEL, Maeglidebrievcn, bl. so. Gijsbr.
v. 4errft. bl. 13. Ovid. Herscheppingen,
bl. 208.
FiooF,r, G •anida, bl. 42. reg. 7.
Itoovv , N. H. Ilde D. bl. 993.
WESTERBAAN,

Om uwentwil.

Om zzjnentwil.

HEEMSEERI:, B. A. bl. 358.

Om harentwil.
Din onzertn'il.
Om buns,entail.

ViOvCEL, Gif sbr. Y. ffen ff. bl. 4.4.
WEsrEtzBA_.N, Gedic'?ten, Ilde I). hI. 266.
AVESrERBAAN , Gediic ^t-?oo , Ilde D. bi. 3^ }.
J. DE LECKER,

Rijfiioc,%

lfte D. hl. 307.

VoxuEL, Gijshr. Y. demft. bl. IS.
W27ir-
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'Vnarbij men nog voegen kan de voorbeeldeu door llI"LOt. :1. pl. bijgebragt .
.V oorrs vinde men ook bef1endig 01" 1Ilijnentwi! en,z. :,:efchreven in onze jJijbelJ'~rtn!i/1g, gclijk cen ieder zien knn.
die de plaat[en ~ te veel om op te Iloemen, bij Tr,O~a'llUS wil

PEN

naf1a~lJ.

Oak is deze fpeIIing met een I., of[choon door HUYDECOafgekeurd, niet te min bij de"latere Schrijvers, even :-lIs
bij de vroegere, befiendig in gebruik gebleven, terwijl de
fpellin~ zonder t" die,HuYJ)ECOI'ER aunprees, ondanksal den
eerbied voor het gezag van gcmelden Ta'1lkenner, dool"niem~nd 'bi-jIllI, ten milllle door geen Sclip''I,'cr va:l ecnigen
naaln, buiten den IIoog-kernaf, z0t? yeeiJwij weten. [Sevolgd is. Ja HUYDECOPER zelve fchijnt, eeaigzill.'h-l,iuiverig
geweest te zijn, am deze fpelling te gcbri!ik::n. Nietecll
enkel voorbeeld ten minfic van de tilcl wijs om l1.'i;":;C'n wit is
ODS, na veel zoe!(ens, in zijne Werken ondcr het oog gcl;omen. Vttn de ipelwijs om miinentwiJintegendeeI troffen wij
eell :voorbeelda:afi;1n, zijrie imbcrijmde vertalillg de,. Heke!dichten van llortitius, );J. 23. En WAGf.0iAA!t, die anders in zijne fpelling zich meestal l1ip(elijk hOlltit 'aan de regelcll, door
KUYDECOPER opgegeven, f'chtijft insgelijks ommijnenNi!,
niet om mijuen wit. Om. zijneHtwille, vanden wij althal's in'
zijne Faderll1l1dfclze Histort'~,
D:'Dl. ,!l80.
, IHa~r \Vat doet tach, z~l mea misfch ien met YUYDECOi'LP,
nagen, wat doet wcJ1 hier de t? (*) \Vii antwoorden: zi,i
diem vooreers~ .. ter!'-bevorderil1g .. der, welluideildhcid, w:mr
zij verfirekt OilS bij den overgang van de trOP de 11' als 't IVare' tot eca bmg'getje, v~rbindt op eene zeer bevaUfge wijz;!
het bjjvo~ge1ijke woordaan" het .. ~_eInlalldige wi!, ell geeft
daardoor gelegenheid, om de geheele fpreekwijs g~m~k
kelijker, en vaardiger in eenen adem als e.!ll, enkel woord
lIit te fpreken.
Zij bevordert ten t\V~cde :1anmerkelijk de
d'uidelijkheid; want, terwijl zij het bijvocgelijke ell het zelffial1dige woord aan elkal1der vastkoppelt, en dus de, geheele ipreekwijs als tot cen enkel wool'd hcrvormt, geeft: zij
dnaraan tevens het aanzien en de kracht van eeil bijwcord,
'l welk nit den aard eene ruimere en minder bepaalde betcekcPf.R

me

C*)

Sommigen, der Ouden fchijnen zelve den eigentlijken oorfprl'ng

en beteekenis van dezc ingevoegdc , niet recht begrepen te b,. bber,.

uit dien hoofde eeni'Zins verlegen te zijll geweest, hoe dezei,'e
te plaatr"n, Immers vindt men de , fomtijds acht.er aan het f>ljvocgeliike naamwoord gcbecht, op deLe wijze: om mijl'elZt wil, fomtijds
daarvan afgefchciden, met een afwendingsteeken. of apoftrof, aldus:
Om mi;n~n " wil, fomtijds met dat teeken aan den anderen kant,
in dezer voege: om mijnen ,. w:I, Ja zells ,vindt men bij WESTE?-BAAN ergens gefchreven Qm miill fiJI lfIil, eg op cen andere pl~:s om
tn

PI'"

CI' wil.
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I,enis roelaat, en dient dus ter betere onderfcheiding vIm dei'll
eigemlijkencn den ollcigelltlijkenzin, waarin de fpreekwijs
karl gebruikt wordcll. Ollt mijl1elltwil geeft immcrs zoo vee!
te kennen, :lIs 0111 mij, 1m mtjllen geval!e, ter oorzake W1t!
mij, cnz. (Illci ergo, mei cHufa, propter me). ,Om 11zzjnm wi~,
daarentegen , beteekent in den eigentlijken zin ,om den wit, dielt
ik heb, 01ltdOl zOl)danig mijn wil is, (propter meam voluntatem. )
Men fielle lltl cellS, dat mcn in alle gevaHen beflendig
fchreef om ;;;ijlleit ;;,/1, hoe duister en dubbelzinllig zal het dan
niet zijn, W:LllllCer men, bij voorbeeld, leest: zZ:; treurt om zijfJen
wil, claar die uitdrul;king alsdan even zoo weI zal kunncn bereekenen, zij trellrt uw hem, ter fiejde van he11'1, ds ,zij trcurt
om zjjnen kwtlt/etJ wil; zzj tre;:,t, (}mtiflt hij cen wi! heel!, di~
1'edenen vat] droeflteid ?'oor IJat1r bevflt. l\'la~r is ,het geoor;.
loofi:l, de t in te voegen, dan houclt datdubbelzinnige op,
dan fchrijft mcn in liet eerlle geval om zijnentwil, om zijnm
wit daarel1tegen in het laatlte. (*)

Had
(*) Al hadden dd$ de weintge vootbeelden der fpel1ing zonder t,
cloor HUYDECOPER bijgebragt,' ook voor hetoverigeallen. gfzag, ZOUden zi'j echter nog niets kunnen afdoen, om de deugdelijkbeid der
jpelling met een't te beQrijden, ten zij men ook alvorens bewees , dat
de fpreekwijs ;'p die plaatCen niet in den eigentlijken ,'maar in dell onciaentlijkcn zin moet worden opgevat; en wi} tWijfelen zeel', of zij in
di~ upzicht wel allen de' preief zonden kunnen dgorftaan. Wij hebben
de ~chrijvers, waaruit' <lie voorb~elden ontleend zijn, nu niet bij cler
hand, om dit l1it den famenilang, waarin de woorden voorkomen, te
onderzo.:k.en, en de voorbeelden der C[>elling, Qi'et een t, door 1>ns aangevoerd ,zijo ook. in aantal en gezag zoo verre overwigtig dat wij
ons van deze moeite zeer weI ontllagen mogen rekenen. Doch wij
kunnen eehter niet nalaten, met ceo enkel woord Ban te metken, dat
de plaatfen uit DE DEC!(ER, waarvan \Vij boven gewag maakcen, en die
wij zeiden de eenige te zijn, waar ons de fpelling zonder , is voorgekumen, indien men de gemelde oI:lderfcheiding in het' oog houde, onzes inziens veel eer onze Itelling, dan die van HUYDECOPER bevestigen.
Vit drie andere voorbeelden van denzelfden DE DECKER, boven door
on, aan.ehaald, is het toeh genoegzaam blijkbaat, dat deze nette
:';chrijver, wanneer hij de fpreekwijs in den oneigentlijken zin, als een
bijwUJrd (advcrbialiter), gebruikte, de I iovoe,gde, en op aHe die plaatfen, waar hij de t weglaat, fchijnt de eigentlijke zin der fpreekwiji
rnetzckeren bijzonderen nadruk bedoeld te zijn. Zie hier dezclve ;
Rijilloeff. me D. bl. 58.

e

GO,d b e1ooft), "met prijs dczulken te verzien,
," Die noch geweld noch dood am zijnen wi! ontzien."
en bl. '231.
" Hij" (Christus) " moet am uwe'l wil een hoofd volwonden dragen,"
(terwii~ gij , menfchen!)
~ " niet den minUen lust
" Den mihfren briill.lu,t zoude am zijnen wit befnijden."
Dan wie, die den geese. of de fpreekmanier <'n' denktrant, Tan DIi:
1)E,'~
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Had VONDEL op dit onderfcheid geen ache gegeven, en de
fpreekwijs altoos , ook in den oneigentlijken zin, zonder de t
gebruikt, dan had hij. bij voorbeeld, in zijne vertaling van
den 3den Heldinnehrief 'JIan Ovidius COI<), Brifels aan Achilles
.ll1oeten laren [chrijven: "De gramfchap, om mijnen wit gerezen, hedare om mijnen wit." Maar dan immers Zou men uit de
woorden, Ietterlijk genomen., ook dezen ongerijrnden zin heb'ben kunnen opmaken: dat de gramfchap van Achilles om den
wil of op de begeerte van Brifeis omaaan was, en dat de:zelve uitdien hoofde nu behoorde op te hou'den, wijl het
thans ha~t wiI was, dat dezelve niet langer zou voortduren.
De t", die voNDEL hier invoegde, neemt aIle a,anleiding tot
foort.gelijk misverlland weg. Wanneer toch Brifers fchrijft;
." De gramfchap, om mijnentwi! gerezen , hedare om mijnentwil,··
ian 'er geen twijfel meer zijn ,of zij wil te kennen geven;
dat de gramfchap van Achilles? wiji die om haar, om haar
bezit, uit liefde voor haar ontRaan was, ook nUbehoorde op
te houden ten haren ge'Valle.
Maar, waarom dan, ondanks dit voordeeI van het bevoroeren der duidelijkheid, ondanks de meerdere welluidendheid.
en de gemakkeIijker uitfpraak, ondanks het aigemeene fpraaken fchrijfgebruik, enkel om een inval van HUYDECOPER, dien
de manzelve waarfchijneJijk weinig overdacht heeft en waar..
d~erde, deze invoeging van de t afgefchaft? Zij is eenc
onregelmatigheid, zegt men, waarvan men de taa! moet zuiveren. .Maar zij gefchiedt iinmers op eene zeer regelmatige
wijze? Zij heeft immers zeer geregeid plaats, niet aIleen bij
:aIle de bezittelijke voornaamwoorden, aan het woord wit vastgehecht, en ais bijwoorden gebruikt, maar ook bij verfcheiden
:tndere bijvoegeJijke woorden, in vereeniging met het gemeide
zelffiandige woord, ais bijwoorden gebezigd? Men zegt im.
mers niet aileen, om mijnen'twil" 0111 uwtmtwil, om zijnentwil.
~m harentwit, om onzentwil, om hunnentwil, m'aar ook 0111 ve/en/'Wi!, om allentwit, om geenentwil enz. ~ Ja zelfs het woord wit is
jmrners niet het eenige, dat op zulk eene wijze door de letter t
:lan cen voorafgaand bijvoegelijk woord gekoppeld wordt?
maar
DECKER eenigzins kent, beme(kt niet, dat het woord wi! hier telkens iii
lien eigentlijll.en zin met ze~er~n bijzonderen.nadruk. gebruikt wordt.
In de eerst vermelde plaats IS dlt zeker zeer 10 het 06g loopend. _
ma3r ook in de beide andere is het. onzes oordeds, niet minder onbetwistbaar. De meening fmmerll is IiMIr niet eenvou'dig: Chrlstul!
rnoest zoo veel lijden om de menCchen, en echter willen de menfchen
hUMe lusten nillt beteugelen om Christus; maar :lij is deze,: Chris·
till moest zoo veellijden tel' zakc van-den bedorven wi/; van de IOn:
tiige begeerten der menfchcn, en echter willen de Inenfchen, tengevaUe van .den goeden e1) heiligen wil,van ~hristUS.. die dit bege,e~[,
dat men zljne lusten zal bete¥glllen, met de allerroinite zc!fSverzllking
~ch getroosten.
(*'j Bt. 12.

lIlEN(J.
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maar ook andere zelfilandige naamwoorden nemen immers
bij Poortgelijke famenvoegingen , ten einde als bijwoorden geb. uikt te worden , deze t aan ? Zoo is het althans met de
woorden aseg en half. Wij zeggen immers van mijnentwege,
span at;veratwege, van zijnentwege enz., van mijnenthalve, of,
bij verkorting, mijnenthalve , uwenthalve, zijnenthalve enz.,
z'.smede vast allentivege , van velentwege enz. , allenthalve ,
velent'ialre enz. Want dat deze fpreekwijzen niet, zoo als
de IIoogleeraar van oordeel fchijnt te zijn, tot den lagerera
fprcektrant en den gemeenzamer omgang uitfluitenderwijze
behooren, maar ook wel degelijk in den deftigen fchrijf(lijl
gebruikelijk zijn, leeren ons ten duidelijklte de voorbeelden van den overdeftigen HOOIT en vah andere achtbare
Schrijvers, die van deze fpreekwijzen zich bedienden; ge
navolgende plaatfen , die ons, dit fchrijvende, voor-lijkde
de hand kwamen , genoegzaam , zoo wij meenen , kunnen
aantoonen.
kan mijnentwege. HOOFT, Brieven, bi. 240. Br. 2g2. bi. 555.
Br. 748.
G. BRANDT, Rechtspl. van 01denb. bi. 5t.
Bijbelvert. i Sam. XXII: 8. Ezech. III: ii',
XXXIII: 7.
i'a;e ts:vennvege. Constthoonende jaw. de Corenaren van Catwijck,
Spel van zinnen , bi. 17.
Fan zijnentwege. HOOFT, N. H. IIde D. bi. 993. Brieven,
bl. 493. Br. 657.
WAGENAAR, haderl. Hist. I11e D. bi. 95.
Harentwege.
HOOFT, Brieven, bi. 63. Br. 79. bi. 428,
Br. 57i.
F;n oaszentuwege. Bijbelrert. I Sam. VII: 8.
VOLLENHOVE, Poëzij, bi. 222.
J/jo± Í, a/ve.
PooT, Berecht aan den Lezer, I11e D. I.
XXVII.
VLAMING, Arc. v. Saran, bl. 43•
VONDEL, Poëzij, I%e D. bi. I45.
KILIAAN Op 't woord harf.

Korenbloemen, life D. bi.
Heldinnebrieven, bl. 5.
DE or.crER, Rijmoeij: I11e D. b1. 27,.,
Bijbelvert. Rom. XVI: iy,
VONDEL, Pirg. in onrijm. Voorrede, bi. ju
HEEMSKERK, B. A. bi- 358 •
WESTERBAAN, Gedichten, Iide D. bi. i61.
Bijbelve:7. Nam. XXXII: 28.
HEEMSKERK, B..9. bl. 50. 2I7. 629.
HUIJGENS , Korenbloemen , I11e D. bi. 429.
1-IEEMSKERK, B. Y. bl. 46. 129. 272.
ZekerOFlrooi bij WAGENAAR, Befclarijv. vii:
,Inifierdam, Xde D. bi. 434•
Ook.
HUIJGENS,

tj,ventha?..
Zijnenthalve.
ilarentlaalve.
/llleot'ial»»e.
Dezeut'zalve.
Dient/thine.

VONDEL,

yvl:r cU rEDRntnTscu. n^nt•.
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Ook geeft TEN KATE, die groote kenner en wetgever in het
vak van Nederduitfche taalregelen, het zelfs uitdrukkelijk als
een regel op, om bij de achtervoegfels :vege, ha.'e en wille,
bij wijze van bijwoorden gebruikt • en achter de bijvoegelijke
voornaamwoorden geplaatst, de t tusfchen in te voegen. Zie
IIde D. bl. 89.
En wat is toch de t op 't eind in ten mii°zent, ten uwent
enz. , die zoo gepastelijk door den fchrandcren TiiNi,oPEN t. a.
pl. bij de t in om mijnent +,vil vergeleken is , fbhoon hij , 't geen
ons verwondert, den oorsprong van deze.'v2 niet fchijnt bevroed te hebben , wat is die t toch anders dan mede een uit
taalregel , volgens welken men eertijds-vloeifandz
gewoon was een bilvoegelijk en zelfftandig woord door middel van een t aan elkander te koppelen, en tot een enkel bijwoord te vormen.
Immers is dit ten mijnent, ten uwent enz. niets anders , dan
eene verkorting van de fpreekwijs ten mijzzeszthuize, ten uwenahuize enz. te voren in gebruik, gelijk onbetwistbaar blijkt uit
EEE^ISKERK, B. d. bl. -o, waar deze fpreekwijs nog zoo vol ledig voorkomt. Immers lezen wij daar: Dat reen daar
aan konde Eten, dat 'er een wan T HAeitENTHUTJS Heer wa,."
En, zoo men zich de moeite gaf, dit fluk nader te onderzoeken, zou men, verbeelden wij ons, wei meerdere blijken van
denzelfden regel ontdekken. Wat toch is dat allenthenen,'t welk
KILIAAN bij allenthalve heeft aangeteekend ,dan eenegelijkfoortige famenkoppeling, door middel van een t, van het oude
woord heen, 't welk zoo veel als weg moet beteekend heb
al? En zou het wel zoo onge--ben(*),htijvoglke
rijmd zijn ,te onderflellen , dat, bij voorbeeld, de woorden dikkent (faepe j en letflent of laatflent (ultimo), die wij ,rede bij
KILIAAN vinden, misfchien wel verkortingen konden zijn van
clikkentznsle , laatflentrrzale , of eenige dergelijke vollediger
fpreekwijzen, voormaals in gebruik?
,,

-

'

(*) Zie SUYDECOPER, Pr.

v. T. en D. 111de D. bl. 260.

(Het vervolg en flat hierna.)

LISIPPUS, OF DE VERKEERDE EDELMOEDIGHEID.

L

isiacus is iemand , wiens grootheid van zie': door de .,Fhcele waereld bewonderd wordt. Zijne edelmocdi hcid.
is dermate, dat hij de genen, die zijnen onderdand behoeven , voorkomt , en hun de moeite en de vernedering van
bet vragen bei'paart. Hij verplicht niet minr door da
D
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milddadigheid zijner ei^teu , als dor de onbegrijpelijike
bevalligheid , met welke hij die weet uit te delen. Som
zelfs hort hij zijne gaven uit over Vreemdelingen -tijds;,
en tien weet, dat hij diendcn bewezen heeft aan lieden,
die zich hooglijk verklaard hadden zijne Vijanden te zijn.
De geheele waereld is liet é^ns , dat neen zijne edelmoe
moet prijzen; een enkel Poort van lieden beklaagt-ighed
zich over zijn gedrag: r,tsirrtís betaalt zijne fchulden niet.
Het valt niet moeilijk , een gedrag op te helderen , het
welk in den eermen opflag zoo tegendrijdig fchijnt. 'Er is
eae Grootheid in het weldoen gelegen , — en 'er is niets
dan Rechtvaardigheid vervat in het betalen zijner fchuldeifchers. De Edelmoedigheid is liet deel eener ziele, die boven de gemeenti begrippen verheven is. Zij heeft iets van
't geen wij in de Helden bewonderen, en 't geen wij niet
een íbort van Volksdrift prijzen. De Rechtvaardigheid, daar
deugd, die zuiver werktuiglijk is, op zijn-entg,is
best genomen goed genoeg voor den Koopman, en om ter
Beurze beoeifend te worden door de Handelaars in den Wisfel.
Zijne fchuiden betalende, doet iemand alleenlijk het geen
hij verplicht is ; en het is eene verrichting , die geene fpooren
van den minflen roem achterlaat. Zo LISIPPUS zijne fchuldeLfchers voldeed, wie is 'er, die zich de moeite zoude geven,
zulks der waereld bekend te maken ? De Edelmoedigheid,
daarentegen, is cone zeer onderfcheidene deugd; zij verheft
zich boven den eenvoudigen plicht, en, naarmate van den
graad harer verheffing, trekt zij de aandacht en de bewondering der zwakke ítervelingen van deze benedenwacreld tot zich.
• Het is op deze wijze, dat de menfchen doorgaands over de
Rechtvaardigheid en de Edelmoedigheid redenkavelen. De
eerfee wordt voorbijgezien , alhoewel zij eene wezenlijke deugd
is, tot welzijn der famenleving; de andere boeit onze aan
hoogachting , alhoewel zij niet dan te dikwijls-ciahten
voortkomt uit de onf uimigheid van een oplopend karakter,
veeleer befluurd door de verwaandheid dan door de reden.
Liszppvs verneem t van zijn Bankier, dat deze van hens ver
afdoening van een voorfchot van vijftig Loulfen , en dat-iangtde
een zijner Vrienden, in ongeval geraakt, hem die zelfde fotnme ter leen vraagt; hij geeft dezelve, zonder te aarfelen, tiara
tien laatstgemeiden, dewijl déze als eene gunst verzoekt, het
geen de andere van hem vordert, als eene hem wettig toekotncnde fchuld.
De menfchen in 't algemeen begrijpen het woord reehtva;t•dig kwalijk. )tien gelooft doorgaands, dat Rechtvaardigheid
niet anders beda.nt, dan in de betrachting van die plichten, tot
welke de wetten der fàmenlevinge ons kunnen noodzaken. 't Is
zoo; wij tfemmen toe, dat de kragt van het woord zulks fomijds gedoogt; en in ciezeu zin moet iaen de Rechtvaardigheid
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vee de Billijkheid onderfcheiden : maar 'er is Bene Rechtvaar
digheid, welke veel algemeener is, en die men kin befchousven als alle overige deugden te fames bevattende.
De Rechtvaardigheid kan befchreven worden als die deugd
welke ons verplicht, aan een iegelijk te geven het geen wij
hem fchuldig zijn. Dit woord, in dien engen zin genomen
zijnde, behelst de betragting van alle die deugden, ons door
de reden voorgefchreven, en op welke de famenleving zich
van onze zijde mag verlaten. Onze plicht omtrent het Opperfte
Wezen , omtrent onszelvcn , en van den eenen omtrent den anderen, is ten vollen vervuld, wanneer wij aan ieder hunner doen
toekomen liet gene wij hem verfchuldigd zijn. Zoodanig is Recht
gefproken , de ééne en eenigfle deugd,-vardighe,ntljk
en 't is uit haar dat alle de andere Kaaren oorfprong nemen.
De Oprechtheid, de Moed, de Liefde, bij voorbeeld, de
Edelmoedigheid zijn geene deugden uit zich zelven; en alhoewel zij dezen naam verdienen, zijn zij die verfchuldigd
aan de Rechtvaardigheid, die hen in werking brengt en bef}uurt: zonder deze Leidsvrouw, kan de Oprechtheid in Onbefchoftheid, de Standvastigheid in Stijfhoofdigheid, de Lieftie in Onbefchaamdheid ,en de Edelmoedigheid in eens kwalijk
^eplaatile Milddadigheid ontaarten.
Ecnc belangelooze daad , die niet door de Rechtvnardighei,i
wordt beftuurd, is, op zijn best genomen, in zichzelve onverfchillig, en zeer dikwijls wordt zij misdadig. De verfpildingen, waartoe de famenleving ons verplicht , als daar zijn
Giften , Verjaarfeesten , Maaltijden en andere behoeften der
weelde, zijn op zich zelven louter onverfchillige daaden, zoo
lang zij zich kunnen vereenigen met voegzamer milddadigheden ; maar zij worden misdadig, zoo dra zij ons uitputten tot
een punt, dat ons belet, van ons vermogen op eene nuttiger
wijze gebruik te maken.
De waare Edelmoedigheid is dus een plicht, die ons zoo
ontwijfelbaar nodig is te vervullen , als die gene, welke ons
door de Wet zijn bevolen. 't is een regel, ons voorgefchreven door de Reden , die het hoogfle gezag bij elk redelijk wezen moet uitmaken. Maar deze Edelmoedigheid beflaat geenszins in het opvolgen van iedere aandoening van medelijden ;
in de overgave van het befluur aan blinde driften als oe
leidslieden , en in het belemmeren van ons vermogen doof
milddadigheden van een enkel oogenblik , die ons buiten staat
Hellen, dezelve in 't vervolg te blijven voortzetten.
Men fchildert den Gierigaart doorgaands ar als een Man zonder Eer of zonder Menfchelijkheid , die niet leeft dan om
voor zich zelven te verzamelen , en die aan deze drift alle andere foort van genoegens opoffert. Men heeft hein ook
efgefchetst als een Dwaas, die, midden in den overvloed, alle
'ermaken verbant en zich, van ingebeelde, dadelijke behoef-Dds
cer,
;
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ten maakt. Ondertusfchen gelijken weinigen , zeer weíniget
naar dit afbeeldfel , en mogelijk beflonden 'er nimmer mentcnen , in i elke alle deze trekken zich te gelijk vereenigden.
Mar 't is doorgaands van den laatdunkender en werkelozen
man , dat wij met deze hatelijke naalen horen beflcmpelen de
genen, die huishoudelilk en zu;nig zijn; die door m tigheid
en arbeidzaamheid tot eenen_ Rand geraken , die hun boven
nuns gelijken verheft , en die onder den grootgin hoop hu n
aandeel van naarftigueid opbrengen.
Hoe toch kunnen de weetnieten en laatdunkenden zeggen, dat defamenleving veel gelukkiger zoude zijn, door een
kleiner getal dezer vermeende Vrekkn : in 't algemeen zijn
het de zoodanigen , die men op het einde bevindt, de wanre
Weldoeners der 1Iaatfcliappije te zijn geweest. In de ver
een Gierigaart verliezen wij zeldzaaet, maar zeer-kering:st
dikwijls in die met een Verkwister.
Een zeker Fransch Priester, 000INor genaamd, Cl] langen tijd
onder den naam van Grippe-Ju bekend geweest, weigerde hedendig, zijnen bijIland aan de ontwijilèlbaarfle armoede te ver
Verbazende Wijnbergen , waarvan hij eigenaar was -leau.
en die hij wist te doen gelden , bragten hein zeer aanzienlijke
foramen op. De inwoonders van Reirns, zijne medeburgers ,
waren afkerig van hem; en het gemeen , dat zeer zelden de
gierigen bemint, vervolgde hem overal, hem met de grootfte
blijken hunner verachting overladende. Hij hield nogthans
aan, in zijne gewone cenvoudi^heid voort te leven, en nam
zijne verwonderlijke fpaarzaamhetd altoos getrouwelijk in acht.
2edert langen tijd was hij overreed van de behoefte der Armen in de Stad, en bovenal van het gebrek aan Water, 't
welk het volk verplicht was tot een zeer hogen prijs te kopen.
Hij befteedde daarom zijn ganfche vermogen, zedert zoo vee'
Ie jaren bijeenverzameld ,aan de famenftelling van eene Waterleiding, en bewees daardoor den Armen eene veel grooter en
h fi:endiger weldaad , dan wanneer hij zijne inkomfden, bij
dagreliikfche liefdegiften, aan zijne deur onder de Armen ge
-!Iroidhaè.
Onder menfchen, die hun leven doorgebragt hebben in de
efzot.dering der Studien , vinden wij maar al te dikwijls de
zoo kwalijk geplaatfle deugden, waarover wij ons in dezen
ueiclaagd hebben : wij vinden hun vooringenomen voor het
geen men fcllitterende Deugden noemt, geheel vergetende die,
welke gewooner zijn. De Wijsbegeerte moge, op eenen
.;wellenden toon, deze overbodige plichten verheffen boven
de zoodanige, die onvermijdelijk noodzakelijk zijn; het i::
hiermede even zoo gefield als met iemand , die, zich geen
ander denkbeeld van het menfchelijk geflacht vormende dan
volgens de befchrij vingen, in de waereld verfchijnt met een
dart, dat 'cor alle dc noorgewende ongelukken medelijdend
is5,
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is. — en die ondertusfchen, door verkeerde en kwalijk gepia tfle milddadigheid , zich zelven tot Benen flint van behoefte brengt, gelijk aan die van hun, welken hij onderlleuning verleent.
Ik zal dit fiuk befluiten met de opgave van den raad, wel
een Wijze aan eenen Jongeling gaf, die ai zijn vermogen-ken
uitputte, door vermeende Armen te onderfleunen. „ liet is
„ mogelijk," zeide hij , „ dat de gene, aan wien gij geeft,
„ geen eerlijk Man is, en ik weet dat gij, die hem geeft,het
voorzeker zijt. Gij ziet dus, dat gij door uwe l\lildda;, digheid een weldenkend Man een gedeelte van zijn beflnan
„ ontneemt, om het aan eenen anderen te geven, die zeer
mogelijk een Schurk is; en, terwijl gij alzoo onrechtvaar„ dig zijt, in cone twijffelachtige Deugd te belonen , wordt
gij het dubbel , doer uzelven te berooven."

VOORL'EHOEDING DER \ATERVREES BIJ DEN BEET VAN EEN
DOLLEN IIOND. Door den Heer HUFELAND.

M

en filijdt zoo veel mooglijk den gehelen beet uit , of,
s indien dit niet kan gefchieden , fcarificeert men de wonde flerk, plaatst vervolgens een Kopglas op dezelve, herhaalt dit zoo lang tot dat 'er geen bloed meer uitvloeit; dan
fcarificeert men wederom op nieuw, herhaalt de applicatie
van het Kopglas , tot 'er geen bloed meer ontlast wordt.
Alsdan ftrooit men Buspoeder in de wonde , en ontfteekt
hetzelve, als het éénige middel , om de gehele oppervlakte
der wonde , en het mooglijk reeds ingezogen gif, in eene kool
te veranderen en te verftoren. Hierop wordt dc wond tot
eetje flerke verettering gebragt door middel van Usa;. Dige/lu. met Poli. Cantharid. vermengd ; zulks wordt drie
maanden lang onderhouden. Al aanflonds in den beginne wordt
de Belladonna in opklimmende giften toegediend, zoo dat
men met t grein begint, en, naar het verfchil des ouderdoms , dagelijks met I off grein de gifte vermeerdert , tot
dat men het punt bereikt, waar de verduistering der oogen
en bedwelming begint, hetwelk fomtijds eerst op 9 greinen
volgt. Met deze gifte, of, indien dezelve te hevig werke,
iets minder, vaart men nu 14 dagen voort. Zoo als men in
den beginne allengskens was opgeklommen , vermindert men
thans van dag tot dag de gifte, tot men ten laatflen geheel
ophoudt. Het komt mij voor van zeer veel gewigt te zijn
dat men de Belladonna dagelijks ha volle gifte flegts eenmaal
des avonds bij het naar bed gaan geve, en voorts het daarop volgende zweet behoorlijk afwagte. Den omtrek dar
wonde laat inert de eerfle drie weeken met Ung. ilJ,rla.
Dd4
svli-
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wrijven. Nadat de wond drie maanden lang in ettering is ge
moet men , ten min(len nog een geheel jaar lang,-houden,
op de plaats der wonde zelve , of daar naast aan, eerie
fontanel onderhouden.
Van alle die genen, welken ik volgens dit voorfchrift behandeld heb , is mij geen één geval ecner opgevolgde Watervrees voorgekomen. Doch moet ik dit nog hierbij aan
dat men , wanneer ook deze methode al eens in-merkn,
cí:n geval mislukte, niet aanfionds tot derzelver onvermogen
behoort te bell uiten : want in een geval kan, door een zamen loop van verfcliillende omftardigheden , eerie geneeswijze
krachteloos gemaakt worden, die in honderd andere geval
-lendvortfijku
uitwerking zoude gehad hebben.

NXEU\VE WIJZE 031 DE PLANTEN TE BESPROEIEN.
Door WILLIAM TATIIIN.

een Engelschzrrran, beet middel, door den Heer
H
kend gemaakt, beslaat eenvoudig hierin. Men plaatst
een
de planten, die men wil besproeien.
TATHAN,

vat vol water bij
Uit dit vat met water laat men zoo veele draaden ka
een weinig gedraaid, hangen, als men planten heeft-toen,
te bevogtigen, en men omwindt den voet of ftam van ieder
dier planten met een draad katoen. Niet onnut zoude het zijn,
den draad met aarde, of liever met een weinig mest, te bedekken. Ligt zal men begrijpen , dat het water, door de
draaden , die als zoo veele geuten uitmaaken , gefiadig wordende opgepompt, niet kan nalaaten , de plant van eene geftadige vogtigheid te voorzien, en dat men die vogti beid
naar derzelver behoefte kan inrigten , door de (likte des katoendraads te vermeerderen of te verminderen. De I Ieer
TITIAN heeft twee vourdeelen van deeze wiize van doen opgemerkt: het eerfte is , dat de planten de volkomene werking
der zonne kunnen genieten, zonder immer eene drooge te ondergaan, die altijd den groei vertraagt, zelfs geheel doet flildaan. Het ander voordeel is, dat, voor zoo veel deeze wij
zeer langzaam toegaat, het water, welk-zevanbogti
daartoe wordt gebruikt , aan de werking der lucht lang zal
blootgetleid blijven , en daardoor ter bevorderinge van dex
groei beter gefchikt worden.
-
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ftroo van het koorn, Boekweit genaamd, bezit een
fl etvoordeel
, waarvan weinige menfchen zich bedienen.

Gemeenlijk wordt het alleenlijk gebruikt om het tot een flegt
flrooizel op de (tallen te doen dienen. Niet ondienflig zal
het, derhalven, zijn , aan te wijzen, wat nut men daarvan
trekke in het Noordlijk gedeelte van het Departement de 1a
IWanche.
Terftond naa den oogst, en voor dat het flroo droog is,
wordt het in groote hoopen verbrand. Nan het volkomen
verbranden klopt en roert uien de ascil met lange fokken.
Hierdoor ontvangt het de vastigheid van de Winkel - Potasch
en Weedasch , en bezit in der daad derzelver eigenfchappen
want, door eene allerzorgvuldigfte ontbinding, is het geblee•
ken , dat, van alle de Winkel- zouten, de asch van Boekweit
meeste Alkali bezit.
-lrode

GEMAKLIJK MIDDEL OM DE VLEKKEN WEG TE NLEMEN.
Door den Heer LENORMAND.

der vlekken is 'er eene menigte voor
T ot het wegneemen
voorhanden ; doch geen eenvoudiger middel is-fchriten

bekend, dan 't welk ik zal voordraagen, en waarvan ik in
veele omftandigheden de proef heb genomen. Welke ook de
ftofc zij, de olij-, vet- en fineervlekken verdwijnen in een
oogenblik, zonder dat de kleur der floffè verfchiete.
Neem vijf of zes gloeiende kooien, ter grootte omtrent van
een noot; leg dezelve in een lap wit en fchoon linnen , na v
het alvoorens nat gemaakt, en 'er het overtollige water mct
de hand uitgedrukt te hebben. Spreid de gevlekte fiolfe .op
een tafel uit, waarop gij alvoorens een fchoon fervet geicgri
hebt, en neem dan den lap linnen, niet de kooien in hetzelve, bij de vier hoeken, en leg het op de vlek. Ligt hot
popje op , en leg liet agtervolgens tien of twaalfinaal op da
vlek , daarop een weinig drukkende; e n de vlek verdwijn,
terftond.
Wanneer de vlek groot is, dringt dezelve zomtijds door de
,toffe , en het vet of de olij worden door het f'ervet opgenomen. Maar wanneer het popje op de vlek wordt gelegd,
't zij dezelve door het fervet al of niet worde ingezogen ,
ziet men een dikken damp opgaan , die naar dc vlek
riekt; 't geen grond geeft om te vermoeden, dat de warnwelko de gloeiegde kool n van zich geeven, het water
van
rIij
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van het linnen, waar binnen zij beflooten zijn, doende uit,
dampen, het vet of de olij ontbindt, en dezelve in damp doet

vervliegen.
Zeker is het, dat niet eene der vermelde vlekken tot nog toe
tegen deeze bewerking befland geweest is.

ZONDERLINGE ONTMOETING, TUSSCIIEN WILLIAM ARMSTRONG
EN SIR ALEXANDER; GIBSON.

(Ontleend Uit SCOTT'S 1Vlinf reify oft lie Scottisiz Border, Vol. III.)
het midden der zeventiende Eeuwe viel in Sc//zotO mtrent
land de volgende zonderlinge gebeurtenis voor. Lord TRAQUAIR hadt eene pleitzaak, welke ten Hove zou beflist worden. 'Er deedt zich alle reden op om te gelooven, dat het
vonnis van de befisfende fleur des Voorzitters zou afhangen , daar liet getal der Regterer aan beide zijden voorts g elijk gerekend werd. Men wist, dat de Voorzitter, ALEXANDER GIBBON, Lord TRAQUAIR- geheel niet -gunlllg was. De
voorfianders van dien Lord begreepen , dat het geraaden
was, den Prefident, ware het mogelijk, te verwijderen, als
deeze zaak Houdt beflist te worden.
In deeze verlegenheid vervoegde zich TRAQttAIR tot WIL
voet zijn dienst aanboodt,-LIAMRSTONG,dieopftan
om den Voorzitter, voor Benen tijd, hetwaarneemen van zijnen
post te beletten. Nan gedaan onderzoek vernam hij , dat GIBSON de gewoonte hadt om dikwijls te paard een lugtje te glen
fcheppen in de zardige oorden van Leith, en alsdan zomwijlen alleen reedt.
ARMSTRONG, die reeds lang gewagt lladt na eene voor zijn
plan zo gt?nftige gelegenheid , zag die eindelijk gebooren.
Hij vervoegde zich bij den a'.I€en rijdenden Voorzitter, íprak
hens aan , en wikkelde hein in diep onderhoud. Zo veel
fmaaks vondt GIBSON in dit gefprek , dat hij onder 't zelve
neet zijn, zo 't fcheen toevaiiigen , weggenoot voortreedt,
die lI ^m bragt in een eenzaam en zelden bezu t oord, 1; iga.
Ze TJz' ins geheeten. Daar gekomen, reedt hij fchieliik tegen
GIBSON in, en trok hem van zijn paard: een grooten mantel
hadt hij medegenomen ; in doezen wondt hij Jen Voorzitter,
zette dien negens hem agter op zijn paard, en reedt weg.
Niet grooten fpoed reeden zij voort , langs weinig bekende
weggen. Lindclijk zette hii den bevreesden en af gemstten
6ItssoN, af in een oud Kasteel in Annandale, bekend onder
den nar.m van den Toot en van Graham.
GIBso.v's paard zonder rijder gevonden zijnde, befoot men
dat het zijn Meester afgeworpen hadt , en deeze in zee
was omgekomen. Zijne Vrienden tongen liet rouwgewaad
aan ,
-
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aan, en een ander werd met den post des Voorzitterfihaps
bekleed.
Middelerwijie fleet de vermeende Doode een zeer verdrietigen tijd in het gemelde Kasteel. I-Iij zat 'er gevangen en
eenzaam; hij ontving zijne fpijs en drank door eerre opening
in den muur, en hoorde nooit eenige menschlijke item, behalven wanneer een Schaapherder zijn Hond roet den naamvan
Batty riep, en Gene Dienstmaagd dc Kat Maudge. Ilij befloot, dat die klanken aanroepingen der Geesten waren s
want hij stelde vast, in het hol van de eerre of andere Toverhex te veezen.
Eindelijk werd , naa drie maanden tijdverloops , het Pleit
ten voordeele van Lord TRAQUAIR uitgeweezen, en tellens beflooten, den Voorzitter weder op vrije voeten te Rellen: Dit
zou dezelfde ARMSTRONG doen. Hij begaf zich , in 't holst
van den nagt, na het Kasteel, vatte den opgeflootenen , wik
hein op nieuw in den mantel , zonder een enkel woord-keld
te fpreeken , en voerde hem ter zelfder plaatze, waar hij hen.hadt opgenomen.
De vreugde zijner Vrienden, bij zijne onverwagte wederkomsten de min aangenaame verrasfing voor zijnen Opvolger
in het Voorzitterfchap , laaten zich gereed begrijpen, toen hij
weder ten Hove verf'cheen, om den voor een tijd gemistexa
Eerepost op nieuw te bekleeden.
Allen Ronden met hem in 't begrip , dat hij door tover
weggevoerd geweest. Hij zelve kon zich-kunflearijws
van het tegendeel niet overtuigen, tot dat hij , eenige jaaren
daarnaa, in flnnrandaale reizende , de klanken Batty en iWaudZe op nieuw hoorde — de éénige klanken , die geduurendn
zijne gevangenfchap tot hein kwamen. Dit gaf aanleiding
tot het ontdekken van de geheele toedragt der zaake. Zulke
was ten dien dage van geen ernftig gevolg. Men lachre 'er
?legts om, als een aartigen trek, den Voorzitter gefpeeld.

ANEKDOTE VAN DEN ENGELSCHEN STAATSDIENAAR
ROBERT WALPOLE.

als het gezag van Sir
T enbaartijde
begon te verminderen , waren de Bisfchoppen de
ROBERT wALPOLn Zigt-

eerften onder de oude aanhangers van den Staatsdienaar, die
hein afvielen. Intu.sfchen in liet Hoogerhuis een voorflel wiíIende doen, 't welk hij ernflig verlangde door te drijven, ere
de flemmen der Geestelijkheid daartoe volftrekt noodig heb
om zijn doel te bereiken , wendde hij zich tot den-bend,
Aartsbisfchop van Tos k, zijnen getrouwen en onwrikbaaren
vriend, en verzogt hem, alle de Bisfchoppen afzonderlijk te
gaan fpreeken. , Mijn waarde i OBERT! dat zal nietsbasten,"
geide de Kerkvoogd, het hoofd fch.iddende. „ Maar," voeg-

ee
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de hij 'er nevens , „ ik weet een ander middel , 't welk ik.
„ voor onfeilbaar houd; ontrust u niet, en maak flaat op
mijne eerwaardige Kon / aters! " De Staatsdienaar ging heen ,
en de Aartsbisf'chop begaf zich te bed. IIij beval dat de klop
deur zou onwonden, en de flraat met zand be--pervanzij
lirooid worden, en verzogt zijnen vertrouwden Arts het gerugt te verfpreiden , dat hij op het uiterfle lag. De tijding van
Aartsbisfchops ziekte wierdt welhaast rugtbaar, en deedt
de bedoelde uitwerking. De Bisfchoppen, die allen na zijnen Zetel dongen (*), kwamen tot den Staatsdienaar, gaven hem hunne flens , en deeden zijn ontwerp gelukken.
Thans verliet de Aartsbisschop het bed, ging bij Sir ROBERT
WALPOLE het middagmaal houden, en lachte met hem over
den trek, welken zij dc heili&e Traders van Groot-Britannia
.

gefpeeld hadden!
(*) De Aartsbisfchop van Tork betwist dien van Canterbury den titel
van Primaat van Engeland. Hij heeft rang boven de Hertogen , die niet

van Koninklijken bloede zijn, alsmede boven de Staatsoienaars, uit
Hij heeft het regt om de Koningin-gezondrGtKaeli.
te kroonen , voert de titels van your Grace en most reverend Father
in God (uwe Genade en eerwaardigjle Vader in God) en heeft een
inkomen van i8,000 ponden fterling. Dit alles zegt nog al iets, en
is wel der moeite waardig om 'er na te taan.

ANEKDOTE VAN DEN VERMAARDEN LARIVE.

L

, een vermaard Fransch Tooneelfpeeler , en die
flegts onlangs dat bedrijf heeft verlaaten, vermeldt de
volgende ontmoeting, die hij met eenen Notaris hadt. Toen
ik nog jong was (dus verhaalt LARIVE) en eenig geld door
zuinigheid gefpaard had, ging ik bij een rijken Notaris, en
wien , om zijne lichaamsgeftalte , het hart vrij hoog lag ! Ik
verfcheen in zijne tegenwoordigheid met die zedige befcil afdheid, welke ik mij tot Bene gewoonte had gemaakt.
De man verzogt mij te gaan zitten , op eene wijze
die wij flootte. „ Neem uwe plaats , Jongman ," zeide
hij zeer koel. Ik gaf hein mijn voorneemen te kennen,
om eenig geld op lijfrenten te zetten. „ Gij doet wel
„ mijn lieve vriend," hernam hij; „ gelukkig hebt gij fee„ ne kinderen." -- „ Zeg liever , ongelukkig, Mijnheer,'
voerde ik hem te gemoet. „ Op mijne eere ," antwoordde
hij, „ mij dunkt dar het een geluk voor u is, dat gij geene
kinderen hebt: want wat zoudt gij, in uwe omflandig„ heden , 'er roede uitvoeren ?" Verontwaardigd op deeze
woorden , zag ik hem flijf aan, en antwoordde: „Mijnheer,
„ ik zon 'er Noterisfen van maake^l. De man , die mij tot
nog toe zoo vrij hadt behandeld , Relde zich nu zoo zot
zan , dat hij niet wist , wat hij mij zou antwoorden, en was
van nu af aan zo befehaafd omtrent vlij ,ais hij voorheen het
cegaudee; geweer vac.

MENGELWERK,
TOT ERAAIJE LETTEREN, ROKSTEN EN WEETENSCIIAPPEN, BETREKKELIJK•

DE VOORDEELEN DER STILZWIJGENDE VERAGTING.

Silence is fometimes more fignificant and ftiblime, than
the most noble and most expresfive Eloquence , and
is, on many occafions, the indication of a great mind.
RICHARDSONe

„S

tilzwijgen is zomtijds meer beduidende en verheevener , dan de edelfte en nadruklijkfle Wel,, fpreekenheid , en ftrekt , in veele gevallen , ten be„ toon van eene groote ziel" -- luidt het zeggen
van den Zedefchrijver , aan het hoofd geplaatst van
deeze Proeve, waarin ik ten oogmerk heb, de voordeelen aan te wijzen van Stilzwijgende Veragting , in
meest alle gevallen van belediging.
Noodig, egter, is het, vooraf aan te merken, dat
de beledigingen van onderfcheiden aart zijn. Eenige
zijn 'er , voor welke de Wet herhelling vcrfchaft; en
tot deeze behoort men toevlugt te neemen. Andere zijn
even befchadigend en nadeelig , waarvoor de Wet geen
hulpmiddel aanbiedt, en die , nogthans , de Wetten , zo
van GOD als Menfchen , verbieden te ftraffen , volgens eenig voorfchrift van eigen maakzel. En is 'er Gene derde
foort van beledigingen , welke doorgaans afgeweerd of
tegengegaan worden door geweldige opltuivingen van
drift, die zich op veelerlei wijzen vertoont; doch voor naamlijk door een geweldig gebruik der tonge, waarmede wij den geenen , die ons beledigd heeft, aanvallen ,
alsof elk woord een flag , en elk zeggen een pak flagen
ware, genoegzaam gelijk aan het breeken van iemands
been , of het uitrukken van iemands oog. Het is in
liet geval van beledigingen van de laarstgcmelde foort,
dat ik aan iilzwijgende veragting de voorkeus boven
Lenig ander middel zou geeven.
'Er ligt in Stilzwijgende Veragting iets zo onverEe
draagMiENG. 1805. Na. 10.
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draaglijks voor de partij, omtrent welke dezelve plaats
heeft, dat zij , in finertlijke aandoening, de zwaarte
van ffokílagen, ooit gebruikt, verre te boven gaat; en
dezelve is teffens een wapen, zo gemaklijk te gebruiken, als binnen het bereik van elks bekwaamheden. Indien lieden van den tegenwoordigen finaak beweeren,
dat een flok of een zweep meer loflijke wapens zijn,
en dat ftilzwijgen lafhartigheid influit, dwaalen zij zeer
in de kennis van de menschlijke natuure : want indien
het oogmerk van dien flok of zweep is om finerte aan
te doen, is het dan geene groote verbetering, een wapentuig aan de hand te geeven , dat veel gevoeliger
finert veroorzaakt, en teffens altoos bij de hand is, en
daarenboven geene bijzondere bekwaamheid of afgerigtheid in het gebruik vereischt , waartoe men niet behoeft lesfen van een' fchermmeester of van iemand anders te neemen ?
Ik houd mij ten vollen verzekerd, dat, indien ik de
menfchen wilde beduiden, dat zij nooit toornig moesten worden bij het ontvangen van eenige belediging ,
then mij zou aanzien voor een zinloozen, die in een
verbeterhuis paste geplaatst te worden ; en misfchien
met reden: maar, wanneer ik alleen eene meer gevoelig
werkende gevoeligheid aanprijs , dan men tot nog toe
heeft gebezigd , hoop ik , dat mijn plan niet zal aan
als de minfte inbreuk doende op die-gezinword
Wetten van Eer , welke veele Heeren vereeren , mis
een dieper eerbiedenisfe , dan Benige andere-fchienmt
Godlijke of Menschlijke Wetten. — Ik beweer geen zins, dat wij geene driften moeten hebben, of dat het
zondig is, toornig te worden: dit is 'er zo verre af,
dat ik bedoel onze driften op te wekken en te verhef
daaraan eene waardigheid bij te zetten, verre-fen,
verheeven boven de tegenwoordige al te gemeene en
lange wijze , op welke wij dezelve hooren uitdrukken.
-- Ik wil niet , dat wij werkloos en ongevoelig zijn
onder aangedaan ongelijk. Alles, wat ik bedoel, is,
te ftaaven , dat 'er niets fmertlijker valt dan een Ver
Stilzwijgen , 't welk onzen tegenpartijder, met-agtend
een kragt en nadruk, aan geene woorden bij te zetten,
zegt , „ dat hij beneden onze kennisneeming en allen
„ antwoord onwaardig is."
Zulks zal blijken, als wij, in de eerfle plaats , aanmerken , dat liet onzen tegenpartijder kwelt, wiens oog iuevk
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merk was , in ons alle de zigthaarr. angilen en ongemaklijkheden te verwekken, alle de 'tluiptrekkingagtige beweegingen van diepgevoelde bei,ediging gaande te maaken , welke te aanfchouwen eereen vijand de hoogstmogelijke voldoening fchenkt. Tr-, deezer oorzaake hielden de dwinglanden van ouders tijd zich niet te vrede
met hunne onderdaanen tot wreede doodftraffen te doemen , maar zij zogten te%ns hunnen onmenschlijken
lust te boeten , door ooggctuir;en te zijn van de worflelingen der lijdende menschheid.. — Hij nu, die eene
hem aangedaane belediging niet Stilzwijgende Veragting
bejegent, doet finerte aan, door zijnen vijand te leur
te (lellen in dit gevormd heuc hlijk vooruitzigt. Niets
is algemeener bij de kwaadaartige plaagers des menschdoms, dan dat zij, iemand eerre belediging aangedaan
hebbende, onderzoeken, hoe hij dezelve opnam. „ Was
„ hij niet boos? Stoof hij niet in toorn op? Raasde
en tierde hij niet ? Hoe gaarne zou ik hem gezien
hebben, toen hij het eerst vernam! " enz. En wat
kan vernederender, wat kweltender en onaangenaamer
zijn voor een man van dien aart, dan te hooren: „ Gij
hebt geheel mis; hij ontving dit alles met de uiterile
„ koelheid en 1lilzwijgende veragting."
'Er zijn twee voorbeelden van eerbiedwaardige Stilzwijgenheid en Veragting , welke ik de vrijheid neem
te ontleenen van eenen Schrijver, die, over een dergelijk onderwerp handelende, dezelve aanvoert. Het eer
dat van AJAX. ULYSSES , die de tegenitreever-Iteis
van deezen grooten Man geweest was, zo wel als de
oorzaak van diens dood, de fchim van deezen in het
rijk der afgeftorven Helden ontmoetende, vertoonde zich
voor hem met eene nederige en aan aanbidding grenzende
houding; de ander laat dit voorbijgaan met eene groot
houding , en zulk een Stilzwijgen , als , om de-fche
woorden van LONGINUS te bezigen , meer grootheide
ten toon fpreidde, dan iets, 't geen hij zou hebben kunnen zeggen. --- Het andere voorbeeld leevert ons vIRGILIUS O. ENEAS , onder de fchimmen der wanhoopige minnaars den geest aantreffende van haar, die onlangs voor hem geftorven was , nog de verfche wond*
daarvan omdraagende, vervoegt zich tot haar met uit
armen, met een vloed van trainen, en de vnu--geftrk
rigtte betuigingen van zijne onfchuld in het voorgeval=
lene : al het welk DIDO ontvangt met de waardigheid
en
Ee2
,
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en verfmaading van eerie gehoonde Iv1innares en tbelea
digde Koningin. Zij is zo verre van hem niet eenig
antwoord te verwaardigen , dat zij het oog niet op hem
nederfiaat. De Dichter verbeeldt haar, als het aangezigt van hem afwendende, terwijl hij tot haar (prak;
en, naa haare oogen eenigen tijd op den grond gevestigd gehouden te hebben, als eerie, die zijne betuigingen hoorde en verfmaadlde, van hem wegvlugtende in
een mijrthen -boschje , in de armen van een ander ,
wiens getrouwheid haare liefde verdiend hadt.
Dan , — om regtflrcekfcher tot ons onderwerp weder te kceren, .--. ik heb dc voordeelen aangeweezen
van Stilzwijgende Veragting , in zo verre de Partij betreft, die dc belediging aandoet, en hoopt getuige te
weezen van 't geen hij bedoelde dat dezelve zou uitwerken. Maar , ten anderen , de voordcelen van Stilzwijgende Veragting, ten aanziene van de beledigde Partij ,
zijn niet minder in 't oog loopende. Het is eene toegeftaane zaak , dat, fchoon elk mensch toornig mag
worden , geen één van de honderd het gelukkig talent
bezit, om dien toorn op zulk erne wijze uit te druk
dat hij zich zelven niet ten toon ftelle. In dit-ken,
geval kunnen anderzins eerwaardige characters zich.
zwak en veragtlijk vertoonen. Zij ftorten een vloed
van woorden uit, zonder zamenhang, zonder beduidenis , en fchijnen eer met zich zelven dan met hunnen
vijand te vegten. Alles verbastert in enkel fchelden,.'t
geen men in de ílegtíte aflioeken op dc volmaaktfle wijze
hoort, en in dezelve behoorde bepaald te blijven. Zulk
een twist is geen tweegevegt , maar eene worfteling ,
die dikmaaler vermaak verfchaft aan de omfianderen ,
dan met kwetzing der partijen gepaard gaat.
Al dit ontgaan wij door Stilzwijgende Veragting,.
welke niet alleen wreekt met grootte irengheid, maar
tevens met volkomene veiligheid. Terwijl onze Partij
bemerkt, dat wij onaangedaan blijven, wordt hij zelve
ten prooi van de onaangenaams aandoeningen , welke
hij heeft zoeken op te wekken. De Pfalmdichter drukt
zulks zinrijk uit: „ hij valt in den kuil, welken hij
„ gegraaven heeft , en hij verwart in zijn eigen net."
En zeker , ge ene andere teleurfteiiiig op aarde kan
half de kwelling baaren , welke iemand gevoelt , wanneer hij ontdekt, dat hij gefiraft wordt „ door eerie
Ik
roede, welke hij zich zelven beheld heeft."
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Ik zal, hoop ik, geene ongunflige oordeelvelling te
Wagten hebben van de zogenaamde Lieden van Eer,
die denken, dat zich gevoelig en geraakt te toonen een
pligt is, wanneer ik dus bedoel, de uitwerkzelen daar
te verllerken. Men -zal mij voor geen bloodaart-van
houden , als ik mij voorfl:el , een dieper wonde toe te
brengen, in Rede van verzagting. Ik houd mij verzekerd, dat allen, die de menschlijke natuur te recht kennen, in mijn gevoelen zullen treeden; en allen, die den
vrede beminnen, zullen liet plan , door mij aangepreezen , veel omhelzenswaardiger vinden , dan eenig ,
door de . grootfile voorstanders van wraakneemenden
toorn immer uitgedagt.
Zelfs evil ik nog een flap verder gain , en 'er bijvoegen,
dat 'er een nog hooger graad van straffe is, welke wij
den belediger kunnen aandoen; en deeze is , hem vergiffenis te fchenken. Doch dit vermeld ik niet omzigtigheid,
en ik weet 'er zal alleen op gelet worden door die wei
hunne lecvensrcgeis ontleenen-nigeutlz,d
uit dat Netboek, waarin het vergceven van ongelijken
eerst werd bevolen. Ik zeg , dat ik dit niet voorzorge
vermeld ; dewijl liet fchijnt te ítrijden met alles, wat
ik tot hiertoe. bijbragt: want ongetwijfeld was het oog
Proeve veeleer om den Toorn te beltuureij-merkdz
dan uit te dooven. Nogthans , indien ik zo vrij mag
weezen om nog iets van dceze Poort van gevoeligheid te
zeggen, is het, dat, van alle wijzen van firaffen, deeze
gefchikt is om den diepsten indruk te maaken , en de
opregtfte hervorming te wege te brengen.
Eindelijk , indien wij acht flaan op 't geen men in
deeze dagen niet over 't hoofd mag zien, op het Charaáter van een fatfoenlijk Heer, moet dit in alle dingen
in 't oog gehouden worden, en dus ook in den Toorn;
en behoort hij zorge te draagera, niets te doen, 't welk
met welleevendheid ftrijdig is. Ongetwijfeld zou Lord
CHESTERFIELD , indien hij dit onderwerp behandeld
hadt, 't geen ik niet weet dat hij gedaan heeft, zijnen
Zoon deezen of dergelijk eenen raad gegeeven hebben,
„ dat Toorn een zeer opmerkenswaardige drift is ,
„ doch dat men zich als een Heer van fatfoen daar„ omtrent gedraagen moet , en over deeze drift een
„ trek van bevalligheid verfpreiden ; ten einde ohs dus
„ uit te monf'eren van de opftuivingen en kijvagien
„ van het gemeene volk. " En ik twijfel zeer
3
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of zijne Lordichap wel iets kragtdaadiger zou heb
kunnen uitdenken, dan liet Veragtend Stilzwijgen ,-ben
welks voordeelen ik Ineen in klaaren dag gefleld te
hebben.

OVER DE BEIIANDELING DER FONTANELLEN. Door

F. BucHNER, Chirurgijn, Oog- en Stads Breukmeester , te dinflerdam.

O

nder alle de Heelkunflige bewerkingen is 'er mis fchien gecne , die, door derzelver nuttigheid ,der oplettendheid van den verflandigcn Genees - enIIeelkundigen
meerder waardig gekeurd wordt, dan de applicatie der
afleidingen, Fontanellen genaamd. --- Het lust mij niet,
ook zonde liet weinig nuts bevatten) eene Historie
der Fontanellen te fchrijven. Evenwel, daar ik over
deze ílo e handel, en daartoe het door zo veele ondcricheide Leezers zeer geagt Maand^verk, de Yaderlandfc/ie Letteroefeningen, om het Publiek ook op deze
zaak oplettend te maaken , gekoozen heb , zeg ik met
een enkel woord, dat men door Fontanel verílaan moet
alle afleidingen , waardoor men , door middel van oenig
tusíchenkomend l chaam , van tijd tot tijd , uit eenig
deel van ons geflel , floffen tracht te lokken en af te
voeren , het zij dan door een ílreng gaaren, fetaceum of
hairfnoer genaamd , het zij door een erwt , ijvoir of
vvasch kogeltje, of Bois de Garou, Cantharides enz. ; —
ik herzeg liet, alle deze m ddelcn maaken of bevorderen
ecnc plaat{elijke ontlasting , en zijn dus Bene kunflige
fontein of 'elle; gelijk deze zo dikwerf eene natuurlike is in de fche; dingen van Gene of andere ziel:teftoffe , en waaruit wij, door analogie , die kunstbewerking
hebben overgenomen.
Deze kunstbewerking wierd van overlange verrigt
door een fnecde in de huid , in welke men terftond een
er w t, of, gelijk daarna, een ijvoiren kogeltje van geli 1-c grootte, plaatfle; men hield dit draagende of flofl'e
gevende, door fours , gelukte dit oogmerk niet genoeg zaam, oenige prikkelende zalf daar bij te voegen; tot
dat deze manier, die voor den Lijder meestrijds zeer
pijnlijk is, vervangen wierd door liet in gebruik brengen van de tarots, wier eigen vermogen, even als de
(
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Cantharides, en mogelijk in dit geval meerder , op Bene
voor den Lijder aangenaamer wijze werkt. Ik zal,
om in geene herhaalingen te vallen , hier in zijn geheel
laaten volgen , het geen de uitmuntende Hoogleeraar J. J.
PLENK , in zijne Materia Chirurgica , pag. 284 enz.,
zegt van de Garou, Thymelaea, of Kelderhals.
„ De Kelderhals," zegt hij , „is een gemeen heestergewas, dat in onze tuinen en bosfchen bloeit, en ligt wordt
voortgeplant; in den winter geeft zij reeds eene fchone
fcharlakenrode , welriekende bloem , zonder bladeren.
De besfen van dezelve worden eerst in den herfst rijp.
De gehele plant heeft eene brandende fcherpte , die in
ílaat is om ware ontftekingen in de keel , en op andere
plaatzen , te verwekken ; de allerfcherpíte kragt is in
de besfen. De Rusfifche Vrouwen vrijven zig de wangen daarmede, om fchoon rood te worden. Zedert korten tijd is de bast van den wortel der Kelderhals in
de Heelkunde, zo wel in- als uitwendig, ter genezing
van heelkundige ongemakken, met een goed gevolg aan
inwendig gebruik heeft de heer RUSSEL,-gewnd.Ht
een Engelsch Arts , en liet uitwendig gebruik de Franfche Geneesheer LE RoiJ bekend gemaakt. De wortel
van dezen ítruik beflaat in een bast, en een houtagtig
gedeelte. De Heer LE ROIJ heeft waargenomen, dat de
gemene man in zijn land gewoon is, door dezen bast,
een zoort van een bijzondere Fontanel , in verfeheidene
ziekten , te laten bijten , en wel op de volgende wijze :
de inwoonders van de provintie Aunis , die op alle tijden
van 't jaar den wortel van de Thymelaea versch bekomen
kunnen, laten den bast daarvan, als zij dien de eerfle
en twedemaal gebruiken willen, in azijn weken. Dan
nemen zij 'er een íluk van , ter grootte van een duim ,
en leggen dat op de buitenzijde van den opperarm, op
dezelfde plaats, daar men anderzins gewoon is de Fontanellen te zetten. Zij bedekken vervolgens den bast
met een blad van veil, en maken alles met compresfen
en een verband vast. In de eeríte dagen leggen zij 'er
's morgens en 's avonds een nieuwen bast op; doch zo
dra als die plaats begint te vloeijen , ververfchen zij
den bast maar eens in de vierëntwintig uuren, en
vervolgens maar eens om den tweden of derden dag.
De Heer LE ROIJ zegt , dat dit middel eigenlijk geen
zigtbare verzwering maakt , maar alleenlijk de opper
wegneemt , en Bene rode vlak op de huid doet-huid
Le4
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ontflaan, doorgaans maar zo groot als de plaats, die
met het veilblad bedekt is. Hij verzekert , dat deze
plaats zomtijds zo flerk vloeit, dat men driemaal daags
de linnen drukdoeken moet vernieuwen, en 'er dan zomtijds nog Bene losfe mouw van gewascht linnen overtrekken , ten einde de Itlederen van den lijder niet nat
zouden worden. Op dezelfde wijze plegen ook zominigen den best van de Thymelaea op de binnenzijde van
het been , daar men anders de Fontanellen zet, aan te
leggen. — De Heer LE Roil verzekert ons , dat men in
zijn land deze Fontanel met groot voordeel gebruikt,
om de kwade vogten van de ooges , liet hoofd en de
borst af te leiden. Hij heeft op deze wijze verouderde
oogonttlekingen , oorvloeden , zinkingpijnen, doch inzonderheid fcrophuleufe en fl^jm- of zugt - gezwellen,
zien genezen ; ook meent hij dat men hierdoor de beginnende roos, en alle ziekten , die na de pokjes , en
andere uitílagkoortzen , of liet fchurft , overblijven,
zou kunnen voorkomen, of dezelven genezen. — Dewijl men door veelvuldige voorbeelden heeft waargenomen, dat de gunif±ige Natuur door ccne etteriigtige
of wateragtige ontlasting , en zoentijds door een uitflag en verwekte verzwering, langdurige en zware ziek
heeft genezen ; dewijl men dezen zelfden weg , dien-ten
de Natuur aanwijst, door blaartrekkende Pleistcrs , Setons , Koppen en Fontanellen zo gelukkig heeft nagom
bootst , zo kan men ook gemaklijk de werking van den
aangelegden wortel der Thymelaea nafpeuren. De Heer
ii ROTI meent zelfs , dat deze wijze van Bene kunf'ige
ontlasting te verwekken boven de overige manieren te
fchatten zij , om dat de prikkeling en ontlasting in dit geval fl erker is, en langer duurt , dan in de andere gevallen."
Ziet daar, Lcezers ! op welke wijze en voor welk
middel liet oude gebruik verwisfelde; en deszelfs nuttigheid (in dc daad niet te groot opgegeven) in de
o.ndcrfchcide gebreken: dit wordt egter niet door allen
even hartelijk erkend ; en waarom niet? om dat men
dikwijls dezen bast niet tot Gene dragt kan brengen,
of deze tusfchen beide ziet ophouden — liet welk
meesttijds der verkeerde behandeling meer dan den bast
te last most gelegd worden.
Eene menigte van gelegenheden hebbende voor mij zelven, en die van anderen te zien, heb ik reeds voor lange mijne manier , in derzelver applicatie en behandeling,
aart
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aan het Publiek willen mededeelen; ten einde de waarde
en het nuttig gebruik van dit zo nuttig middel meér en
meér te doen rijzen , en mijnen evcnmensch nevens mij
de gewenschte vrt.gten van hetzelve te doen plukken.
Zij, die den omloop des bloeds en der vogten kennen
en erkennen , moeten verwonderd zijn, dat het evenwel
dikwijls niet onverschillig is, waar men zijne afleiding
plaatze. Meer dan eens zag ik een vefc. aan de flaapen,
in den nek en elders vrugteloos werken ; daar de Garozc
op den arm , korte dagen na de applicatie , wonderen
deed. Ik zal dus , als cie gcwoonfte, dc applicatie van
de Garou op den arm behandelen.
Liet is bijna overtollig, te melden, dat de Garou niet
te oud zijn moet, om met vrugt gebruikt te worden;
maar, daar ik dikmaals ondervond, dat het, door ouderdom , van geelagtig in bruin veranderd weef el van den
bast de oorzaak vau deszelfs werkeloosheid was, acht
ik deze herinnering zeer noodig.
Als ik den tijd heb niet mijne afleiding, dan plaats ik
den cenen dag een kleine vefic. -- den anderen dag, het
blaartje doorgeknipt hebbende, de Garos; ik wasch
dezelve, ter grootte van een halven duim vierkant, in
water, tot zij week worde, en leg dit bastje op de los
opperhuid , dek dezelve met geplumuurd doek ,-gemakt
gewascht linnen, papier of taf , ter grootte van een
vierkanten duim ; hierover compres en windf'el ; — het
gewaschte dekfel gebruik ik, om , door gehccle affuiting
der buitenlugt, te meer flof e te lokken , door de warmnte, naar de geopende plaats; en zeker is het, dat dit
ook bewerkt wordt, maar tevens, dat het doek, door
de lijm , zulk een onaangenaamen reuk van zig geeft,
dat het voor den Lijder en die om hein zijn ondraaglijk
is; daarom bedien ik mij dikwijls van postpapier, niet
gefinolten witte wasch omgeven , 't welk dit niet ten
gevolge heeft, of van gewaschte zijde.
E er ik verder gaa, moet ik nog melden, wat ik zeg gen wilde met de firaks gebezigde uitdrukking: als ik
In het algemeen doet de beste behandeling
tijd heb.
der Fontanel niet vroeger dan den vierden , vijfden , zoets
niet eens den agtffen dag , eene behoorlijke werking.
Mranneer 'er , derhalven , pericirlum in mora is , als daar
is bloedfpuwing, aamborftigheid, enz. dan moet niet de
meerdere finerte van mijnen Lijder, maar zijn heil mijn
drijfveer zijn; daarom houde ik dan mijn geplaatfle vejic.
Ee5
open,
--
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open , zet die om den anderen of derden dag aan ,
tot zijne beterfchap; dan verklein ik die plek, door
over dezelve te leggen een lapje linnen, befmeerd met
verfche zing. alb. Canmph. ; in welk lapje ik vooraf een
ruitje knipte ,voor de door mij hier boven bepaalde grootte van een bastje , en hierover het gewaschte doek, enz.
Van deze behandeling bedien ik mij mede, wanneer de
fcherpheid der ftof e rondom de plaats der Fontanel, gelijk dikwijls gebeurt, eerre te groote ontlasting maakt
door ontvelling; hierdoor ontstaat zoets een ondraaglijke jeukte. Een pleister van welgemaakte verfche Campherzalf, of Diapalm met ung. coeraleurn ondereen gesmolten, op de genoemde wijze aangelegd, neemt Bene
en andere linerte geheel weg.
Nog moet ik reden geeven, waarom ik verfchil van de
Alateria Chirurgica, firaks genoemd. Ik wasch de Garou
in fchoon W'Vater, — met andere woorden, ik maak die
door het water week. De opgave is , en dit wordt nog
van veelen gevolgd, den bast in Azijn te weeken. De
reden , waarom ik dit niet doe, is , om dat de azijn de
werkkragt van den bast of wegneemt , of denzelven zo
fcherp maakt, dat hij als een brandmiddel werkt. Het
gebeurt egter, dat ik , in koudvogtige geftellen , het
behoeve, denzelven in azijn te wasfchen; maar nimmer
leg ik dien 24 uuren , ik laat ftaan langer in dezelve.
De opgegeven grootte van het bastje is genoegzaam;
en het is dwaasheid, immers meesttijds, bijzonder als
de Fontanel langen tijd moet open gehouden worden,
en te zeer finertende voor den Lijder , als men hetzelve
grooter neemt.
Laat mij hier nog bijvoegen, dat het doek of gewascht
papier, waar men dit niet kan bekomen, zeer wel kan
worden vervangen niet veil , klimop , rodekoolsblad, enz.
Ik had fchicr vergeeten te melden, dat ik de Fontanellen op de armen nimmer, al te gevoelige en het gebruik hunner beide armen behoevende Lijders uitgezonderd, anders plaatze dan op het midden des opperiirms,
waar de tweehoofdige en binnenfee armfpier gelegen
zijn en een aanzienelijke vlegt van watervaten gevonden
wordt, die , gelijk bekend is, hunne eigen bloedvaten en
zenuwen hebben ; waardoor deze plaats gevoeliger is
dan elders. Hierdoor, bedrieg ik mij niet, is het, dat
men op deze plaats meerder prikkelt en afleidt dan op
eenl-
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Lenige andere, bijzonder in fcrophuleufe ontaarting der
yogten , welke fcherpte zo dikmaals de oorzaak is van
vogtige oogontstekingen, die, door de hitte der traanen,vlekken op het hoornvlies maaken, alsmede van allerlei zoort van gebreken der longen, tot blocdfpuwing
toe. Wij weeten thans door het licht, verfpreid door
de opgeklaarde begrippen over de Watervaten, dat dezelve één geheel uitmaaken om de chijl te verdunnen.
Is nu dit vogt fcherp , en wordt hetzelve plaatfelijk afgeleid, wordt de prikkel weggenomen , en, door de kun
gepaste inwendige en genoeg-digehansG r,
bekende middelen daarbij voorgefchreven, dan zou men
bijna kunnen zeggen, dat, onder het verflandig betlier
van afleidingen en inwendige middelen, de hoopelooste
gebreken kunnen genezen , ten miniten voor den Lijder
zeer draaglijk gemaakt worden.
Onder de beste behandeling der Fontanel gebeurt het
toms , dat in het roode woudje of zweer eene witte
moesagtige ftoffe zig zet, waardoor de dragt of ontlasting van vogten verhinderd wordt en dikwijls geheel
ophoudt, en die opening binnen kort zou genezen zijn.
Zo ras ik dit befpeur , vrijf ik met plukfel of linnen
die plaats zo lang tot dat zij daarvan gezuiverd is;
niet zelden veroorzaakt dit pijn en komt 'er bloed voor
den dag; maar deze kleine fmerte moet agterftaan voor
het nut , dat men daarmede bedoelt en 'er zeker van
te wagten heeft.
Integendeel gebeurt het zomtijds , dat de dragt zo
fterk is , dat men die moet matigen. Dit wordt bewerkt, met onder het bastje, dus op het wondje, eeii
ftulje neteldoek te plaatzen; hierdoor prikkelt dc Ga
wordt derzelver werkkragt benomen.
-rouminde
Nog ééne bedenking tegen het vooroordeel: „ Ik
zou," zegt men, „ mij wel een Fontanel laaten zetten,
maar ! die eens geplaatst hebbende , is dit testamentwerk." — Geloof mij, Leezer ! dit is zo zeker mis,
als dat iemand al zijn leven de Kina zou behoeven, om
de koorts niet weer te krijgen. Als de reden ophoudt,
die hem dit middel deed aangrijpen, kan hij veilig ook
zijn Fontanel genezen. Ik overwon dit vooroordeel bij
eene Juffrouw, die 9 jaaren dit middel had gebruikt.
Bij deze gelegenheid moet ik nog melding maaken van
zeker bereidfel, bekend onder den naam van Baume de
Garou, in 's Hage te bekomen. Toen ik van deze zalf
be-
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berigt kreeg , onderzogt ik deszelfs zamenflelling: ik
(leed 'er cxtrad van koken , den bast pulveriferen, etl
Vermengen met ung. l)01)tileum ; -- het eerfre was een
dood lichaam ; het andere, twee drachma op een halve
once pop uleuni , werkte eerst geweldig, maar daarna niet
bettend g. Ik meelt. te mogen gelooven , dat ook dit
middel , nevens meer andere , geene beílendigheid zal
hebben, hoe zeer nu elkeen hetzelve begeert, om het ge
mak en de ondeeftelde zagtere werking, boven degewoone applicatie van den bast.,
-

,

EENVOUDIG MIDDEL OM DEN \EEZENLIJKEN VAN
DEN SCIIIJNDOOD TE ONDERSCHEIDEN.
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et lot van eerie menigte zieken, welke men reeds
gekist bads , omdat zij voor dood gefchouwd
wierden; het lot van zoo veele anderen , welke men leevende hadt begraaven, was zoo fchrikwekkende voor
veele lieden , dat zij bij uitenten wille bevolen heb
eer zij ten grave gedraagen wierden, hunne voet--ben,
zoolen te doorfnijden en te blakeren. Zommigen gingen nog verder: te Toulou/e hebben wij iemant gekend,
nu nog niet lang geleeden , die verboodt , vroeger
dan vier dagen naa zijn overlijden hem te begraaven ,
en een legaat befprak aan zult, Benen , die hem, vóór
zijne begraafenis, het hoofd affloeg.
Veel ontrustends hebben de geleerden, en lieden van
dc kunst , over een onderwerp , zoo belangrijk voor
liet menschdom, gezegd; hun bijkans eenpearig gevoelen kwam hier op neder, dat het eenig onlochenbaar teeleen van den dood de verrotting is.
Naar mijnen dunk zijn 'er, veelligt, twee andere
kenmerken , eenvoudiger en naar ieders vatbaarheid berekend, en die fpoediger werken. Het is I. die geelagtige kleur, welke de palm of het binnenfile gedeelte der
handen, en de voetzoolen , bij uitsluiting, aanneemen ,
en die van de bleekheid van alle de andere lichaamsdeelen
zoo zeer onderfcheiden is. 2. Wanneer de handen geopend en (Ie vingers tegen elkander worden geiooten,
hebben dezelve Bene gekleurde halfdoorfchijnendheid,
indien men ze tegen het licht boude ; het zelfde heeft
phiats omtrent alle andere dunne lichaar sdeelen. Deeze
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ze halfdoorfchijnendheid heeft geene plaats nicer, wanneer, naa het overlijden, het bloed, niet meer omloopende, koud en (lijf is geworden.
Veele kranke en ztikkelende lieden heb ik gekend ,
Wier lichaam, aangezigt en_ handen bleek waren; doch
nooit heb ik iemant gezien , wiens handpalm de bovengemelde kleur hadt.
Ik heb Lijken gezien , wier vleesch bijkans zoo
kleurig als in den gezonden ítaat was; liet aangezigt,
de handen en de voeten waren bleek en blaauw; doch
de voetzoolen en handpalmen hadden altijd , bij uit
bovengenoemde kleur.
-fluitng,de
Aan de vrienden van liet menschdom, aan dc Genees- en Heelmeesters , aan de opzieners van Gasthuizen met naame , zij het bevolen , te onderzoeken , en
getuigenis te geeven , of , in zekere ziekten , in
welke leevende perfoonen voor dood wierden gehouden , de beide verfchijnzels , door mij aangeweezcn ,
zich vereenigd vonden naa verloop van vicrëntwintig
huren naa het onderftelde overlijden.
Indien uit eene reeks van waarneemingen bleek , dat
zij niet dan aan Lijken gevonden worden , zou de Wet
kunnen gebieden, dat de zulken alleen , die ze niet ver
niet mogen begraaven worden , voordat dc-tone,
verrotting zich openbaare,

GEDAGTEN VAN DEN HEER DE LALANDE, OVER
HET ZAKKEN VAN HET WATER OP DEN AARD IKLOOT.

beweezen is, dat het Zeewater heeft geflaan
boven de Bergen , die eene Franfche mijl (u;ze
lieue) hoog zijn , vraagt men , waar dat Water gebieeven is? De Heer PATRIN, een onzer grootile Aardkcniaiers (Geologues) , gaf onlangs, in het ` ou; zzccl de P;j
que, eene geleerde Verhandeling in het licht, waarin hij
bewijst , dat het Zeewater allengskens door dc L.eilagen, die de fchors des Aardrijks uitmaaken , is opgeflorpt. Ik twijfel hier wel niet aan : doch ik meen clalr
bij te kunnen voegen, dat de holligheden, welke zich
onder die íchors bevinden , zeer wel in fíaat zijn eweest, dien Waterklomp , waarmede men belemmerd
is , te bergen. Zeer gemakkelijk kan men zich voor i':ei-
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ítellen, Bene mijl van holligheden, op de 1432, welke begreepen zijn tusfchen de oppervlakte en het middenpunt
van den Aardkloot. Hier komt bij , dat de Klei , die mee
Aardlaag uitmaakt, maar tweemaal-rendlsbuití
zwaarder is dan het Water: terwijl de vaste Aardbol ,
in het geheel genomen, vijfmaalen zo zwaar is. Hetgeen bewijst , dat 'er , nabij aan de oppervlakte des
Aardkloots, meerder ligte, en naar het middenpunt des
Aarclrijks toe , meerder zwaare ftoffen moeten liggen.
Dus hebben wij grond van te gelooven , dat 'er zich
Water in de binnendeelen des Aardkloots bevindt, hoewel niet van groote diepte. — Ziedaar mijne gedagten,
aangaande dc zakking van het Water , 't geen onze
Bergen bedekt heeft.

AANMERKINGEN OVER HET GOSSAMER, OF VLIEGEND SPINRAG. Door den Heer BECHSTEIN.

enige Natuurbefchrijvers hebben het verfchijnzel
van het Gosfimer, of vliegend Spinrag, gehouden
voor de uitwaasfeming van planten, in de lugt verdikt,
geduurende de koele Ilerfstdagen, en veranderd in draaden , gelijk aan ciie, welke men kan trekken, harstagtige vogten uitrekkende. Anderen zagen het aan als het
voortbrengzel van Bene foort van Spinnekop , ter oor
gelijkvormigheid aan de draaden van den-zakevnd
gewoonen Spinnekop. De Heer PEEREBOOM heeft eene
Ibort van Kever ontdekt, voorzien met een blaasje op
den rug, uit welks agterfte gedeelte, te wederzijden ,
twee draaden voortkwamen , die zich uitfirekten over
het einde des lijfs, en eindigden in een dubbelen draad,
zomwijlen tien of meer duimen in de lengte haalende.
Zints veele jaaren heb ik de naauwkeurigfte waarneemingen op dit verfchijnzcl gedaan , en denk, dat het
toegefchreeven moet worden aan eene foort van Veldfin , zo klein en woelagtig , dat dezelve onopgemerkt
blijve , zo niet de waarneemer een zeer fcherp gezigt
Nebbe. Deeze Spin tot nog toe geen naam hebbende ,
zou ik de Gos/amer-Spin , of Aranea Obtextrix, noemen. HIet diertje heeft de grootte van den knop eener
kleine fpelde. De kop is eenigzins langwerpig, en heeft,
in het voorftc gedeelte , agt graauwe oogjes , in het
rond geplaatst. Het lijf is van eene glinsterende donker
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kerbruine kleur ; het agterlijf is eenigzins eivormig.
De pooten zijn geelagtig.
Deeze Spinnen vertoonen zich niet dan met den aan
tuinen en-vangWVijmd,ebosfchni
velden , waar derzelver eitjes in alle veiligheid worden
uitgebroeid. Van daar verfpreiden zij zich over geheele
ftreeken , en worden , geduurende de rest van Wijn
midden van Slachtmaand, in drooge-mand,etoh
velden, geheel Europa door, gevonden. Uitgebreide land1treeken zijn 'er zomtijds vol van. — In het begin van
\Vijnmaand , wanneer 'er nog maar weinige zijn uitgekomen, ontdekt men enkele draaden van derzelver webben , alleen in den zonnefchijn zigtbaar , zich van taic
tot tak uitftrekkende. Omtrent het midden van olie
maand worden de draaden zigtbaarder, en op het einde
kan iemand, in zulk een (land ílaande, dat hij de zon
ziet fpeelen op de tedere draaden, ontwaaren,-neltra
dat heggen ,landen en geheele diltric`ten als met een foort
van fijn wit gaas overdekt zijn.
Deeze Spinnekopjes weeven geen webbe, maar breien alleen hunne draaden van de eene tot dc andere
plaats uit. Deeze zijn zo dun , dat een enkele draad
niet gezien kan worden, ten ware de zon 'er op fchijne.
Een draad moet, om zigtbaar te weezen op andere tij
uit ten minften zes enkele zamengefteld weezen.-den,
Op heldere Rille dagen werken deeze Spinnekopjes met
groote vlijt , bovenal naa liet optrekken der morgen
twaalf en twee naren , egter, klimt-dampen.!'usfch
derzelver werkzaamheid tot de bewonderenswaardigste
hoogte op. Iemand met een fcherp gezigt, of met behulp van een vergrootglas , kan , bij wijlen, zulk eene
menigte van deeze diertjes werkzaam zien niet het nitbrengen hunner draaden , dat de velden als bedekt fchijnen met zwermen van kleine vliegjes.
Eenige der enkele draaden worden zamengevoegd door
het minfte windje, en de zigtbaare draaden komen te
voorfchijn, die, door fterker blaazende winden gebroken zijnde, zich tot dikke draaden vereenigen, en door
de lugt vliegen, of zich tot balletjes vormen. Die in
de lugt vlottende draaden worden , in Duitschlancl, door
veeles de wegvliegende Zomer geheeten, dewijl de Zomer
ons ten zelfden tijde fchijnt te verlaaten. De Spinnen ,
die ze vervaardigd hebben, worden 'er gelijktijdig in
weggevoerd; doch het is niet zeldzaam, dat men Spin-
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nen van eerie andere foort daarin vindt ; ook treft me»
in het vliegend Spinrag de webben van andere Spinnekoppen aan, en (Ie overblijfzels van Infecten, door de
Spinnen gevangen en gedood.
De vervaardigers van het vliegenei Spinrag vertoonen
zich alleen in den Herfst in grooten getale bijeen; dan
enkele van deeze foort treft men den geheelen Zomer
door aan.

IETS OVER DE KOFFIJ.

D

De Europeaanen hebben aan dit voortbrengzel dex
naam gegeeven van de baal , waarin het bellooten
is, wanneer het uit de havens van Afrika komt. De
Caphas is een vierkante zak, van de fijníle bladeren des
Dadelbooms gemaakt , niet riet doorvlogten. Deeze baal
wordt niet draaden van liet zelfde blad genaaid, omdat het niet halftarri of pestgeleidende is. Het
woord Caff beteekent in 't Arabisch vreezen ; iets, 't
welk met de onderhavige benaamingg geene overeenkomst
heeft. De Arabieren noemen de drinkbaare, of fijn geInaalene Koffij , Kahnné. De Koffij in korrels , of als
heesterplant, draagt den naam van Bounn. I» de onderíchcidene tongvallen ondergaan deeze woorden geene
verandering. Men heeft ze in de Turkfche taal behouden.
Die uit het Huis DE MEDICIS handelden in Koffij , toen
zij in de Levant dien uitgebreiden handel dreeven, wel
hun groote fclzatten heeft aangebragt. Maar zij ont--ke
vingen ze uit Afrika , in betaal rig van de gewerkte
zijden en vollen , en verkog,en ze in de havens van
,I;aropisch Tirkiie. Vroeger dan wij , hebben , waar
Romeinen en Napolitaanen de Koffij ge--Achijnelk,d
kend ; in den jaare 1615 kenden zij die egter niet.
De volgende pleats Uit PIETRO DELLA VALLE bewijst
zulks. „ In Ter „°zje flijt men, in de gezclfchappen,
„ den tijd niet het eeten van meloenzaaden , en het
„ drinken met kleine teugen (aangezien deeze drank
,,zeer heet is) van water, wellk m n ha.h!vd noemt. De
„ Kabn'é wordt van cone vrugt gemaakt, dig: in. lrabie
groeit. Dezelve wordt gerand, en tot zeer fijn ílof
„ gemaalen ; vervolgens laat men het water kooken ,
9, en
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„ en neen fort dit poeder in vaten , die zeer ]ne hal
zen hebben. Nu en dan, doch zeldzaam, mengt ..: zà-„
, 'er fuiker, kaneel en kruidnagels onder. Bij mijne
„ wederkomst zal ik 'er van medebrengen, en in Ztalie
, dit gewas doen bekend woeden, welk, to heden toe,
„ aldaar onbekend geweest is.
Ik. weet niet, of de Grieken deezeli drank gebruikten.
H-IoMERUS (Odysf..I.) (preekt van de ATepenthe, welke
}ELENA Uit Egypte ontboodt. „ Men fleet de uuren ,"
zegt dc Dichter, „met het drinken van Nepenthe, en met
aangenaam zamenkouten, om zijn leed te verzetten." 1Vlaar
de Nepenthe wierdt nu en dan met wijn gemengd. Te
Cairo Iran men van 1tloka of Temen niet ligt ongemengde
Koffij bekomen. Om die zeer zuiver te hebben , moet
men vertrouwde lieden zenden , die ze te Suez ontvangen , en rta Cairo brengen. Men wil dat zij zelfs te
.Djedda zomtijds wordt vernietigd. De Europeaanen
brengen zomtijds Koffij van de Antilles na fllexandrie of
na de Roode Zee. Zoo dia zij te Cairo komt, wordt
zij zeer dikmaals, voor de helft , niet Arabifche Koffij
gemengd; vervolgens wordt zij in de Caphas ingepakt,
en dit is het grootfte gedeelte der Moku-koffiij , waarvan;
Europa wordt voorzien. Wanneer deeze koopvraare,
in onze havens aangekomen , uit de Ctiphas wordt genomen, om in vaten te worden overgellort, ondergaat zij
nog andere vermengingen. Die te Parijs in dc vermaarde pakhuizen wordt verkort, bevat flegts een klein gedeelte zoogenaamde Moka-koffij. Deeze is aan haare
groene, donkere kleur kennelijk; de boonen zijn klein,
en de grootuie helft van die in de oorfpronkelijke Caphas
zijn gepakt, behoudt een dannen , rimpelagtigen bast of
dop, in kleur iets hebbende van gemaalen Koffij. Zij
gelijken na kleine gedroogde olijven.
De Turken ent Arabieren drinken de Iioffij zeer dik; en
zonder bezakt te zijn; zij noemen haar Kahwé lila, in
onderfcheiding van de heldere Koffij, zoo als zij door
cie Europeaanen wordt gedronken , en die zij niet derf
fchimpnaam van Kahwé khaphipha, zoo veel als dunne
en ligte Koffij, betitelen. Zints de komst der. ranfche;z
in Egypte, gebruiken de vrouwen gaarne fuiker in de
Koffij. De Oosterfche Koffijkoppen zijn klein , kegel
wormig en zonder ooren. Zij Fcaan in zilveren íchaaltjes,
dikmaals van draadwerk gevlogten. Wanneer iemant
op eene openbaare plaats Koffij wordt aangeboden, legt
mean
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men tevens in de fchaal een kool vuur s , dienende ot»
de pijp te ontfteeken.
De eerfle Koffijplant wierdt van Leijden na Parijs ge.
bragt, in den jaare 1712. In den jaare 1716 bragt de
Heer DECLIEU de twee eeríle Kopijboomen na Martini
que over. Geduurende een groot gedeelte van den overtogt befpaarde hij uit zijnen eigen mond zijn aandeel
waters , ten behoeve van deeze planten, die zoo veel
fcbats hebben uitgeleverd. Aan den Plantentuin (, ardin des Plantes) te Parijs heeft men derhalven een zoo
belangrijk voordeel voor den Koophandel en den voor•
fpoed der Franfche Volkpiantingen te danken.

IETS OVER DE KIEKENBROEIJERIJEN DER EGYPTENAAREN EN CHINEEZEN, ALSMEDE EEN VERLAG DER NIEUWAANGELEGDE KIEKEN2ROEIJERIJ VAN DEN HEER ELIAS BROUWER TE AMSTERDAM.

(Vervolg en fiat van bl. 389.)

eeerfle inrigtingen, welken de Heer BROUWER deed
Dvervaardigen , beftonden in eerre foort van Broedoven , zo als die door REAUMUR befchreeven wordt (*).
Een aantal aangekochte Eijeren , zo wel uit Overijsfelen Gelderland als het Noorderkwartier afkomilig, over den , ten einde een aanvang met het broeden te maaken ,
eerst gebezigd; en men verkreeg daarvan indedaad, door
middel der kunstbewerking, reeds eenige Kiekens, edoch
meestal Haanen; ook ontdekten 'er zich van tijd tot tijd
Benige gebreken in de inrigting der ovens, welke dan
ook verbeterd wordende , de proeven hoe langer hoe
gelukkiger deed flaagen, inzonderheid na dat 'er een
tweede aanleg was gemaakt , welke met bepaaldelijk tot
de broeding ingerigte Kagchels voorzien werd, zo dat
er nu eenige duizend Eijeren te gelijk kunnen worden uitgebroed ; zijnde 'er ook tevens tot de opvoeding der jonge Kiekens zekere inrigtingen gemaakt, welke vrij aan merkenswaardig zijn, en die, in geval van verdere voortzet(*) Konst om tamme Vogelen uit te kroeijen, enz. Deel I.
Hoofdhuk V. Plaat VIII.
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-Zetting , een' zeer goeden uitslag belooven. Met alle
deze poogingen hield men twee volle jaaren aan, en koesterde eindelijk cone gegronde hoop, om deze nuttige uit
te Beniger tijd elders hier te lande, waar meer-vindg
ruimte voorhanden ware, in het groot tot volkomenheidte
zul1Ln kunnen brengen. Doch wijl daartoe in den beginne
zeer zwaare kosten vereischt wierden , verzocht men, in
den Jaare 1804, bij Requeste aan het Staatsbewind der
Bataai;che Republiek, op deze gewigtige en kostbaare
ondernecming, Octrooi voor den tijd van twintig achter
grondende dit verzoek op de Con--envolgdjar;
ftitutioneele aanmaaning tot opbouw van alle Koníten,
Weetenfchappen , Fabrieken, Trafieken , enz. gedaan
bij het 45[íe Art. der Abe van Staatsregeling van den
i6 Oct. i8oi. Dit Request werd door een' Procureur in
's Hage op de uitvoerigfte wijze geíteld, en met alle de
daartoe dienftige drangredenen gemotiveerd en ingeleverd; voorts ter zelfder tijd copielijk aan den Raad an
Binnenlandfche Zaaken , met bijvoeging van een ander
Request, ongeveer van denzelfden inhoud, doch minder uitgebreid, overgegeeven. Na oenigen tijd ontving
de Heer BROUWER berigt , dar de zaak in handen gefield was van een der Leden van den Raad van Binnen
voornoemd, om te dienen van berigt en-landfcheZk
advies. Daarop werden 'er van den Heer BROUWER
Benige nadere inlichtingen , betreffende deze ondernecming, verzocht, in eenige aan hem fchriftelijk overgeleverde vraagpunten ; " doch wier beantwoording hij
oordeelde flechts in algemeene termen te moeten doen,
wijl veele derzelven líereids in de extenfie van het Re4uest aan het Staatsbewind, alsmede door de onderneeming zelve, genoegzaam beantwoord waren. Ook vreesde hij te dier tijd nog , dat men deze vraagen met een bij
oogmerk deed; te neer nog, omdat in de laatfle ten-zonder
fierkíten werd aangedrongen op liet overzenden eener zeer
duideliike befchrijving en naauwkeurige afteekening der
Broedkas en Kagchels , en deze befchrijving en afteekening,
zijns inziens , n ets afdeeden tot het nut, dat de Broeijerij
den Lande konde aanbrengen, maar veeleer fcheenen te
(rekken om achter liet geheele geheim der bewerking te
konten , 't welk hij, als Uitvinder, vermeende voor
zich te mogen en te moeten houden. Hij beantwoordde
echter de overige vraagen zo naauwkeurig als de aart
der zaake heul zulks vergunde: doch men ícheen met
dit
Ffz
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dit antwoord niet voldaan, en bleef bij aanhoudenhei
op de toezending cener teel:ening aanhouden, waartoe
hij echter niet konde be luiten; maar hij zond cent
lnaauwkeurige uitrekening der voordoelen , welken de
Brocijerij konde verfchall en. De zaak bleef voorts een
geruimen tijd zonder oenig gevolg. Inmiddels kwain
de Zuster van den Heer BROUWER, op wier naam her
Request was ingeleverd , op den co Nov. 1804 te overlijden ; door welk voor leem ten uiterílen droevig fterfgeval hij op nieuw in dc grievendfic finerten gedompeld,
en hem alle lust benomen werd, om de zaaken zijner
.lrocijerij met iiadruk door te zetten. Intusfchen werd
cie zaak op den e ]an. 1805 bij den Raad afgedaan, err
tleclirietoir over dezelve geiidvifècrd. Bij welk advies de
Raad tot motiven aanvoerde : io. Dat de uitvinding niet
nieuw was. 20. Dat men niet wel , met uitfluiting van alle
Intvooi ers der overige Provincien, iemand het oprigren
eener 1B ocijerij kon permitteeren ; daar, indien liet verzoek
wvierd toegefhaan, en 'er door een ander , bij voorbeeld een
Groningsch Ingezeten , het zelfde verzoek wierd gedaan,
Hetzelve zon moeten geweigerd worden. ;o. Dat het
object te gering was om een Octrooi op te kunnen verleenen. 4o. Dat men in het verleenen daarvan zo faciel
niet behoorde te zijn. 50. Dat 'er weinig te vreezen wa-

,

re voor navolgers, enz.
Op deze motives meende de Heer BROUWER met grond.
te kunnen aanmerken: jo. Dat hij deze Procijerij, welke reeds voor duizend en meer jaaren in Egypte en China plaats gehad had, niet als iet nieuws had opgegeeven;
fchoon dezelve, echter , in deze Republiek en op zulk
Bene wijze in liet groot in 't werk gefteld wordende, zekerlijk een nieuwe aanleg mogt genoemd worden. eo. Dat
de tweede beweegreden regt tegen de ti'ij/^ïe inloopt. ;o. Op
de derde merkt BROUWER aan, dat de pooging, on
een zo gewigtig artikel van confnmptie verkrijgbaarer en
goedkooper te maaleen, geen zo gering te fchattene onderneeming kan ziin ; gelijk dan ook het kleinachten derzelve niet ftrookt met den inhoud der beantwoorde
vraagpunten en den aandrang om erne teekening van de
Broedkas enz. te doen vcrvaari+igen. 40. De vierde vervalt
van zelve, wanneer men het gewipt en den omfiag der
onderneeming in liet oog houdt. En eindelijk, 50. De
laatfie, als alle dc voorige beweegredenen tegenfpreekende, vervalt flit eigen aart insgelijks; immers, als
'er
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er Beene navolgers te vreezen zijn, houden alle de zaaeigheden, die met het verleenen van Otrooi verbonden
zouden mogen zijn, van zelve op.
Zijn Ed. werd derhalven , om Bene en andere reden,
te raade, eene pooging aan te wenden om de zaak bij
het Bewind onbeflist te laaten ; doch ontving , eenige
dagen laater, een' brief van zijnen Procureur, waarin
deze hem berigtte , dat het Bewind zich reeds met het
advies van den Raad vereenigd en het verzoek gedeclineerd had.
Door dezen ongunfligen uitflag heeft men de Proeven,
Waarmede de Heer BROUWIR nog dagelijks in zijn' Tuin,
met het bestmogelijk, gevolg, voortgaat, tot geen grooter uitgebreidheid kunnen brengen; doch men hoopt
echter , dat deze onderneeming , waaraan bereids zo veel
arbeid en kosten zijn befteed, niet in de geboorte zal
blijven - fleeken, maar, door gunstiger omftandigheden,
eindelijk eens dat nut en voordeel aan den Lande zal opleveren, welke men van Bene meer uitgebreide inrigting
niet grond kan verwagten. Immers de navolgende, ons
door BROUWcr, zelven medegedeelde, berekening der
voordeelen , welke daarmede zouden kunnen worden
bereikt, achteden wij niet ongepast, hier eene plaats te
vergunnen,
BEREKENING EN OPGAVE DER VOORDEELEN, WELKEN DE
KUNSTBROEDING ZOUDE KUNNEN VERSCHAFFEN.

De noodige inrigtingen gemaakt zijnde , zullen de goede
vruchtbaare Koender-ëijeren, door de Kunstbroeding, komen te
kosten tusfchen de I a 2 duiten 't fluk; ftelle 2 duiten..
De onkosten van broeden, zo aan vuur, oppasfers, flijtagie aan gebouw enz. , kunnen geen twee
2 duiten.
duiten bedraagen; doch men flelle
Dus komt ieder Ei, dat gebroed wordt, op
4 duiten.
Daar het nu zeker is , dat, bij eene welingerigte Kunstbroeijerij , uit de te broedene Eijeren 3 Kiekens moeten voortkomen,
kost ieder der Kiekens bij zijne geboorte in alles si duit.
De onkosten van vuur, oppasfing enz., bij der.
zelver opvoeding, tot zij flagtbaar zijn, kunnen
geen 2 duiten bedraagen; doch men Helle
2 duiten.
1S dusi
Daar nu, gelijk van zelve fpreekt, een Kieken, door de
Kunst uitgebroed, dezelfde zoogt en hoeveelheid van voedFf3
fel
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fel noodig heeft, als een, door de Klokhen uitgebroed ett
opgekweekt ; zo blijven de kosten van voeragie gelijk. Men
behoeft dus alleen te weeten, wat ongeveer een Kieken za i
komen te kosten, wanneer het door de Klokhen is uitgebroed
en opgekweekt. Als men dit berekent zo als het tegenwoordig te Amfierrlasrt moet kosten , dan moet men 8 à io duiten
voor een broedbaar Ei dellen; men ítelle echter Hechts 8 duiten.
Daar nu de Klokhen met het broeden en opkweeken
haarer Kiekens omtrent 3 Maanden bezig is , en,
inzonderheid in den tijd van broeden, extra moet
worden gevoederd, moet men daarvoor to fiuiv.
flellen ; en ais men nu van 15 Eijeren 13 Kiekens rekent, is dit over de so Kiekens , ieder Kieken
3 duiten,
Al den tijd dat de Klokhen met het broeden en
opvoeden haarer Kiekens bezig is, legt zij geen
Eijeren; hierdoor moet men rekenen ongeveer 40
Eijeren te verliezen ; flelle die tot den prijs , zo als
de Eijeren th ands te flsrl?erdam worden verkogt,
is ftuiver ; hiervan een tiende voor ieder Kieken is r6 duiten.
Is te zamen 32 duiten.
Hier bij nog bet ' bezwaar van de Eijeren, die verloren gaan; maakt op S duiten reeds 592 penning.
Dus komt bij de gewoone broeding, onder de Klokhen,
hier te f1;lafiesclrsssa,een hiekzen van omtrent 2 Maanden, zijnde
de Ilagtb99a re tiid , aan enkele Ei - onkosten , zonder voor de
plaats of moeite iets te rekenen , 't welk , bij het broeden en
opkweeken van zekere hoeveelheid, echter ook geld zonde
moeten kosten; dus komt, zeg ik, een Kieken op deze wijze
4 fruiv. 5 penning ; en het Kieken bij de Kunstbroeding en
opvoeding Hechts op 73 duit, dus nog geen 4; het onderfcheid
maakt dus omtrent 3f ftuiv., welke het Kieken door de ge.
woone broeding meer kost dan door de Kunstbroeding. Ee$
bezwaar van 3; fluiv. maakt veel op 7á duit, doch heeft wei
te beduiden voor een enkel Kieken ; maar als men liet-nig
overbrengt op de masfa , welke in de Kunst-ovens kan worden
uitgebroed en opgekweekt, dan zal het onderfcheid flerker in
het oog vallen.
I-Iet behoeft geen bewijs, want de Egyptenaaren hebben het
Z-6Gr ons door daaden bewezen, en doen zulks nog, dat men
in de Kunst-ovens van 3o tot 8o duizend Eijeren in één broed.
fel kan uitbroeden. Men kan dus hier te lande even goed
Broed-ovens aanleggen , waarin men , door eenige te maakene
schikkingen, weekclijks so à co duizend Eijeren kan uitbroeden. Ons klimaat vordert alleen Bene andere 1chikking van
aanleg en mee der bezorging bij de opvoeding; en darn zijn de
opvoedingsplaatzen hiertoe even zo zeker te vinden en in te
rigten als de broeding zelve. Men begrijpe hier echter niet,
om
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•m dat ikzeven
zegge weekelijks , dat de Kunstbroeding in eene
dagen zonde gefchieden ; neen ! de Eijeren

week of
hebben, even als onder de Hen, ao à 2r dagen tot de uit
Ik bedoel door de uitdrukking, sveekelijks-broeding .
broeden, het getal der broedplaatzen zo in te rigten , dat men
alle weeken dit getal Eijeren inlegt ; vervangende de Ovens
elkander zodanig, dat men alle weeken het getal van io duizend Eijeren afgebroed heeft; en, fchoon dit kosten en veel
omflag vereischt, kan het een en ander nimmer zo hoog loopen, of het moet nog intrest en voordeel opbrengen.
Wij zullen onze rekening, om tot een ca/cut te komen,
bepaalen tot zodanige Broed-ovens , waarin men weekelijks
zo duizend Eijeren kan te broeden leggen, zijnde de kleinite
Ovens in Egypte; dit maakt in 't jaar 520,000 Eijeren ; wij
rekenen 5eo,00o Eijeren.
Af3 verlies bij de brooding is
.
166,666
Moet Kiekens geeven
333,334
Als men nu veronderfielt, dat het mogelijk ware, ('t welk
let zeker niet is) zo veel Klokhennen bijeen te brengen,
in Bene en dezelfde plaats, om dit getal Kiekens uit te broeden en op te voeden (want het getal Klokhennen zoude ruim
2o,000 moeten zijn) dan zouden de Kiekens , door de Klokhennen
uitgebroed en opgekweekt, aan onkosten bedrangen (gerekend,
zo als hier boven gefield is , à 4 ft. 5J penn.) f 72,569- I!
En door de Kunstbroeding à 71 duit f 15,277- r6
f 57,291-15
Dus geeft de Kunstbroeding het voordeel van op de geftelde
hoeveelheid minder te kosten f 57,291-15 in een jaar, dat
waarlijk nog al een Capitaal uitmaakt.
Men ziet hieruit, dat wij de rekening van het broeden onderde Klokhen hellen, zo als het thands te Imfterdam komt te
slaan; doch als wij nu de Eijeren gelijk Rellen met den prijs,
waarop ik die in de Kunstbroeding Helle gebragt te kunnen
worden, dan komen 15 Eijeren , zo zij onder de Klokhen
moeten worden gelegd, à 2 duiten, op 3o duiten.
4 Jaar ,wegens voeragie van de Klokhen, à i fluiv. 8o duiten.
4o. Eijeren , die men moet rekenen te verliezen,
omdat de Klokhen intusfchen niet legt, is mede 8o duiten.
Is te zamen 190 duiten.
Hiervan komen, hetzelve gelijk gefield zijnde met de Kunstbroeding, 3 of io Kiekens ; dus kost elk Kieken alsdan 19
duiten, of 2 ftuiv. en 3 duiten; maakt f 39,583Door de Kunstbroeding à 7á duit
.
f 15,277 -i6
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Dus geeft de K nstbroeding een voordeel op de gewoons
brooding van
Als men nu daar bij voegt, dat Wij, tot vin-

124,305.

12

cling der onkosten wegens vuur en aai; oppesfers,
alsmede flijtagrien enz., ieder Ei met 2 duiten
bezwaard hebben, zo maakt dit over 500,000
Eijeren f 6,e5o-;
En wegens de opvoeding der Kiekens op 333,33
f 4,166-17 f 10.416- t^
laakt te zamen f 34,722-9
Uit dit geftelde nu blijkt vooreerst, dat dc Kunstbroeding
veel fpaarzaamer dan de gewoone broeding kan geoeffend
worden ; zo dat een Kieken nog op verre na de helft niet
komt te kosten. En als liet Kieken gelijk geflelcl wordt met
de gewoone broeding, en men tot onderhoud van liet gebouw
en voor vuur, alsmede voor bonen aan de oppesfers , heeft
cone fom van omtrent f 35,000 jaarlijks , is 'er niemand, die
niet fi^oeriirg zal begrijpen, dat men daaruit nog al aanmerkelijke kosten keno betealen; ja wij durven met zekerheid ter ne
dat uit zu;k eerie foor het een en ander niet alleen-derftilo,
ruim en breed kan bellreeden worden, maar dat dezelve daartoe jearli es op verre na niet noodig is , al kos tt e de volkomce s___. eg een tonne gouds , zo aan Ovens als Opvoedingsp,::rrc betv elk 'er uitgemaakt niet toe noodig is, dew.vi 1
al I.ct Lencodi die daartoe, buiten Benig terrein van grond,
vctvat kan worden in een Gebouw van ruw opgemetzelden
gebakken Preen, lang ongeveer 6o en breed 40 voet, van 3
q. verdiepingen, te zamen in ales hoog 3 6 à 40 voet.
'£r is nog, boven dit , met zekerheid een zekere winst op
,1e hiekens zelve te doen , nan aftrek van de aan te cvendene
kosten van voeragie , hetwelk 'er alleen nog bij moet komen , dewijl de kosten tot de breeding en opvoeding reeds
rijn berekend; en hoe grooter liet getal is , dat men te voecie•, heeft, hoe meer bezuiniging men in 't een en ander kan
^ebniilcen; waardoor de kosten van voeragie, langs dezen
weg, over het geheel , minder zouden zijn, dan dezelve tot
hiertoe gewoonlijk te ftaan komt aan de geenen , die zich
met het broeden en opkweeken van Kiekens bezig houden
't welk het meest in den Boerenftend plaats heeft, die 'er
zich gewis op den duur niet mede zonde ophouden , zo liet
een zekere winst, liet zij dan klein of groot, aanbragt.

Thands is dele B; o sjz ij, door geduurig aai dezelve
bijgebragte v erbete-ringcn , in dien f±nat geheid, gelijk
wij dezelve nu ai verder zullen befchrijven.
De Stalling en het Koetshuis der I3uitcnplaats Ilooger ^
-
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lust , in de Plantagie , waar de Heer BROUWER woon
achtig is, wordt geheel door dezelve beflagen. In de
onderfe verdieping vindt men de 1 1estbroeijerij, welke,
met weinig verandering , op dezelfde wijze ingerigt is,
als wij die op de hier vooren aangehaalde Plaat in het
Werk van REATJMUR afgebeeld vinden; echter met dit
onderfcheid, dat 'er nevens de Kas , waarin de EijerJaaden , die in drie vakken verdeeld , en van onderen, om den doortogt der lucht te bevorderen, met
draadwerk beflagen zijn, gefchoven worden , nog eene
andere, meer voorwaards uitffeekende Opvoedingskas,
insgelijks niet Laaden voorzien, gevonden wordt, in
welke de eerst uitgebroede Kiekens geplaatst worden ;
zijnde deze Kas derwijze ingerigt, dat een groot gedeelte derzelve zich onder de mest en run bevindt, terwijl
het overige gedeelte buitenwaards in liet vertrek uitgebouwd, en van boven alleen met traliewerk gedekt is;
waardoor aan de Kiekens gelegenheid gegeeven wordt,
om zich, naar mate hunner meerdere toeneeming in
krachten, allengs uit de broeihette meer voorwaards in
de gewoone dampkringslucht te begeeven.
De Vertrekken , welke zich boven dezen Stal bevinden, zijn gefchikt voor de broeding door middel
van Vuur. Men vindt in een derzelven de eigenlij
Broedkamer, langs den wand van welke de pijp van-ke
den Kagchel, welke buiten het vertrek geftookt wordt,
heenen loopt. De pijp bcllaat uit flangsgewijze aan elkander geflootene gooten van bakfteenen , wier randen met
ijzer bekleed zijn , gelijk wij dezelve op de nevensftaande Afbeelding bij A voorgefteld hebben; op dezelfde
wijze zijn ook de Kagchels van binnen en buiten met
bakfteenen bekleed.
De Broedkas, welke men in dit vertrek geplaatst heeft,
is vierkant , en door een middenfchot in tweeën verdeeld, tusfchen het welk en de buitenwanden de Eijeriaaden in finalle reeten gefchoven worden. (Zie de Af
bij B) In elke der landen wordt een Thermometer-belding
gelegd, ten einde den behoorlijker graad van warmte,
waarop de Kagchels geflookt behooren te worden , te
kunnen bepaalen. Elk half gedeelte der Kas is met twee
deuren gefloten, in welke fchuiven gevonden worden,
om de lucht in dezelve te ververfchen. De twee onderlto
deuren zijn neervallende kleppen. Voorts zijn van bo,
Ff5
veal
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ven three, en op de beide zijden der Kas édne luchtfchniif geplaatst.
Nevens dit Vertrek vindt men de Opvoedingskamer,
waarin de Kiekens, zo dra zij in de Broedkamer uit de
eijeren ten voorfchijn gekomen zijn , iii. met traliewerk
voorziene Hokken geplaatst worden. (Zie onze Afbeelding bij C) Dit Verti•el: wordt mede door eerie langs den
:muur geplaatíte Kagchelpijp, van de zelfde gedaante en
het zelfde maakfcl als die wij hier vooren befchreevei.
hebben, verwarmd.
Voor hun , die, uit liefhebberij , of tot enkel huisfelijk
gebruik, een' zeer beknopten Broed-oven willen vervaar
kunnen wij niet nalaaten hier nog bij te voegen,-digen,
dat men dit oogmerk op de allereenvoudigfle wijze bereiken kan , door eerie Ton (gelijk op onze Afbeelding
bij D wordt voorgefteld) daartoe te bezigen.
De Ton wordt als van vooren gebroken voorgefield, ten einde men dezelve van binnen zoude kunnen zien. In den bodem van deze Ton , welke in
eerre íchuur geplaatst wordt , is een vierkant gat gemaakt, waardoor het uiteinde (a) van een vierkante
houten Goot (b), waarop de Ton geplaatst wordt, heets
fleekt. Deze Goot , wier buitenfile opening men door
den muur of de fchutting der broedplaats in de buitenlucht geleidt, dient om de noodige lucht in de Ton
te doen vloeijen, ten einde het vocht, dat zich in dezelve door de brocijing der Mest verzamelt, op te droogen; zijnde het uiteinde , dat in de Ton uitkomt, tot
dat oogmerk met vijf blikken Roosters voorzien, wier
oppervlakten van elkander verwijderd zijn, en wier ligging, uit dc merkelijk grooter geteekende Afbeelding
van den mond dezer Luchtpijp (bij E) , zichtbaar is. -3De Ton, op deze pijp gefield zijnde. wordt rondom met
Hest belegd; blijvende alleen een gedeelte der Ton boven de Mest uititeeken. Men kan een Ei tot Hygro,reter doen dienen : hetzelve na een kwartieruurs 'er
weder uitneemende en droog bevindende, is het een teeken dat de Ton geen overbodige vochtigheid bezit. Nu
kunnen 'er een , twee à drie Manden met Eijeren,
naar de grootte van de Ton , aan touwen in gehangen
worden, zo, dat 'er tusfchen de laattle Mand en deze
Luchtroosters Benige ruimte overblijve. Voorts is de
bovenste boden der Ton met de noodige fchuiven of
klep-
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kleppen voorzien , zo tot tempering der Iucht , als.
om, door een der middenfte gaten, een Thermometer te

laaten doorzakken , om den graad van warmte ten
allen tijde te kunnen zien: waarna men, op den gewoonen tijd van 20 à 2a dagen, de Kiekens zal zien uitkomen. — Ingevalle echter deze Luchtgoot nog geene
genoegzaame lucht tot opdrooging der vochten in de
Ton mogte aanbrengen , kan men den toevloed der
lucht vermeerderen, door met eene blaaspijp in de hou•
ten Luchtgoot te blaazen, zo lang tot dat men aan den
Hygrometer bemerkt, dat de lucht behoorlijk van vochtigheid gezuiverd is; hetwelk men door herhaalde proeven met het Ei, dat voor Hygrometer dient, kan ontwaaren.

IETS OVER DE VERHANDELING VAN DEN HOOGLEERAAR
M. SIEGENBEEK OVER DE WELLUIDENDHEID DER
NEDERDUITSCHE TAAL.

(Vervolg en Plot van bl. 395.)

ílaat ons nog de inhoud te vermelden van het derde
N Nu
Hoofdfiuk, dat geheel is toegewijd aan het belangrijke

gefchilpunt , betreffende de invoeging der zachte e in zelffianslige en bijvoegelijke naamwoorden.

Dit onderwerp verhandelt de Hoogleeraar op de navolgende wijs:
Eerst toont hij in 't algemeen (§ I), dat de invoeging
van de zachte e wettig en noodzakelijk is bij het famenkomen
van twee of meer fcherpe of ongelijkaardige medeklinkers,
ter vermijding van aantlootelijken wanklank en ter bevordering
van eene vloeijende en gemakkelijke uitfpraak, en dan onder
hij vervolgens , in hoe verre deze taalregel toepasfelijk-zoekt
zij ten opzichte van de woorden , waarin de gemelde invoezing door fommigen betwist wordt.
Deze woorden zijn: fommige zelfflandige naamwoorden,
uitgaande op nis, en de bijvoegelijke naamwoorden, ui.gaandc op lijk en loos.
Ten aanzien van de eerstgenoemde doet hij de zaak kortelii k
af (§ 2) , betoogende met weinige woorden, maar overgenoegzaambewijs,dat de nieuwe fchrij fwijs van bekendnis voor bekente91iS, erkendnis voor erkentenis , verbindnis voor verbindtenis (of
verbintenis,gelijk wij met VONDEL èn anderen liever zouden fchrij«
ven) , droefnis voor dreefenis, be raafnis voor begraafenis (of be,ira.
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grafenis), enz. voor onregelmatig en verwerpelijk is te hou-

den, en Rellende tot eenen algameenen en onveranderlijker
regel, dat men in de woorden , op nis uitgaande, voor dien
uitgang de zachte e behoort in te lasfchen.
Veel meerder moeite verfchaffen den Hoogleernar de talrijke bijvoegelijke naamwoorden, uitgaande op lijk en loos.
Te recht begrijpende, dat deze , uit hoofde van de zeer
onderfcheiden letters, met welke zij op gemelde uitgangen
fluiten, niet allen de invoeging der e even zeer van noode
hebben, rangfchikt hij dezelve, volgens de letters, met welke zij de meergemelde uitgangen onmiddelijk voorafgaan,
in onderfcheiden klasfen, en onderzoekt voor ieder dezer
klasfen afzonderlijk, of, en in hoe verre in dezelve, volgens
de regelmaat der taal , het fpraakgebruik , en de fchrijfwijs
der beste Schrijvers , de tusfchenvoeging der e al of niet nood
zij. En op deze wijze komt hij tot het befluit: dat in-zakelij
de bijvoegelijke naamwoorden, uitgaande op lijk en loos, de.
zachte e moet worden ingevoegd, wanneer die uitgangen onmiddelijk volgen op de b ofp, gelijk hebbelijk, hopeloos enz.
(§ 3), op de d oft, gelijk beleefdelijk, befluiteloosenz, (§4.),
op de f, gelijk bederfelijk enz. (§ 5), op de g (*), gelijk
bedriegelijk enz. (§ 6) , op aai, oei , of ij (t), gelijk fraai
-

ie()Behoort do e ingevoegd te worden achter de g, die een zachte
klinker is, zoo is zij , gelijk ieder begrijpt, achter de verwantfchapte
harde ch noa onmisbaarder, gelijk in hachelijk, Bela helijk enz. En niet
minder noodzakelijk is zij achter de eg of nk , gelijk in flrengelijk,
óorfpronkelijk enz.
Het verdient ook opmerking, dat de zachte g bij deze invoeging van
de e veelal in de uitfpraek de hardheid verkrijgt van de eh. Immers
wij zeggen eigentlijk ontzachelijk, niet ontzaggelijk, bedriechelijk niet
b2driegelijk , walchelijk niet walgelijk. De g fchijnt hierin gelijk te
fliaan met de v en de z, die, voor de zachte e van invoeging komen
een f en een s verwandelen , gelijk vergefelijk voor verge ve--de,in
lijk , afgrijfelijk voor afgrijzelijk enz. Vreemd is het, dat men in de
laatfle gevallen die verfcherping van de letter bij het fchrijven uit.
drukt, en in het eertje niet. Wij weten hiervoor geene andere reden
uit te denken, dan dat het gebruik het alzoo gewild heeft. Maar of
deze reden wel voldoende is , laten wij liefst aan anderen ter bellisfing. Bij de Ouden ontbreekt het niet aan voorbeelden van gelijkmatiger fchrijfwijs en meerdere getrouwheid in het afteekenen van de
uitfpraak.
(t) Ook de tweeklank al, voor lijk of loos komende, bemint de e,
blijkens lurjclijk van lui. Van andere klinkers of tweeklanken, de gemelde uitgangen voorafgaande, vindt men bijkans geen voorbeeld,
dan in woorden , die eenigzins van eenen anderen aard zijn, gelijk
leefijk , kwalijk , goelijk , fchielijk enz. , in welker famenfelling eene
verkorting of famentrekking welluidendheidshalve plaats heeft, en dus
gee , verder middel van welluidendheid kan te pas komen. In vrolijk
alleen heeft zulks geen plaats , en moet echter de e niet ingevoegd
o 'orden. Doch hier komt reeds van zelfs een zachte klinker (de zachte o van het oude ere) voor den uitgang lijk, en om deze reden komt
de invoeging van de zachte e welluidendheidshalve bier niet te pas.
Maar,
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jelijk, moeijelijk, vrijelijk enz. (§ 7), op de k, tot het zakelijk deel behoorende, gelijk aanmerkelijk enz. (§ 8), op
de sn, gelijk aannemelijk enz. (§ 9), op de n, tot het zakelijk deel ,behoorende, wanneer de woorden met een korte en
fcherpe lettergreep op de gemelde uitgangen fluiten , en af
zijn , 't zij van zeifilandige naamwoorden, die gaarne-komig
de zachte e met verdubbeling der n aannemen , 't zij van
werkwoorden, die met gelijke verdubbeling op en eindigen,
gelijk zinnelijk ,kennelijk, mannelijk enz., doch niet, wanneer
de woorden met een lange en ileepende lettergreep de meer
uitgangen voorafgaan , en van enkellettergrepigo-genomd
werkwoorden of bijvoegelijke naamwoorden afflammen, gelijk aanzienlijk, gewoonlijk enz. (§ io), voorts ook niet, wanneer de aangeduide uitgangen achter de r komen, gelijk eer
heerlijk enz. (§ ii), maar wel, wanneer die uitgangen-lijk,
komen achter de f, gelijk gewisfelijk enz. (§ i2), of achter
de fch, gelijk gantfchelijk enz. (§ 13). of eindelijk achter de
w, gelijk eeuwelijk , getrouwelijk enz. (§ iq.).
Op eenige uitzonderingen na , moet het dus , naar des
Schrijvers oordeel, als een regel van welluidendheid gelden,
dat in de bijvoegelijke naamwoorden op lijk en loos de zachte
e moet worden ingelascht. En zekerlijk de netheid en naauwkeurigheid , waarmede de Hoogleeraar dit iluk uiteengezet
en ontwikkeld heeft, de oordeelkundige keuze der uitzonderingen, door hem gemaakt, en het groot getal der voorbeelden, ter faving van het gefjelde uit de achtbaarfle Schrijvers
bijgebragt, zetten aan dit zijn gevoelen geene geringe mate
van waarfchijnelijkheid bij.
Dan wij zien de noodzakelijkheid niet in , om de invoeging
der zachte e ten aanzien der gemelde bijvoegelijke woorden
zoo ftrikt aan vaste wetten te verbinden. Wij houden ons
het liefst bij de oude vrijheid , — en gelooven met de vroegere taalkundigen , dat het gebruik van de gemelde invoegletter.niet zoo zeer moet befchouwd worden als eene eigentlijke
en flellige verpligting , waaraan de spreker in allen gevalle
door onvoorwaardelijke taalwetten volfirektelijk gebonden is,
en die in dezelfde woorden altoos even zeer moet gelden,
maar dat hetzelve veeleer moet worden aangemerkt als Bene zekere vergunning , die de taal aan den fpreker toeflaat, en waarvan men zich al of niet kan bedienen, naarmate men het voor
de welluidendheid dienflig oordeelt.
Uit de doorgaande fchrijfwijs van onze achtbaarlle en taal
kun-

Maar, wanneer men achter gedwee den uitgang lijk wilde voegen, om
bet woord des te beter als een bijwoord te gebruiken, zou men de e
behooren in te lasfchen, wijl de klinker hier hard lang, en het woord
eigentlijk gedweeg is, en dus gedweeilijk voeten fcbrijven, als bij
verzachting voor gedweegelijk.
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kundigfle Schrijvers , onderling vergeleken , meenen wij te mo.
gen opmaken, dat de invoeging van de zachte e, volgens de
regelmaat der taal, in alle de bijvoegelijke naamwoorden of bij
lijk en loos uitgaande, wel en wettiglijk kan ge -worden,p
wanneer flechts die uitgangen onmiddelijk volgen-fchiedn,
op eene lettergreep, die lang of fcherp kan worden uitgefproken, het zij dan op het zakelijke deel des woords, het zij op
een of anderen fcherpen of klemtlaartigen uitgang, als baar,
fchap, loos en dergelijken, gelijk wonderbarelijk, vriendJ'chappelijk, rukeloofelijk enz.
Dan uit die zelfde vergelijking van de fchrijfwijs van onze
rietfte en naauwkeurigfle Schrijvers is het ons voorgekomen,
dat verre de meesten van onze vroegere taalkundigen , hoe
gelijkmatig ook in hunne fpeliing voor het overige, in dit
opzicht met zekere opzettelijkheid geduriglijkvan fpelwijs ver
bijkans in alle woorden op lijk en loos, welke letter-wisfeln,
ook de gemelde uitgangen moge voorafgaan, indien llechts
de voorafgaande lettergreep lang of fcherp is, nu eens de e
inlasfchen, dan weder dezelve weglaten; en hieruit meenen
wij dit befluit te mogen trekken, dat de meergemelde invoeging, ten aanzien van de opgenoemde woorden althans, als
een zeker hulpmiddel van weliuidendheid moet worden aan
dat in één en hetzelfde woord , naarmate van de-gemrkt,
plaatfing , of al, of niet kan te pas komen, en dat daarom aan
de (prekers en fchrijvers moet worden vrijgelaten , om daar
niet gebruik te maken, naarmate dat de fijl, waar.-vanlof
van men zich bedient, de zaak, waarvan men fpreekt, en de
rolling van de woorden vorderen.
Wanneer de lettergreep, die den uitgang van lijk of loos onmiddelijk voorafgaat, kort is, en den klemtoon niet kan dulden, fpreekt het van zelfs, dat de invoeging van de e nimmer
kan plaats hebben; want, voegt men, bij voorbeeld, in teederlijk, haastiglijk, ademloos enz. voor de 1 van lijk of loos
de zachte e in, zoo verkrijgt men door die invoeging eene
opeenvolging van drie korte lettergrepen , en dus niet een ge
welluidender, maar in tegendeel een lamme-makelijrn
en befpottelijke uitfpraak, als teederelijk, haastigelijk, adesreloos enz.
Doch met deze algemeene bepaling, indien de voorafgaande

lettergreep lang of fcherp is, en den klemtoon kan ontvangen,

welke bepaling de natuur der zaak zelve aan de hand, geeft,
zou het, onzes inziens, (althans op Céne uitzondering na.
waarvan flraks nader) als een algemeene regel kunnen gelden,
dat in de bijvoegelijke naamwoorden en bijwoorden op lijk.
en loos de zachte e mag worden ingevoegd.
Dat deze onze meening niet zoo geheel ongegrond is, zullen wij, zoo wij vertrouwen, met weinig moeite kunnen aantoonen. Befchouwen wij flechts wat nader het bovenopgegel
velt
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ven flelfel des Hoogleeraars. In twee klasfen van woorden,

op lijk en loos uitgaande , wil hij de e niet hebben ingevoegd;

in alle de overige verklaart hij de gemelde invoeging voor
wettig en noodzakelijk, op grond inzonderheid van een aan
voorbeelden, uit de achtbaarfte Schrijvers door hem bij.-tal
gebragr.
De twee klasfen van woorden nu, die hij als uitzonderin,
gen van den algemeenen regel wil befchouwd hebben, zijn
de navolgende : vooreerst de woorden , waarin de uitgang van
lijk of loos op een is komt, bijaldien die letter met een lange
of fleepende lettergreep den uitgang voorafgaat, en de woorden van enkellettergrepige werkwoorden of bijvoegelijke naamwoorden afftammen , gelijk aanzienlijk, gewoonlijk enz. ; ent
ten tweede de woorden, waarin de vermelde uitgangen achter
de r komen, gelijk eerlijk, heerlijk, eerloos enz. Dan -- ook
van beide deze klasfen van woorden vindt men bij onze acht
Schrijvers talrijke voorbeelden met-barflenuwkig
de ingevoegde e, niet alleen in derzelver dichterlijke werken, die in dezen, naar des I-loogleeraars begrip, geen gezag
hebben, maar ook in die onberijmde gefchriften, waaraan de
Hoogleeraar het hoogíte gezag toekent.
Men behoeft de boeken flechts even te doorbladeren , eit
enen zal 'er terfiond verfcheidene aantreffen. Bij het vluchtig inzien van eenige weinigen vielen ons ten minne al aan
-ftondse
navolgende voorbeelden in het oog:

Aaanzienelijk.

Cijsbr. v. AemJl. Opdragt, bi. i.
Vi'rgilius in onrijm, Voorrede, bi. ii.

VONDEL,

HEEMSKERK, B. 4.
C. BRANDT, Leven

bl. 2I2. 360.

v. H. de Groot, bi. 2.

tweemaal, bi. 3. tweemaal, bi. 5. twee.
maal.
I IUYDECOPER , Pr. v. T. en D. IIde D.
bi. 155.
Hekeld. v. Hor, in ondicht, bi. 31.
HEEMSKERK, B. A bi. 212.
Dezelfde, t. a. pl. bi. 222. 258. 265.
278. 646.
HUYDECOPER, Pr. v. T. en D. Ifie D.
bi. 226. Ilde D. bi. 262. 466. IIlde
D. bi. 35I.
Hekeld. v. Hor.. in ondicht, bl. 23. 149.
HEEMSKERK, B. 2. bi. 22.
Dezelfde, t. a. pl. bl. 2 57. 2 74•
-

4fzienelijk.
Geeonelljk.
Cenreenelijk.

Gogenfchijnelijk.
Waarfchijnelijk.

1?a41 fchijneli jkheid,

HUYDECOPER,

Hekeld. v. Hor , in ondicht

?

Opdragt, bl. XXILVoorrede, bl.XXXVII.
Pr. v. T. en D. Ilde D. bi. 37. 244.343•
VortDEi., De Gebroeders,

Voorrede, bi. 5..

en.
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HUYDECOPER, Pr. v. Z. en D. Iade D.
bi. 246.
VONDEL, Leven v. Ovid. b1.4.
Herfcïaepv. v. O+'id. Voorrede, bl. 6.
Onwaarfc,iijnelijkheid. ANTONInES, 2/iroom, Voorrede, bi. 3,
VONDEL, Y'rb. in onrijm, Opdr. b i. 4.
Pijnelijkhei
0no'aarfc %tijnelijk.

Verjianelijk.

HUYDECOPeR, Pr. v. T. en D. IIde D.

Onverfianelijk.

bi. 494•
Dezelfde

Verzoenelijkheid

VONDEL, foj

Onverzoenelijk.

bt. 4.
HEEMSI,ERS, B. 4. W. 365.
IIOYDECOPER Hekeld. v. Hor. in ora-

,

Hckeld. V. Hor. in ondicht,

Opdr. bl. IX.

p in 't' lief, Voorrede,

,

dicitt , bi. J7.
VONDEL,ofeha in Dot an Opdr. bi. 2.
HUYDECOPER, Pr. v. T. en D. Ilse D.
,

Eerelijk.

bl. 2 94•

Hekeld. v. Hor. in ondict, bl. 24. 31.
136.

David lie,-lelt, Opdr. bl. 2.
HUYDECOPER, Pr. v. T. en D. I11e D,

fieerelijk,

VONDEL,

Allerheerelijkst.
Raadsheerelijk.
Omtiwardeerel jk.
Gevarelijk.
Naturelijk.

bi. a94.
Deze' fde, liekeld. v. Hor , in ondicht,
Voorrede, b'. XXXV.
Dezelfde als boven in 't werk zelf,
bi. 32.
Dezelfde als boven Opdr. bi. XXTI.
Dezelfde als boven Gpdr. b'. XX.
XXIII. en in 't werk zelf, W. 23. 136.
Dezelfde, Pr. v. T. en D. IIde D. bi,
,

,

94. 96. 178. 183. 261. 311. 432.

Hekeld. v. Hor , in ondi c'rt , Opdr. bl.
XII. XVII. Voorrede, bl. XXXVIII.
Zus'arelijk.
Warelijk.

VONDEL,

yrg. in onrijm, b 1 .44.

HUYDECOPER, Hekeld. Y. Hor , in on.
dicht, Opdr. bi. XXIV. en iri 't werk,

bi. 92. 129.
Dezelfde, Pr. v. T. en D. Ille D. bl.

Deerelijk.

294•

Wonderbar elijk.
-

Dezelfde, Ilekeld. v. Hor, in ondiclzt,

hl. i7_.

Wij willen het ondertusfchen gaarne den Hoogleeraar toe.
dat de bovengenoemde woorden, over het geheet
genomen, beter dan de overige de e kunnen misfen. Wij
fpreken het zelfs niet tegen, dat zij indien het verwisfelen van
fpelwijs in dezen ongeoorloofd woest geacht, en ieder woord
al.
flemmen

,

,
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nïltoos met , of altoos zonder e moest gefchreven worden ,
niet zonder grond als uitzonderingen van den algemeeneu
regel , om in de woorden op lijk en loos de e in te voegen, zouden kunnen befchouwd worden. Wij erkennen althans met den Schrijver, dat men in deze woorden , over liet
algemeen , meer dan in de overige de e vindt weggelaten.
De doorgaande fpelling van dezelve , wij than liet toe, is
bij de meesten der geachtfle Schrijvers zonder de e. Ook is
er, zoo wij nieenen , uit den aard der op elkander volgende
letters en klanken wel eenige reden te geven , waarom de invoeging van de -e in de aangeduide woorden veelal minder,
dan in de overige, noodzakelijk is. Doch uit dit alles volgt,
onzes oordeels , nog geenszins , dat deze inlaslching van de
e in de gemelde Woorden ten eenenmaal onwettig is , of dat
de genoemde letter in dezelve altoos kan gemist worden. —
De voorbeelden , die men van deze woorden met de ingevoegde
e aantreft bij onze nettle en taalkundig(le Schrijvers , en wel
bij die geiuén , die" vn welluidendheid het meest werk maakten ,
zijn al te menigvuldig, dan dat men dezelve enkel aan liefheid of onoplettendheid zou kunnen toefchrijven. Ook is
het , onzes oordeels, géénszins te ontkennen, dat in vele g,vallen, vooral in den •hod;dravenden of verheven flijl, die hij
het deftige en flatelijke van de uitfpraak eene zekere uitrek
woorden bemint, de invoeging van de e in ge-kingvade
woorden uitftekend kan te pas komen , en fomwijlen-zegd
zelfs onmisbaar is. En, • ziet'men op het aantal van de voor
weglaten der e in deze woorden-beldn,imvah
ontmoet, -- welk eerre 'ontelbare menigte van voorbeelden
zou men ook niet van die weglating in de overige woorden ,
waarin de Hoogieeraar de invoeging noodzakelijk keurt, uit
onze beste Schrijvers kunnen aanvoeren !
In alle woorden op lijk en loos derhalve, waarin een lange
of fcherpc lettergreep die uitgangen onmiddelijk voorafgaat,
zouden wij de invoeging van de zachte e geoorloofd acht n.
De eenige uitzondering , die er misfchien op dezen nigemeenen regel zou behooren gemaakt te worden, zou, naar ons
begrip, de woorden betreffen, waarin de uitgang van lijk of
loos aan Bene lettergreep, die op l eindigt, gehecht wordt,
gelijk heilloos, talloos f:ellijk enz. , van welke klasfe van
woorden onze Schrijver in zijn anders zoo naauwkeurig en
volledig onderzoek geen gewag maakt.
Dat in deze woorden de invoeging van de e niet te pas
komt, of liever, dat de uitfpraak van heileloos voor heilloos,
talleloos voor talloos, fnellelijk voor fnellijk enz., een enkel
zeldzaam geval in een vaers misfchien uitgezonderd , door
}iiemsind verkiefelijk zal geacht worden , is uit den aard der
-zaak ligtelijk op te maken.
Hier toch komt dezelfde letter tweemaal achter elkander,
MENG. 1805. NO. Io.
0g
als
,
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als fluitletter van de eene en als eerfte letter van de onmiddelijk daarop volgende lettergreep. Hier moet dus door hetzelfde fpraaklid tot twee malen toe dezelfde beweging onder.
fcheidelijk herhaald worden. Doch dit is geenszins ongemak
noch ongevallig, maar brengt alleen eene zekere Ihel--kelij
heid van uitfpraak te weeg, inzonderheid bij dergelijke letters
als de 1 of r, die eene groote en losfe beweging van de tong
vorderen. De invoeging van de zachte e zou dus hier niet
alleen overtollig, maar zelfs hinderlijk zijn, wijl daardoor de
fnelheid, die de uitfpraak zou vereifchen, al te zeer zou ver
worden, zoo dat men wel een Franfche tong voor onze-grot
bedaarde Hollandfche zou noodig hebben, om het woord niet
laai en gebroken voor den dag te brengen. Want door die
invoeging zou niet alleen de vorige fnelheid van uitfpraak,
door de dubbele 1 veroorzaakt, met de verfdelling, die de
korte en gebroken klank der zachte e te weeg brengt, aanmerkelijk vermeerderd, maar ook daarenboven in de meeste ge
een eigenaardig en noodzakelijk gevolg, nog met-valen,dor
een derde herhaling van de 1 moeten vergroot worden, gelijk
[nellelijk, tal/doos enz.
Van hier, dat de Ouden, wel verre van die fnelheid van
uitfpraak, die de l op de 1 komende veroorzaakt, nog door
het invoegen van de zachte e te vermeerderen, dezelve integendeel , waar het met behoud van den oorfpronkelijken klank
gefchieden kon ,door het laten wegfinelten van de eene 1 in de
andere, zochten te verminderen, en dus veelal he/loss fchreven voor heilloos, zieloos voor zielloos, geheelijk voor geheellijk enz. (*) , van waar nog vuilik of vuilijk [nequam] voor
vur'llijk. En dit voorbeeld gelooven wij in die gevallen althang
onze navolging te verdienen , wanneer de voorafgaande letterreep kort is, en den klemtoon niet kan dulden, om dat door
de kortheid van den voorafgaander klank die fnelheid van uit1prank, die de dubbele 1 te weeg brengt, at wederom very
meerderd wordt, terwijl het weglaten van de eene 1 deze al te
.;roote fnelheid, die ons zoo onbehagelijk is, een weinig maLigt, en tevens het verkeerdelijk plaatfen van den klemtoon
voorkomt, en hierom fchrijven wij vermetelijk, onmiddelijk, ijdelijk enz. ,niet vermetellijk, onmiddellijk, ijdellijk enz. ,naar den.
zelf'ien regel , volgens welken men fcbrijft adelijk, niet adellijk.
Buiten deze ééne uitzondering (t) nu ten aanzien van
de woorden, waarin de 1 op de 1 komt, zouden wij het tot
Lenen algemeenen regel hellen: dat in de woorden op lijk cie
loos, wanneer de voorafgaande lettergreep lang of fcherp is,,
de
() Vergelijk nITYDECOPEa , Pr. v T. en D. IIde D. bi. T4.

(t) Van de woorden leglijk, kwalijk, goelijk, fchielijk en vrolijk,
die ook in zekeren zin uitzonderingen zijn van dezen regel, is bQYO

gefprokcn, hl,. 3$. iu de noot,
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de zachte e mag worden ingevoegd of weggelaten, naarmate
de welluidendheid en de flijl, de gang van de rede, en de
aandoeningen of bedoelingen van den fpreker het vorderen.
Ieder, die het welluidende bemint, behoort zekerlijk, onzes
inziens, in de gemelde woorden doorgaans de zachte e in te
voegen; wijl het groote middel, om een taal te verzachten en
te befchaven, of vloeibaar en welluidende te maken, in het vermenigvuldigen van de klinkers, en wel van de zachte inzonderheid, gelegen is. Maar, wanneer het woord in een tlijl moet
gebruikt worden, die het korte en faamgedrongene vereischt,
wanneer hetzelve op het einde van een zin zich geplaatst
vindt, waar, volgens de les van BLAIR (*), de laatlie, of op
één na de laatíie lettergreep lang zijn moet, wanneer het zake.
lijke deel des woords met zekeren bijzonderen nadruk moet
worden uitgefproken , of het denkbeeld door een forfcher
klank eigenaardiger kan worden voorgefteld, dan dient men,
naar onze meening , de e weg te laten.
Mannelijk, bij voorbeeld, is zeker welluidender dan manlijk;
maar laat eens het woord in een zin voorkomen , waar het
denkbeeld met groote kracht behoort te werken , en gij zult
bevinden, dat de klank van mannelijk veel te week en te ver
om het foute of het manlijke behoorelijk te doen-wijfds,
uitkomen.
Minnelijk klinkt zeker aangenamer, en ook voegelijker voor
Iet denkbeeld, dan minlijk. Maar zet eens beminnelijk op het
einde van een zin, vooral in het vrouwelijke gellacht, of in
het meervoudige, zeg eens bij voorbeeld: welk een vreefelijk
Tot voor olie beminnelijke! en gij zult bemerken, dat alsdan
de e, in plaatfe van de welluidendheid te bevorderen, dezelve
integendeel benadeelt, en eene geheele verlamming in de uit
te weeg brengt. Immers zoo verkrijgt men drie korte-fprak
lettergrepen achter elkander, die wij bij onze bedaarde uit
onmogelijk anders dan lain en gebroken kunnen voort.-fprak
brengen ; en bij langere zinfneden is die verlamming nog meer
in het oog loopend, en nog hinderlijker.
Maar hoe! zalmen zeggen, moet men dan een en hetzelfde
woord nu eens zus, dan zoo fchrijven? — en, waarom niet?
vragen wij , wanneer de duidelijkheid er veeleer bij wint,
dan verliest (t). Spreekt het niet van zelfs, dat men eene
letter, die enkel, om de welluidendheid te bevorderen, in het
woord is opgenomen, wanneer zij de welluidendheid zou bena.
(*) Lesfen over de Redekunst, IRe D. bl. g8r.
(t) „Die te kommerlijk met de taal omgaan ," zegt TEN KATE, I1te D.
b1. Oio, „flagten den fchoolkinderen,die wel net, gelijkdradig en zin y,

nelijk fchrijven , doch tevens onvrij , laf, lam en flaauw , zonder fpoed
„ of vordering; een kloeke hand, fchoon minder net, zoo ze flechts
„ vlug, vrij, geestig ,viveijend, en duidelijk geiweg zij,$n mij weer-

der behagen.+
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nsdeelen , niet moet gebruiken ? volgen wij niet in een omg2keerd geval hetzelfde beginfel? gebruiken wij niet, bij voorbeeld , zoodra de welluidendheid het vordert, den flaart van
verbuiging achter de bijvoegelijke naamwoorden van den vergrootenden trap, dien wij echter gemeenelijk welluidendheidshalve weglaten? Dergelijke vrijheden, om fbmmige woorden
nu eens als 't ware te kunnen uitrekken en verlengen , dan eens
te kunnen inbinden en verkorten, moet men ons niet ontnemen. Zij zijn de alleruitneinendite middelen , om een taal
welluidende en vloeibaar, en voor welfprekendheid en dicht
-kunstwarelijgfch
te maken.
Men verbeelde zich toch niet , dat foortgelijke vrijheden den Dichter alleen toebehooren. De Dichter mag even
zoo min , als de Redenaar immer tegen de regels van de
taai zondigen, en alles, wat niet tegen de regels van de taal
aanloopt, is , mits op de rechte plaatfe gebruikt, aan den
i:edeuaar zoo wel , als aan den Dichter - geoorloofd. De
rechten van den een en van den ander ten dezen aanzien zijn
volkomen van denzelfden aard , want beider doel is even
zeer, om wel verftaan te worden. Alleen mag de Dichter van
fommige vrijheden , die de taal toet aat, nog wat vrijer gebruik maken, omdat hij een fpreker verbeeldt, die in zekere
geestverrukking het woord voert. Maar klimt ook de flijl van
den Redehaar tot Benen hoogèren graad - van hartstogt en van
geestdrift, zoo bekomt hij mede het recht tot meerdere derg elijke vrijheden. Voor het welluidende althans of de muzijk,
dat is, voor de goede vloeijing,rolling en famenftemining van
de klanken , moet een goed Redetiaar niet tinder zorg dragen ,
dr n een Dichter. Op toonval of kadans moeten beiden acht
geven. De maat, die zij volgen, is Hechts onderfcheiden , —
gedurig afwisfelende voor den een, beftendiger voor den an•d.r, en voor den Redenaar wel niet zoo naauwkeurig bepaald,
als voor den Dichter , maar echter insgelijks aan zekere regels
gebonden. Waarom dan zou de Redenaar, wanneer hij daar
voordeel weet te doen , de onderfcheiden fpraakvormen ,-med
die de taal voor wettig verklaart, niet even zoo wel bij afwis
mogen gebruiken, als de Dichter?
-feling
De Grieken en Latijnen, wier talen van zich zelve reeds
zoo welluidende waren , en die this zoo veel minder dan wij
Benige kunstgrepen ter bevordering der welluidendheid behoeftlen, maakten immers geene zwarigheid, om in ondicht zoo
wel , als in dicht , zich bij wijlen te bedienen van den verkortenden of fàamgetrokken vorm? Ook is het immers volkomen
overeenkomftig de natuur, dat de mensch naarmate van de
aandoeningen, die hem bezielen, de woorden, die het lijden
kunnen, nu eens wat uitvoeriger , dan eens wat bondiger uit.ljpreekt? Ieder goed fpreker doet zulks gewonelijk , zelfs
zonder het te denken; en een geoefend redenaar, die dit met
kordeel weet te doen , zal daardoor misfcbieu fonitijds veel
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pchoons en eigenaardigs weten uit te drukken, 't welk, bij
het fchrijven , of het af eekenen van de redevoering op 't papier, niet moet verloren gaan. De inkortende fpreekwijs behoort, wel is waar, voornamelijk tot den gemeenzamen flijl;
maar de fchrandere TEN KATE heeft zeer wel aangemerkt (*)
i dat, vermits bij eerie zelfde redevoering al de zaken niet
„ even hoogdravend, noch even deftig zijn, gevolgelijk eene
vermenging van f}ijl niet ongevoegelijk komt; — dat het wijsheid is, wanneer iemand zijn ftijl gevoegelijk weet te laten
dalen en rijzen, naarmate dat de waarde der zaken af- en
toeneemt, en de achting en aandacht -van den toehoorder
„ of lezer behoort te minderen of meerderen; — en dat de
hoogdravende ftijl te mets it goede bevalligheid zich van
den deftigen kan bedienen, :en zelfs die beiden door inkorting
„ de gedaante van den gemeenzamen kunnen aannemen, zou
„ wanneer of de verandering of het vermogen van deli adem,
„ of de toonfluiting (cadence), die in 't leiden van de fleur
„ moet waargenomen worden , zulks vereifchen mogt. "
Het is althans , onzes inziens , zeer overeenkomflig met den
geest van onze taal , om -bij afwisfeling, naar verandering van
fi jl, onderfcheiden-fpraakvormen te bezigen. Zoo hebben wij,
bij voorbeeld, om van eerie menigte andere dubbele fprankvormen, die wij bezitten, niet te gewagen, voor een zeer groot
aantal zelff'andige naamwoorden, tweederlei, voor fommige
zelfs driederlei vormen van het meervoudige , gelijk ouderen
en ouders, bundelen en bundels, bladeren, bladers en bladen,
beenderen, beenders en beenen enz., van welke onderfcheiden
vormen wij bij afwisfeling nu den eenen, dan den anderen gebruiken , naar mate dat de meerdere of mindere deftigheid van
den ftijl en de rolling van de woorden den Benen of den anderen verkiefelijker maken. Ja wij hebben zelfs in 't algemeen
in onze taal, gelijk TEN KATE in zijne Verhandeling over de
declinatien heeft aangetoond , naar mate van den onderfcheiden
fiijl, waarvan wij ons bedienen, een zeer aanmerkelijk onder.
fcheid in het verbuigen der naamwoorden (nomina), der voor
voornaamwoorden (pronomina) ; en-ledn(articu),
dit onderfcheid is, naar het oordeel van TEN KATE, eene fraai
onze taal, waarin Beene der Europifcbe talen, zijns-jighen
wetens, wet haar gelijk (laat (t).
Wij weten wel , dat deze redeneering niet zeer bevallen zal
aan die nieuwere taalmeesters,-die altoos van regelmatigheid
den mond vol hebben: Dan wij meenen ook, dat die regelmatigheid , die dezen voorflaan , en -waarmede zij eigentlijk
het geringe getal en • de algemeenheid, of het uitgeftrekte gebied van de regelen bedoelen , wel verre van in een taal eene
fchoon-

(#)

Ifte D. hl, 335.

(;) Itte D. bl. 333.
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fchoonheid te zijn, integendeel veeleer eene onbevalligheid is,
en een teeken van gebrek aan befchaving en van armoede.
Indien men toch het woord in dien zin opvat, en alle vrijheden in een taal, alle uitzonderingen en afwijkingen van den
gewonen regel, offchoon ook tot een zeker oogmerk dienende, en op goede redenen gegrond, onregelmatigheden noemt,
dan zijn, voor zoo veel wij kunnen nagaan, niet de onbefchaafdfle, maar de befchaafdfte talen de onregelmatigíle , de
regelmatigi}e daarentegen de onbefchaafdule. En de reden is
blijkbaar. In den onbefchaafden ítaat vergenoegt zich de mensch
met weinige algelheene taalregelen, omdat hij bij den geringen
voorraad en de onnaauwkeurigheid van zijne denkbeelden nog
geen acht geeft op de fijnere onderfcheidingen, en over de
welluidendheid, bij zijnen ongevormden finaak, nog weinig zich
bekommert. Maar bij meerdere befchaving, wanneer de denkbeelden vermeerderen • en meerdere juistheid, duidelijkheid
en zuiverheid verkrijgen, wordt de fpreker kiefcher in de wijze van zich uit te drukken , de toehoorder opmerkzamer.
Nieuwe voorwerpen en ontdekkingen, nieuwe gewaarwordingen en behoeften geven nieuwe en naauwkeuriger wijzigingen
•an de gedachten , doen nieuwe bijzonderheden en kleinere
verfchillen opmerken, het gebrekkige of minder gepaste van de
regels voor fommige gevallen waarnemen, op nieuwe en fijnere
onderfcheidingen bedacht zijn , en alzoo nieuwe regels , of
uitzonderingen op de regels , dat op hetzelfde nederkomt,
uitvinden , ter betere en vollediger aanwijzing van al het eigenaardige der meer ontwikkelde gedachte; terwijl de verfijning
van den fmaak, die niet enkel op het noodige of de duidelijkheid, maar ook tevens op het aangename en bevallige, of de
gemakkelijkheid en welluidendheid van uitfpraak doet acht
haan, het flijve en eentonige zoo wel, als het harde en wanluidende wil vermijd hebben, en alzoo, ter bewerking van eene
behagelijke afwisfeling en zoete vloeijing van klank, nog andere nieuwe regels, of afwijkingen en uitzonderingen van de
oude regels, doet invoeren. Die regelmatigheid derhalve, die
de fchoonheid van een taal uitmaakt, of, Om met TEN KATE
te fpreken, die de kroone eener taal is , bellaat — niet in het
kleine aantal en de algemeenheid van de regelen, of de zeldzaamheid van uitzonderingen en afwijkingen, maar in het welgeregelde, het naturelijke en eigenaardige van de afleiding of de
famenflelling der woorden, in de juiste evenredigheid en het goede verband tusfchen de wijzigingen van de woord vormen en de
wijzigingen van de denkbeelden , en in het welgegronde, het doelmatige en welgepaste van iederen regel en iedere uitzondering
of afwijking van den regel. Zij,betlaac daarin, gelijk HUIG DE
GROOT zegt, „ dat de woorden volgens de hoogstmogelijke ge„ lijkheid van gronden en op eene onderling overeenftemm ende
„wijs
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wijs áán hunne bron ontvloeijen , en zich lner èlkander
volgens het beste verdrag vereenigen." (*).
Het is met de regeimatigheid in een taal eveneens gelegen
als met de regelmatigheid in een gebouw, in een fad (t), in
ieder ander famenllel. Zij moet, om eene fchoonheid te zijn ,
niet gezocht worden in de hoogstmogelijke gelijkheid van de
deelen, die toch kan niet anders dan stijfheid en eentonigheid
uitwerken, maar in de meeste welf}andigheid en welgepastheid
van ieder deel voor liet bijzonder gebruik, waartoe het dient,
en in de beste evenredigheid en ihmendemming van alle de
deelen onderling tot het vormen van een fehoon en welbehagelijk geheel.
Zulk eene regelmatigheid is het, die men in het Latijn ens
vooral in het Grieksch waarneemt, welke talen , hoe rijkelijk
ook van vrijheden en afwijkingen of uitzonderingen van de
regels voorzien , echter niet te min voor de fchoonfle en beféhaafdlle van alle talen gehouden worden.
Wij zouden dit een en ander gaarne wat omflandiger ontwikkelen, en met de noodige voorbeelden verder ophelderen en bevestigen; -- dan wij vreezen, dat wij dus doende
dit verflag al te zeer zouden uitbreiden, daar hetzelve nu
reeds tot Bene bovenmatige lengte is aangegroeid.
, Wij haasten ons dus ten befluite, en betuigen den Hoob
leeraar SIEGENBEEK onzen hartelijken dank voor deze gewigtige bijdrage ter verrijking van de Vaderlandfche taalkunde.
Wij achten dezelve, ten aanzien van de netheid, naauwl:eurigheid , rijkheid van zaken en welbijgebragte taalkundige
geleerdheid, voor een werk, den IIoogleeraar alleszins waar
terwijl wij de grondbeginfelen, daarbij gelegd, op eene-dig,
uitmuntende wijze ontwikkeld oordeclen, en voor dc eenige
*are houden; en, zoo men misfchien in de toepasfng dier
grondbeginfels hier of daar een weinig minder fchroomvalligheld mogt verlangd hebben, en nog een weinig te veel ver
aan de fchrijfwijs naar de afleiding mogt meenen-klefdhi
waar te nemen, zal men echter moeten toellemmen, dat die
fchroomvalligheid zelve den man tot eere verllrekt, Wien de
gewigtige taak, om de fpelling onzer taal op een vaster en
eenpariger voet te brengen, op hoog gezag is toevertrouwd.
Met groot genoegen vernemen wij , dat de belangrijke Ver
einde door den Floo leery r •7e_vsar_-handelig,tm
digd, eerstdaags 1I aat in het licht te komen (S). wij t, jfei^n
geen S-

(*) Vergelijking der Genveenebesten, volgens
de vertaling van

IIIde D. bi. 97.
(t) Men denke slechts aan Manheim, waarvan de 4ijve en very e
lende regelmatigheid aardig is ten toon gefield in Beker itukje , getij
Manheim een fiad in vaerzen , en te vinden in het Nscup Alg,-teld
Magazijn, lede Deel, bi. 273 en volgg.
($) Deze aanmerkingen zijn gefchreven in de maand September vats
bet vorige jaar.
MAN,

-
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geenszins , of dezelve zal ook de overige gefchilpunten in de
fpelling, waarover in dit fink niet kon gefproken worden ,
niet minder gelukkig veremenen; en wij hopen en verwachten,
dat deze en dergelijke pogingen ter befchaving van onze
fchoone moedertaal eens eindelijk zullen doen ophouden dat
ongeluk van onze Nederduitfche taalkunde en taalverbetering,
waarover, reeds meer dan een eeuw geleden , door onzen groo.
ten Dichter VOLLENFlovr: vruchteloos geklaagd wierd in dat
geestige puntdicht, waarmede wij deze onze aanmerkingen
hefluiten.

't Hervormen van osas taal, daar menig geest in dart
Is ieder even na, maar elk niet even nut.
Taalmeesters vint men , die gebreken , waardt te _lasteren,
filet feilen betren , die de. taal noch meer verbasteren;
11an 't zuvetfen vallen met .veel woorden, valsc'z van klank,
Pan anderhalven voet, die nergens gaan in--tivangk;
•Zo hardt, zo duister,'dat 'de zin niet is te vatten,
.Pij hen dras hoog van prijs, gelijk verborge fclzatten.
Den meesten lust aan geen verbeetring: 't wort gewra^rkt,
That naar Latijnfcheit en den Jfijl van 't hof niet fmnaakt.
De luiheit. fchrikt voor 't werk, en past op niemants oordeel.
/11 zong hier Ozfeus zelf, zijn voorzang gaf geen voordeel.
't Onbuig/aam onvezPlant , waarbij geen reden ge/t ,
T'e: fcheurde fel zijn leên , en firooide ze over 't velt. .
Jlet hemel/the getuit, dat tucht in 't wont kon planten,
Most zwichten voor 't gebulk van razende kachchanten (*).
(*) Poëzij, bl. 577.
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eene opdeling, nu zeven jaaren geleeden aangevanij gen , hadt men het kapiteel van eerie pilaster ontdekt,
welke men voor het zijftuk van eene groote deur aanzag. Bij
den hervatten arbeid , in den jongstvoorgianden winter, heeft
mien de tegenoverftaande pilaster gevonden. De koperen herren (goads) der deur zijn ir de verzameling te Portici geplaatst.
De wooning, tot welke deeze deur behoort, is gemakkelijk
en groot , rijk in fchilderijcn en Mozaïk. Zij is binnen
een ringmuur van fraai gehouwen Reen beflooten;` de voegen zijn zoo naauwkeurig gemaakt, en de kalk zoo wel bedekt, dat neen zou zeggen dat alles uit .één flute -was. De
gang, welke tot ingang dient, is twaalf palmen of fpannen
lang en tien breed; dezelve heeft een voorplein, welks munten met vee'kienrig pleister overtrokken zijn. De kapitee.
feu en de kroonlijsten zijn zeer wel bewaard. Ik heb 'er eene
gro o-
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groote Rofette opgemerkt , die een klein meesterlink van
teekeningen en bevalligheid is. Alle de kamers zijn verfierd
met fraaie fchilderijen , op een rooden , blaauwen en geelen
grond ; men ziet 'er kleine, zeer dunne kolommen, niet blocmen , kandelaars en fieraaden in den besten finaak. Aan de
linker hand zijn twee vertrekken, zijnde, waarfchijnlijk, die
van den Heer en de Vrouw va:i liet huis. De fchilder halt
zijner verbeeldinge den ruimen teugel gevierd , in het zamenflellen van alle de Rukken, welke ik niet een oneindig
vermaak befchouwd heb. Niets aartiger en vrolijker , onder
andere, kan men zich verbeelden, dan een dans van gemaskerde perfoonen ; niets bevalliger dan een vogeltje , 't well:
uit een mand met vijgen pikt. Midden op het plein ligt een
negenbak , het Jmplurrum der Latijnen. Op een marmeren
voet1Iuk ziet alen eenen jongen HERCULES , zittende op Bene
kleine hinde van brons. Deeze twee (lukken , waar van het
Bene, naar gisfing, twintig, het ander veertig pond weegt,
zijn van het fijnfle werk. Uit den mond der hinde Iiep het
water in eerre fraaie fchelp van 'Grieksch marmer. Agter het
voetfluk Rondt eene tafel, wier voeten, geel geverfd, arendsklaauwen verbeeldden. Deeze volmaakte werkflukken zijn
insgelijks in het Mufeum geplaatst. - Eenn zijgallerij , aan de
rechter hand , loopt na een tweede plein , 't welk van een
overwelfden gang omringd was , zoo als blijkt uit de acht
kolommen, met pleister bekleed.
-hoekig
In een der twee bovengemelde vertrekken ziet men insgelijks
twee Bacchanten, niet wijngaardraniten in hunne handen. Boven
het venfler, aan de rechter hand, is eerre EUROPA gefchilderd,
van uitfleekende f'choonheid; zij is geheel naakt, en zit op
den Stier , die in zee fpringt: Boven haar vertoont zich
een jongeling , met een fruitmand in de handen ; hij rust
op zijne teenen; en deeze houding vorderde van den lchiider
eene zeer naauwkeurige kennis van liet zamenflel der fpie.
ren. Daar tegenover: trekt liet bewonderend oog eene jon
welke luchtfprongen fchijnt te doen. In-kredanzsf,
haare hand heeft zij twee Cijmbaalen , waar op zij (peelt;
haar fluier, die agter haar floddert , doet eerre zeer fraaie
uitwerking. Van hier - in eerie belendende zaal gaande , viel
allereerst mijn oog op een kostbaaren vloer, van het keu
marmer. De zoldering vertoont VENUS-rigstAfkanch
tusfchen MARS en CUPZno. In deeze zaal heeft men een klein
Afgodsbeeld van brons gevonden , een gouden vaas, weegende drie oncen , een luk goud , en nog twaalf Rukken
koper, met de afbeelding van VESPASIAnus. In de zaal
aan de linker hand ziet men brokken van fchilderijen op
bout gefchilderd , half vergaan ; zij waren in eerre foort
van Nisfen gekast. Dit was de flaapkamer ,; men ziet 'er
nog de acht kleine kolgwinen , op welke zij rustte ; zij
-

zijn
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zijn van brons; en aan de boveneinden zijn nog eenige brok4
ken verguld hout vast, die, waarfchijnlijk, tot een verhe.
incite dienden. Aan den zijmuur waren twee Priesters met
lange baarden afgebeeld, in een blaruwen en pistas - groenen.
zabbert gekleed. Zij zijn in het Mufeum geplaatst. De keu
bevatte eerie groote menigte gereedfchappen, meestal-ken
van ijzer, en met eerie onbegrijpelijke volr naktheid met zilver overtrokken. Doch, 't geen .mij 't allermeest heeft ver
zijn vijf kroonkandelaars, op natte kalk (a fresgtte)-rukt,
gefchilderd, op eenen helder fchitterenden geelen grond; ik
kon niet fcheiden van dit meesterfrt'k van finaak en beval
Zij rusten op kleine beelden, met zoo veel beval.-lighed.
ligheids geplaatst, gekleed en gedrapeerd, dat zij voor alle
tle Schoonheden van 't I Ieelal tot modellen mogen dienen.
In dit huis , zoo als in meest alle de overigen der aloucheid, ziet men geen venfler , 't welk na de Piraat opengaat.
Ik Rond verbaasd, over de bouwvallen van een wagen , die
nog in den flal flaat; duidelijk ziet men 'er nog de asfen,
de veilingen der wielen, en de bronzen fieraaden van den
walgen zelf. Naast deeze prachtige wooning ziet men de
deur, welke na eerie andere leidt, en die, zoo men uit het
uitwendig aanzien daarover moge oordeelen, geene mindere
fieraaden zal aanbieden, wanneer de ingang daartoe zal open.
-

ftaan.

MIDDEL OM PAPIEREN VAN WAARDE VOOR BRAND TE
BEVEILIGEN.

en papieren van de uiterile aangelegenheid zijn
S taatsakten
dikmaals, bij eenen brand, een prooi der vlammen ge-

worden ; en dit verlies heeft familien in armoede gedompeld, en tot onafdoenelijke pleitgedingen aanleiding gegeeven. De aanwijzing van middelen, ter voorkominge van dus
rampen, is, derhalven, een dienst, voor het mensch--danige
dom van het hoogfte belang.
Men heeft bedagt, om de papieren, die men wil bewaaren , in eerie doos van flerke ijzeren plasten op zichzelve te plaatZen, (te ifoleeren) ; maar door proeven , bij een zekeren trap
van hette genomen, is het gebleeken, dat dus opgeílotene
papieren , door den trap van warmte, welken zij te midden
van een hevigen brand bekomen, tot kooien verteeren. Dit
ongenoegzaam middel heeft men daarom verworpen, en men
heeft niet bedagt, dat liet zeer goed zijn konde, indien men
'er eerie floffe toe gebruikte, die de warmtefloffe weinig geleidt, en die, tot een omkleedzel voor de doos dienende,
dezelve tegen alle aanvallen van het vuur beveiligt,

D^
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De asch is de zelfflandigheid, ter voortbrenginge van dit
uitwerkzel best berekend , en tevens ligtst te bekomen. Indien men de doos van flerk bladijzer, de belangrijke papieren bevattende, in eene andere insgelijks ijzeren doos plantze, die veel grooter is dan de eerfie, en indien men de ledige ruimte, welke deeze doozen openlaaten, met gezeefde
asch annvulle , kan men verzekerd zijn , dat de binnenf§e
doos of kist aan de hette van een zeer groot vuur, en wet
verfcheide uuren agtereen , kan blootgefteld blijven , zonder dat men voor de papieren, daar binnen befloten, iets
te vreezen hebbe. Tusfchen de wanden der beide doozen moet ten minde eene ruimte van Benen voet zijn, en
deeze ruimte moet met vast ineengedrukte asch worden
aangevuld.

IIELFSTOFFELIJKE WOL►

het Graaffcbap Schwarzenars, in Neder-Oostenrijk, vindt
Inmen,
achttiemi voeten beneden den grond, eene foort van

Delfftoffelijke (Mineraale) Wol; dezelve fchijnt te beflaan uit
de draaden van ontbondene turf. Deeze Wol is zeer zagt en
buigzaam; zij is •roodagtig van kleur, na het blanuw hellende. Te LY'eenen , in Oostenrijk, worden 'er hoeden van
gemaakt, en , tot garen gefponnen , weeft men 'er borstrokken en pantalons van. Ook heeft men deeze Wol gefchikt
gevonden, om 'er een zeer vast en ligt gekleurd papier van
te bereiden.

ZWAKHEDEN VAN EENIGE GROOTS MANNEN.

,

D

e eenoog drijft den fpot met den kreupele , en vertroost hem," zegt LA BRUYERE. De zwakheden der
helden zijn de tol, welke zij aan de menfchelijkheid betna.
len. Elk heeft de zijne; en die van een groot man maakets
ons gezind om hein zijnen roem ten goede te houden.
ALEXANDER DE GROOTE was zoo aandoenelijk als eerie
Vrouw.
AUGUSTUS was bang voor de wederkomst der Moord.
jasren.
KAREL DE VIJFDE, in een Klooster geweeken, tuchtigde
zich alle Vrijdagen van de Vasten.
LODEWIJit DE XIV kon het gezigt van den Toren van Sr.
Denis niet verdraagen.
CATO dronk zich bij wijlen vol en zat. BRUTUS hieldt te.
meel van het geld, eu gaf ter lees 4ij de kleine steek. CICERO
hieldt
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iiieldt te veel van zich zelven , en bezat alle de kinderagtigbéden der eigenliefde.
Bij LI CRETIUS was het verfland op hol geraakt door eenera

ininnedrank.

Bij roRpnYRrus liep het hoofd om, omdat hij zich aan te
diepzinnige oefeningen hadt verflaafd.
TAsso was altijd ongerust, en verbeeldde zich bij wijlen dat de
Duivel naast hein flondt. PASCHAL zag altijd eene fleilte aan
zijne (linkerhand. CARDANUS was alle dagen zes uurgin dol ,
en vermaakte zich met zich met (pelden in de dijen te prikken.
SCALIGER fchrikte op het gezigt van een handvol Waterkers.
Tlclio BRAné viel op den reuk van een Vos in faauwte.
De Kanzelier BACON was ziek, zoo dikmaals liet Maan
-Eklipswa.

hadt fulpen , wanneer hij het gedruis van water
hoorde, 't welk uit een kraan loopt.
De vermaarde Hertog D'EPERNON wierdt bleek, wanneer hij
een Haas op tafel zag. De IVZaarfchalk D'ALERET liep weg
BOIJLE

voor Varkens.
EaASnzus kreeg de koorts , wanneer hij Zeevisch rook.
ULADISLAUS , Koning van Polen, ontflelde op het gezigt
van eenen Appel:
Wie zal ooit de oorzaak dier afkeerigheden kunnen ver
Ik zeg nog meer: wie kan zich vleien, dezelve te-klaren?
kunnen geneezen ? Zij zijn het geheim der Natuure, de fchande der Reden en de klip der Geneeskunde tevens. 't Ware
zelfs gevaarlijk, dezelve te beftrijden ; en men heeft opge.
snerkt, dat, naar maate zij beflreeden worden, zij dies te meer
f erkte bekomen. Arm menschdom! En wij zijn hoogmoedig
op eenige talenten , op eenige deugden, op eenige kinderbellen, die men ons in de handen ftopt , om onze trotsheid
te flreelen ! En wij allen draagen , te midden van onzen fchitterendflen voorfpoed , het gevoel om, of van een natuurlijk
gebrek, welk ons vernedert, of van eene zedelijke ondeugd,
die ons ontluistert, of van een knaagenden worm, die ons
pijnigt!
Deeze aanmerkingen , ik weet liet, komen in alle zedekundige fchriften voor; doch 't is noodig , dat zij , van tijd tot
tijd, herhaald worden, voornaamelijk in tijden, die de Om^ventelingen vervangen. De Omwentelingen werpen dikmaals
de denkbeelden even zeer en nog meer dan de bijzondere
eigendommen overhoop. En wanneer de vrede , welke de
begrippen en de dingen tot hun evenwigt doet wederkeeren ,
toelaat , een naauwkeurig en vast oog op de ruimte te
flaan, welke men in den ítorm heeft afgeloopen , flaat men
verbaasd , tot het zelfde punt te zijn wedergekeerd , van
waar men was begonnen, met de bedroevende overtuiging,
dat, Indien het menschdom vollnaakbaar zij, het tot de volmaaktheid voortgaat, even als de heinelfChe licbaamen, die
in eenen cirkel roudloopen.

MENGELYYERK,
TOT FL.PajE LETTEREN, KONSTEN £N WEET$NSCIiAPPEN, BETREKKELIJK.

NATUURKUNDIGE WAARNEMING, TOEGEPAST TOT OPHELDERING VAN EENE DUISTERE PLAATS IN DEN
BIJBEL, PSALM CXXI : 6.
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I^ lezen daar, zo als de Staten- overzetting het
vrij naauwkeurig uitdrukt : de Zonne zal ii des
daags niet J?eken , noel» de Mane des nachts , of zo als
LUTHER het gegeven heeft, die dit vers niet het vooraf
verbindt; opdat u bij dag de Zon niet fleke, noch-gande
de Maan bij nacht. Zo dikwijls mij deze woorden zijn
voorgekomen , heb ik mij verwonderd , en misíchien
onenig een met mij, dat de heilige Zanger hier aan dev
invloed der Maan , zo 't fchijnt, die zelfde nadelige uitwerkingen op 't ligchaam van den niensch. toeíchrijft, welke men in 't Oosten van de heete Zonneftralen bij dag ondervindt. Hoe is 't mogelijk, dagt ik bij
mij zelf, dat het Maanlicht fchadelijk zij , daar hetzelve
zoo veel zwakker is dan dat van de Zon? FIet opkomen.
van de Maan zal toch de temperatuur der lucht niet geheel veranderen ; eni wanneer dit ook al plaats vond ,
wanneer bij 't opkomen van de Maan de lucht zich ook
^l aanmerkelijk mogt afkoelen, zo moet toch die koelte
'voor den reizenden, daar men in die heete landitrekeu
immers liever bij nacht dan bij dag reist , niet onaangenaam zijn; te minder, wijl men dan beftendiy in beweging blijft. Maar laten de nachten in Palaestina ook al
eens zeer koud zijn, dagt ik, zo dat een reizende daar
fomtijds hinder van heeft, die koude zal toch weinig betekenen , in vergelijking van het ongemak, dat men ondervindt, wanneer men in die warme landllreken bij dag
aan de hitte van eene alles verfchroeiende Zon is bloot4 efteld; en dan is het nog vreemd, dat men deze nacht :oude aan het Maanlicht toefchrijft. Zouden dan de
nachten in Palaestina zoo koud niet zijn, bijaldien de
Maan niet fchijnt ?
WEND. 1805. NO. 11.Hi
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Om deze zwarigheid weg te nemen, dagt ik, dat mis
Bene andere overzett ing van deze woorden zotx-fchien
kunnen gegeven worden; maar dit vermoeden viel weg
bij 't inzien van den IIebreeuwfchen test, waar mcr
het woord X73 nachah vindt, dat wel in de ruimere betekenis van fchaden, benadelen, kan gebezigd worden ,
maar anders ook geenen zin kan opleveren, die hier iets
tot opheldering zou bijdragen ; en ik ontdekte naderhand, dat ook geleerde taalonderzoekers, zo als de beroemde Hoogleeraar MUNTINGIIE , die , door zijn voortreffelijk Werk over de Pfalmen, zoo veel licht over deze Oosterfche dichtílukken heeft verfpreid, wat den zin
der woorden aangaat, bij de gewone overzetting gebleVCll Zijn. MUNTINGHE geeft dezelve aldus: (zie het 3de
Stukje van dezen Schrijver over de Pfalmen , bl. 328)
Iles daags zal u de Zon , des nachts de Maan niet fchaden ; en daarover vinden wij aldaar , bl. 322 , de volgende aantekening: „ De zin fchijnt eenvoudig deze te
zijn : des daags zal u de hitte, des nachts geen kou„ de íchade doen. Het is bekend , dat , zo heet de
„ dagen in het Oosten zijn, de koude van de nachten
„ even zoo groot is, en dat beide aan reizenden dikwijls
„ zeer lastig is. Jacob klaagde, dat hem, toen hij La„ ban diende, b/ dage de hitte, en bij nacht de vorst verteerd hadde , Gen. XXXI: lo; en ook nog heden weet
„ men, dat in liet geheele Oosten de nachten zeer koud,
„ en daardoor zeer fchadelijk voor de gezondheid zijn
kunnen, vooral van reizigers, die in de open lucht
plegen te flapen. Men vergelijke de aanmerkingen van
DONAT op sCHEUCHZER's Bijbel der Natuur, Ifle
Deel ade Stuk, bl. I035 enz. Het ichijnt.intusfchen,
„ dat uien de koude van den nacht vooral aan de Maan
heeft toegefchreven. De Grieken en Romeinen dagten,
„ dat de daauw door de Maan wierd voordgebragt. Zie
„ HEYNE ad Virg. Georg. III: 337• Veelligt dagten
„ de Oosterlingen ook dus; en was dat zoo, dan zoet
,; men zeerduidelijk zien, waarom ook de Maan hier
„ als de oorzaak van de nachtkoude kon aangemerkt
worden , te weten , wijl de koude van den nacht
„ voornamelijk door den daauw , die in het Oosten des
„ naciets zeer zwaar en nlenigvuldi is , veroorzaakt
wordt." Zie verder de aangehaalde plaats bij deli
Schrijver zelf, die hier twee voorbeelden ''bijbrengt no;l}wns de menigte van daauw, die des nachts in 't Oosten
valt,
„
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valt, en van de koude, daardoor veroorzaakt, welke,
door hare fpoedige afwisfeling met de hitte van den dag,
niet zelden Bene verderfelijke uitwerking moet hebben.
Bij Prof. HAMELSVELD, wiens gevoelen niet dat van
ï17UNTINGxE overëenfl:emt, vindt men hieromtrent , in
zijne fchoone overzetting van het Oude Verbond , Illde
D. bl. 4o8, de volgende aanmerking: „ De zin is een„ voudig : des daags zal u de hitte, des nachts de koude
, geen hinder doen , Gen. XXXI: 40. De nachten zijn
„ in het Oosten koud, en daardoor fchadelijk aan de
„ gezondheid. Dit wordt door den Dichter aan de
„ Maan toegefchreven, omdat die de beheerfcheresfe des
nachts is , gelijk de Zon van den dag. Meer zou ik
„ hierin niet zoeken."
Hoewel deze uitlegging zeker de mogelijkheid aan
denkbeeld heeft kunnen komen -ton,,hemi'
om te geloven , dat het Maanlicht eerie Ichadelijhe uit
zo heb ik mij echter niet-werkingop'tlchamd,
genoegzaam kunnen overtuigen, dat dit begrip werkelijk
bij den Dichter van dezen Pfalm huisvestte, of dat hier
de nachtkoude wierd bedoeld; en wel voornamelijk oni
deze twee redenen : Wij1 hier ten opzigte van de Maan
het zelfde woord nachah (fchaden) gebruikt wordt , waar
Dichter in denzelfden volzin de nadelige uit -dore
uitdrukt; ten ande--werkingdbaZoeítrln
ren, wijl deze woorden in het 6de vers in eenig verband
fchijnen te liaan niet het 5de vers, waar de Oosterfche
Dichter zich van een beeld bedient, en Jehovah als Gene
verkwikkende fchaduw voorfielt, die in de Oostericlie
warme landitreken den reiziger bij de onverdragelijke
hitte zoo welkom is.
Toevallig las ik nu voor eenige dagen iets in een bui
Maandwerk, dat, naar mijn oordeel, over-tenladsch
deze plaats zeer veel licht verfpreidt, en misfchien te gelijk aanleiding kan geven (doch dit laat ik nog in 't
midden) tot eerie andere overzetting van de plaats jEs.
LX: 19.
In de Minerva van ARCHENHHoLZ voor 1,304, No. 9.
pag. 510, vindt men, namelijk, het volgende gemeld,
in een uittrekzel uit eenen brief van Batavia van den
i8den Julij 1803. „ Bijzonder moet men zich hier in
„ acht nemen voor den Maanefchijn. De invloed van de
pralen der Maan op het ligchaam is hier even zoo
gevaarlijk , als bij dag de Zonneífralen van io uur
„ des morgens tot g uur op den namiddag." IIet fpijt
.`nil, dat in dezezt brief de nadelige uitwerking zelve en
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derzelver vermoedelijke oorzaak niet nader worden op.
gegeven, 't geen hier zeker van het uiteríte belang zou.
zijn. Dit heb ik evenwel van Benen Zeecaptein , voormaals in dienst van de Oost -Indifche Compagnie hier te
lande , die 3 en een half jaar met zijn 1chip op de
roede van Batavia gelegen had , vernomen, dat het de
gewoonte bij de inwoonders van Batavia is, wanneer zij
des avonds bij Maanefchijn in de open lucht zitten ,
zich dan altijd van hunne Haven tegen de ftralen der
iblaan door eenen zonneícherm te laten beveiligen. —
Vervolgens heb ik cenige reisbefchrijvingen over liet
Oosten , vooral die van Palaestina oenig bericht gaven ,
hierover nagezien , doch niet gevonden , dat deze waarneming door eenigen reisbefchrijver gedaan is; het geen.
mij zeker verwondert. Misfchien zullen ons de Franíche
Geleerden, die het Franfche leger naar Sijrien vergezelden, niet den tijd meerder berichten hieromtrent kunnen
geven, wanneer eens een naauwkeurig en omilandig verhaal van hunne op dien togt gedane waarnemingen eii
ontdekkingen in 't licht verfchijnt. Ik weet wel , de ligging van het Eiland Java en van Palaestina verfchilt aanmerkelijk van elkander. Het laatfte gewest zal ongeveer 30
graden boven de linie op het noordelijk halfrond van
onze aarde liggen , daar Batavia bij voorb. op iets meer
dan 6 graden beneden de linie in het zuidelijk halfrond
ligt. Naar mate van deze verfchillende ligging zal zeker
het luchtgettel van beide landltreken wel zeer verfchilJende zijn; vooral ook de graad van hitte, die op Batavia natuurlijk groter zijn moet : maar dit neemt evenwel niet weg, dat in beide landfchappen, hoe ver ook
van elkander verwijderd , van Bene en dezelfde oorzaak
dezelfde uitwerking kan befpeurd worden. Het doet
reeds genoeg ter zaake af, wanneer uien ontdekt, dat
de ftralen der Maan, in de heete landffreken van het Oosten , eenen nadeligen invloed op 't menfchelijk ligchaani
hebben, waarvoor men zich, wanneer men in de open
lucht zit, zoo veel mogelijk moet in acht nemen. Dit
geeft, dunkt mij, genoegzame vrijheid, om , bij 't lezen van dit gedeelte uit den CXXIften Pfalm, ook aars
die zelfde uitwerking te denken , en te geloven , dat
de gewijde Dichter hier eveneens over het gevaarlijke,
dat 'er in ligt, van zich in Palaestina aan de ftralen vans
't Maanlicht bloot te ftellen, gedagt hebbe. Mij is het
ten minuten nu het allerwaarfchijnelijkst. Het is ook
zeer opmerkelijk, dat de 2q euoemde Septuaginta, of de
Ale-
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Alexandrijnfche Overzetters, ter dezer plaatze het zelfde woord, dat men gebruikt om het branden der Zon
uit te drukken , ook ten opzigte van de Maan bezigen ,
daar zij de meergemelde woorden dus vertalen: bij dag
zal u de Zon , bij nacht de Maan niet verbranden.
%IzeQ at 4íaioc ou 0.vyxavOei, she 4 O.Emmyy rmv vvxra. Zo
blijkt dan nog meer, dat in het 6de vers volmaakt de paraln
lelismus, of dichtkundige omfchrijving, van het 5de vers
voorkomt, en dat dus daarvan de zin deze zij: „ Jehova zal u, op uwe reis , zoo wel voor de ffralen der Zon
bij dag , als voor die van de Maan bij nacht, beveiligen."
Aangenaam zal 't mij zijn, wanneer men mijne mede
hieromtrent gelieve te befchouwen als eene po--deling
ging om iets tot opheldering van de Bijbelfchriften toe
te brengen, en daarvolgens goedgunftig te beoordelen.
Borlegraven,
d. 20 Aug. 18o5.

A. NOORBERG,

Predikant der Lutherfche
Gemeente alhier.

BERIGT WEGENS EENS GELUKKIG GENEZENE WATERZUGT. Door L. VAN CLOTH, Med. Dot"!.

te Utrecht.
e zamenloop van onverwagte, afwisfelende toevallen, de ftrijd van leven en dood, en de daarbij
tegen verwagting gelukkig gevolgde uitkomst , maakten
mij , deze Waarneming der optekening waardig; en de
getrouwheid, waarmede zij opgefteld is, doet mij ook
een niet ongunflig onthaal derzelve hopen.
Ik wierd in de maand Augustus 1804 bij Vrouw.... .
gehaald; zij klaagde over ene fteking in de keel onder
het flikken , pijn in de liesch, en een' onpijnelijken witten vloed; zij was 44 jaren oud, moeder van twee kinderen; haar ligchaamsgefiel zeer verzwakt, zoo dat zij
bij de minfle beweging aan hartkloppingen onderhevig
was. Bij een nauwkeurig onderzoek ontdekte ik in
de keel de amandelen, door zweren van ene ronde ge
randen en een' witagtigen grau--dante,mwig
wen grond , ingevreten ; kliergezwellen in de liesch ,
die pijnelijk, klein en hard waren, en denkelijk door 't
fintII h ;
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fineren met kwikzalf verhinderd zich te verheien; drat
zij had reeds verfchillende middelen gebruikt.
Door deze vcrfchijnzeien en een voorafgegaan verhaal,
van de vcuerifche natuur der ziekte overtuigd, fchreef
ik haar voor , den mercur. /olub. Bahnern. gr. daags,
liet liquor Sivicten. in een flijmig afkookzel met rozenhonig tot een gorgeldrank; wegens haren zwakken toefland liet gebruik van voedzame ípijzen en veríicrkende
middelen. Onder deze behandeling, gedurende de maanden
Augustus en September voortgezet , verminderden alle
toevallen; de zweren in de keel waren bijna verdwenen,
dc iieschpijnen weg, de witte vloed verminderd, en
de kragten merkelijk toegenomen; zoo dat zij nit in
(laat was , van buiten bij mij in de Stad te komen.
Desniettegenf'aande ging zij op het einde van de maand
September , op flerke aanrading , tot een' ander' Geneesheer over ; dan , ondervindende dat haar tocfland
van dag tot dag verflimmerde , verzogt zij mij , den
zi Februarij 18o5, op het dringendst, weder bij baar
te komen. Ik vond haar onder volgende omfiandigheden: zij was in ene algemene tieaterzugt vervallen; de
boven- en onderfle ledematen, dc heupen, lendenen en
buik waren door 't water geweldig opgezwollen, (het
water in de buiksholte wierd ik door deszelfs fchommeiing- duidelijk gewaar, en de Heelmeester nnl.lrT ver
mij, ook deze golvende beweging te bemerken)-klarde
de pols klein en zwak; zij klaagde over benauwdheid
en drukking tegen den bovenbuilk, voornamentlijk als
zij lag; zij was zeer doríiig; de eetlust geheel verloren; ook ontdekte ik nog, overblijfzelen van venusziekte.
In dit tijdperk, onder zulke omftandigheden, daarbij
onophoudelijk huislijk ongenoegen, wegens het ongeluk
waarvan zip, geheel onfchuldig, een onvermij--kiglot,
delijk flachtoffer geworden was , lieten mij weinig hoop
van ene gelukkige uitkomst. Ik fchreef haar voor , de
Ti,t ?ur. digital. purp. fpfr. j. napth. vitriol. dr. j.
viermaal daags 30 droppelen, en beval geestrijks wrijvingen, enge niet te vaste omzwagteling van het gehele
ligchaam , versterkende fpijzen , voor drank Rhijiiwijn
met water. hiermede wierd tot den 5den Maart voort
daarnevens waren ondcrfcheidene waterdrijvende-geati;
middelen gebezigd, het infuf. fq uil. Tinos, aqua petro/el. e
Semin. en andere; de buiksontlasting wierd door zagte
ontlastmiddelen onderhouden, flerke verbood hare grote
zwak-
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Zwakte; doch dit alles zonder enige verligting te ondervinden.
Thans befloot ik tot de infnijding, Z. CELS. Lib. III.
Cap. al. Den Eden Maart wierden door den Heer B i r,J T zes infilijdingen aan de binnenzijde van ieder been
gemaakt; omflagen, natgehouden niet gelijke delen brandewijn, azijn en water, wierden om de benen gelegd;
ik fchreef haar den volgenden drank voor : acid. vitriol.
dilut. dr. vj. napth. vitriol. dr. ij. face Ii. alb. tij. aq. petrofel. aq. menth. aa gxij, om 't uur een half kopje ,
en zorgde dat de zwagtelen , zoo haast de zwelling
zoude verminderen, vaster wierden toegehaald: door de
gemaakte openingen wierd dagelijks ene grote menigte
water ontlast; zij begon ook een weinig meer te wateren.
Den i6den April (tot hiertoe gebruikte zij denzelfden
drank) was de zwelling van de bovenfle ledematen, der
lendenen en heupen geheel weg , de zwelling van den
buik en benen ook merkelijk verminderd, de openingen
toegegaan , waardoor nu ene verdere ontlasting van water ophield; de kragten niet verminderd.
Ik liet andermaal aan de binnenzijde der benen zes infnijdingen maken , en bij den drank voegen Extr. cart.
perur. Z$g. 't gebruik als voren.
Den aften April was al 't water ontlast, en de zwel•
ling van den buik en de benen geheel verdwenen. Met
dezelfde middelen wierd aangehouden.
Den 231len was zij in enen zeer zorgelijken toelland :
het gelaat droevig, de oogen diep ingevallen ; de fpraak
belemmerd; moeilijke ademhaling ; de pols klein, zwak,
feel; -een droge , dorre huid ; de ledematen koud: alles
scheen een' haastigen dood aan te kondigen. Ik fchreef
haar voor , Napth. vitriol. dr. ij. Laud. liq. Sydenh. dr. ,(3.
.Syrup. alth. j. eq. deflill. x. om 't uur een half
kopcc. Hierna veranderde zij bij aanzien der oogen,
gelijk zich de omftanders bij mijne wederkomst uitdrukten ; ik vond haar buiten gevaar. Na weinige dagen
gebruikte zij hiervan maar i Iepel om de 2 uuren, en
ging hiermede 14 dagen voort , dagelijks in kragteu en
gezondheid toenemende ; de infuijdingen waren genezen , zonder enig bijkomend toeval. Omtrent 't midden van de maand Maij kwam zij weder in de Stad bij
lij: thans kond e ik zonder vrees de venerifche overblijfzels t'onderbrengen , en , daar de waterlozing en
Hhc
buiks'
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buiksontlasting nog niet volkomen naar den gezonden {at
voortgingen, fchreef ik haar voor, Rad. fquil. Zen. ign.
ficc. 3r ij. mercur. dulc. )+ ij. alae/: lucid. gr. x. opii pur.
gr. ij. puly. rad. liquir. dr. j. balfana. peruv. q. f. m. f.
pilul. No. LX . om de q. uuren I pil, daarbij den hitteren Wijn, door den Baron VAN SMETEN in de waterzugt aangeraden; waarna de genezing fpoedig volg
zij geniet thans ene vrij goede gezondheid.
-de,n

VERMOGEN VAN HET TEERWATER (lila.
VENERISCHE ZIEKTEN.

picea) IN

r. ACHARIAL, te Stok/olm, heeft een allergelukkig
íIen uitfiag van het gebruik des Teerwaters, bij
verouderde Venerifche Ziekten, waargenomen. Van zeventig Lijders, welke hij niet dit middel in het Hospitaal te Stokholm heeft behandeld, zijn vier-en- twintig,
alleen door deszelfs gebruik, volkomen herlleld ; de
overigen insgelijks ; doch bij dezen werd het gebruik van
dit middel, naar omflandigheden, nu eens met de Kwikmiddelen, dan weder met de Zuuren gepaard.

OVER EEN LEVERKRUIDJE

M

(Lichen) OP DE TARWE.

en fchrijft van Londen 15 Februarij í8o5 , dat
men , in Engeland , en vooral in de Westelijke
Graaffchappen, in de Tarwe, van den laattlen Oogst,
zo weinig Meel, in vergelijking van de Senielen, heeft
gevonden, dat deeze omftandigheid den prijs van het
Koorn heeft doen oploopen in eene evenredigheid vare
o tot 84 en een derde , tusfchen de maanden Maart` en
December. Men fchrijft dit toeval voornaamelijk toe aan
liet verfchijnen van een klein Leverkruidje, of zich aanhcgtcnd flijmplantje, aan de koornhalmen , waardoor het
graan van een gedeelte zijns voedzels is beroofd geworden. Deeze Plantziekte is Bene bijzoort van die , welke
bekend is onder den naam van Roest (Rtibigo). De Heer
J. BANKS heeft zeer uitvoerige aftekeningen van dit plantje, door het Microscoop gezien , en van de manier,
fp welke zich hetzelve inhegt en groeit op de koornhal,
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halmen, doen vervaardigen. Deeze tekeningen zijn ge
zullen eerstdaags in het licht verfchijnen,-graved,n
met eenige aantekeningen omtrent deeze ziekte.
Een zeker middel, om het zaadbeginzel van dit Leverplantje te vernielen, beftaat hierin, dat men het Koorn,
eer men het zaait, wel vermenge met eene dunne pap,
bereid uit ongeleschte Kalk en Menfchenpis.

ZONDERLINGE UITWERKZELS VAN EENE FLES,
2I44 VOETEN DIEP BENEDEN DE OPPERVLAKTE DER ZEE GEDOMPELD. Door den
Heer PRON.

k zal verflag doen van een zeer merkwaardig en geIwater
heel nieuw verfchijnzel, welk ik omtrent het Zeeheb waargenomen, ter diepte van 2144 voeten,

in 't midden der Keerkringen. Aan de zelfde loodlijn ,
welke mijnen Thermometer vasthieldt, deed ik eene fles
van zwart glas binden, met kurk dicht geflooten, met
Spaansch wasch verzegeld, alles daarenboven met eert
fluk gepekt grof linnen nog vaster omwonden. Ik ver
te weeten, hoedanig de uitwerking van deeze-langde
verbaazende drukking des waters op eerre zoo groote
diepte zijn zoude. De fles wierdt onbefchadigd opgetrokken , doch vol water , ondanks der gemelde beL oedmiddelen. Alle de (toppen waren na binnen ge
uitgezonderd het gepekt linnen, door 't welk-drukt,
liet water als door een zeef fcheen te zijn doorgedrongen. De trap van koude in de diepte deedt zich op het
enkel aanraaken van de fles duidelijk onderkennen; dezelve was ongemeen koud, en toen ik ze gedroogd
had , wierdt zij welhaast met kleine waterdroppels bedekt, die, in den dampkring hangende of ontbonden,
tegen haare bevrozene zijden fpoedig verdikt wierden.
Maar zie hier het , in alle opzigten, merkwaardigHe verfchijnzel. Het water , waarmede de fles gevuld was , hadt zijne gewoonc kleur noch doorfchijnendheid; het was ondooríchijnend en witagtig; het
fcheen, even als fchuimende Champagnewijn, te werken.
Verwonderd over deeze drie zonderlinge omf'andigheden , goot ik van dat water in een glas; naa eenige
oogenblikken gewerkt te hebben, kreeg het zijne ge1I h 5
woo'
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woone doorfchijnendheid en kleur wederom. Ik proefde 'er van; het was zeer zout: ik goot 'er van op het
dek van het fchip; het deedt 'er dc zelfde uitwerking
als een zuur, met water verlengd, op eene kalkagtige
zelftlandighcid gegooten. Ik floot den hals der fles,
en fchudde het water zeer fterk; wederom geopend zijnde, (prong het water met geweld 'er uit, tot op eeneu
afftand van twee of drie voeten, met even veel kragts, als
het beste bier zonde hebben kunnen doen. Andermaal ,
en met den zelfden uitllag, herhaalde ik deeze proef; alleenlijk (prong het water minder hevig en niet zoo verre.
Ik moet hier aanmerken, dat dit alles in de opene lucht
gefchicdde, op liet dek van ons fchip, niet alleen in de
tegenwoordigheid van alle de Staf-officieren, maar van al
het f'checpsvolk. Groot was de verwondering van alle
de a:tnfchouwers , zoo wel als de mijne.
Door mij aangaande alle de omflandigheden der bewerkinge naauwkeurig te vergewisfen , gelukte het mij
evenwel fpoedig, om de zoo eenvoudige als voldoende
oorzaak van alle deeze zonderlinge onregelmaatighedcn te
ontdekken. Dus redeneerde ik: mijne fles, toen ik dezelve in de diepte der zee dompelde , was indedaad niet
ledig; zij was opgevuld met dampkringslucht, die binnen
gehouden wierdt door de linnen flop, welke ik met geweld in den hals gewerkt had. Maar is het niet klaar
dat deeze vertikaale drukking, geoefend-blijke,
door eene waterkolom van 2144. voeten , de flop na binren drukkende, de lucht zelve, welke liet gepekt linnen nou. bevatte , heeft moeten noodzaaken , zich niet
liet water te vercenigen, 't welk, met Gene, om zoo te
fpreeken, onberekenbaare kragt, zich daar in dompelende, op zich zelf tot een hinderpaal tegen den uittogt
dier dampkringslucht verftrekte ? Het zelfde verfchijnzel is hier, als van het door kunst gemaakt Gaz-water,
'r. welk men thans met de Perspomp vervaardigt. Hier zecpraalt de kunst; in de befpiegeling is zij der proef
-nemdorvigneatuoriglpn.
Zoodanig is de eenvoudige en gemakkelijke oplosfing
van een verfchijnzel, 't welk in 't eerst geheel buiten
te wcezen, en egter, mijns bedunkens,-gewonfch
onder de meest gewoone regels der Natuur- en Schei
valt.
-kunde
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Onderwerp van het tegenwoordig Verflag, zoo hoog geacht om zijne overnatuur
-kundigcfhrpze,wdton2April
1724, geboren te Koningsbergen, in Pruisfen, digt bij.
de Zadelflraat, in de Voorhad. Zijne ouders bevonden
zich in een achtenswaardigen, hoewel geen aanzienlijken leevensfland; zijn vader was een Zadelmaaker, johIANNES GEORGE KANT genaamd. Deeze , hoewel te.
Memel geboren, was gefproten uit eene Schotf he familie, die haaren naam met een C fpelde , welke onze
Wijsgeer, al vroeg, in een K veranderde, als met de
Duitfchc ípclling meer overeenftemmende. Zijne moeder,
Wier doopnaam REGINA DOROTI-IEA REUTER was, wierdt.
te Neurenberg geboren. KANT'S ouders waren in den jaare
1715 getrouwd; zes kinderen fprooten uit deezen echt
vier dochters en twee zoonen. De oudfle, eerre dochter,
flierf in haare kindsheid; de tweede, onze KANT, wierde
in het negende jaar van hun huwelijk geboren ; zijn
broeder, voor eenige jaaren overleeden, zijnde Leeraar
in Courland , en die een talrijk gezin naliet , was de
jongf'e; zijne zusters, die aan mannen van haaren Rand
trouwden, leeven nog te Koningsbergen. Zijne moeder
flierf in den jaare 1737, toen KANT dertien jaaren oud
was , en zijn vader in den jaare 1746.
Te weinig is van KANT'S eerfle leevensjaaren bekend
om over de vorming van zijn karakter eenig licht te verSpreiden. Aan zijnen vader was hij de naauwstgezette
eerlijkheid en vlijtigfle naarfiigheid verfchuldigd; doch hij
hadt den tijd niet , noch bezat de noodige bekwaamhetien, om zijn leermeester te zijn. Van zijne moeder, eene
vrouw van veel verfland en ongemeene godsvrugt , hadt
hij liet warnifte gevoel van godsdien{ligheid ingezogen ,
't welk , tot aan zijne jongfte lecvensjaaren, de kragtigile
en eerbiedigfl:e indrukzels voor haare naagedagtenis in zijne ziel agterliet. Geen gering aandeel hadt dit, onge-^
twijfeld , tot het doen ontwaaken van dat denkvermogen
en , 't welk andere medewerkende oorzaaken naderhand deeden rijp worden.
KANT ontving zijn cerfte onderwijs' in het leezen en
fchrijMMANUEL KANT , het
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fcllrijven in liet Armenfchool van zijne Wijk, als toen
niet de omPtandigheden zijner ouderen meest over--mals
eenkomitig. Zeer waarfchijnlijk is liet, egter, dat de vroege blijken, welke hij van zijnen aanleg en zucht tot leeren
gaf, zijnen oom van moederswegen , een voornaam'
Schoenmaaker, RICHTER genaamd, beivoogen , om zijne
verdere opvoeding en letteroeffeningen te bekostigen.
Uit dit fchool klom hij op tot het Frederiks-Collegie,
r,lwaar de bekende Puritein, SCHIFFERT, oppermeester
was, en vervolgens, in den jaare 1740, tot de Univer,Jiteit. Hier was zijn eerfte leermeester MARTIN KNUTZEN, die toen, als Schrijver en Onderwijzer, in groote
achting ftondt. Sterk was hij aan dien leermeester ver 1 nogt , die niet geenen minderen ijver tot het onderwijs van
zijnen leerling zich bevlijtigde, en tot het ontwikkelen
van zijns talenten zeer veel bijdroeg. Ook woonde hij
de lesfén bij van den Heere TESKE over de Wijsbegeerte
en Wiskunde , alsmede die van Dr. SCHVLZ , een ander' vermaard' Puritein , over de Godgeleerdheid. Indien
hij, aan de Univerfiteit, eene geliefde ftudie hadt, 't
was de Wiskunde, en de daar aan onmiddelijk verknogte takken der Natuurlijke Wijsbegeerte; het verzamelen
van algemeene kennis was egter zijn doel.
Zijne letteroeffeningen;voleindigd hebbende, nam hij
den post aan van Gouverneur, in liet gezin van eenen
Geestelijke , buiten Koningsbergen en vervolgens in het
huis van eenen Heer VON HULSON, te Arn;sdorf, van
waar hij welhaast, in de zelfde hoedanigheid, in het gezin des Graaven VAN KAISERLINGK overging. Zijnen
post als Gouverneur, zoo als hij zelf naderhand erkende,
nam hij niet tot zijn genoegen waar. Te zeer was hij
bezet met het opzamelen en in orde brengen van kennis
in zijne eigen ziel, om zich met liet mededeelen van
de grondbeginzelen aan anderen te kunnen ophouden.
Altijd (plagt hij te zoggen) l elde ik zeer veele waar„ de in liet geeven van onderwijs aan jonge lieden, doch
„ nooit kon ik tot hunne kinderlijke vatbaarheden af„ daaleIl."
Negen jaaren als Gouverneur gediend hebbende, keerde hij terug na Koiingsbesgen, en won den kost met het
geevcn van afzonderlijk onderwijs, om bij de hand te
zijn tot liet omhelzen van de eerlie gelegenheid, die zich
aanboodt , om bij de Univerfiteit geplaatst te worden.
In den jaare 1746, twen-hij flegts tweeëntwintig jaaren
oud
,
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cud was, kwam hij 't eerst als Schrijver ten voorfchijn ,
ziet een klein Werkje, getiteld : Gedagten over de berekening der Dierlijke Vermogens, met Aanmerkingen op de
Bewijzen, door LEIBNITZ en andere Wiskundigen hieromtrent
aangevoerd; staar nevens gevoegd zijn verfcheiden Aanmerkingen op de kragten der Lichaamen in 't algemeen. Hij
vangt aan met het verdeedigen van zijn regt van eigen
onderzoek, als een onafhankelijk denkend weezen, en
past dit beginzel toe op zijn verfchillen van LEIBNITZ ,
WOLFF, HERITANN, BULFINGER, eI1 anderen, ten deczen opzigte.
In den jaare 175. verfeheen :.,en Onderzoek omtrent de
.Prijsvraag der Berlijnfche Maatfchappije, of de Aarde,
door de omwenteling om haaren As, waaruit de verwisfeling
van dag en nacht ontflaat , zints haaren oor(prong eenige
verandering ondergaan hebbe ? welke de oorzaaken daar
mogen weezen ? en hoe wij daarvan kunnen verzekerd-van
zijn? Je oordeelkundige behandeling van deeze onder
verwierf hein den roem van een Natuurkundigen-werpn
Wijsgeer, en baande hein den weg tot de langgewenschte bevordering tot eenige waardigheid aan de Univerfiteit.
In den jaare 17 5 5, het dertigíle zijns leevens , wierdt hij
tot Meester der vrije kuníten verkozen, en aanvaardde
alzoo de taak van het houden van voorleezingen; dit vol
hij tot zijn eigen oneindig vermaak, en met de-voerd
opgetogene goedkeuring eener opgepropte gehoorzaale.
Geduurende de vijftien jaaren, welke hij dien post bekleedde, gaf hij jaarlijks 't een of ander in 't licht over
de afgetrokken takken der Weetenfchappen ; dit diende
ter bevestiginge van den reeds behaalden roem. Die Werken zijn de volgende.
In het zelfde jaar 1 755: Een Onderzoek der Vraage,
of de Aarde aftieeme? — Ilgemeene Natuurlijke Historie
en Theorie der Hemelen; of Proeve over de gef eldheid en het
werktuigelijk maakzel des geheelen lardkloots, volgens het
Steizel van NEWTON. Dit Werk, 't welk aan zijne Pruislifche Majeíteit was opgedraagen , hadt het zonderling
ongeluk, dat het nooit in druk of onder 't oog des
Konings kwam: voordat liet wierdt uitgegeeven, maakte de Drukker eene bankbreuk, en wierden alle zijne
IIandfchriften en goederen in heflag genomen. 't Was
ingevolge daarvan, dat, zes jaaren daarnaa , de vermaarde LAMBERT, zonder zulks te beoogen, de Muweren der iityindinge van het hoofd onzes Wijsgeers
píeá°
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plukte , door de zelfde beginzels te beweeren en de eere
•der oorfpronkelijkheid te genieten. De naauwkeurigheid
van KANT's Theorie wierdt, dertig jaaren daarnaa, betoogd door HERSCHEL'S werkdaadige naafpooringen.
In 1756 Principiorum Primorum Cognitionis Metaphyl2c^e
nova Dilucidatio. — Gefchiedenis en »ijsgeerige Befchrijving van de -4ardbeeving in den jaare 1755; en , in een ander Werk, herder Onderzoek omtrent het zelfde onderwerp.
— Monadologi& Phyficce, Metaphyficae cum Geometrica juncIce ufus in Philofophia 1Vaturali Specimen primum , eerie Akademifche Verhandeling. — Aanmerkingen ter Opbelde
Theorie der Winden. -- In 1757• Schets en-%ringevad
Aankondiging van hoorleezingen over de Natuurkundige
,Aardrijkskunde. — In I758. Nieuwe Grondbeginzels van
.Beweeging en Rust, en de Slotfommen, daarmede verbonden, in de Grondbeginzels der Natuurlijke Wijsbegeerte; gevolgd van eene Aankondiging van Poorleezingen over die
Werj
Íce, 't welk veele opmerking
Onderwerpen; een klein
baarde, en naderhand, meer uitgewerkt, in zijne laatere Schriften wierdt ingelascht. In 1759. Be/chouwing van de Beste Li'aereld; waarbij tevens Voorleezingen wierden aangekondigd. — In 1760. Bedenkingen
oi er het vroegtijdig (erven van den Heere Jo. FRED. VON
FUNK , in Benen Brief aan diens IL-loeder. -- In 1763. Proeve ter invoeringe van het denkbeeld van Ontkennende Grootheden in de Wijsbegeerte. — De eenige mogelijke Gronden
van een Bewijs voor eene Godheid. In laatstgenoemde
Werk zogt KANT aan te toonen , •dat , zonder het onaf
ons zelven en van andere-hankelijwzv
Geesten vooraf te onderftellen , 'er iets mogelijk is , en
dat op dat bewijs alleen de gronden fteunen , op welke
Gods aanweezen kan betoogd worden. Zoo zeer als
Benig ander Werk, diende dit om zijnen letterroem te
vestigen. — In 1764. Aanmerkingen op eenen Landlooper, JAN PAWLIS ROWIEZ IDOI\ZOZYRSKICH KOMONARAKI
genaamd. Een Geestdrijver was deeze , die , door
valsch voorgeeven van een profeetifchen geest, thans de
lieden ten platten lande misleidde. KANT was een kloekberaaden, hoewel verflandig vijand van alle dweeperij.
In een ander Stukje, Proeve over de onge/leldheid van het
Hoofd, onderzogt hij dit onderwerp wijsgeerig. Niet
lang daarnaa, in het zelfde jaar, kwamen in 't licht zij ne Aanmerkingen over het T7erhevene en Schoone, die, van
wegen de fchranderlieid en voegzaaznheid zijner aanme?-

kin-
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kingen, hem den titel van Duitfchen BRUIJERE verworven. — Voorts: Verhandeling over de klaarblijkelijkheid in
overnatuurkundige LYeetenfchappen, die het flceesftt bij de.
Koninklijke Akademie te Berlijn behaalde. In dceze Ver
wijst hij de gronden van zekerheid aan, wel -handelig
wiskundige en wijsgeerige Weetenichappen met-ked
elkander gemeen hebben , en die aan elk haarer bijzon
eigen zijn. Hij baant zich zelven Benen nieuwe n-der
weg op de overnatuurkundige doolpaden, en gispt dik
redeneerwijzen. Menig--malsdegwonijr
maaien oppert hij hier de zelfde denkbeelden als aJENnELSOHN , doch even dikmaals verfpreidt hij een nieuw oor
licht. — In 1765 gaf hij in 't licht, onder-fpronkelij
den eenvoudigen titel van Berigt aangaande de Schikkingen van Voorleezingen in het IJ7inter-Halfjaar, een fraai
en treffend ontwerp van lesfee over de Overnatuur-,
I:.edencer- en Zedekunde. — In den jaare 1766 deedt hij
tenen aanval op SCHWEDENBLRG , die eene verkeering met Geesten voorgaf, in zijne Droomen van eenera
Geestenziender,, opgehelderd door de drooinen der Overnati nrkunde. Hier geeft hij eene bepaaling, wat hij verflea door Overnatuurkunde, als eene weetenfchap, .uit
de beoeffening der menfchelijke Reden ontttaande , ge
wat ftoffi lijk is. In dat zelfde-helafgécidnv
jaar verkreeg hij den post van tweeden Opziener der Koninklijke Boekerije in het paleis. Ook nam hij op zich
het befluur van de fraaie verzameling van natuurlijke
zeldzaamheden en liet Kunstkabinet van den Heere SATuRGLS , Minister van het Departement van Koopiiandel ; dit bragt hem in de gelegenheid om zich in de Mi
te oeffenen. Van beide posten, egter, deedt-neralogi
hij afstand, naa verloop van eenige Jaaren.
KANT'S vermaardheid en letterwerken bleeven den
Pruisfifchen Monarch niet laag onbekend. Niet ongedagtig was de Koning aan het vernuft, 't welk met onvermoeide naarthigheid en ijver werkzaam was , ten voordeele van 't menschdom in 't algemeen, en het onderwijs zijner leerlingen in 't bijzonder. Daar 'er, geduurende de vijftien jaaren, welke KANT zonder bevbrdering hadt geleefd, flegts twee Hoogleeraarsftoelen waren ledig geworden, die door vroegere Kandidaaten waren ingenomen , deedt hem zijne Pruisfifche Majefteit
herhaalde aanbiedingen van het Hoogleeraarsampt aan de
Univerfiteitelu -;an vena, Erlangen, 22itttcww en ,Kalle,

den
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den post van Geheimraad daar nevens voegende. Doch ,
door verknogtheid aan zijne geboorteplaats, wees hij alle deeze flreelcnde eerbetooningen. van de hand. Ilij
verlangde, werkzaam en nuttig te zijn op de plek, daar
hij zijne lichaamelijke en zedelijke aauweezigheid hadt
ontvangen.
Veel vroeger, inderdaad , zoude hij het Hoogleeraarsampt in de Dichtkunde aan zijne eigen Univerfiteit heb
kunnen aanvaarden ; doch zich voor die taak niet-ben
berekend oordeelende, wilde hij het niet aanneemen, en
wagtte geduldig tot in den jaare 1770, wanneer het Hoog
Overnatuurkunde openviel , en ter--lerasmptind
fond aan hem wierdt opgedraagen. Op den 31 Maart
diens jaars aanvaardde hij zijnen nieuwen en lang gewenschten post, met eene Inwijdings- Verhandeling,
welke hij naderhand in 't licht gaf, onder den titel van
De Mundi Senfsbilis atque Intelligibilis Forma et Principiis , waarin hij zijn geliefd beginzel verdeedigde , de
zuivering der Overnatuurkunde van de gewoone verwar
zinlijke met het geestelijke, door aan elk-ringvahet
derzelven zijne paalen aan te wijzen. Wanneer hij, bij
voorbeeld, van tijd en ruimte fpreekt, leidt hij derzelver oorfprong niet van de zinnen, maar uit de ziel af.
IIij beweert, „ dat ze niet iets voorwerpelijks en wee„ zenlijks zijn, noch zelfffandigheden, toevallen en be„ trekkingen, maar Bene noodzaakelijke behoedaniging,
„ uit de natuur onzer zielen voortvloeiende."
Thans vorderde zijn hand alle zijne aandagt op overnatuurkundige onderwerpen. Niet vreemd is het, derhalven , dat alle zijne volgende Schriften daarover liepen. Met den onbezweekenften ijver zette hij zijne oef
voort, en peilde alle de diepten der overnatuur -fenig
einde om 's menfche re--kundigefptsvh,
delijke vermogens te ontvouwen, en van daar zijne zedelijke pligten af te leiden.
In den jaare 1775 verfcheen zijne Verhandeling over de
.nderreheidene Rasten van Menfchelipke Weezens, bij wijze
van Inleiding tot zijne Voorleezingen over dat onder
hij Lid van den Senaat-werp.Indja1780iert
fieling met LAMder Akademie. Behalven zijne BriefnIf
BERT , liet hij , in den jaare 1781 , zijne Kritiek der
zuivere Rede drukken , waarin hij beweert, dat de leer
der Stoffelijkheid door uitwendige voorwerpen wordt
1egaald, en dat alle bevatting, door te verklaareu, dat
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alle gewaarwording van dingen op zich zelve, en onafhankelijk is van zinlijke voorftelling, volftrekt onmogelijk is. Dit Gefeliri t, 't welk hem aan veel misverflands blootílelde, gaf aanleiding tot een tweede Stuk,
in den jaare 1783 , getiteld: Inleiding tot toekomende Natuurkunde , die als eene Weetenfchap moet befchouwd worden;
hierin helderde hij zijne voorgaande leere nader op, en
fcheidde van de bepaaling, wat Overnatuurkunde zij,
alwat bovennatuurlijk is , af.
In den jaare 1784 fchreef hij de volgende korte Ver
Bedenkingen over den oor [prong der Vermo--handelig:
gens, en de wijzen om over dezelve te oordeelen. — Bedenkingen over eene Algemeene Historie, als een Waereldburger. -- Antwoord op de Vraag: wat is Verlichting? --Over de brandende Bergen op de Maan. -- Bepaalina van
het denkbeeld van een Ras van Menfchen. — Over de onregtvaardigbeid van het plonderen van Boeken. — Grond
Zoo fterken af--beginzlsdrOvatu-eZknd.
trek hadden alle deeze Stukjes , dat zij in het volgende
jaar herdrukt wierden. In den jaare 1786 zagen het licht :
Onderfteld Begin des Menfchelijken Geflagts. — Wat hebben wij te verjiaan door het aan ons vertegenwoordigen van
de Natuur en de Hoedanigheden der dingen? — O vernatuurkundi e Grondbe inzels der Natuurlijke WIjsbegeerte.
Breedvoerig handelt hij in het laatstgenoemde Getchrift
over het oeffenen van het redeneerend vermogen met opzigt tot ftoWelijke voorwerpen.
In dat zelfde jaar wierdt hij tot Rektor der Univerfiteit aangefteld. Het gebeurde, dat, geduurende zijn eerfte Rektoraat, de taak om eene aanfpraak te doen, uit
naam der Univerfiteit, aan FREDERIK DEN IL, die hier
de hulde zijner onderdaanen ontving, hem ten deel viel.
De Koning beantwoordde hem op eene wijze, die dell
Wijsgeer en den Monarch even zeer tot eere diende.
Niet lang daarnaa ontving hij, zonder daar om verzogt
te hebben, eene aanzienlijke verhooing van wedde vart
de fligting van het Opper-Koilegie. In den jaare 178/
wekte hij de algemeens nieuwsgierigheid door zijne
Kritiek der Praktifche Rede, waarin hij, even als voor
zedelijke-henovrdatukige,novrd
grondbeginzels der Rede uitweidde. In den zomer des
jaars 1788 wierdt hij andermaal tot Rektor der Univerfiteit verkozen , en, kort daarnaa, tot OwU e van de Phis
lofopliifche Faculteit.
MENG. 1805. NO. II.
Ii
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Hoewel in jaaren merkelijk gevorderd , begiftigde KANT
nogtans he: publiek met verfcheiden nutte Werken: als,
in 1793 , De Godsdienst binnen de paaien der bloote Rewaarin hij de bettaanbaarheid tusfehcn de Rede
de
en de Openbaaring tragt aan te toonera. -- Over het gemeen (preekwoord: 't geen goed is in de Theorie, kan fieg t
zijn in de Praktijk. -- In 1794.. Iets over den invloed der
Maane op het Weder. — In 1795. Het Einde aller din,

gen. — Een eeuwige Vrede. -- Eene wijsgeerige Schets,
ter verklaaringe van mijne denkbeelden over de Staatkunde.
-- In 1796. z1ati SÖMMERING , over het werktuig oler Ziele.
-- Over den thans aangenomen hop gen toon in deii/ijsbegeerte. — Overnatuurkundige Groiu heginzels der Burgerlijke
Iet. — In 1797. Over de verdeediging van het liegen uit
goede beweegredenen. — Overnatuurkundige Grondbegin
Zedelijke Wet. — herklaaring op des Heere,z-zelsdr
SCHLETTWIRE'S uitdoaging in eenen Brief uit Greifswal
de. — Over het vermogen der Ziele tot het t'onderbrengent
der gewaarwordingen van pijn. — In 1798. Over de Boek makerij , in twee Brieven aan den Heer FREDERIK NICOLAI.
— Vernieuwing der Vraage, of het Menfchelijk Ge/lagt in
eenen (laat van voortgaande volmaakinge zij? -- Ophelderende Aanmerkingen over cie Burgerlijke Wet, teil dienfle van
de bezitters der eerie uitgave. — liet Gefchil derFaculteiten. — Pragmatifche Schets derMenschkunde. -In het laat
neemt hij van het publiek zoo goed als een-fteGchri
plegrig affcheid als Schrijver, zijne papieren ter herzie
aan anderen afftaande ; waarnaa hij van alle zijne-nige
openbaare posten afftar_d deedt , en , in gevolge zijner
lichaamszwakheden , zich in de eenzaamheid opfloot.
Zestig jaaren hadt hij nu het Au!heurfchap bij de hand
gehad, en boven de zestig onderfcbeidene Werken gefchreeven , de zulken 'er mede onder begreepen, die
naderhand uit zijne pap`eren verzameld wierden. I)eeze
waren: in i8oi. Logica, of een Leidsman tot het geeven Evan Lesten. — In I8oa. Natuurkundige 4lardrijkskunde. -•— In 18o3. Over het geeven van Onderwijs. —
In 1804. Over de Prijsvraag der Koninklijke Akademio
te BerlijT7: Gelke vorderii7gen zijn 'er in Overnatuuer,f•undige IVeeten^clrnppen gemaakt lints LEIBNITZ yOLFF?
Zevens g jaaren lang halt KANT eenera bijkans onaf
(laat van gezondheid genooten ; behalven een-geUrokn
nu en dan wederkeercnd ongemak in laatere ;naren , uit
belemmering der natuurlijke ontlastingen ontftaan, hadt
hij

VAN IMMANVEL KANT.

467

hij weinige of geene lichaamsfinart gelccdcn. Maar, in
de laatífe tien jaaren , vervielen zijne lichaamelijke en
verftandelijke vermogens zigtbaar , tot droefheid van
zijne vrienden. Verlies van eetlust , van gezigt , van
ftemme, van tanden, van lichaamskragt en geheugen,
verkondigden de naderende ilooping van dit fchoon ver
Zijn fmaak, die voorheen zoo fijn was ge--ftandsgeíli.
weest, wierdt zoo grof, dat hij niets koude proeven,
noch dingen, zoo wijd van elkander, als zoet en bitter,
verfchillende , onderíkheiden. Met het verlies van finaak
en tanden ging ook gepaard eene volkomene verflapping
dèr kwijlingswerktuigen; zoo dat hij , een jaar vóór
zijnen dood, zijn fpeekzel niet kon binnenhouden, wanneer hij zijnen mond opende.
Zijne ademhaaling bleef vrij en onbelemmerd tot aan
het einde; maar zijne ftemme begaf hem , en zijne
fpraak wierdt zomtijds onverftaanbaar. Zijn gehoor
verzwakte niet; maar het gebruik van het eene oog verloor hij geheel , en hadt niet den noodigen dienst van
liet ander. De rust, welke hij altijd , op gezette uitren, onafgebroken hadt genooten , wierdt vervangen
van neiging tot flaapen bij dag en van rusteloosheid bij
nacht. Zijne fchraale gedaante nam allengskens toe,
tot dat 'er k niets anders dan vel en been overbleef ;
zijne dijen konden met ééne hand omfpannen worden.
Niet minder fnel nam zijne lichaamskragt af; en reeds in
Mei i800 moest hij zijne kamer houden , in gevolge van
eenen val , welken hij hadt gedaan ; geduurende den
laatften winter was hij niet in Raat om zijn flaapvertrek
te verlaaten.
In geen opzigt, egter, deedt, veelligt, het verval
der natuure zich duidelijker kenbaar , worden, dan in
zijn algeheel verlies van het vermogen der herinneringc.
Een boezemvriend en leerling van hem, die een reeks
van jaaren het genoegen zijner verkeeringe hadt gesmaakt, moest, oenige weinige maanden vóór KANT'S
dood , de treurige ondervinding hebben van geheel te
zijn vergceten. Met de gewoone ongedwongenheid van
Benen vriend tradt hij in zijne kamer , en , hem genaderd zijnde , omhelsde hij hem met Bene foort van
kinderlijken eerbied. Wat dan moest hij gevoelen ,
toen hij KANT hoorde verklaaren , dat bij het genoegen
niet hadt van hem te kennen ? KANT behandelde horn niet
zijne gewoone befchaafdheid , en verzag t hero, te wil len
Ii Z
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len plaats noemen. De andere deedt zoo, en Relde alle
hein mogelijke middelen te werk, om zijne voorgaande
kennis in zijnen geest te vernieuwen. Doch alles ver
verlichtende zon van zijn verf ±and was on--gefs!D
dergegaan; de damp, welke over den horizon zijner ziele
hing , verduisterde alle tegenwoordige en voorgaande
voorwerpen. Hij verliet hem, om door hem nooit meer
herkend te worden.
Tot alle deeze voorboden van zijn naderend einde beg
een toeval van beroerte. Dit wierdt gevolgd van toeneemende rusteloosheid en verzwakking. Eenige dagen lag
hij in oenen haat van onbewustheid, half droomende en
half waakende, zonder iet anders dan een lepelvol vogts
te gebruiken. Zijne ademhaaling wierdt ongeregeld, en
aan zijne eene hand Rondt de pols, om den vierden of
vijfden flag , flil , en hieldt vervolgens geheel op , Wanneer KANT, 's middags om twaalf uuren , op den I2 Februari 1804, met alle mogelijke bedaardheid zijnen jong
adem uitblies, zonder eenige hoegenaamde toeval -ften
Bene geweldige verfcheidinge.
-lenva
(De fchets van 's Mans karakter in ons volgende Stuk.)

EEN TOCHTJE DOOR DE BELANGRIJKSTE GEDEELTEN
VAN NOORD -\VALES. Door J. N. BREWER, Esq.

(Vervolg van bl. 3oI.)
efchermd door zulke romaneske barrieres, fchiinen
de laage fleenen huizen van Dolgelly zich niet te bekreunen wegens de vervaarlijke ílormwinde :i, die ronds om deeze Stad woeden. Dolgelly bezit , even als de
meeste binnenlandfche Steden van [f/ales, weinig anderen
koophandel dan louter plaatslijke , en biedt den Engel%hen Reiziger een eenzelvig tooneel aan. Hoedanig die
Stad ook moge veezen , is dezelve de Hoofdílad van
Merionethfhire; eene Hoofd lad, juist voegende aan dien
woesten , fchoon fchilderagtigen oord. 'Er bloeit nogthans eene Fabriek, fchoon geen groote, van een bij zonder dik foort van Flenel; dezelve komt op geene verdere marktplaatzen, dan in de nabnurfchap. — Netheid
heerscht in de weinige ftraaten van deeze kleine Stad,
en de gezigten (bijzonder van een kleine plek gronds ,
Bos`
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Bowling Green geheeten) zijn bijzonder fraai. De dreigend hangende bergtop van Cader Idris, welks noord

bijkans rechtftandig is , vertoont, op het wonder--zijde
baarst , bergverhevenheid ; een reeks mindere bergen
(leekt de weinig beduidende kruinen rondsom het voetfink van Cader Ielris op.
De reiziger, onbewust hoe zeer het thans de mode geworden is om een tochtje na deezen oord te doen, zou
verwonderd fiaan over de drukte en het woelig vertoon,
geduurende de herfstmaanden, in den Gouden Leeuw, —
de eenige draaglijke herberg in Dolgelly. Men heeft hier
het ruimfle landontliaal. De waard (lacht zijn eigen
osfen- en fchaapenvleesch , en de omliggende meiren ver
een overvloed van besten visch ; maar de men--felian
fchen zijn niet gefchikt voor het beheer van dit alles ,
en , door hunne onkunde van de wereld, betoonen zij
al die dienstvaardigheid en ommeflag aan reizigers, die
met vier paarden komen, welke men zeldzaam ontmoet
in groote en drukbezogte herbergen , die gewoon zijn
alle Poorten van gezelfchap te ontvangen. Dan men is
thans bezig met een nieuw en grooter huis te bouwen ,
't welk althans gefchikter zal weezen om de talrijke bezoekers van deezen zo uitlokkenden oord te ontvangen.
Hier was het, dat ik, met eene foort van onuitfpreekelijk vermaak, waarmede zich alle de gevoelens van dichterlijke aandoening en plaatslijke verrukking paarden ,
het eerst de Harp hoorde, -- dat nationaal fpeeltuig,
op welks fnaaren de Barden van zeer lang voorleden
dagen gewoon waren, den heldenzang ter aanfpooring
tot den firijd te fpeelen, en den treurzang aan te heffen,
over de gefneuvelden in het verdeedigen van de bergen
huns geboortelands. De fnaaren van die Harp werden
getokkeld door een oud man, die 'er zeer wel uitzag,
en zeer vergenoegd de volksliederen, in derzelver oor
eenvoudigheid , fpeelde. Met veel kragts-fpronglijke
voerde hij het uit, en de veranderingen , welke hij aan
zijne toonen gaf , behaagden zelfs zeer aan een Engelsch oor.
Wegens het hedendaagsch gebruik van dit fpeeltuig,
in de noordlijkite gedeelten van dales, zijn zo verfchillende berigten gegeeven , dat ik alle gelegenheden waarnam om des onderzoek te doen. — Zeker Schrijver, vermeldt , dat bijkans ieder oud en groot gezin , in de afgelegeníle oorden, zijn Harpfpeeler heeft, zonder wiens
li3
be
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beflendige tegenwoordigheid het huishouden onvolkomen zou geoordeeld worden. - Dit is zo verre van liet
geval te veezen, dat ik geloof, dat men naauwlijks een
gezin zou kunnen aanwijzen , van welks huishouden de
Harpenaar een gedeelte uitmaakt. I)e post van IIarpenaar behoort , wel is waar, tot de oortpronglijke inrichting van de Familie eens II/allifclzen Opperhoofas; doch
dit is daar zo zeer in onbruik , als thans een Vallenier bij een Engelsch Edelman.
Bij dien zelfden Schrijver treffen wij de verzekering
aan, dat de overblijfzels der Barden zo aanmerkelijk en
veelvuldig zijn, dat veelen deezer Gene kostwinning maaken , door van huis tot huis te gaan, in elk derzelven,
als hoogst welkome gasten , dagen ,ja weeken te blijven ,
en daar, door hun Harpfpel, geboorte-, huwelijks - dagen en andere feesten te helpen vieren. -- Hij voegt 'er
bij, dat 'er nu en dan zamenkomflen plaats hebben van
deeze afflammelingen der hooplooze Ilachtof ers van Koning EDUARD, om wedílrijden op de Harp aan te gaan;
dat men, bij die gelegenheden, de flcrkfle proeven van
ilarpfpel hoort , 't welk bef noten wordt met een eer
voor den overwinnaar. Maar dusdanig eene voor -prijs
zeer verre van die aankleeving aan de waar -dragtis
welke een eerst vereischte is in het verhaal eens-heid,
Reizigers. Barden van beroep zijn zelfs in de afgelegene
oorden van 112erionethfhire niet, te vinden. Alleen kon ik
een zo gering overblijfzel, om eenig bijzonder voorval
met een vers te vereeren, vinden, dat twee buuren elkander niet verzen begroeteden.
In 't kort, 'er zijn geen Harpenaars in dit land, dan
Benige weinige perfoonen , die zich het fpeelen op de
Harp eigen gemaakt hebben , om in drie of vier der voornaamge Steden, in de herbergen, te fpeelen; veelal onkundige en flegte fpeelers , die waarfchijnlijk nimmer
hoorden van Dafydd op Gwilym ,of diens beroemde mede dingers ; hunne zugt f1rekt zich meer uit tot Bene kleine
geldgifte des reizigers , dan tot den_ krans van eikenloof, die ooit den fchedel eens afílammelings van Apollo
cierde. — Men voege hierbij eenigen in Aroord-Wales,
in een hooger leevenslfand , die , Bene zugt voor de Nationaale Muzijk behouden hebbende, zich daarmede ten
hunnen huize verlustigen, en een bewijs opleveren van
den tegenwoordig laag vervallen ftaat der voortijds
hooggeroemde Barden. In deezen hand der dingen heeft
men
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men geen fpeelflrijd der Barden te wagten : 'er zijn met
de daad geene zamenkomlien daartoe , om de voldingende
reden, dat 'er geen Barden meer zijn. Al de geestdri ft van
plaatslijke dichtkunst , welke bergagtige oorden zo eigen
inboezemen, is verlooren geraakt. De dagen der-artig
Rtidderíchap zijn voorbij, en eene eentoonigheid van zeden
heeft plaats gegreepen. In fIede van die aandoeningen ,
welke de vroegere bewooners opwekten , om, op hoogklinkende toonen , de ontzettende fchoonheden te bezin
bergtoppen , die hun voor de onheilen des-genvad
fiormwinds dekken , heeft thans een laage geldzu t de
harten ingenomen, gepaard met de begochelende drift tot
Methodisterij. Verbeelding zou den reiziger vergeefs
zoeken diets te maaken , dat die fchoone íchilderijen,
welke men in de werken van veele reizigers door deeze
fireeken aantreft, getrouwe afbeeldzels der natuur zijn;
waarneeming wijst derzelver valschheid aan.
De gewoone weg van Dolgelly na Tan-y-bwich heeft
een overvloed van fchoonheden , vol verfcheidenheids
en grootheids. Bergreel:zen (trekken de ongelijke toppen in allerlei richtingen uit , nu eens dreigend han
reizigers , dan weder-gendovrhtauwpes
hem verlustigende, door eene op grooter affland verwijderde vertooning van derzelver hoogte. De rivier Moudach ziet men kronkelend flroomen te midden van die
geregelde verwarring; die vloed floot gefladig op vervaarlijk groote flceuklompen , door vroegere onweersvlaagen van de moederbergen afgebroken.
Te midden van deeze landvertooning had ik het geluk, eenen man aan te treffen , wiens charaéer uit{Iak
in die trekken van buitení'poorigheid ,welke doen lachen,
en, ten zelfden tijde , een zugt ten boezem uitpersten.
Hij heette JONES , en woonde te Dolgelly. Dewijl ik het
mij tot een regel gefield heb, in gefprek te treeden met
lieden , die met mij op weg en even praatens gezind
zijn, werd ik welhaast met JONES zeer gemeenzaam.
Hij gaf mij te verflaan , dat hij een Landhoevenaar geweest was, doch dat hij ongelukkig meer fmaaks vondt
in te zwerven en te kijken op de omliggende bergen,
dan in het waarneemen van den landbouw; eenige weinige oogden toonden hem ten vollen , dat hij geene zo
fchielijke wijze van fortuinmaaken hadt uitgevonden,
als het bezit van den Reen der Philofophen hem zou
verfchaft hebben. JoNas was ongehuwd, en nam ras
114
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het befluit om zijn landgoed te verhuuren en een wereld
te worden. Als zodanig zwierf hij , met een-burge
boek bij zich, (want het ontbrak hem aan geene beleezenheid) in allerlei weer, geen verwisfeling van jaarfaifoenen tellende, op het gebergte om, zijne voornaamste
verblijfplaats te Dolgelly houdende. Nu en dan vatte hij
zijn hengel op , en was verzekerd niet een goede vischvangst thuis te zullen komen. Geen mensch , zeide hij,
kon gelukkiger leeven dan hij, ware zijn lot niet van
ééne zijde verbitterd; een onoverwinnelijke en ilerke
trek tot en verkleefdheid aan het drinken van oprechte
Welfche Cwrw (eerre foort van Bier) beheerschte ]hein.
IIet gebruik van dien drank maakte hem 's nagts ziek
en 's morgens bedroefd. Maar , fclioon hij niet veel
Stoicyn/che koelheid zich fcheen te onderwerpen aan 't
geen hij hieldt voor zijn onvermijdelijk lot, en beweerde
dat hij te oud was om die hebbelijkheid af te leggen,
moest hij het zo goed maaken als hij kon. -- De beleefdheid van deezen man was gefchikt om den vreemdeling een hoog denkbeeld in te boezeroen van de befchaafdheid der Inwoonderen. Niet alleen wees hij ons ,
onder den weg, veele voorwerpen aan, zonderling uit
hoofde van Benige omítandigheid of wording, maar boodt
ons zijnen dienst aan , om ons te begeleiden na eenige watervallen, de verfte van welke niet minder dan tien mij
ons af was. Schoon het ons niet fchikte zo verre-lenva
te gaan, wilde hij onze gids weezen na de digtst bij gelegene , (die van de Cayne en de Mothwaye) en, in de
daad , zonder zijn behulp zou het ons bezwaarlijk gelukt hebben, de fchoone vertooning dcezer watervallen
te ontdekken, gelegen in een oord, fchaars bewoond,
en waar men geene andere dan de landtaal fprak of ver
-flondt.
Gelijk de meeste watervallen in dit gedeelte des lands,
florten die van Cayne en Mothwaye het water neder over
eene gansch brokkelige verzameling van opeengeftapelde
rotzen , langs welker onvrugtbaaren boezem verfcheide
aan het gebergte eigene planten in eene bevallige ongeregeldheid voortkruipen : het water, de oneffene diepte be
neden bereikt hebbende, loopt in afgebrokene en flerke
flortingen na de afgelegene valei. De uitwerking eens
watervals hangt af van de zamenloopende vertooning des
tooneels. De aandoeningen des befchouwers van de
Niagara moeten alleen die van verwondering weezen,,
daar
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daar deeze waterval verfcheide honderd voeten in een
onafgebroken vloed van water voortitroomt. Ilet is de
brokkelige hindernis , en floute tusfchcnbcidenkomst
van beneden flaand kreupelhout , welke bckoorelijkheid aan de vertooning bijzet, en ontzetting door be-

wondering maatigt.
Onze verpligtende gids was onvermoeid om ons op
plaatzen te brengen, van waar de tooneelen zich in een
nieuw en allergunfligst licht vertoonden. — Uit zijne
gefprekken konden wij veel onderrigtings opzamelen.
hij was een man van eenige opmerkzaamheid , en geheel
bekend met de zeden en gewoonten der Noord- TIalli/che
Boeren , zo in 't openbaar, als in-de min bekende huislijke
leevenswijze. Uit hem vernamen wij eene bijzonder
welke ons bijkans ongelooflijk voorkwam — eene-heid,
onfchuldige verkeering der Sexe en vrijerij naar de oude landswijze. Onze JONES, fchoon nimmer gehuwd,
hadt twee keeren gevrijd, en beide de reizen was het
hem toegeflaan geweest, om aan zijne Schoonc, in het
bedde, zijne liefdesverklaaringen te doen. De vrijster
ligt in haar nagtgewaad, en de nagtverkeering houdt
eenige uuren aan. JONES gaf , met de flerkftc bewoordingen, te verflaan , hoe de eerbaarheid ongeschonden
bewaard bleef in die verleidelijke omflandigheid, en
wederlei met verwondering en verontwaardiging eene en
andere bedenking , door mij hierop ingebragt. In de
daad, het blijkt, dat de gewoonte, in dit geval, een(:
zo kragtdaadige uitwerking baart , dat ze de vcrlokzelen overwint. De u *tflag van verfcheide nafpeuringen
over deezen vreemden liefdehandel kwam op 't zelfde uit.
Dit vrijen is nog in zwang bij de bewoonders van de b'jkans ontoeganglijke bergen van Merioneth en Caernarvon,
en men heeft zeer fchaarfche voorbeelden, dat een derde perfoon als getuige te voorfchijn kwam van deeze minnarij. Indien dit het ongelukkig geval ware, is 'er geen
geval voorhanden, dat de vader van het kind het meisje
verliet, wanneer hij zelve, even als zij, van de eigen
landaart was. Dan, wanneer het te ligtgeloovig meisje ,
te veel op de kragt der gewoonte vertrouwende , een
vreemden nabuur het voorregt vergunt , alleen voor Landgenooten gefchikt , is het gevolg meestal ongelukkig, en zij
in het geval , om, in een verlaaten to eiland, haare dwaas
te beweenen. Doch de Verleider , 't zij een frelsch--heid
of Engelschman, is liet voorwerp van algemeene veragIi5
ting
-

-
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ting en verfocijing; deeze kan hij alleen van zich afweeren, door eerre boete te doen , hier bekend onder den
ziaain van ttitdeeling van wit brood. Deeze plegtigheid
bettaat in het afgeeven van zekere gcldfomme , voor
welke wit brood gekogt wordt, 't welk daartoe gefchikte
lieden in de kerk uitdeelen , onder het noemen van den
naam en liet ophaalen van het misdrijf des overtreeders,
en teffens diens berouwbctuiging. De zeer groote zeldzaain.heid , dat de Inboorelingen deeze fchande onder
mag men aanzien voor een bewijs van dc kragt-gan,
der fchaamte op een Volk, nog aan eenvoudige zeden
gewoon.
JONES wees ons een plek gronds aan, bij overlevering
nog bekend onder den naaai van Englishinan's Ford -ecne plaats, waaríchijnlijk bezet door den vermeesterenden EDUARD , toen hij zijnen verwoestenden marsch tot
het diepste van dit land vervorderde. JoNEs was bij
dien wij aantroffen, die oenig leed -kansdeéigm,
blijken wegens de te onderbrenging zijns-wezndt
Iands. — Over 't algemeen bezielt thans een 'inhaalige
winzugt de Stad- en Landbcwoonders. Onze oude JONES
gevoelde ten vollen de waarde van de handelvoordeelen,
Welke zijn Vaderland genoot , en den flaat van rust ,
waarin het gekomen was. Hij erkende even gereed de
natuurlijke noodwendigheid caner vereeniging , die eer
gedwongen dan Bene overhecrfching mogt genoemd worden ; maar hij liet niet onduidelijk zijnen fppijt blijken ,
dat het voor zijne Landgenooten onmogelijk geweest
was , omringd te blijven door huniïc eigene bergen , onkundig van alle taalen,behalven hunne eigene, en geluk
hunne eenvoudigheid.
-kign
Ik verliet mijnen onderrigtenden Reisgenoot, niet zon der [inert te gevoelen wegens de hooge onwaarfèhijnlijkhcid, dat wij elkander ooit zouden wederzien, en zette
mijnen weg voort na Tan-y-bwich, vergezeld van zijne
beste zegenwenfchen zonder tal. Naa nog eenige Alpifche fchoonheden opgeleverd te hebben, wordt dc weg
woest en verveelend. De bergen zijn dor, eenzelvig, en
laager dan die wij laatst gezien hadden. Wij vonden
ons omgeeven niet koude dampen, die, eenigzins opklaarende, ons een vlak land ontdekten, met heide begroeid, of misvormd door geheele ftreeken van losliggende f}cenen. Allengskens werd het gelaat des aardrijks
zagter, tot dat 'er een lange tusfcheníireek kwam van
flee ii-
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fteenagtige hoogten, wijd en zijd verfpreid in eene ver
dorheid. Hier en daar zag men fchraal (taande-velnd
veldgewasfen , omgeevcn door clendige landwoonigcn ,
in welker nabuurfchap weinige nog elendiger hutten lionden; dit droeg blijk. van Bene pooging des landbouws,
doch tevens van ongelukkig Hangen en armoede.
In een oord, gelijk ik befchreeven heb, kan men geenc wel aangelegde of goed onderhoudene wegen verwagten. In de daad ze zijn zeer liegt, cn loopen, op veele
plaatzen , langs den or.befchutten kant van eene ichrikbaarende diepte. Op eene deezer plaatzen kwam ons iets
over, dat bijkans een einde aan onze reis zou gemaakt
hebben. Onze paarden fchrikten op het aannaderen van
een wagen , en fcheenen , door het terugloopen , op het
punt van met ons in de diepte neder te Horten. I Iairbreed gevaar te loopen, is cgter zo algemeen in dit land,
dat onze voerman , in f{ ede van eenige onrust te laaten
blijken over onzen toeftand , zich zeer vermaakte met de
vrees , welke mijn reisgenoot zeer natuurlijk betoonde.
Vreesagtigheid moet in de daad belachlijk schijnen voor
de zodanigen, die gewoon zijn , met een roekloos ver.
trouwen, tienmaalen op eiken dag zich op den kant eener
ffeilte te bevinden, en ontdekken, dat de breedte van
één duim genoegzaam is om 'er heelshuids af te komen.
Zomtijds, 't is waar, gebeuren 'er ongelukken; maar
ze hebben zeldzaam zeer ernftige gevolgen. Langs eene
zeer afhellende ffeilte, op deezen zelfden weg, vertelde
men ons , dat een Boer met zijne Vrouw na beneden
gleedt ; vrij ver gegleeden zijnde , deedt het paard Bene
uiterfle pooging, en bragt zijn vragt behouden weder
op den weg, zonder eenig ander gevolg dan de fclirik ,
welke dit paar bevangen hadt. Ik gaa verfcheide andere
vertellingen van dien aart voorbij: misschien is de gedaane reeds wonderbaar genoeg. Vast gaat het, dat de
onvcrfchrokkenheid der landlieden en de hoedanigheid
hunner paarden elkander in de hand werken. In dc
daad, zo veel mag men op de paarden hier te lande ver
dat een vreemdeling, daarmede reizende, wi-trouwen,
doet , zich op dezelve te verlaaten. Gezeten op een
landeigen paard , kan hij zich begeeven in de grootice
diepten van het Cambriaan/che gewest, met zo veel vei
als een reiziger de 4lpen, op een muilezel ge--ligheds,
zeten , overtrekt. Een reiziger, die alleen den gebaanden weg in een rijdtuig aflegt, zal zich een zeer onvolle-
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ledig denkbeeld vormen van de fchoonheden, hier aan te
treffen , ten zij hij ít11 ftaat, gelijk mijne gewoonte was,
op bijzondere plaatzen, en omzwerft zonder rijdtuig.
Indien het de afdeekende tegenoverf'ellingen zijn, die
bekoorelijkheid bijzetten aan eerie fchilderij en aan
dichtílukken, ontleent de Natuur zelve nog meer kragts
uit die zelfde bron ; zij verbaast en verrukt , onder dien
invloed , den aanfchouwer. Een treffend blijk hiervan
kwam ons te voorcri op de aannader,ng der valeie van
.F%e/liniog, te refit beroemd als een der fraaifte plekken
van Noord Nales. Aan elke zijde van den naauwen weg,
dien men doortrekt , rijzen de bergen tot Bene ontzettende
hoogte op. Een akelige doodsheid omringt het tooneel ,
als 't ware , niet Bene iets geheimzinnigs aanduidende
verhevenheid. Zelfs de anders in ítilte voortgaande
werkzaamheden der Natuur fchijnen hier op te houden,
en eerie volílaagene doodfche werkloosheid derzelver
plaats in te veemen. Uit deeze plaats komende, ziet de
reiziger voor zijne voeten uitgefpreid eene aartige en
vreedzaame valei , waar de Natuur op liet weelderigst
lacht ; waar boomgewas , water en weidlanden, door
de hand der tovergodinnen fchijnen gefchikt te zijn, om
de verrukkcndile uitwerking op den aanfehoucver te baaren , en eene zitplaats te vormen , alleen waardig om
bezeten te worden door den reizenden dichter.
De veelvuldige fchoon heden hieromitrecks bcwoogen
mij om 'er Benige dagen te blijven, en verfcheide vermaaklijke kleine uitflappen voldeedcn ten vollen aan mijne
verwagting. Berggezigten ontvouwen niet op nmaal
alle derzelver fchoonheden, maar ontleenen Bene nieuwe
gedaante van liet onweer, van de flilte, van liet onder
Gelijk de fabelvertelling van den kleur -ganderzo.
zij een onderfcheidien-verisflndCamo,vertn
gelaat aan verfchillende befchouwers : en hij alleen kan
gezegd worden zich gemeenzaam gemaakt te hebben met
de bijzonderheden, die alle deeze verfcheidenheden afwags
De valei van Fefliniog vertoont zich misfchicn het allerfraaifle bij de afdaaling in dezelve van den weg, die
ia .Bala leidt. De aaneengekluisterde rotzen, die deezen woesten en eenzaamen weg bezoomen, veranderen,
bij traage overgangen, in eene amphitheatraale geregeldheid, en , een nieuw character aanneemende , verfchaf.f n zij Bene grootfche befcherming aan de bevallige en
vrugt-
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Vrugtbaare valei. Flier en daar groeizaatnheid aanneemende, wordt het een rijk bekleedzel van kreupeliiout,
welles gemis , indien het niet tot de hoogte toe opgrocie,
aangevuld wordt door bloemrijke heide. Door de
groene en eenigzins oneWene weidlanden der valei ftroomt
een tak van de rivier Drwydd, en aan 't einde van de
fchilderij ziet men den Oceaan , met die brokkelige ï ot zen aan den oever, zo gemeen aan de Caernarronf ire/ehe
kust. Toen ik hier nederklom , daalde de zon langzaam langs een onbewolkten blaauwen hemel, liet eenige bergen half in de fchaduwv, verdiepte de pcurperlcicurige tint van andere , en glinfterde op de afgelegene
zee. Deeze voorwerpen te zamen genomen leveren een
tooneel van grootschheid en íchoonheid op , onafmaa lhaar voor dc pen eens Dagverhaal-fchrijvers, en wel
om den Dichter en den Schilder te doen vergee--berknd
ten het verdriet over de uitgefirektheid waters , welke
hem belet , de wonderen van Z Switzerland te gaan zien.
Mr. OAKLEY iS de voornaam{te bezitter deezer valei;
hij heeft dezelve gekreegen door in 't huwelijk te treeden niet de dogter en erfgenaame van wijlen Mr. OKT
Hij heeft een fraai witgepleisterd huis, 't well--FITHS.
zijn kleinen betoverend fchoonen grond overziet. Slijt
hij in deeze wooning geene uuren van het uitgeleezcnst
genot , hij kan zulks niet wijten aan de uitwendige omitandigheden. Langs de begroeide omringende bergen
liaan veele nette hutten, welker uitzigt ruime vergoeding fthenkt aan hun, Wien het te beurte viel , in deez(afzondering te leeven.
De Herberg (eenigzins willekeurig enkel deTa'i ' bo chi
herberg geheeten) is aangenaam gelegen , enverfchartalien onthaal, 't welk zelfs de verlekkerd(Ie Reiziger kan
verlangen. Wij hadden hier Bene proeve, met hoc v^e1
behoedzaamheids men over iemands character moet oordeden., opgemaakt uit Bene vlugtige en in 't voorhii «.tn
opgedaane kennis. Mr. WARNER belchrijft den Waard
van deeze eenzaam liggende Herberg als een man van
zeer onheufche zeden , en LLOYD, in de rosfeJ Foxen
te Malhvydd, als diens tegenbeeld: wij vonden juist i^ct
omgekeerde. De verpligtende opwagting deezes ..'eau.
kon, indien mogelijk, alleen overtroffen worden door
die der Vrouwen zijns huisgezins. Zijne fchoone 13..;ter was onze beflendige oppaster, en kwam bijkans on-

ze wenfchen voor, met de behaagelijlcfte eenvoudigheid
in
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in naare manieren. De Reiziger , die met onverfclhhillig.
heid eenige natuurlijke fchoonheid des lands voorbij
treedt, is een beuling; en ik denk 'er te mogen bijvoegen , dat weinig landen een gelaat opleveren , uitgelee zen fchooner dan dat der Dogtr van den Waard in
Tan -y - bwichs Herberg.

(flet vervolg Kiernan.)

SCHILDERKUNDIGE BESCHRIJVING VAN HET PANORAMA, VOORSTELLENDE DE. STAD Aï\ISTERDAM , GESCHILDERD DOOR DE HEEREN
A. VERMEULEN, W. UPPINK EN C. DE
KRUIJF.

Medegedeeld door A. FORKE SIMONSZ. te flmf erdam.

het
, die over den
O
der Schoone Kunflen gefchreeven
van meening,
dezelven
of

ver
algemeen zijn zij
bloei en
aanwas
hebben,
dat
weinig
geen aanmoediging
kunnen vinden in eene Republiek , welker beflaan op
den Koophandel alleen gegrond is , en bij een Volk,
welks fpaarzaame , ordelievende en huishoudkundige neiging Beene neer dan gemeene uitgaven van aanbclang,
voor, in den ftril:tfccn zin, ontbeerlijke Kunstgewrochten ,
afzonderen kan; waarom men den aanwas der Kunflen
alleen te zoeken hebbe in zulke Staaten, welke, behalven de voordeelen, die ze uit den Handel trekken, ook
door derzelver inwcndigen Rijkdom en Staatsgeflel.dbeid, in de gelegenheid zijn , om een prachtig IIof te onderhouden, en aan deszelfs Opperhoofd eerie onbezorgde beschikking over geduurig en zeeker te outfangene
1chatten over te laatgin ; — ofdáhír, waar tevens en Koophandel en inwendige Rijkdom des Lands fommige Perihonen een onuitputtelijk vermogen aangebragt hebben.
— Dat dit gevoelen , hoezeer over het algemeen waar,
echter in fomnmige gevallen en omft ndigheeden Benige
uitzondering lijdt, bewijst het Kunstwerk, welks beíchouwing wij voorneemens zijn in de volgende regelen
te bevatten.
Meer dan eens hebben wij , op den moven aangehaalden grond , hooren kiaagen , dat ons Land geenen Kuuiftenaar aanmoedigde, en daarbij hooren verzeekeren , dat,
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bijaldien 'er flegts aanmoediging en ruime betaling plaats
hadde , onze Inlandiche Kunftenaars even zoo zeer in
dezelfde vakken van Knnst zouden kunnen uitmunten,
als zij, die bij onze Nabuuren , door rijkelijke belooningen
aangevuurd wordende , hunnen onbezorgden geest , niet
des te vrijer vaart, tot de Iteilte der Kunst kunnen ver
Deze billijke en op den aart der zaak gegronde-hefn.
befchouwingen bewogen meermaalen enkele onzer ge
Liefhebbers der Schoone Kunf^en , en bij uitzon--goed
dering der Schilderkunst, om, zoo wel uit liefde voor
de Kunst, als tot handhaaving der eere van ons , voor
alle vakken van Kunflen en Weetenfchappen,-hen,i
beroemd Vaderland, door een' cdelmoedigen voorgang ,
de gegoedeInwooners tot het aanmoedigen hunner Staden Landgenooten in het vak der Kunst aan te fpooren.
Eene voor de Kunst zoo gelukkige geneigdheid bezielt
ook den Heer WILLED WREESMAN , voornaam Wijnhaitdelaar hier ter Stede, en deed hem, na het bezichtigen
van het beroemd Panorama van den grooten Franfchen
KunstfchiIder rr,EVOST, in een' kring van Kunstoeffenears, den wensch uiten, dat iets dergelijks ook door
,onze Landgenooten mogte ondernomen worden, waar
hij edelmoedig den vereischten prijs uitloofde. 'I'er--toe
fond bood zich een Schilder uit dit Gezelfchap tot deze lofwaardige onderneeming aan , naamlijk de Fleer
ANDREAS VERMEULEN , wiens talent voor het Landfchap bereids door deskundigen erkend en door vericheidene kunstgewrochten geflaafd was. — Men kwam
nog in liet zelfde tijdflip overeen, ons een Panoramisch
Tafereel der Stad Amfterdam te vervaardigen, en daar
te beproeven , in hoe. verre men, in cone hier te-dor
Lande nog onbeproefde , en zelfs eene geheel bijzondere fchilderwijze vereifchende , zwaarwigtige onderneeming zonde kunnen Hangen.
Nadat men van de meeste Torens een overzicht over
deze digtbebouwde Stad genomen had , befloot men , dat
liet voorkomen derzelve, gelijk het zich van den hoolften
trans des Torens der Oude Kerk aan het oog opdoet, wel
het gunttigfle was tot het oogmerk, om de geheele Stad,
met alle derzelver voornaame Gebouwen , als ook het
Te en den 4mf1el, in een Panoramisch Tafereel te kunnen vervatten. --- Men ging dus, na deze gedaaiic
keuze , met allen ijver voord , vervaardigde op dc gekoozene Itandplaats de vereischte fchetzen , en welhaast
was
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was ook al de noodige arclriteáonifche toeflel in zoo vera
re tot (tand gebragt, dat de Schilder, in de maand November des Saars 18o3, een' aanvang met zijn' arbeid
konde maaken.
Edoch , toen het werk nu reeds in deszelfs geheelen
aanleg daargefteld was, en de verdere befeehaaving en
eindelijke voltooijing nog flegts aan hetzelve ontbraken,
rees 'er, ongelukkiglijk, een verfchil tusfchen den edel
-moedignbkstr foumedignr
en uitvoerervan dit belangrijk Kunstwerk, het welk in
de eerfte oogenblikken niet weinig vertraaging ten gevolge
had, en eindelijk deze zoo prijswaardige onderneeming
met eene geheele flaaking bedreigde; waardoor de Heer
VREESMAN genoodzaakt werd, om, wilde hij zijn ontwerp , tevens met de bereids daartoe aangewende kosten, niet ten eenemaal vruchteloos zien verlooren gaan,
de verdere voltooijing aan twee andere Kunflenaars, de
1 Ieeren WILLEM UPPINK en CORNELIS DE KRUIJF , Op te
((rangen. -- Deze , even zeer getroffen door de edele
en bclangelooze pooging, tot bevordering van den roem
der Vaderlandfche KunstoeWcnaars , welke de éénige
grondflag dezer onderneeming geweest was , aanvaard
volvoering overreed,-den,vaozklijhedr
dit, in dcszelfs aart, bedenkelijk aanbod, en lagen de
laatste hand aan het werkftuk , welks fchilderkundige
waarde wij , in de navolgende befchouwing, zoo veel
mogelijk onpartijdig hebben trachten voor te (tellen.
in een zeer wel ingericht Panoramisch Gebouw ,'t welk
voeten in deszelfs middenlijn , bij eene hoogte van 25
voeten , heeft geleidt een trap ,ter hoogte van 15 voeten,
t+)t de platte oppervlakte ,welke hier de handplaats op den
tweeden omgang van den Toren der Oude Kerk nabootst.
Men komt op dezelve door eene deur , welke nabij
het centrum van het Panorama geplaatst is, en dus het
vrije uitzicht over het geheele Tafereel , bij het rond
bordes, dat de (handplaats omringt,-wandelvht
nergens belemmert ; waardoor men zich te eerder ver
kan , van de rondloopende gallerij eens Torens-beldn
over de Stad te zien: daarbij komt nog , (lat het Panoramisch Gebouw op zulk Bene, voor liet invallen des
lichts gelukkige, ftandplaats opgericht is, dat liet Panoramisch licht door geene natuurlijke zonneflraalen
verward of vernietigd wordt.
Op deze hoogte genaderd, ziet men, als in het niidden-
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denpunt der halve maan, welke deze uitgebreide Stad
in derzelver ligging vormt, geplaatst zijnde , den geheeien omvang derzelve,voor zich liggen; en wel in dierVoege, dat men , bij het uittreeden van de deur , het Te
ter rechter, het digtst bebouwd gedeelte der Stad eri
het prachtig Raadhuis ter linker hand, den fleil oprijzenden Westerkerkstoren voor — en het overige gedeelte
der Stad, waar zij bij de Plantagie en Muiderpoort befloten wordt, achter zich heeft; — terwijl men, door
de keuze van een' zeer hoogen Gezichteinder, tot bij de
vijf uuren in de rondte , over alle de in den omtrek der
Stad gelegene Buitenwegen , nabuurige Steden , Dorpen,
Vlekken en Gehuchten heenen ziet; gelijk zulks alles
in eene naauwkeurige Befchrijving en Plattengrond van
dit Panorama (*) wordt aangetoond, waar wij den onderzoeklievenden Leezer heenen wijzen, daar Ons voor
alleen is, een pittoresk overzicht over dit Kunstge--nem
wrocht, als Schilderij befchouwd, te neemen.
Tot de keuze van een' zoo hoogen Gezichteinder fchijnt
de Kunftenaar bewoogen te zijn , om daardoor de voorwerpen, welke eene met zoo veele voornaame gebouwen
voorziene , en , naar maate hëurer groote menigte vair
wooningen , niet zeer door ruime pleinen , wijde Itraaten en breede grachten uit elkander geplaatfle. Stad, van
boven befchouwd, oplevert ,zoo veel mogelijk voor ver
te bewaaren, en voor het gezicht uit elkan--waring
der te redden; eene keuze, die voor de voorhelling vii
eene zoo digt bebouwde Stad , waarvan men alle de belangrijkite Gebouwen tevens in het oog wil doen vallen,
zeer voordeelig is.
De Lucht, welke in dit Tafereel, gelijk in alle Panorama', die het overzicht eens uitgebreiden landfchaps
voorftellen, een allerbelangrijkst voorwerp der Schilder
oplevert ; daar zij alle foortgelijke Táfereelen ge--kunst
heel beheerscht, is, wat derzelver kleur aangaat; van
een' zeer goeden toon. IIoe zeer dezelve geen ander
chara&er dan dat van een' aangenaamen zomerfchen dag
voorftelle , is dezelve door zachtelijk ineenfineltende
Wolkjens, welker vormen en partijen aangenaam behandeld zijn, grootendeels gedekt.
Het ruime verfchiet is doorfneden met Landerijen en
kle s
(*) Gedrukt en te bekomen bij r. J. UI3LENBROEr:.
MENG. 1805. NO. 1I.
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kleine Wateren, welke zich in veele zachte en bevallige wonen aan de overige grootere Wateren, die dezelve omringen, verbinden.
Bijzonder verdienilelijk is de fchilderkundige behandeling van liet Te benevens die der Schepen , welke
voor de Stad in dc laag liggen, waarin de gradatiën, of
trapsgewijze veranderingen van afftanden, tot aan den
verren gezichteinder , zeer gelukkig en onverwig waar
zijn; welke aanmerking men ook op het Land--genom
Schap toepaslen kan.
Wat de behandeling der Stad zelve aangaat, komt het
ons voor, dat de Kunst hier verkozen hebbe, zoo min
mogelijk enige partijen aan den Schildergeest te moeten
opofferen en in fchaduw brengen , uit vrees van de voorwerpen daardoor te veel te onttrekken aan het nieuws
oog des Befchouwers, welken men, in dit bijzon--gier
der geval , vermoedde , zich meer net de zaak zelve,
dan wel niet de befchouwing van verheven kunstideeën,
te zullen vergenoegen.
Eindelijk de floffagie is zeer geestig, en, op alle derzelver onderfcheidene plaaticn, eigenaartig, en vol ver
aan plaats en ffanden, waargenomen. Elk,-ichedn
die dezelve met naauwkeurigheid befchouwt, zal daar
overtuigd worden, en het kenfchetfende des Hol-van
Volks in de elve aantreffen.
-landfche
Zie daar dan , door de prijswaardige zucht tot voortplanting der Kunst, welke een' onzer achtingwaardige
Stadgenooten bezielt , ook te 4mJferdam eene eerfte
Proeve genomen van een fchilderkundig gewrocht, welks
geestige Uitvinding het vernuftig Londen en welks
voortreffelijke Befchaving het kunstkweekend Parijs eere
aandoet. Als Bene eerf'e Proeve van eene , in het vak
van Schilderkunst , om derzelver geheel eigene vereischte, zoo hachge]ijke, als in derzelver uitvoering
colosfeale onderneeming, bezit dit Kunstgewrócht eené
onbetwistbaare verdienfle; daar zelfs reeds de pooging,
om verheven zaaken uit te voeren , lofwaardig is , en de
erkentenis der Landgenooten , tot wier eer een zoo gewigtig als kostbaar ftuk ondernomen wordt , in volle
maate verdient.
,

,
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HUISLIJKE ONTROUW.
de jammeren des leevens, in 't álgenicen, verban-•
S choon
zend menigvuldig zijn, verbeelden, wij ons eigenaartig,

dat, die ons treffen, onder dc zwaarfie moeten gerekend worden; en hoewel het medelijden van anderen de rampen, onder welke wij gebukt gaan, niet kan wegneemen, fchijnt egter derzelver medegevoeligheid verzagting aan de kwellingen
van onzen boezem toe te brengen. Zeker fchenkt het eenige
verligting, als wij het leed, 't welk onzen boezem prangt,
befchrijven : door de rampen , welke ons drukken , open. te
leggen, fchijnen wij derzelver drukkende zwaarte te verminderen. Dit fpoort mij aan om mijnen deerlijken toeftand op, 't
papier te brengen; deeze zal, daarenboven, anderen van nut
kunnen weezen. Het is opmerkelijk, waar te neemen, wat
een verhaal van ongelukken te wege brengt; elk bevlijtigt
zich om nabij den verhaaler te weezen, en fchijnt te vreezen, iets van den loop der voorvallen en de ontknooping te
zullen verliezen, wanneer hij zich wat verre verwijdert.
Hoewel ik mij niet nederzet om zeer fchriklijke. of wonderbaare leevensomftandigheden te befchrijven , of gebeurtenjsfen te vermelden, gefchikt om eene hooge maate van verwondering en verbaasdheid op te wekken , kan, nogthans,
de veelvuldigheid van foortgelijke gevallen de elende , daaraan verknogt, niets altoos verminderen. Het ongeluk, waarover ik mij in de hoogfte maate moet beklaagen, is van
eenen huislijken aart.
Mijn Vader hadt een zeer talrijk Huisgezin; hij was een
Arts, die zeer veel te doen hadt, en ik zijn oudlle Kind.
Aan ons .allen hadt hij ten oogmerke eene goede opvoeding
te fehenken , 't welk met geene geringe kosten gepaard ging.
Mijne Broeders zo wel als mij gaf hij vrijheid, een leevensberoep te verkiezen. Ik bepaalde mij- tot's Vaders vak, de Geneeskunde. Twee mijner Broederen traden in den Krijgsdienst
te Lande, één ter Zee; een ander lag zich op de Regtsgeleerdheid toe, en de jongfte op de Godgeleerdheid. Het was
mijns Vaders ongeluk, dat onder deeze Zoonen zich maar te
veelen bevonden, die tot een losbandig leeven overfloeben.
Geen einde was 'er aan 's 1 Iuisvaders zorgen, en ook aan 't
geen derzelver opvoeding kostte. Het gevolg hiervan was
geen ander, dan dat mijne Moeder, bij 's Vaders affterven , zich
diep in fchulden gedompeld youth.
Deeze lieve Moeder te ondcrtteunen, en te zorgen voor
twee ongehuwde Zusters , nam ik op mij , en befloot, nimmer te trouwen, voor dat deeze mij na verwante panden genoegzaam verzorgd waren. Dit gelukte mij binnen tien jaaren.
dog
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Toen dagt ik voor mijn eigen geluk vrijlijk meer bezorgd te
mogen weezen. Uit den aart was ik op het huislijk Zeeven
gefeld,, en, fchoon geld te behuwelijken niet te verwerpen is,
niaakté ik het geld niet tot een vereischte in eene voor mij te
kiezene Vrouwe. Alle mijne Vrienden wisten, dat mijne geneigdheid , in die verwisfelde leevensomflandigheden , zich
tot trouwen uitflrekte; elk tragtte mij een voorwerp aan te
prijzen. In 't einde bragt een hunner mij in kennis bij eene
Jongejuffrouw, wier bekoorelijkheden op mijn hart een diepen indruk maakten. Hoewel zij , firikt gefproken , niet o tder de Schoonheden van den eertien rang behoorde , wits 'er
in haar gelaat eene leevendigheid , oneindig aantrekkelijker
dan de netst gevormde weezenstrekken; zij bezat een grooten
voorraad van opgedaane kundigheden; haar onderhoud was
geestig; met één woord, zij bezat alle lichaams- en verflandshoedanigheden , die mijne vuurigile wenfchen konden verlangen. — In onze jaaren, 't is waar, deedt 'er zich eene wat
te groote ongelijkheid op. Ik had mijn tweeëndertigfle jaar,
zij geen volle eenëntwintig jaaren bereikt. Dan dit fcheen bij
mijne EMMA geene zwaarigheid of tegenwerping te baaren,
die mij de ontwijfelbaarfle blijken van hoogagting en liefde
gaf. Haar Vader fcheen wonder in zijn fchik met het voor
onze Egtverbintenisfe; hij bezat niets meer dan-uitzgop
eene zeer bepaalde Jaarwedde, en kon zijne Dogter geen Huwelijksgave fchenken; dan mijn beroep bragt mij zo veel gewins aan, dat ik mij daarover niets in 't minfle bekreunde.
Ik geloof dat weinige Mannen eene volkomener maate vats
Huwelijksgeluk fmaakten, dan mij ten deele viel in het verloop van zes als wegfnellende jaaren. 't Is waar, bij tijd en
wijlen, dagt mij EMMA wat al te lugtig te. weezen; maakte
ik daarover eenige zagte aanmerking, zij borst uit in traanen,
en beklaagde zich, dat de natuurlijke vrolijkheid van haaren
nart mij het geringfte ongenoegen baarde; zij beloofde, in 't
vervolg, zich daarvoor te zullen wagten. Ik moest een onbefchoft man geweest zijn , indien ik eenige verfloordheid
had laaten blijken op zulk een gedrag, 't welk gefchikt was
om haar nog dierbaarder aan mijn hart te maaken. In de
daad ik fcheen haar te vuuriger te beminnen wegens die beu
zij fcheen mij toe, mij eene-zelagtionvrhde,
onverzwakte genegenheid toe te draagen.
Een mijner Schoolmakkeren, van wien ik veel gehouden
had, fchoon veel jonger van jaaren, keerde, zeven jaaren naa
ons huwelijk, uit de Oost- Indiën weder, rijk van middelen,
maar in een verzwakten ílaat van gezondheid. Ik noodigde
hein terftond uit, om zich, tot herhelling, aan mijne zorge
toe te betrouwen , met belofte dat hij in mij een bezorgden
Arts, en in mijne Vrouwe eene zorgvuldige Oppaster zou viniWn: ik befchreef hem mijn halslijk geluk met de glaeiendfle
woor-
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woorden , en verzogt hem om deelgenoot van mijn genoegen
te weezen. --- Te kwaader uur nam hij mijne nitnoodiging
aan; maar ik was eenigzins gell:oord over de koele wijze,

waarop hij de bezorgdheden mijner Vrouwe beantwoordde ,
weinig vermoedende dat hij haar gekend hadt eer hij na mdie
vertrok, fchoon hij toen reeds aanzoek gedaan hadt om haare
hand te verwerven. Haar Vader hadt dit aanzoek wijslijk afgeflaagen , dewijl SELLENGER op dien tijd flegts Cadet was ; maar hij
hadt, naa het vermeesteren van Seringapatnam , zeer zijn fortuin gemaakt, en door den handel veel gelds gewonnen.
Ik merkte de oplettenheid, welke mijne EMMA aan deezen
Vriend mijner jeugd betoonde, aan, als eene bijkomende proeve van haare hoogagting en liefde mijwaards , en het gebeurde wel eens, dat ik SELLENGER boertend onderhield over zijne
fluursheid ten opzigte van mijne Vrouw, weinig denkende,
dat hij , buiten mijn oog , op verre na die lluurfche man niet
was. Eerlang kon ik niet nalasten te denken, dat 'er eene
koelheid in het gedrag mijner Vrouwe, ten mijnen opzigte,
plaats greep, en dat de beleefdheden, welke zij mij bewees,
eer blijken van pligtbetoon dan van liefde waren. Ik nart
desgelijks waar, dat, wanneer ik haar en SELLENGER, op een
onverwagt t'huiskomen • zamen vond , iets bedremmelends
zich bij hun opdeedt, waarvoor ik geen rede kon vinden.
'Nogthans poogde ik dien vijand van 't geluk des leevens,
Jaloufij , uit mijnen boezem te verbannen , en bejegende mijne
EMMA met vermenigvuldigde proeven van tederheid. Daar
nogthans mijn Vriend, naa zijne volkomene herftelling, zich
nog bij ons bleef ophouden, vond ik die verlenging zijns ver
vreemd. Mijn uitgebreide praktijk veroorzaakte niet-blijfs
alleen ,dat ik een groot gedeelte van den dag buitenshuis was,
maar dat ik ook wel eens eenen nagt uitbleef, dewijl 'er in
den omtrek van vijftien mijlen geen ander Geneesheer woonde.
Eene Vrouwlijke Huisbediende hadt bij mij gewoond van den
tijd af dat ik de praktijk begon ; deeze getrouwe bediende had
ik altoos als eene Vriendin behandeld; want het wangedrag
baars Mans hadt haar tot den alant van dienstbaarheid gebragt,
fchoon zij opgevoed was om in eenen anderen kring te leeven.
Vóór mijn Huwelijk hadt zij mijn huishouden geheel waar
hetzelve raadpleegde EMMA met haar over-genom,a
alle huislijke noodwendigheden en belangen: zij was zo zeer
aan het belang van ons huis verknogt, als zij aan dat van haar
eigen zou hebben kunnen weezen.— Ik befpeurde, dat EMMA
en zij , zints eenigen tijd, niet op den ouden hartlijken voet
met elkander omgingen ; doch daar ik mij nimmer met het huishouden bemoeide, dagt ik het beter , dat zij onderling het
verfchil., 't welk plaats gegreepen mogt hebben, zouden ver-

effenen.
Op Benen avond vroeger ,dan ik verwagt werd, t'huiskomenK k 3
de,
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de, (fond ik'zeer verbaasd, EMMA wenende te vinden ;de trekken van toorn vertoonden zich kennelijk op 't gelaat van BELLEN•
GEx ; ik werd door ongerustheid aangegreepen. „ Om 's Hemels
wil , man^m! 1 ' riep ik, uit , op een toon van onverduldigheid,
„ wit kan u deeze traanen doen ílorten ? I1: heb zints lang
„ waargenomen, fchoon des gezweegen, dat eene inwendige
ongerustheid uw hart vervulde - SELLENGER vatte het
woord, zeggende: „ Wanneer gij lieden in uw huis houdt,
,, die gij als Dienstboden betaalt, maar die in de daad niet
„ beter dan Spionnen zijn, kunt gij u niet verwonderen, dat
„ uwe Vrouw zich daarover geraakt voele; maar was ik Me„ vrouw CUNNINGOAM, zij zou hier niet lang meer onder het
dak blijven!" — Ik Ploeg op dien fpreeker een veragtend en
dreigend oog, hem te gemoet voerende: „Op welk een grond
,, geeft gij lesfen aan mijne Vrouw? Of hoe durft gij, die nu
„ reeds een geruime wijl een onwelkome indringer in mijn huis
„ geweest zijt, mijne Dienstboden voor Spionnen verklaaren?
„ Ik ben, Jongeling, reeds eenigen tijd geheel niet te vrede
geweest over uw gedrag; maar de wetten van welleeven„ heid en gastvrijheid hebben duslang mijne tong bedwon„ gen; dan ik oordeel het niet noodig, verder eenige omtrent
u te volgen, en begeer dat gij onverwijld mijn huis ver„ laat." -- Mij tot EMMA wendende, en haare weigerende
hand vasthoudende , voerde ik haar te gemoet : „ Ik moet u
„ verzoeken in uwe flaapkamer te gaan ; van uwe lippen al„ leen verwagt ik de opklaaring van deeze mij hoogst bevreemdende omflandigheden." Dit zeggende , geleidde ik haar
na het tl<apvertrek, of liever deed ik haar derwaards gaan,
lanterde SELLENGER alleen , geheel in verlegenheid.
Zo r-is wij alleen >n gemelde kamer waren, foot ik de deur,
om volkomen ongefloord mijn onderhoud voort te zetten. Naa
in hevige gemoedsbeweeging het vertrek op en neder geloopen
te hebben, nam ik een stoel, en zette mij naast mrasn neder.
Lenige oo enblikken ftilzwijgens volgden. EMMA brak dit af,
zeggende: „ IIENRIJ, anijs waardile FHENRIJ, ik bemerk dat
„ ik berisping verdiend heb; maar denk niet, bid ik u, dat
„ ik misdaadig ben : want ik kon niet loeven als ik uwe
„ liefde verbeurd had!"
Ik gaf haar niet eene vastheid van toon ten antwoord:
EMMA ! Ik verlang eene verklaaring. van de bejegening ,
„ mij ontmoet. Ik mag de dwaalingen , warraan gij u fehuldig gemaakt hebt, vergeeven; maar ik wil niet misleid
."

„ worden: '
De ontroerde EMMA fprak: „ I1t zal niet tragten u te misleiden. SELLENGER had( ongelukkig te veel wijns gedronken ; hij beflondt mij te omhelzen. BINrIELD tradt op dat oogen.
„ blik binnen , en verweet hem dat hij een flegten toeleg
hadt; teffens verklaarende, dat zij u zou verwittigen van 't
„ geen
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„ geen zij met haare eigene oogen zag. SELLENGER werd met
uit
ik
is de volle waartradt gij binnen.
,, ongelukkig
ongelukig
„ heid; ik heb niets verhoolen."
Hierop voerde ik haar te gemoet: „ Wij zijn beiden te be„ fchuldigen, — gij , door de oppasfingen van SELLENGER
„ plaats te geeven en aan te moedigen, — en ik, dewijl ik
„ een Jongeling van flegte zeden onder mijn dak genomen heb.
„ Ik behoorde bedagt te hebben, dat zwakheid de menschlij„ ke natuur aankleeft, welk een verfchil 'er is tusfchen onze
„ jaaren, alsmede dat de genegenheden der Vrouwen onder de
„ beheerfching der dwaasheid en grilligheid flaan. Naardemaal
gij mij vertelt, dat BINFIELD onthutst was van wegen SEL„ LENGER'S gedrag, moet zij weeten dat gij naar waarheid
„ hebt opgegeeven alles wat 'er was voorgevallen , en gij
zult, vertrouw ik, in haare tegenwoordigheid de omftandigheden van de toedragt deezer zaake wel nog eens willen
„ verhaalen. — Gij hebt daar niets tegen?"
De onthutfie EMMA fprak: „ Ik — ik — ik denk, mijn
„ waarde 1ENRIJ, dat gij liever haar het huis ontzeide: want
„ ik weet niet hoe het is ; naar het behaagt mij niet, haar in
„ het denkbeeld te brengen, dat 'er iets onaangenaams tus„ fchen ons plaats heeft." .— Ik liet mij hierdoor van mijn
voorneemen niet afbrengen, maar BINFIELD in de kamer komen; mijne Vrouw Ploeg terflond een fmeekend oog op haar,
als wilde zij zeggen : zwijg toch !
„ BINFIEID," zeide ik, „ gij hebt nu meer clan zestien
„ jaaren in mijn huis gewoond, en uwe getrouwheid is van dien
„ aart geweest, dat ik u niet langer als eene Dienstbode kan
„ aanmerken, maar u voortaan als eene Vriendin zal behan„ delen. Ik bemerk uit Mevrouw CUNNINGHAM, dat gij oog„ getuige geweest -zijt van het onvoeglijk gedrag van sELLEN„ GER; dat gij daadlijk zaagt , dat hij mijne Vrouw wilde
„ kusfchen. Ik vertrouw hij deedt geene verdere poogingen
„ om inbreuk te maaken op de wetten van gastvrijheid: zeg
mij , riep mijne Vrouw uwen bijftand in, of was uwe komst
„ in de kamer toevallig?"
BINFIELD gaf daarop te verflaan: „Mijn Heer! ik verzoek,
, dat gij mij geene vraagen op dit Pluk doet. De Heer SEL„ LENGER heeft, op dit oogenblik, liet huis verlaaten, en ik
„ mag alleen hoopen, dat de onvoeglijkheid van haar gedrag,
„ in 't vervolg, uwe huislijke rust niet zal verflooren." Dit
zeggende , ging zij fchielijk ter kamer uit, mij in onzeker.
heid en vreeze laatende.
Op dit oogenblik vorderde het fchreeuwen van onzen kleinen EDWARD de oppasfng van het fchepzel,'t welk hem voort.
bragt, en zij verliet het flaapvertrek, om het begeerde voed.
zei het hongerend kind te geeven. Uit de woorden en de
handelwtjze van BINFIELD hield ik mij overtuigd, dat zij meer
K
k
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van de zaak wist , dan zij begeerde open te leggen. Het
denkbeeld van in mijne eer gekwetst te weezen , door het
rrouwloos gedrag van een' man , dien ik niet alle tekenen van
vriendfchap behandelde, was eene zwaarte van druk, welke
ik naauwlijks kon draagen; en het was volflrekt noodzaaklijk,
dat ik alle agterdogt van de ontrouw mijner Egtgenoote moest
verbannen, of mij verzekerd houden dat zij alle aanfpraak op
mijne liefde verbeurd en verlooren hadt.
Terwijl mijn geest in die onaangenaame onzekerheid dobberde, werd ik ontboden bij een aanzienlijk Heer, die bijkans twintig mijlen van mijn huis af woonde. Ik vond mij
volftrekt buiten Raat om atfcheid van EmmA te neemen, maar
liet haar door de Meid aanzeggen, dat ik niet voor den vol
morgen t'huis zou komen. Op last des zieken, door-gend
mij bezogt, lag 'er een bed voor mij gereed; maar de Jaap
week volflrekt van mijne oogen. Ik gaf voor, 's morgens
vroeg thuis te moeten weezen , en was ten half zes uuren voor
mijn huis. Afflappende , zag ik , tot mijne verwondering,
een boerenjongen bij de poort zwerven. De grootfte verlegenbeid Rondt op zijn gelaat gefchilderd, en hij zeide mij, een
van de Meiden te moeten fpreeken. Hem bij den hals vattende, zeide ik hein dat hij een firaatdief was : hierop viel cie
verfchrikte knaap op zijne knieën neder , en haalde terflond een
Brief uit zijn zak; dezelve was gericht aan Ms. MMARiJ GREEN.
De hand bleek mij terflond SELLENGER'S hand te weezen ;
GREEN was de geliefde Meid van mijne Vrouw. Ik gaf den
knaap een halve kroon voor de ontfteltenis, die ik hem had
aangejaagd; maar dreigde hein met de gevangenis, indien hij
ging na de plaats, waar hij den Brief ontvangen hadt. Ik
fcheurde den Brief open met onbefchrijfbaare aandoening ;mijn
hoofd gloeide. Dezelve was van den volgenden inhoud, en,
zo ras ik dien geleezen had, laadde ik mijne piftoolen en reedt
na de plaats, door den fchurk genoemd. — „ Hoe , mijne
aanbiddelijke EMMA ! zal ik vergoeding doen voor de on„ voorzigtiheid, waaraan ik mij heb fchuldig gemaakt; of
„ liever zeg mij hoe ik vrede kan te vege brengen in uw ont„ roerd harte? Dwaas als ik was, dat ik, in een onbedagc
oogenblik, dat geluk ver(loorde,'t welk wij zo veele maan,, den hadden mogen fmaaken ! — BINFIELD moet omgekogt
worden: mijn geld haat te uwer befchikking. Om 's Hemels
wil, maak dat gij haar op uwe zijde krijgt! De omfiandig„ heid , waarin zij ons aantrof, mag haar tot een hoogen eisch
„ aanzetten; maar indien duizend Pond St. haar to geheim„ houding kan overhaalen, binnen een uur zult gij 'er over
„ kunnen befchikken.
„ Ik fchrijf u uit Cobkain , mijn eigenfte, mijn dierbaarfre
EM4tn! Ik zit thans op dat bedde, waar ik de ecrfle keer
, het genot uwer bevalligheden finaakte. Om "s Hemels wil,
,' w ja
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„ mijn Engel, fchik het zo, dat gij bij mij komt. Ik zal u
„ tusfchen tien en vier uuren verwagten. Ik moet met u
raadpleegen omtrent mijn en uw gedrag. — Ach , mijn
Engel ! ik kan niet van mij verkrijgen , het woord te
„ fchrijven — maar, in fpijt van menschlijke banden , zijt gij
de mijne in de oogen des Hemels, fehoon het noodij is
dat wij voor het oog der wereld onze gemeenzaamheid ver„ bergen. — Vaar cvel , mijne EMMA 1 Ik zal u verwagten met
een onbefchrijf baar ongeduld.
C. S."
Met de verwildering eens dollen Ploeg ik den weg na cob/tarn
op, en trad, zonder mij te doen aanmelden , binnen en de.
trappen op. De fnoodaart, die mij onteerd hadt, genoot een
verfrisfenden flaap; en het eerfle denkbeeld ,'t geen in mij opkwam, was , hem de harsfens in te slaan. Gelukkig kwam de
Godsdienst de uitvoering voor, en ik beefde voor de gedagte ,
die in mijne ziel was opgeweld. Ik riep hem bij zijnen naam,
eischte dat hij zou opflaan en zich verdeedigen; waarop hij,
geheel ondleld op het hooren van mijne slem, ten bedde uit
Mijne ontroering was te groot, om te befchrijven-fprong.
welke gefprekken tusfchen ons voorvielen. Ik weet alleen,
dat hij beloofde, naa het verloop van twee uuren, bij mij te
zullen komen; zeggende, dat hij, daar het mogelijk was dat
hij in het tweegevegt fineuvelde, noodzaaklijk orde op zijne
zaaken moest frellen. — De voeglijkheid van dien maatregel
trof mij; het denkbeeld, dat ik Vader was van drie Kinderen,
deedt zich in volle kragt aan mijnen geest op, en ik befloot
na huis te keeren, om mijne zaaken xe befchikken, en Voogden aan te (lellen over de lieve onfchuldigen , die allen aan
mijne voorzorgen hadden. Naardemaal ik tijd had-fprako
om mijne denkbeelden te verzamelenen te regelen, oordeelde
ik het geraaden , mijn oogmerk aan eenen Vriend te ontdek
Hij vergezelde mij na de afgefproke plaats; dan, naa een-ken.
vol uur wagtens, daagde sELLENGER niet op, en, toen ik te
Cob tans na hem zogt, vernam ik , dat hij na Londen vertrokken was.
Ik keerde daarop t'huiswaards , en beval mijn rijdtuig gereed te maaken. BINFIELD onderrigtte mij , dat EMMA ziek te
bedde lag. Zonder te weeten wat ik zeide, beval ik dat 'er
om den Apotheker zou gezonden worden: daarop in 't rijdtuig:
flappende, beval ik, dat mijne Kinderen bij mij in 't zelve
zouden gebragt worden. Mijne twee oudílen betoonden ziek
verheugd, dat zij met mij zouden rijden; mijn kleineEDWARn
weigerde van zijne Minne af te gaan , waarop ik, zonder deeze
tijdte geeven om haar hoed te gaan haaien , haar deedt opflappen, en binnen een half uur tijds waren wij ten huize van
mijne Moeder. De verbijsterdheid van mijnen geest vertoonde
Kk g
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zich op mijn gelaat; mijne Moeder dagt dat ik krankzinnig
was; — dat E:uMiA zou gellorven weezen , kwam terltond bij
haar op , en zij onthieldt zich van haaren naam te noemen.
In 't einde vroeg ..ij, op een beevenden toon, wat 'er geb.eurd was. „ Och," antwoordde ik, „ niets buitengewoons.
„ EaieA is de zee^ugt gaan fcheppen; gij moet voor deeze
„ kleinen zorgen ; alles , wat zij noodig hebben , zal u in
„ tijds worden toegefchikt." Dit zeggende, omhelsde ik mij
lieve Kinderen , en g:ng, zonder een woord meer te fpree--ne
ken , ten huize uit. Ik keerde weder na mijn huis , het tooneel
van voorbijgevloogen geluk, doch de klip tevens, waarop mijne
Ieevensrust ge(Irand was. Ik fchreef den volgenden Brief aan
de voor mij vcrloorene EMMMA, en beval de Dienstboden, aan
baar te gehoorzanmen.
,, Aan Mcv. CUNNINGHAM.

„ Het geheim is ontdekt—Maar geene verwijte;i van mijnen
kant — Ach, EMMA,wat hebt gij gedaan? — Ik kan het
„ fchepzel, 't welk mij onteerd heeft, niet zien; maar, in„ dien gij allen gevoel voor deugd niet verlooren en verzaakt
„ hebt, zult gij in de armen van uwen Vader de wijk neemen.
„ De fnoodaart, die , onder liet masker van Vriendfchap,
mijn geluk verwoest heeft, is alle aan hem betoonde gunst
onwaardig. Die lafaart heeft geweigerd eens Edelmans vol
doening te íchenken , wegens den verraaderlijken flag,-„
„ dien hij mijn hart heeft toegebragt. Mijne Kinderen zijn
geplaatst onder de zorgen van mijne Moeder, die zal trap.
ten de plaats te bekleedén van de Moeder, die zij verloo„ ren hebben — Moeder zeg ik, ach! fchaam u deeze be,, naaming! — Maar ik heb gezwooren , geene taal des ver„ wijts te lasten hooren.
,, Ik zend u hier nevens een briefje van honderd Ponden
op mijn Bankier, en gij zult een ander over zes maanden
„ ontvangen, indien gi' u na uwen Vader begeeft; maar, in„ dien gij befcherming zoekt bij uwen Verleider, dan moet
„ deeze voor uw onderhoud zorgen.
„ Vaar voor altoos wel — verloorene en bedorvene EMMA !
in welken that van jammer en elende is uw ongelukkige
„ Egtgenoot gedompeld I
CUNNINGHAM."

Ik liet daarop de Dienstmaagd GREEN tot mij komen, betaalde haar de verfcheene huurpenningen, doch verbood haar.
in 't vertrek van Mevrouw te gaan, en , om de mogelijkheid
van het overtreeden deezes bevels te voorkomen, beval ik
BINFIELD, bij haar te blijven, terwijl zij haar goed pakte.
Aan
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Ann deeze getrouwe Dienstbode gaf ik ook mijn Brief aan

Mev. CUNNINGHAM, met last om denzelven niet over te leve-

ren, voor dat ik zou uitgegaan weezen. Ik deed daarop mijne
Vifires , at bij den eenigen Vriend, wien ik mijn ongeluk geopenbaard had, en keerde 's avonds ten agt uuren na huis. —
Daar vernam ik, dat EMMA, twee uuren naa dat ik was uit
een postchais hadt lapten komen, maar, in ílede van-gean,
na haaren Vader te gaan, na Londen gereeden was. Dit bedrijf overtuigde mij ten vollen , dat zij voor de deugd geheel verlooren was, en zelfs het welvoeglijke, voor 't oog
der wereld , niet wilde in agt neemen.
Mijne aandoeningen waren dermaategefchokt, mijne genegenheid zo diep gewond, dat zelfs het gezelfchap mijner Vrienden mij ten last verftrekte. Elk voorwerp rondsom mij herinnerde mij de verloorene EMMA. De dieptte verfaagenheid vermeesterde mijnen geest. Het leeven was mij niet alleen las
maar ondraaglijk. In 't einde beproefde ik, van woon--tig,
plaats te veranderen ; ik liet mijne praktijk vaaren, verkogt
mijn huis en huisraad, en plaatile mijn geheelen eigendom in
de Fondfen. Te vergeefs heb ik door reizen bezogt, de naar
welke mij bevangen heeft, te verdrijven: ik be--gestihd,
vind, dat de kwellingen mij vergezellen, waar ik gaa. De
kwaal zit mij in den boezem; uitfpanning moge die voor eene
poos verzagten., zij kan mij mijne finert niet doen vergeeten.
Alle mijne denkbeelden liepen zamen in het middelpunt van
Huislijk Geluk; ik beminde mijne EMMA meer dan mijn leeven, en ik betreur haar afwijken van het pad der deugd met
een onbefchrijfbaaren weedom. Nimmer bad iemand zijne
Vrouw flerker aan. — Thans huist zij openlijk bij den ver•
woester van mijn geluk. Zij heeft haar grijzen Vader ten
grave doen daalen; zij heeft moederlijke tederheid geheel uit
nooit een wensch , om haare Kinderen te zien,-gefchud,n
lasten blijken.
Mijne ongelukken ftrekken tot een waarfchuwend baak voor
alle Mannen, om geen Boezemvrienden de gemeenzaame ver
hunne Vrouwen toe te lasten! daar 'er geene re--keringmt
kening te maaken is op de zwakheid en onvolmaaktheid der
menschlijke natuur en de verzoeking, welke op dien weg kan
ontmoet worden.

IETS OVER DE WEELDE DER ROMEINEN.

zag men een koperen Handbeeld verkoopen, dat
T edeRome
voorbijgangers, die de opbiedingen hoorden, zich
verbeeldden, dat 'er een aanzienlijk landgoed wierdt geveild.
Voor eene enkele fchilderij gaf IIORTENSIUS 44,000 festertien,
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tien , zijnde 88,000 livres ; en de Dilator JL'LTUS CESAR be.
taalde voor eene andere fchilderij , die nog niet eens van een
oud meester was , 8o talenten, of 2,560,000 livres. Meer
prijs flelde VERRES op zijn Korinthisch vaatwerk, dan op zijn
leeven en veiligheid: want hij durfde het aan MARCUS ANTortius weigeren , die 'er hem om vraagde: van hier dat die
Drieman , tot firaffe van zulk eene onbeleefdheid , hem tot eenen
martelaar van zijnen fmaak voor de kunden stelde, hem, als

eenen vijand van den Staat, aan de beulen overleverende.

En nog waren de kostbaare fchilderijen en tlandbeelden
flegts een gedeelte, en, mag men zeggen, een zeer klein gedeelte der pracht, die in de Huizen der Grooten, vooral in
hunne Lusthuizen, wierdt ten toon gefpreid. De kamers waren aldaar met rijke vloertapijten belegd. Onder SYLLA begonnen ook de ingelegde vloeren van Mofaick in gebruik te koutien , die, welhaast zoo gemeen wierden , dat CESAR', in alle

zijne veldtogten , dusdanige vloeren in zijne tenten hadt.
In alle de huisgeraaden , met welke de kamers gefloffeerd
waren, wedijverde de bewerking met de itoffe. In 't bijzonder muntten aldaar de tafels uit , van Cederen- of van Ebbenhout, welke CESAR 't eerst te Rome hadt gebragt, en die
tot zeer hooge prijzen gekogt wierden, door lieden, die niets
minder dan verkwisters waren. De gouden en zilveren vaten, de bekers en andere flukken , waarmede de buffetten en
de tafels voorzien varen , waren van ongelooflijke zwaarte, en
niet te evenaaren door 't geen de pracht van Koningen, zetiert, in dit flag van dingen heeft kunnen ten toon fpreiden.
Het._ goud en zilver, die van deeze kostbaare Rukken ter
grondflofFe dienden , waren daarvan de kleinfte .verdiende,
en men durfde ze zelfs niet vertoonen , wanneer zij niet het

werk van deezen of geenen vermaarden Kunftenaar van vroe-

gere eeuwen waren.
Reeds hadt de Redenaar CRASSUS, voor tien kleine drinkfchaalen, van de hand van MENTOR, 100,000 festertien
(200,000 livres) betaald. Esopus, de Tooneelfpeeler, bezat
een zilveren vat, 't welk, volgens de berekening van nzEuRsiUS, 30,000 guldens hadt gekost. VERRES , die, noch in
adeldom, noch in rijkdom, op verre na een der aanzienlijkile
lieden te Rome was, bezat, in gouden en zilveren vaatwerk,
zoo veele meesterilukken , als alle de kunftenaars in Sicilie
in acht maanden hadden kunnen vervaardigen. In liet huis
Van MARCUS ANTONIUs was het in zoo een kwistende overdaad
voorhanden, dat, ter. gelegenheid van eenen maaltijd, een
zijner Zoonen , voor eenen , naar zijnen dunk , geestigen
grap , al het zilveren vaatwerk, welk op de tafel was, aan
eenen der gasten ten gefchenke gaf.
Niet flegts de buffetten der Grooten , maar ook hunne keu
waren an louter zilver ; en de Drieman-kengrdfchap
MAR-
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MARCUS ANTONIUS gebruikte 'c nachts geenen anderen dan

een gouden kamerpot.
Ponle,jus het vaatwerk en andere werkflukken van MYRRnus te Rome hebbende doen bekend worden, daalden de
kostbaarfle gouden vaten, hoewel het gewrogt der beroemde kunflenaaren, merkelijk in prijs, en waren, vin toen af,
minder duur en minder gewild dan de andere.
Bij deeze kostbaarheid in de huisgeraaden en de gebouwen
kwam de Afatifche verwijfdheid in de leevenswijze, en de
hooggaande kokecterij in de kleederdragt en het tooizel der
beide fexen.
METELLUS-PIUS en VERRES droegen ruime veelkleurige en
zelfs purperen overrokken; als fIrijdig met de wetten en niet
de zeden hunner voorvaderen, wierdt dit beiden verweeten.
Te Rome zelve fchaamden zich de aanzienlijktle mannen niet,
niet de vrouwen om de meerderheid van opfchik te wedijveren. Al vroeg vertoonde CESAR de blijken , zoo wel van zijnen fmaak voor verwijfdheid en keurigheid in zijn gewaat,
als van zijne ongemeene talénten ; en de Diétator SYLLA waar
uit dien hoofde , zijne vrienden , om tegen dat-fchuwde,
niet open barst gaande kind op hunne hoede te zijn.
Doch het meest verleidend voorbeeld voor de Romeinfche
jeugd was dat van den Romeinfehen Redenaar HORTENSIUS.
Hij wiesch zich met reukwater, en berookte zich met kostbare oliën. Steeds op zijn tooizel bedagt, ging hij zoo verre , dat hij over eenen zijner amptgenooten klagtig viel , hem
van gewelddaadigheid befchuldigende, omdat hij, in een ge
plooi in zijnen tabbert hadt gekreukt.
-drang,e
Vóór de tijden van SYLLA waren de onderfcheidende tabberden van eene purperfloffe, waarvan het pond honderd denaciën kostte. Doch naa hein wilde men geen ander dan Tyrisch
purper, waarvan men voor het pond duizend denaciën betaalde.
De kleedervoorraad der Grooten, zoo wel als alle andere
huisgereaden , gingen hunne behoefte verre te boven. LUCULLus, Wien een zijner vrienden om honderd voegzaame kleederpakken, tot eene tooneelvertooning, welke hij wilde geeven , hadt ter leen gevraagd, vondt zich in flaat om hem
vijfduizend pakken bij te zetten ,welke hij zelfs niet wist in
eigendom te hebben.
Zonder het voorregt, welk de vrouwen behielden , om oorringen , halsteraaden en armbanden , met paerlen en edelgeíleenten bezet, te draagen, zouden de vrouwen, in kostbaarheid, fraaiheid en bevalligheid van kleederen, de mannen bezwaarlijk hebben kunnen overtreffen. Reeds vóór SYLLA W2ren die'foorten van tooizel zeer gewild. Maar eerst naa den derden zegepraal van roMPEJus , en naa zijne verovering van Egypte, kwamen zij in algemeen gebruikte en klommen zij tot een
buitenfpoorig hopen prijs. CESaR itecaalde voor eene enkele

paerl,
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pnerl, welke hij aan SERVILIA, de moeder van BRUTUS , ten
gefchenke gaf, zes millioenen festertien , of twaalf millioenen
livres; en de berugte paerl, welke CLEOPATRA in azijn fmolt,
wierdt op zestig millioenen festertien gefchat.
Zoo zeer de vrouwen op paerlen en edelgefleenten gefield
waren, even zeer waren het de mannen op ringen, gevat in
kasfen, van fleenen , door de beroemdle kunflenaars bewerkt.
ANTONIUS verbande den Raadsheer NONIUS , alleen omdat deeze
hem een zeer fchoonen Opaal niet hadt willen overdoen, en
dien hij , in zijnen wederfpoed, als het waardiglle zijner bezittingen, of liever, als den dierbaarllen en getrouwften zijner
vrienden , bewaarde.
Natuurlijk mag men denken , dat, de verwijfdheid in de
wooningen en de gefteldheid op tooizel haar hooglie toppunt
bereikt hebbende, de kostbaarheid der maaltijden haar op de
hielen volgde, en de onmaatigheid en zwelgzucht tot medgezellen hadt.
Te Rome hadt men onderwijzers in het maaken van goede
tier, ten tijde als de leeraars in de welfpreekendheid en in de
wijsbegeerte aldaar fchaars wierden. Dagelijks verzon men
een nieuw middel om de zinnen te llreelen , en vooral het
onedelfle van allen, het zintuig van den Smaak. Men hadt
vijvers, mct allerlei visch gevuld, en vogelvlugten, van allerhande gevogelte voorzien; en deeze twee foorten van Menageriën wierden welhaast de voordeeligfte takken van het inkomen der landgoederen. De vermaardlte lekkerbekken hadden dezelve in bijzonderen eigendom, om altijd iets bij de
hand te hebben ter voldoeninge van hunne zinlijkheid.
Alle de ommelanden van Rome wierden winkels. pakhuizen
ofbewaarplaatzen van zeldzaamheden,bellemd om op de tafel
der Grooten te verfchijnen.
De kunst om allerlei visfchen, en vogels van alle landen,
voor alle faifoenen , te bewaaren, wierdt ten zelfden tijde bekend, als het geheim om Hekken, oesters, visfchen, vogelen , vooral paauwen , haazen, en zelfs wilde zwijnen ,te mesten.
De tafel der Grooten, zelfs wanneer zij alleen fpijsden,
was, van al wat de aarde 'en de zee lekkerst konden opleveren , voorzien. Op zekeren dag als LuCULLUS door zijnen hot.
meester P.egts een middelmaatige maaltijd was toebereid , aan.
gezien hij niemant bij zich verwagtte , beifrafte hem dezelve
daarover wel ernflig. „ Gij dagt 'er dan niet om," zeide
hij , „ dat LUCULLUS bij LUCULLUS te gast Was ?"
In de groote huizen waren de avondn.aaltijden altijd zoo
overvloedig, alsof aan het volk van Rome een ftaatelijk onthaal moest gegeeven worden.
Voor ANTONIUS , bij voorbeeld, en eenigen zijner vrienden,
wierden acht wilde zwiinen gebraaden, welke hij tusfchenpóó.
zen van eenige oogenblikken aan het fpit wierden gefloken.
PIILOTAS, de Arts, op het zien van dien verbaazenden toeflel
zij.
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zijne verwondering betuigende, bekwam van den kok tot antwoord, dat dit getal van wilde zwijnen noodig was, opdat,
in het oogenblik als ANTONIUS iets zou begeeren, 'er altoos
iets, volmaakt gebraaden, mogt bij de hand zijn; en dit dit
puilt van volmaaktheid, in de meester(lukken der kookerije,
even als in alle andere werken van vernuft, aan een oogenblik hing, 't welk ras voorbij was.
'Er is, derhalven , geen reden om zich te verwonderen,
dat een enkel avondmaal , welk LUCULLUS aan POMPEJUS ell
CICERO gaf, en waarop zij 's morgens zich zelve genodigd
hadden, hem tienduizend ecus heeft kunnen kosten.
Ten deezen tijde was het een werk van de mode, wanneer
men ter maaltijd wierdt genodigd , zich daartoe voor te bereiden,
door het inneemen van een braakmiddel ; eene voorzorge,
welke, om naar het gebruik zich te fchikken, lieden gebruikten, die niets minder dan vraaten. waren.
Daarenboven was het een zeer algemeen gebruik, naa het
eindigen van den maaltijd, de maag door een braakmiddel te
ontlasten.
De afloop der gastmaalen geleek zeer veel , zoo als CICERO het
uitdrukt , naar den afloop eens veldflags ; zommigen wierden
als gevaarlijk gekwetflen opgenomen, terwijl men de meesten
als dooden op het flagveld liet liggen !

DE SPAANSCHE RIDDER EN ZIJNE BEIvIINDE IN EEN STIERENGEVEGT.

Mijne Heeren de Schrijvers der haderl. Letteroefeningen.
„ Onlangs plantlie Gij een zeer omfcandig Verhaal tot toe„ lichting van de herkomst der Stierengevegten in Spanje,
gepaard met eene breede Befchrijving van dit woest vermaak.
„ In wreedaartigheid moge het hedendaagfche het oude gelijk
„ blijven, — de Strijders zijn thans, volgens diens Schrijvers
aanmerking, in hoedanigheid geheel anderen, dan in vroegeren dage. Toen deeden zich daartoe Ridders en aanzienlijke
„ Perfoonen op ; thans zijn het Huurlingen. — Ik herinnerde
„ mij , in 't Fransch , een zeer aandoenlijk Geval van dien
vroegeren tijd geleezen te hebben. Ik zogt het op, en deel
„ het UI. mede , enz. enz.

•

Een Spaansch Ridder van groot aanzien en verdienden
was fmoorlijk verliefd geworden op de zeer fchoone Dogter
eens rijken Juweliers: haare fchoonheid deedt hij hem den
Spaanfchen trots op rang van edelen Stamme zwijgen.
Verslaan hebbende , dat, naa het vangen van de fierfte Stieren, een Stierengevegt zou plaats hebben, befloot hij deel te
iieemen in het aaugekoudigd gevegt tegen dezelven ; hij maakte
zijn
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zijn voorneemen aan zijne Zielsvoogdesfe bekend, en verzoge
daartoe van haar verlof. De enkele voorflag verfchrikte haar ; zij
viel in zwijm. Bekomen zijnde, flelde zij alle haare tedere
*elfpreekenheid te werk , om hem dien kamp te ontraaden, en
daaraan niet meer te doen denken. Dan , des ondanks , oordeelde
hij geen fpreekender bewijs van zijne Liefde te kunnen geeven,
dan dit moedbetoon. Heimlijk liet hij alles vervaardigen, wat
een Ridder noodig hadt, om zich in dat Strijdperk te ver
-tone.
Ondanks de zorg, door dien Ridder gedrangen , om de bepaalde volvoering zijns voorneemens voor zijne Meestresfe te
verbergen , werd zij des verwittigd, en ftelde nogmaals al haar
vermogen te werk , om hein dat gevegt te ontraaden. — De
dag des Stierengevegts kwam. De Ridder bezigde al zijne
welfpreekenheid , om haar over te haaien , dat zij zich
bij het gevegt zou laates vinden ; met bijvoeging , dat haare
tegenwoordigheid alleen genoegzaam zou weezen, om hem den
onverfchrokkenften moed in te boezemen en zeker overwinnaar te maaken , en tevens hem haarer waardiger. — Zij gaf
hem te verftaan, dat zijne Liefde meer trotsch dan teder was,
doch dat de haare in tederheid liet verre van trotschheid won;
met bijvoeging , dat hij ter plaatze zou gaan , waar hem.
de Eer riep; dat zij , naar zijne begeerte, ook daar zou komen; dat hij in haare tegenwoordigheid zou ítrijden ; doch,
voegde zij 'er nevens, dat haar bijweezen hem mogelijk meer
zou verzetten dan aanmoedigen.
De Ridder verliet vol moeds zijne Schoone, ging na het
Stierengevegt, en deelde in 't zelve. Een woedende Stier
viel op hem aan. Hij weerde dien dapper af. Te midden
van dit firijden, wierp een jonge Dorpeling een fchigt in het
Dier, 't welk zijne woede van den Ridder af en loeiende op
den Schigterwerper wendde. De Jongeling meende in eene
verhaaste vlugt lijfsbehoudenis te zoeken. Onder dit vlugten
viel de muts hem van 't hood. tiet lange en fchoone hair,
't welk over nek en tchouders des vermeenden Jongehugs zwierde , ontdekte aan aller oog , dat het een jeugdig
Meisje was. I3eevende was bare ontwijking, en de fchrik
verflijfde , als 't ware, haare leden; althans den Stier kon zij niet
ontwijken woedend gaf hij haar een floot in de zijde, op
liet oogenblik dat de Ridder, ,die terflond ontdekte wie zij
was , haar poogde te redden. -- Hij zag zijne Zielsvoogdesf.e in den gevaarlijkflen toeftand; haar dood Relde hij vast. Zijn
leeven was hem niet meer waardig; herhaalde keeren viel hij
don woedeeden Stier aan, die hest verfciieide doodlijké Ivonden toebragt.
De beide deerlijk gekwetften werden tilt het Strijdperk ge
huize van den Vader der ongelukkige Schoone-dragen,t
gebragt. Zij verzogten in ééne kamer te mogen liggen, en
om de gunst van onverwijld te mogen trouwen , en naa hunnen
dood ten minflen in een zelfde Graf te mogen rusten. Die
laatfte gunst werd de ongelukkige Gelieven ingewilligd.
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c vereeniging der beide Sexen is een voorfchrift det
Natnure, het gevolg van de llerkfle en cnvveder-ftaanbaarfte onzer Driften. Dee ze wordt verflerht, en_
krijgt te meer kragts , door onze wederzijdithe belloeLten , door het genot van zamenfleminende genege nheden, en onderlinge verkeering , door hebbelijkheid, en
de hoop van ons wagtend genoegen.
Hoewel , om zeer in 't oog loopende redenen , de
meeste Dieren niet bepaald zijn tot eL ne Leevensgezellinne , fchijnt , nogthans , die bepaaling der 1MIeníchcrt
natuurlijke beltemming. Bijkans onder alle 1ugt(}reeken
fiaan de geboorene jongens en Meisjes gelijk ; uit welke
gelijkheid men eigenaartig fchijnt te mogen afleiden, (la'_
de Voorzienigheid niet meer dan floe V'rou',v voor ldneui
D1.an beftemde.
Overeenhomilig hiermede ontdekken wij, dat de Veei
•vijverij verre is van in 't algemeen bij liet Menschdon_
in zwang te Weezen. Voornaamlij'c leeft dezelve plaats
in Landen, waar men gecne billijke vvettcil ke^.t , of
waar verífand en hart verzwakt en bedorven zijn . doo
de hitte der lugtsgc:itciteills.e, of den invloed des ij

geloofs.
Vaar

eeloe gel jke o{ gem ati .le verdeellug yo.7 g: u

dom plaats heeft, vindt zulk een bI itc: I poorig denkbeeld bezwaarlijk plaats. Ilet kan niet oni'iielsd ;-or
<ien , dan , mi sichien , in het verloop van v erfcheï ±e
Eeuwen , en niet vOur dot de Raad van bijzondere pcifoonen veranderd is door CCII zaIICnloop van ver! heide
omI'ia ]diuheden , door oorio en . Oo )r dc voortzetting
tier kunfteu, en koophandel. I ?an neemt de teeftaud dc
lenschdoms eerie vcríclei12nl,eid aan, maat de onder
fehei^
Li
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fclieidene maate van kloekzinnigheid en werkzaamheid ,
van voordeelige of nadeelige omflandigheden, en andere
oorzaaken. Dan onderfcheiden zich de PMlenfchen in
overvloed hebbenden en behoeftigen , in kundigen en onkundigen, in vrijen en dienstbaaren, in loontrekkenden
en afhangelingen.
Het wijder uitbreiden onzer begeerten, met de bekwaamheid om 'er aan te voldoen, is liet eigenaartig uitEen man van groote middelen-werk.zldsRijom
en wijdirekkenden eigendom wenscht om eene verfcheidenheid van deelgenooten in het genot der hoogst zinnelijke vermaaken, even als zijn verlangen zich uitílrekt
tot verwisfeling van kleederen, van vermaakneeming en
woonplaats. Door zatheid, kwijning en ledigheid valt
liet lastig, hem te voldoen; hij klopt, als 't ware, aan
elke deur, om ingelaaten te worden ; hij zoekt voor
bij voorwerp op, tot vernieuwing van zijne aan--werp
doeningen, in de hoope van genoegen, vermaak èn voldoening te zullen aantreffen.
Niet onwaarfchijnlijk is het , dat Vrouwen, in den
oorlog gevangen genomen, de eerife aanleiding tot Veel
gaven. Deeze gisfing ontleent fterkte uit eenige-wijver
plaatzen bij HOMERUS, en voorvallen , in de 7oodfche
Gefchiedenis vermeld. Vrouwlijke gevangenen ítrekten
tot belooning van beleid en dapperheid. Zonder des
verwijt te ondergaan, of met fchande overdekt te worden, genooten zij de omhelzingen van Veldheercn en
Krijgshelden, ondanks haare vroegere en egte huwelijksverbintenisfen. Een hooge trap van fchoonheid en andere aanvalligheden konden flrekken om deeze allengs
meer en neer aan te prijzen , en te geregtigen tot-kens
alle de voordeelen des Huwelijks. Onvrugtbaarheid ,
firijdigheid van aart en neigingen, alsmede ongetrouw
kunnen ook, met den tijd, aangemerkt zijn ge--heid,
worden als rechtmaatige redenen van Veelwijverij en
Egtfcheiding.
Uit hoofde der boven aangevoerde redenen , ontmoet
men wein;g voorbeelden van Veelwijverij bij wilde en
woeste Volken. Waar de bijzondere Perfoonen , ten
naasten bij, allen op een en denzelfden voet haan; waar
de leevensmiddelen fchaars en onwis zijn, of met groote moeite en veel arbeids verkreegen worden, — is geen
groote overvloed van dierlijke aanprikkelende leevensgeesten; de invloed en heerfchappij van liefdesgenot is

zwak
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een
engen
kring
vlaagen
,
en
in
heflooten ;
asvak en bij
de gefleltenis wordt koel en onveríchillig; en de Sexe
zelve heeft noch gelaatstrekken, noch a,anloklijl.heden,
om de begeerlijkheid kragtdaadig te ontvonken en op te
wekken. — Maar in Landen, waar befehaafdheid en
weelde ingang en de overhand gekreegen heiben ; waar
de liigtsgeffeltenis het bloed met kragt door de aderen
drijft en omvoert ; waar deeze natuurlijke warmte ver
gebruik van de voedzaam -merdtohaglijksc
$e fpijzen en prikkelendfle dranken; waar de natuurlijke
bekoorelijkheden der íchoonheid meer kragts ontleenen
van eene dartelheidwckkende klecd.j, bewecging en aantokkelende uitdrukking ; waar de zinnen aangevuurd
worden door de verbeelding; waar het Bene gedeelte der
maatichappije zich in weelde en wellust baadt, terwijl
het andere zegt onder den drukkenden last van armoede
en veragting, — doet zich een geheel ander tooneel nail
ons oog op. Het botvieren aan elke begeerte , hoe ongeregeld en redenloos ook , wordt door de cerstgemelden aangemerkt als hun regt en eene onderfchciding ten
hunnen voordeele ; terwijl de laatstgenoemden, in de
daad , gezegd mogen worden adem te haaien , te leeven ,
maar naauwlijks een denkend befl:aan te hebben.
Zodanig, nogthans , is de (laat des Menschdoms iet
een groot gedeelte des wijduitgef{ rekten Lands van Elfja;
en daar is het ook, dat men de Veelwijverij in alle derzelver trappen en verfcheidenheden aantreft. De ongemakken, daaraan verknogt, zijn verligt, in zo verre zij
voor verligting vatbaar waren ; doch het algemeen gebruik vindt men gewettigd door Burgerlijke en Godsdienftige bepaalingen.
Ilene andere algemeen werkende oorzaak der Veelwijverij in warme lugtítreeken is de overvloed en goedkoopheid der leevensnoodwendigheden voor de Grootgin eit
Rijken. De eigendom in de handen van weinigen zich
bevindende , wordt het onderhouden eens aantals van,
Vrouwen, en derzelver Kroost, niet gevoeld als eerie
drukkende zwaarte • welke anderzins drukt met een dagelijks kwellenden last.
MAFroaIETIt , die zeker de menschlijke natuur wel
kende , ftondt , om de leer , door hem gepredikt , te
ijoediger uit te breiden en vastigheid te fchenken, en
tevens die uitgebreidheid en kragt aan zijne hcerfchappij te geeven, de Veelwijverij toe, of liever beval cease
-©nbcgrensde voldoening aan liefdesvermaaken . — liefdes..
Liz
-
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desvermaaken, van zulk een flerkwerkenden invloed op
bijkans alle menfchen, maar een dubbele kragt oefenende in warme en tot wellust prikkelende lttgtftreeken. -Van hier de vergunning om vier Vrouwen te hebben ,
en zo veele Bijzitten als iemands ílaat en inkomsten gedoogen. J n, nogthans, onder die alle heeft eene foort
van meerderheid boven alle de andere. De Kinderen,
voortgefprooten uit alle die andere verbintenisfen, worden aangemerkt als de haare; zij is , als 't ware, de medegenoote , de leevensgezellinne des Mans , en de overige zijn flegts werktuigen tot zijn vermaak. Een
flaat, zo onnatuurlijk, heeft inrichtingen van verfcheitlenerlei aart noodig gemaakt. Elke der Vrouwen heeft
den nagt, voor haar beftemd; 'er is geene gemeenfchap
geduurende den haat der zwangerheid, en op eenige andere honden.
Veelligt zou men veronderftellen, dat de Veelwijverij , dus gewijzigd, bevorderlijk zou eezen tot het
voortbrengen van een grooter aantal Kinderen, en dus
de Bevolking bevoordeelen : dan het tegendeel wordt op
de proeve bevonden. Staa mij toe om dit te toonen ,
en teffens dat de Veelwijverij ftrijdt met de natuurlijke
geneigdheid.
Het blijkt niet , dat de Man, die veele Vrouwen
heeft, eene talrijker naakomelingfchap telt, dan de Egtgenoot van ééne. Schoon , waarfchijnlijk, des eerstgemelden driften dikmaaler opgewekt en ontflooken worden, zijn nogthans zijne vermogens ter geflachtsvermeerdering niet naar evenredigheid verdubbeld. Zijti
lichaam wordt zwak en uitgeput; zijne zielsvermogens
lijden wederkeerig, en zijne teleurgeftelde en onverzaadbaare begeerte eindigt ten laatfien (wie zou het kunnen
gelooven ?) in het pleegen van misdrijven tegen de Natuur ! -- Ja, zo weinig guníhig is de Veelwifverij voor
de bevolking en den aanwas van het Menschdom, dat
wij met verbaazing en affchrik vermeld vinden, hoe, bij
de omwenteling in ConJfantinopole, toen Sultan ACHMET
van den throon gebonsd en het huis van de Chiaya geplunderd werd, geen ééne Vrouw daarin was. LOGIER
DE TASSIS vermeldt, dat men te fllgiers, ten deezen
aanziene, tot zulk eene maate van uitfpoorigheid was opgeklommen, dat in het meerendeel der Serails geen enkele Vrouw werd onderhouden. Zo befchaamend, zo
verfchriklijk zijn de gevolgen van Gene leevenswijze,
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(tijdig met de eenvoudigf{e aanmaaningen der Natuure !
De Gefchiedenis onderricht ons, dat het in Afia zeer
algemeen is, een talrijk Serail bijkans zonder Kinderen
aan te treffen ; en zelfs zijn die weinige Kinderen zwak
en zieklijk, draagende, maar al te duidelijk , de tastlijk11e kenmerken van den kwijnender (laat en zwakheid der
Ouderen. — Welk een verlies desgelijks lijdt de Bevolking , in de enkele opoffering van zo veele Vrouwen
aan éénen Man; aan de Slavinnen, noodig om dien
Vrouwenftoet op te pasfen; aan Gefheedenen, vereischt
Qm deezen te bewaaken ?
Daarenboven wordt de kring van natuurlijke genegen
Kinderen zeer vernaauwd en beperkt. Even-heidto
gelijk PLUTARCHUS , door eene menigte van tegenover
onderhoudende bewijzen, getoond heeft, dat-geftldn
wij geen groot belang kunnen (tellen in een groot aan
Vrienden , of hun met ons geheele hart lief hebben;-tal
even min kunnen wij liefde voeden voor eene verfcheidenheid van Vrouwen , en derzelver Kroost. Geen Vader kan die maate van bezorgdheid hebben voor de gezondheid, het belang en het geluk van twintig Kinderen, als voor de helft van dat getal. Ja, kon hij aan
eenigen uit dit aantal tederlijk verknogt weezen , de
Veelwijverij zou misfchien zo gansch haatlijk niet weezen : doch de waarheid der zaake is, dat, wanneer eene
talrijke naakomelingfchap ('t geen , om bovengemelde
redenen, zeldzaam het geval is) uit die onnatuurlijke
veelheid der Vrouwen ontftaat, alle de Kinderen den
Vader even onverfehilig zijn ; eene onverfchilligheid,
welke een bijkans ongelooflijken trap beklimt. Het
fchijnt, dat de fom van natuurlijke toegenegenheid, onder zo vecle verdeeld, alle kragt verliest; niet ongelijk
aan een glas met (}erken drank, gegooten in een groeten
beker met eenvoudig vogt.
Mij fchiet hier te binnen een gepast en zeer tastlijk
voorbeeld. PREVOST verfchaft het, in zijne Algemeene
Historie dier Reizen; het komt hier op neder. Het is
bij de Chineezen gebruiklijk, zomtijds na het Eiland °lava te trekken , en daar eene geruime wijle te blijven, tot
het drijven en voortzetten des Koophandels. Volgens
eene daar heerfchende Landswet, — eerie Landsvet,
waardig plaits te grijpen onder een willekeurig Rijksbewind, -- ondergaan alle goederen en eigendommen
Li 3
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eens aldaar f}ervendcn Vrcemdelin gs verbeurtverklaaring, en vervallen aan de Kroon; doch, gezond en in
keven blijveizde , mag hij vertrekken en liet Eiland verhiaten met alle goederen, door hem gewonnen. Ken
Chii.'ees hadt eenige jaaren op fava gewoond, vcrfcheide Vrouwen getrouwd, en bij dezelve een aantal Kinderen gewonnen. Door eenen voordeelig gedreeven Koophandel veel (chats verzameld hebbende, befoot hij, na
zijn Vaderland terug te koeren. Natuurlijk wekten zij ne groote rijkdommen en bekende toeleg de aandagt van
de I'olbccdicnden en van den Koning; men ging zijne
gangen na. Zulks ontdekte , dat deezes Mans gierig
gebrek aan natuurlijke genegenheid, en zelfs-heidn
aan menschlijkheid, zo groot was, dat hij, om nog
meer ichats mede te voeren , en misfchien met oogmerk
om nieuwe Egtverbintenisfen bij zijne wederkomst in 't
Vaderland aan te gaan , de meesten zijner Vrouwen Cu
alle zijne Kinderen verkogt hadt. Het Hof van 7aia
bediende zich van de opgedaane kundfchap, en wendde
een zegt voor, om de handelingen van deezen overrijk
geworden Chinees na te gaan. Ilij werd in de gevangenis gezet; onder veelerlei voorwendzelen rekte men
dien gevangen (raat, tot dat de man , in 't einde, door
onzekerheid, kwelling en misíèhien zelfbefchuldiging
afgemarteld, zijne dagen in den kerker eindigde. —
Deeze onnatuurlijke Egtgenoot en Vader werd regtmaa€ig , hoewel onwettig, geftraft. Het Hof van .7av^c
nam zijne bezittingen en goederen in beflag , waarom
liet eigenlijk te doen was; liet gaf voor, acht te ílaan
op de regten der Natuur en der Menschlijkheid , en gaf
(les cenigzins blijk , door de Vrouwen en Kinderen vrij
te koppen , en uit de groote nagelaatene fchatten daar
een gefchenk te geeven.
-enbov
Veele voorbeelden van foortgelijken aart ontmoet men
in de \Verken, die berigt geeven van de Zeden en Getvoonten der Oos:e,-liagen , bij welken- de Veelwijverij
Bene algemeene en wettige verbintenis is bij de Rijken erá
Vermogenden. — Wat het gebrek betreft aan verknogtheid in de Printen deezes Lands, ten opzigte van hun
Broeders en Kinderen , het"is openbaar, dat, fchoon-ne
zulks deels hervoortkome uit igterdogt en jalouzij oin
den Rijkszetel te beklimmen, zulks ook, voor een gedeelte , moet toegefchreeven worden aan een onnatuur;ijk getal van Zoonen of vlei Broeders.
Mij-
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Mijne Leezeresfen zullen, voor het overige, gaarne
toeliemmen, dat geen Man een twaalf-, vijftig- of honderdtal Vrouwen en Bijzitten kan beminnen met die drift ,
welke hij betoont voor ééne fchoone Leevensgezellinne,
liet éénig voorwerp zijner genegenheid entederheid. -1et zulk een vermengden hoop van verfchillende gcaartheden en zeden, kan men geen verstandig onderhoud , geene
eent emmige overeenkomst, allengskens in hoogachting
en vriendfchap veranderende, hebben. Hoe kunnen wij,
in ziekte of ouderdom, onze zwakheid en kwijning, en
die van zo veele, draagen? Waarlijk onze harten zijn
te eng en te bepaald, om eene zo uitgebreide genegen
te omvatten.
-heid
Noodloos keur ik het, taan te blijven op de jalo!'zijen, de benijdingen, de geftaage twisten van zo veele
mededingfters na voorkeuze en verknogtheid. — Wat
de Kinderen betreft , als Broeders en Zusters aangemerkt, welk eene overeenftemming, welk eene onder
achting, welk eene liefde kan men vcrwagten bij-linge
die mededingers na alles , waartoe derzelver begeerte
Brekt, onder den invloed der grilligheden en de onder
belang hebben -fcheidnvrwagt efchilnd
-de
Moeders!
Met één woord, de Veelwijverij is onteerende en
vernederende voor de Schoone Sexe, zedebedervende
voor dc Mannen, in alle opzigten nadeelig voor de
Bevolking, voor Natuurlijke Neiging -en Huislijk Geluk.

HERINNERING AAN DE MIDDELEN, DIE, IN PLAATS
VAN DEN GEWOONEN KOORTSBAST, TEGEN DE
TUSSCHENPOOZENDE KOORTZEN KUNNEN
GEBRUIKT WORDEN. Door den Geheim-

raad HUFELAND.
Te, geduurende het jaar 1804, zo algemeen heerJ) fchende Tusfchenpoozende Koortzen fpooren mij
aan, om , met opzet, over die Middelen te ípreeken ,
welke voor den Koortsbast , in deeze ziekte , in de
plaats kunnen gefield worden. De ondervinding heeft
hier op nieuw de meermaalen befireedene ftelling bevestigd, dat, tot eene zekere geneezing deezer ziekte, liet
gebruik van den Koortsbast, in poeder, het best en
L14
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zekerst middel is , en dat de vlugtige prikkelende middelen deszelfs gemis niet kunnen vergoeden. Het komt
'er dus op aan , oni een Inlandsch , vast, Reeds prikkelend Middel uit te vinden, 't geen denzelven in deezen
het naast komt. Onder alle , die hierop eenige aanfpraak
kunnen maaken , komen , volgens mi ine bevinding, de
twee volgende hein het naast hij : de Bast van den wil
Kastanjeboom , (Cort. llippocefani) en, in een min--den
deren graad, de Broze Wilgenbast (Cort. Salicis fragilis). Men laate den wilden Castanjebast, frisch , tot
een zeer fijn poeder Rampen, en hetzelve door de fijnfle
hairzecf loopen , om daarvan in kleine giften te gebruiken, bij voorbeeld alle uuren tien greinen, met drie
greinen welriekend poeder , of, om het nog goedkooper
te maaken, met daarvoor in de plaats genomen Gemberpoeder. Wanneer men het Middel zo inricht , dat men
geduurende de Tusfchenpoozing ten minflen eene halve
once van deezen Bast inneemt, zal men doorgaans zijn
oogmerk niet den centen, of ten minflen niet den vol
genden aanval , bereiken. Is de kwaal hardnekkig, dan
vermeerdcre men de gifte van het Middel , met eene
evenredige vermeerdering van het Aromatisch poeder ,
tot op eene once, geduurende de Tusfchenpoozing, en
geeve daarenboven, een uur vóór den tijd des aanvals,
ren grein Opium ; dan zal men zelfs al eene zeer hardnekkige Koorts kunnen dempen. Bezwaart het Middel
de Maag, dan peeve men , op ieder gifte daarvan, wat
Wijngeest, of wat TinéIuur van Alst, en bij vermogenden kragtigen Wijn. Verwekt liet Middel braaken
of purgecren , dan voege men bij ieder gifte een of meer
druppen Lau anum Liquidum. Wordt de Koorts nu nog
niet verdreeven (in onderflerlling, dat er geene afgelegene oorzaaken van Koorts beftaan , als daar zijn , bedorven ftoffen in de eerfte wegen, Wormen, verfloppingen der ingewanden , Organifche gebreken, of algemeene ziekten , bij voorbeeld Venusziekte, teruggedreevene Huidziekte, Jicht enz.) dan kan men het Middel
nog buitengewoon verfterken, door een ander, insgeJijks Inlaiidsch Middel, te weeten de Flor. Sal. Ammon.
Martial. tot een halve drachma, of twee fcrupels, bij
ieder once Bast. Is zulks nog niet toereikende , dan
cerhooge men de werkzaamheid des Middels, door het
hijvoe zel van een derde deel besten Koortsbast, Augujs`sr-/o s , of Koninglijke Kina ; waardoor men ten
-
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minílen het voordeel heeft, van genoegzaam tWee derd

de deelen der kosten te bcípaaren.
Behalven deeze Middelen verdienen nog genoemd te
worden de Eiken- en Esfchen -bast, de wortels en bloemen van f1rnica, de wortels van Gentiaan, Tormentilla,
Biftorta, Calasnus , Cas yophyllata , Heleniuin , de bloemen
van R.00mfche Camille in poeder, het uittrekzel van \Vaterdricblad, Millefoly en Alst, het Aluin, het Vitrioolzuur, het Salmiak, de Spicsglaszwavel, en de Kaste
Lijm, volgens de manier van GAUTIER; welke-makers
Middelen alle Inheemsch zijn, en veel lofs, in het geneezen van de Tusfchenpoozende Koorts , verdienen.
Een of ander dier Middelen zal hulpe aanbrengen , wanneer alle andere te kort fchieten. Want in deeze Koortzen heeft dikwijls eene eigendommelijke afwijking plaats ,
welke op het individuccle betrekking heeft, en bewerkt,
dat Middelen, die in der daad zwakker zijn, meer uit
dan andere flerkere. Hierdoor wordt ook de-voern
werking deezer Middelen, door eenti afwisfelende ver
meerdere, in hardnekkige gevallen, aanmer--bindgva
kelijk verhoogd.
Vooral moet men ook, tot voorkoming van weder
nagebruik deezer Middelen niet vcr--intorge,h
waarloozen. Hieromtrent blijft fteeds de regel: dat , hoe
hardnekkiger de gevallen zijn, men ook zo veel langer
tijd noodig hcbbc , om een aanval van Koorts te onderdrukken. In deeze evenredigheid moeten derhalven
deeze Middelen ook worden nagebruikt : bij voorbeeld,
bij eene Koorts, die acht dagen geduurd heeft, geduurende acht dagen; bij eerie van veertien dagen, geduurende veertien dagen. Eindelijk moet zulks fteeds in een
verminderenden graad geíchieden.

SPOEDIGE VERDWIJNING VAN EEN KWAADAARTIGEN UITSLAG, GEVOLGD OP DE INENTING DIET DE IiOEPOKSTOI'.
Door M. DEN BEER LIJKLANA NIJEIiOL'r,, Med.

a

Doch. en Vroedmeester te I27aardingen.

I

n de maand Oaober des voorleden jaars vervoegde
zich bij mij de Huisvrouw van * * *' met haar Dochtertje, oud oortrend 4 jaren , hetwelk ik reeds te voren
over eene verf opping in denonderbuik met goed gevolg;
behandeld `had, en welke geheel verdwenen was, zoo
L1 S
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dat het Kind volmaakt gezond begon te worden; doch-,
misfchien door het te vroeg uitfcheiden met het gebruik
van geneesmiddelen en een bepaald diëet, ontdekte zich
over het geheele lichaam een uitfag , welke langzamer.
band verergerde , tot dat het lijf met Bene etterkorst als
overdekt was; de reuk, welken men befpeurde, was
flinkend, en wanneer de doeken wierden opgeligt onverdraaglijk. Deze was de 1taat diens uituags , toen het
Kind bij mij wierd gebragt, het welk voor het overige
gezond en vrolijk was, at en dronk met finaak, en genoegzaam geregelde ontlasting had. Ik liet uitwendig
het Oleurn Oxygenatuln, op de wijze van den Hr. DEIMAN
bereid, aanwenden, en gaf inwendig de nodige bloed
middelen, als ook de Sulphur auraturn flnti--zuivernd
wonii, Calomel , doch zonder vrucht; alleen wierden de
zweren (en dit fchrijf ik aan de verzuurde Olie toe) zuiverder en zonder eenigen kwaden. reuk; het ftriktst diëet
tvierd intusfchen zoo veel mogelijk in acht genomen.
Vermoedende dat de zweren mogelijk van een venerisch
Ilerpetifchen aart mogten wezen, liet ik uitwendig (daar
ik mij met het gevoelen van FOURCROY niet kan vereenigen ,en alleen de anti-venerifche kragt van deK\vikzilverbereidingen,voor zoo verre zij met deZuurf'cut verbonden
zijn , uitleggen) de met veríche Reuzel verdunde unguent. citrinumn toedienen, en gaf inwendig liet Oxyel.
Mercurii Cineritiurn, volgens de wijze van IIAHNEMAN
bereid, ten einde eene ligte Mercuriaal- koorts te ver
edoch zonder de miníle voordelige uitwer--wekn;
king. Ik zoude nimmer hiertoe zijn overgegaan ,
indien niet eenigc verouderde ongelieldheid van den Va
mij hiertoe aanleiding hadde gegeven. — De Ou--der
ders, ziende dat alle pogingen vruchtloos wierden in 't
werk gefteld , en nog meer de onkosten vrezende, bleven weg, en verkozen niet voort te gaan.
In de maand April 1.1. entte ik dit Kind, hoewel 'er de
Ouders niet voor waren , met de Vaccine-Jlof in. De
pok op den arm was zeer fchoon. Tusfchen den 9 en
iden dag had het Kind twee zware koortzen. De uitnag, welke, om de korften week te houden en het aandrogen der doeken te beletten, nog fteeds met een mengzei van een deel Ung. Citrin. en vier delen Reuzel wierd
gefineerd, veranderde geheel van gedaante, en, na verloop van veertien dagen, waren de meeste zweren reeds
half toe, en vijf weekcn later geheel genezen. — In hoe
verre nu en hoe de Vaccine de geneezing heeft bevorderd,
laat ik aan verlichter en kundiger Geneesheren over.
,

„

LEE-

LEEVEN EN KARAKTER VAN IMMANUEL KANT.

SO?

LEEVENSBIJZONDERIIEDEN EN KARAKTER VAN
IMIANUEL KANT.

(Vervolg en fot van bl. 468.)
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een karakter is 'er , veelligt , waarop wij met meer
vermaak , dan op dat van KANT , het oog kunnen
flaan. Zoo wel in liet openbaar als huislijk leeven was
zijn gedrag van dien aart, dat het algemeene liefde en
bewondering wekte. Indien de verdienste eens Schrijvers mag berekend worden naar de maate van toejuichinge , welke zijne \Verken erlangen, moet KANT Op
de lijst van groots Schrijvers in den centen rang geplaatst worden. Om niet te fprceken van de ongezogte
eergetuigenisfcu , welke hij van de Grooten ontving,
welke dikmaals ten middel , ter verkrijginge van voor
geld gekogte toejuicllinge, kunnen dienen ; van de Geleerden in Duitschland , en in andere Landen, ondcrvondt
hij blijken van hoogachtinge , die aan eerbied grensden.
Zijne grondbeginzels wierden het onderwerp van algemeen onderzoek, en wonnen veele aanhangers. Aan
de Univerfiteiten van vena, Halle, GUttingen, Erlangen, enz. wierden voorleezingcn over zijn ttelzel gehouden , veele boeken ook door zijne voorftanders gefchreeven, om zijne lecrftellingen op te helderen en te
verdeedigen. Ten verzceke en op kosten van onderfcheidene Vorften wierden Hoogleeraars afgevaardigd, om,
door perfoonlijken omgang met hem , nader onderrigt te
bekomen omtrent hetgeen in zijne Schriften met geene
genoegzaame klaarheid was voorgefteld. Zijne voorleczingen wierden altijd bijgewoond door talrijke fchaaren
van jonge bewonderaars , en niet zelden door mannen,
in jaaren en kennis verre gevorderd. Zelfs in de RoomschKatholijke Univerfiteiten vonden zijne grondbeginzels
toegang. Profesfor REUSS , te Wurzburg, DoRCII en
BLAU, te Mentz, en eenige anderen, bouwden hunne
voorleezingen op de Kantiaanfche WIjsbegeerte. Daarcnbaven vondt men 'er onder de Jooden , welke zijne
leerítellingen bcoe Wenden en omhelsden. Intusfchcn ontbrak het hem niet aan tegenfpreekers, onder cie veritandigite van welke HERDER, EBERH9RD en andere geachte
Schrij-
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Schrijvers mogen geteld worden. Wel mag het onderf'ela worden , dat het getal van onverfiandigen , bekrompen denkenden, fchroomachtigen en bijgeloovigen,
die uit nijd , onkunde en bekrompenheid van ziel zich
tegen hem verzetteden, nog grooter was.
Het karakter zijner fchriften en gevoelens , over 't
geheel genomen , hadt veel overeenkomst met die vara
Dr. PRIESTLEY. Naarheid was het doel van zijn onderzoek, en onbekrompenheid van gevoelens het gevolg
daarvan. Hij wenschte alle menfchelijke kennis op derf
vasten groiidílag der Rede te bouwen , en 'verwierp
daarom alle beginzels als harsfenfchimmig, die voor geene
grondige verklaaring vatbaar waren. Den Godsdienst,
egter, beíchouwde hij als eene inkleevende hoedani -licid onzer zielen , die na cenig hooger doel Itreeít dan
de ras voorbijihellende aanweezigheid. Dezelve vorderde geen bewijs van buiten; van zelf vloeide hij uit
onszelven voort. Het onderwerp uit dit oogpunt be•fchouwende , wierci t hij door zommigen van Mvf{ikerij
befchuldigd , terwijl anderen in zijne leere iet vijandig s
tegen de Goddelijke waarheden meenden up te snerken.
Zoo veel, evenwel, is zeker, uit het getuigenis zij
beste Vrienden en den doorgaanden inhoud zijner-ner
Schriften, dat hij vast geloofde in God, een Toekomenden Staat en den Christelijken Godsdienst. Indien hij van
het plegtig gedeelte van den Godsdienst geen werk maakte, veel meer hadt dit zijnen grond in zijn bijzonder inzigt omtrent deeze dingen, dan in eenige minachting
voor gewijde inflellingcn. %Iij was van gevoelen, door
een deugdzaam leeven den Almagtigen meer te vereeren ,
dan door bloote waarneeming van menfchelijke inzet
-tinge.
Aan nog meer berispings í'celde hem zijn ffaatkundig
geloof dan zijne overnatuurkundige gevoelens bloot, hoewel , misfchien , met even weinig regts. Hij was een
waereldburger , maar te gelijk een vriend des vredes en van
orde. Hij erkende de gelijkheid van regten van alle menfchen , als oorfpronkelijk vrij geboren ; maar hij keurde
alle geweldige poogingen af, ter verkrijginge van die
vrijheid aangewend; en in zijn eigen bijzonder gedrag
betoonde hij altijd behoorlijken eerbied en onderwerping
aan de aangef}elde magten.
KANT'S verftandelijke vermogens waren geenzins van
den gewoonen Itempel. Hij bezat eene ongewoone begaafdheid om woorden te onthouden, en afweezige zaaken
-
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ken zich te vertegenwoordigen, Dikmaals deedt hij uit
uit oude en hedendaagfche Schrij--voeriganhl
vers , bijzonder uit zijne geliefde Dichters VIRGILIUS
en HORATIUS , HAGEDORN en L'LÍRGER. Voorwerpen,
waarvan hij in boeken hadt geleezen , kon hij beter befchrijven , dan menig- een, die ze gezien hadt. Zoo
sleedt hij, bij voorbeeld , op zekeren tijd , in 't bijzijn
van eenen Londenaar, eene befchrijving van de Westmunflerbrug , ten aanzien van derzelver gedaante en bouworde , lengte , breedte, hoogte , en de afineetingen van
alle haare deelen: zoodat de Engelschman vraagde, hoe
veele jaaren hij te Londen hadt gewoond , en of hij in de
bouwkunde zich hadt geoeíf'end? waarop hem verzekerd
wierdt, dat KANT nooit buiten Pruisfen. en nooit een
bouwkundige geweest was. Dergelijk eerie vraag wierdt
hem door sRIJDONE gedaan, wien hij, in een gefprek,
alle de bijzondere liggingen van ltalie ontvouwde. Door
behulp van zijne fpoedige opmerking en duidelijke bevatting wierdt hij in haat gefield, om met eerie verwon
proeven te-derlijknauwghoverfcidkun
fpreeken , hoewel hij nooit fcheidkundige lesfen hadt
bijgewoond, en eerst naa zijn zestigste jaar van de befpiegelende bgoefl'cning dier weetenfchap eenen aanvang
maakte. Dr. HAGEN, een grootScheidkundige, kon zijne
hoogfte verwondering niet genoeg uitdrukken, dat hij,
in een gefprek onder den maaltijd, over het onderwerp
met KANT gehouden , iemant aantrof, die , door enkel leezen , met Bene zoo moeijelijke weetenfchap zoo
grondig was bekend geworden. Deeze gelukkige begaafdheid, gepaard met eene algemeene beleezenheid,
deedt hem van alles kennis bekomen: zoodat 'er in 't
einde geene weetenfchap was , in welke hij geene vorderingen hadt gemaakt. Het gevolg van het bezitten
van zulk een gelukkig geheugen was, dat hij in cene uitgebreide boekerij geen belang Relde. De inhoud der boeken was liet eenig voorwerp zijns ver
eens en andermaal leezens maakte hij-langes,dor
zich dien eigen. Thans waren hem de boeken eenigzins
tot een last. Hierom maakte hij een verdrag met den
Boekverkooper NICOLOVIUS, in zijne flad, om hem alle nieuwe boeken oningenaaid te zenden , welke hij in
die gedaante las, en gemeenlijk teruggaf.
Doch de meest uitkomende trek van KANT'S verffandelijk karakter was de naauwkeurigheid , met welke hij
de meest zamengeftelde denkbeelden ontleedde. Niets
ont-
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ontdook de fcherpzigtigbeid van zijn verfiandeli.jk oog,
Alwat door anderen in dc zedelijke en natuurlijke vvaereld kon worden opgemerkt, zag hij in een helder licht.
Van hier dat hij de onbcf aanbaarheden der gevoelens
van andere mcnfchen zoo gemakkelijk doorzag , en , met
onuitfpreekclijke naauwk.eurigheid , hunne dwaalingen
tot derzelver waaren oorfjwong terugbragt. — Eene
verbaazende hegaafdhcid bezat hij , daarenboven , om
de afgetrokkeníte beginzeis te kunnen ontvouwen , cn enkelvoudige en op zich zelve fiaande gevoelens onder
Bene fystemati cl;e orde te vcreenigcn. Hierin beftondt
de oorfpronkclijkheid van zijnen geest. Alle zijne wijs
begrippen vloeiden uit de onuitputbaare bron-geri
zijner Rede. Dc geringe moeite, waarmede hij alles uit
zijne eigen overdenking afleidde , verfcharte hem eindelijk zulk cone hebbelijke gemeenzaamheid neet zich zelven, dat hij , in een eigenlijken zin , geese gevoelens van
andere nlenfchen kon omhelzen. Alles vondt hij in zij
eigen geest , 't welk aan zijn doel beantwoordde ; tot-ne
vreemde hulpmiddelen hadt hij diensvolgens geene gelegenheid. Geent taak was voor hens zoo moeijelijk, dat
hij tien ftroom zijner eigen geda gten moest verlaaten
ten einde de keten der redekavelinge va;i anderen te vol
wanneer hij genoodzaakt was , de bewijzen zij -gen;
te onderzoeken, verzogt hij dikmaals-nertgfpk
zijne vrienden , de gevoelens der eerhen met de zijne te
vergelijken , en hem den uitflag te melden , of ook wel,
in zijne plaats, de verdeediging van zijne Isere op zich
te veemen.
Met alle deeze diepdenkendheid, was, evenwel , KANT
een fraai vernuft. Veelvuldige en fjpoedige geestige fingen hadt hij ten zijnen dienlfe, die aan zijnen omgang,
fchriften en voorleezingen bevalligheid gaven , en ze
belangrijker maakten. Hij was een algemeen bewonderaar van alwat de erniliger onderwerpen befchaa dde en
veraangenaamde ; en in zijne voorleezingen bevlijtigde
hij zich , om zich een aangenaame voordragt eigen te
maaken , nevens een gemakkelijken vloed van woorden.
Zijne wijze van voorftellen was , egter , naar den aart der
onderwerpen bijzonderlijk berekend. In zijne zedekundige lesfen kon hij zijnen toehoorderes trainen uit de
oogen perfen. Aan de drooge onderwerpen van Redeneer- en Zielkunde wist hij eene ongedwongene wending te geeven, die dezelve veraangenaamde; doch in
liet
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het vak der Overnatuurkunde was hij afgetrokken, en,
voor eerstbeginnenden, niet volkomen verstaanbaar. Door
te veel nederdaalens tot kleinigheden week hij zomtijds af
van zijn hoofdonderwerp , waartoe hij dan genoodzaakt
was,plotfeling terug te kecren. Daarenboven kon hij zomtijds door de geringfie beuzelingen bedremmeld worden.
Op zekeren dag, onder andere, vertoonde hij Bene meer
dan_ gemeene verlegenheid , en beleedt naderhand , dat
een zijner toehoorderen, die een knoop aan zijnen rok
miste, daarvan de oorzaak was geweest , en dat hij
zijn oog en aandagt van die plek niet hadt kunnen aftrekken.
Indien KANT om zijne verflandelijke vermogens
een voorwerp van verwonderinge was , hoe veel meer
dan verdient hij bewondering en liefde om zijne zede
hoedanigheden ! De neigingen van zijn hart noopten-lijke
hem van zelf tot daaden van goedwilligheid, menschlievendheid en gedienf igheid; doch deeze neigingen wierden geflevigd en gefchraagd door vast grondbeginzels,
ten zelfden oogmerke uitloopende. Zijne flandvastigheid in het goede was van de verhevenfte foort. 't Was
niet de aandrang van een oogenblik , die van gebrek
van iiaadenken kragt ontleende, maar 't was de eenpaarige verkleefdheid aan één onveranderlijk beginzel van
goed en kwaad. Hij wist niet van tijd en omf±andigheden, die de afwijking konden regtvaardigen van 't geen
hij zich als eenen regel van welvoegelijkheid hadt voor
vermeerdering-gefhrvn.Wmigafrtc,o
van vermaak, kwamen op dc lijst der pligten bij hem
in geene aanmerking.
't Was bij hem een beginzel van zijn verf and en hart,
dat weldaadigheid zijn onvermijdelijke pligt was. Diensvolgens betragtte hij dien pligt zoo veel hij konde,
en overfchreedde zelfs zomtijds in den beginne de grenzen van zijn bekrompen vermogen. De armen van
zijne fad wierden met de ruimfce jaarlijkfche giften
door hem beweldaadigd ; hij deedt dezelve onder verfchillende gedaanten. Zijne eigen familie, eene zuster
in 't bijzonder , die, met haare kinderen, dikmaals in
bekrompene omftandigheden zich bevondt, ondervonden
de gedienfligheid en edelmoedigheid eens broeders, ten
bekwaamffen tijde. Aan zijné bedienden gaf hij insgelijks
een jaargeld voor hun leeven, wanneer zij, om lichaamszwakheid of 'andere oorzaaken, genoodzaakt waren, zij-
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nen dienst te verlaaten. Zijne wcldaaden bepaalden zich
niet binnen den kring zijner bekenden. Altijd Pcondt zijne
beurs open voor alle lieden van verdienfle. Welke
dienften zijne leerlingen en geleerde vrienden van hem
ontvingen, zal immer in alles,bekend worden. Zeker
is het, egter, dat hij nooit zijne hulp weigerde, 't zij
met geld , goeden raad of voorfpraak, aan elk, die 'er
hem oni verzogt ; en de zulken , welke hij kende , hieldt
hij niet op aan zich te verpligtcn.
,Hij was een verklaard vijand van allerlei valsheid.
Nooit, zelfs niet in ícherts, wilde hij eene onwaarheid
hooren, en in zijn eigen fpreeken was hij zeer naauwgezet om alles te vermijden, 't geen aangaande hem zelven
een valsch denkbeeld kon inboezemen.. Niets was in
(laat om hem tot Bene zich naar den tijd fchikkende verzaaking of wijziging van zijne gevoelens te beweegen; doch overal, waar Gene rondborttige verklaaring
van zijne begrippen niet welvoegzaam wicrdt geoordeeld, droeg hij zorge om niet openlijk voor den dag
te komen. In alle zijne daaden verlangde hij zich aan
de waereld te vertoonen enkel zoo als hj was, onopgefinukt door Benige valfche kunífenarij ; zelfs keurde hij
de pooging af, dat iemant zijne verdientle onder eene
verzaakende houding verborg. Een hoog gevoelen hadthij
van zijne eigen waardigheid , als een bijzondere fchakel
in de keten der aanweezigheid. Dit maakte hem gevoelig voor al wat bij anderen de gedaante van minachtinge
vertoonde, 't welk hij met voegzaame ingetogenheid, en
zich op Benen afífand te houden , behandelde. Niet
minder eerbieds halt hij voor elk Benen , als een onaf
denkend weezen , en gaf blijk van die-hankelij
gevoelens door zijn gedrag omtrent alien. Voor ver
onder allerlei gedaante , en in eenen iege--dienfl,
lijk, 't zij hij in zijne of in andere gevoelens ftondt, betoonde hij de opregtfle hoogachting.
Elk leezer van KANT'S fchriften , die hem niet perfoonlijk kende, zou op eene aangenaame wijze zijn verrast geworden , bij het vernoemen van het kontrast tusIclien den diepen en afgetrokken denker en den gezelligen en vrolijken man. Zijn geest was uit den aart
blijmoedig, en tot gezelligheid genegen. De waereld
zag hij door de middelf'offe van zijne eigen gelukkige
geaartheid, en vondt al wat hem omringde aangenaam en
uitlokkende. De gezelligheid zijner natuure , de gelijk-

VAN EMMANUEL KANT.513

lijkmoedigheid van zijn humeur, zedigheid van houdinge, en befchaafilheid van karakter, maakten de zamen
voor hem, en hem voor de zamenleeving bere--leving
kend. In den gelukkigilen graad vereenigde hij twee
hoedanigheden, welke men zelden te zamen in één
mensch ontmoet : de grootfte fcherpzinnigheid van redeneeringe, en de befchaa dheid van den welopgevoeden
man. Hij bezat het gelukkig talent, om alles, waar
hij fprak , belangrijk te maaken , en in flaat te zijn om-over
over alles te kunnen fpreeken. 1-Tij bezat een gelukkigen
vloed van woorden , en bragt dezelve niet zoo veel kieschheids en leevendigheids uit, dat iedereen heal over elk
onderwerp, hoe weinig belangrijk ook, gaarne hoorde
fpreeken. Hij was liet leeven van elk gezelfchap, waar•
in hij zich bevondt: vrolijkheid en geípiek flonden in
zijne tegenwoordigheid nooit fiil. Ilij opperde , wanneer liet noodig was, onderwerpen , en liet het voor anderen over , om daarover uit te weiden ; doch nooit
haakte hij zich meester van het gcfprek. Hij volgde
den al emeenen flroom des gezelfchaps , en hielp , naar
den wensch van hetzelve, de vrolijkheid bevorderen ;
en indien hij , door flil te zwijgen, anderen gelegenhei ct
konde geeven om hunne gevoelens te opperen, gaf hij
daaraan de voorkeuze boven eigen deelneeming in liet
gefprek. Hoe zeer hij ook verlangde over ijsgecrige
onderwerpen te redekavelen ; zorgvuldig vermijdde hij
dezelve in gemengde gezelfchappen. 1 Iier vergat hij
den wijsgeer in den man naar de waercld, en fprak ongedwongen over kleeding , staatkunde , liet nieuws van
den dag , of de huishouding , naar gelange der wendinge, welke de mannen of vrouwen aan het gefprek gaven.
Wij moeten niet vergeeten, KANT in eene andere betrekking te hefchouwen , welke cere aan zijn hart doet;
deeze was zijne warme en fiandvastige verknogtheid als
Vriend. De Hoogleeraar rUUNKErcILTs was de boezem
zijner jeugd. Dceze vriendfcllap was de vrugt-vriend
van overeenftemmende gevoelens, en duurde tot aan den
dood des eerstgenoemden. TH1noDORUS GOTTLOB vo:v
a11PPEL, Sekrctaris van Oorlog bij zijne Pruisfifche Majeftcit te Konin4gsber en , een man , wel bekend door zijne
geleerde fchriften ,le
edje veele jaaren in de naaucvf{ e gemeenfchap met KANT, gelijk ook de Generaals HRUNET,
VON D1AIJER en VON LOSSON. Met LAMBERT , SUL ZER en GARVII hieldt hij eene -eer belangrijke brief iskTE:NG. 18o4. No. I,
feí\1 ni
-
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Teling. Zijn waardile en beste vriend was, egter, zeker
een Engelsch Koopman , te Koningsbergen woon agtig. Tot hunne vriendfchap gaf aanleiding cie volende zonderlinge ontmoeting. Als KANT , op zekeren dag,
geduurende den Amerikaanfchen Oorlog , in een Koflijhuis
zich met oenigen ijver voor de AAmerikaanen en tegen dc
Engelfchesz verklaarde, kwam 'er fpoedig iemant uit den
hoek , en verklaarde zich beleedigd over de aanmerkingen, tegen zijn land uitgefchooten, cifchende voorts eene
vergoeding. KANT, door deeze wijze van aanval niet
verzet, ging voort niet liet geeven van eene bedaarde ,
doch treffende verklaaring van zijne gevoelens, niet betrekking inzonderheid tot den.Engelschman. Zijne nadruk
nanier van redekavelen , gepaard met zijne goed--keli,
nattigheid ,maakte zulk eenen indruk op den Heer GREEN
(want dus was die Heer genaamd) dat hij de onvoegz anieid van zijn eigen gedrag beleedt , en KANT o111
vergiil'cnis verzegt , die hein flraks geíchonken wierdt.
GREEN verzeide KANT na zijn huis ; en zints dien tijd
wierdt de grond eener vriendfchap gelegd , die alleen
Bret den dood des eerstgemelden eindigde. De Heer
GREEN was een zonderling, doch kundig mensch , bezittende veele uitmuntende hoedanigheden van verfland
en hart. KANT vondt in hein zoo veel gezond verfland,
dat hij nooit iets in 't licht gaf, zonder alvoorens zijn
oordeel te hebben ingenomen. Geen dag verliep 'er,
zínts zij met elkander kennis gemaakt hadden, dat zij
niet eenige uuren te zamen foeten.
KANT is nooit gehuwd geweest. Meer, egter, hadt
zijn ongehuwde haat zijnen grondflag in eene overmaate van voorzigtigheid , dan in eenigen afkeer van
het huwelijk.
KANT was van cpn ongemeen fchraal en teder geffel;
!net zoo weinig vleesch was zijn lichaam overdekt, dat
het eene kunst was, hens zijne kleederen behoorlijk van
pas te maaken. Niet minder teder waren zijne zenu,.ven en (pieren. Hij was vijf voeten hoog, doch zijn
hoofd groot naar evenredigheid van zijn gelede lichaam.
Hij was plat van borst. die eenigzins binnenwaarts
neigde ; zijn rechter fchonder flak een weinig uit.
Voor't overige was zijne geftalte welgemaakt. Zijn gelaat
moet in zijne jeugd fehoon geweest zijn ; hij balt eene
f. isiche kleur , en fchoone groote blaauwe ooggin , die
..00 wel goedheid als fchrandexheid uitdrukten.
GREEN,
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Volk , bij de Franfchen onder den naam vals
Flibustiers, bij de Engei/chen onder dien van Freebooters , zo veel als Vrijbuiters bij ons, bekend, ook
Bucaniers of Zeeroovers geheeten, terwijl de bij hun meest
geliefde naam geen andere was dan die van Broeders van
de Kust, verdient, in veele opzigten, onze opmerking.
De I1am, uit welken deeze Broederfchap voortfproot,
vindt men in de Jaagers van wild gedierte op Hispaniola,
thans zo wel bekend onder den naam van St. Domingo.
Hunne leevenswijze was in den hoogden graad ruw.
Meestal befionden zij uit Normannen. Een onderneemzieke geest bezielde steeds dit Volk. Voorheen hadt het
Staaten veruieesterd, doch hieldt zich thans te vrede met
in woeste en wijduitgeflrekte bosfchen te heerfchen, en
overwinningen op de boschbewooners te behaalen : dan
welhaast zullen wij hun een hooger vlugt zien neemen ,
de Spanjaarden aanvallende, Steden en Sterkten inneemende, de Gouverneurs krijgsgevangenen maakende, en de
plans van eene groote en mag! ige Monarchie verijdelende.
Der Spanjaarden jaloezij gedoogde niet , dat zij hun
zij wa--nevagstidbofchnvrze;
ren op niets minder bedagt, dan om dit geheele geflacht
van Jaagers uit te rooijen : dan, faalende in dit oogmerk,
en veel geleden hebbende in dit te beftaan , bragten zij
hunne vijanden in den uiterfien nood, door eene alge
voorwerpen der jast. In dee--menuitdlgva
zen nood vonden de Jaagers zich genoodzaakt , na een
nieuw middel van beflaan om te zien : zij koozen het
vrijbuiten , en voerden den naam van Broeders van de
Kust. Zij maakten eene Broederfchap uit, en vonden,
als de zodanigen, middelen in overvloed, om zich op
de Spanjaarden te wreeken, wegens de floorenis, welke
deezen hun hadden doen ondervinden in hunne vroegere leevenswijze.
De kusten, welke deeze Broeders in hunne vropgfle
uittochten bezogten , waren die van Curnana, CarthaMmn
ge-
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gene, Porto Bello, Cuba en Nieuw Spanje, alsmede die
grensden aan de Meiren van M racaibo en Nicaragua.
Zij bepaalden hunne Zeerooverijen tot Schepen, die van
de Spaan/the Volkplantingen na Europa fi:evenden , dewijl
deeze bevragt waren met goederen van weinig oniilags en
van groote waarde. Zij bemoeiden zich niet met de veel
plaats beflaande goederen, uit Europa na flmerica gevoerd ; Schepen , daarmede bevragt , lieten zij ongennoeid zeilen. Het geluk , 't welk hunne vroegite uit
bekroonde, deedt welhaast hun getal aangroei --tochen
jen. Gelukzoekers van allerlei foort vervoegden zich
ender de vlag deezer Zeerooveren. Allen waren welkom
en werden aangenomen, zonder onderfcheid van Volk ,
Taal of Godsdienst -- de Spanjaarden alleen vonden
zich uitgeflooten.
Tortuga, een klein Eiland, niet lang te vooren eerie
Volkplanting der Fran/hen geworden, was de plaats der
zamenkomst deezer Vrijbuiteren. IIier waren zij verzekerd
the ch:erming te zullen vinden , alsmede dc verkrijging
van alle noodwendigheden, en het genot van allen versnaak, gefchikt voor hunne ruwe zeden. Onmiddelijk
na liet landen op Tortuga Ronden de tafels gedekt niet
lekkere fpijzen cn lterke dranken; in fpel , zang en dans
bragten zij den tijd door. Slegtc ongebondene vrouwlieden van alle volken en kleur, door gcldzugt en ongebondenheid gcdreeven, verzamelden op dit Eiland, uit
alle de dsnericaanrche Eilanden , en maakten het bekoorelijh{le, doch tevens het gevaarlijkfle gedeelte uit van
deeze uitbundige zwelg- en dartelhcids- partijen. In deezer voege verfpilden zij , in weinig weeken , fchatten ,
welker verkrijging hun te flaan gekomen was op liet lij
gebrek, in veelerlei gedaanten, op veel bloeds-denva
en veeler leeven, om niet te reppen van de rampen en
verfchriklijl:heden , die de geplunderden waren ten deel
gevallen , wier minfte ramp (over 't algemeen gefproken)
betloiudt in liet verlies van alle eenigzins waardige b ezit
tingcn , die de prooi hunner genalooze rooveren geworden waren.
Dien vroegen voorfpoed , welke de Bucaniers bejegende, hadden zij dank te weeten aan de befcherming , hun
door de Groot-Brittannifche en Franfche Rijksbeítuuren
verleend. In ellen Oorlog met Spanje verleende ieder
dcezer Mogenheden hun gereedlijk Lettres de snarque.
Dc bioeijellde Baat van 7aanaica en $t. Domingo ontflondt
eerst
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eerst uit de Zeerooverijen deezer Vrijbuiteren; en zon
dier hulpe zouden de Franfche Vastigheden in de-der
West-Indiën, kort naa derzelver oprichting, haaren ondergang gevonden hebben. Radde Frankrijk zich bediend van hunnen bijibind , en den raad gevolgd van
D'OGERON, Gouverneur der Fran/che Volk planting op
St. Domingo, dat geheele Eiland en de Carolinas zouden
onder diens beheer gevallen zijn: doch de bekrompe inzigten van COLBERT deeden i weldo@rdagte plans van
den fchranderen en ílaatkundigen D'OGERON mislukken.
Indien, egter, het Hof van LODEWIJK DEN XIV weigerde gebruik te maaken van de Vrijbuiters, om aan de
wijduitgeilrekte inzigten van den Franfchen Gouverneur
te beantwoorden , het hadt geen wederzin om hunne
zeefchuimerij te wettigen, door een tiende gedeelte daar
betaalbaar te maaken aan het Gouvernement van-van
Tortuga of van St. Domingo.
Alleszins bewaarheidt de Gefchiedenis van deeze zon
Trouw onder-derlingBofchaptrekwodvn
de Dieven. Hun gevoel van Onafhangelijkheid was ten
uiterften fierk. Het was een zetregel, in hunne Orde,
dat elk, hoofd voor hoofd, zijne neig.ing en grilligheid
zou opvolgen , zonder agt te flaan op 't geen zijne medegenooten goldt. Hadt iemand der Broederfchap rust
en slaap noodig , hij moest, zonder morren , de poogingen
verdraagen zijner makkeren om hem daarvan te ontzetten.
Alles wat Vrekken kon om moed hervoort te brengen, ont
geduld op de proeve te zetten , aan het lijden van gebrek bloot te ftellen en kragtbetoon te oefenen, moest
elk met geduld verdraagen en des niet morren. — Hunne getrouwheid in het volbrengen der met elkander aan
voorbeeldlijk. Wanneer ie-geanvrbitsfw
zijne makkers van het aandeel-mandezfchot,
des buits beroofde , moest hij Bene geflrenge ílrafoefening ondergaan. Hij werd ontzet van zijn lidmaatfchap,
zonder kicederen of leeftogt op eenig onbewoond eiland
gezet , en aan zijn hoogst elendig lot overgelaaten. Het
geduld der Bucaniers was onafmatbaar. Zij verdroegen
honger, dorst, en de uiterfte vermoeienisfen, met eene
bedaardheid, door niets aan 't waggelen te brengen;
nimmer hoorde men hun klaagen of morren.
De befluitneemingen deezer zonderlinge lieden waren
fchielijk en onveranderlijk teffens. Zo ras zij hun woord
gaven, rekenden zij zich onlosmaaklijk verbonden; en
Mm3
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zij gaven 't zelve dikmaals op het enkel voorfleel van eelt
tocht. IIet was alleen wanneer zij daartoe een besluit
genomen hadden, dat zij raadpleegden, geenzins of het
plan volvoerbaar ware dan niet, maar over de beste wij
om liet oogmerk te bereiken.
-ze
In hunne certce onderneemingen hadden zij geene andere clan kleine vaartuigen , zonder dek — Sloepen• en
Canoes , waarin zij opeengehoopt lagen. Naauwlijks
hadden zij plaats om zich neder te leggen tot liet neemen
van rust of ílaap. Nagt en dag vonden zij zich bloot
aan wind en weer en de zeegevaaren. Zij had--geftld
den een zeer fchraal leevensonderhoud. Deeze elendige
flaat diende hun tot een bijkomenden prikkel, om, door
het bemagtigen van een rijken buit, hunnen (laat te ver
honger gepraamd , braveerden zij den-betrn.Do
Oceaan op hunne zwakke kielen. Op het zien eens
ichips telden zij het getal niet van liet gefchut of van de
Inanfchap; zij berekenden liet gevaar niet, waaraan zij
zich bloottl ddcn. Zij hadden het befluit om te overwinnen. Zij hadden de overwinning noodig , en behaalden die altoos , door het vijandlijk fchip aan boord
te klampen. Zij ffakcn uit in deeze wijze van aanval
klommen zij aan-len.Mtdfichvaenblxm
de zijde van het vijandlijk fchip op , 't welk, flegts een
open boot ziende, geen gevaar vermoedde. Zo ras zij
voet op het dek gezet hadden , was het fchip in hun
raagt. Indien de partij, welke zij voorhadden aan-ne
te vallen, bleek gereed te zijn tot wedertland, wanneer
een enkel fchot hun in de diepte zou hebben doen ver
zij liet gevaar door fchielijk wenden-zinke,otwc
en fuel zeilen. Nimmer kwamen zij zijdelings den vijand aan boord , maar voeren met den Voorleven 'er
op aan , terwijl oenigen van hunne beste fcherpfchutters
op de kanonniers mikten en deezen troffen, 't welk groote ontfleltenis en verwarring baarde op het dek des
vijands. De fciirik van hunnen naam, egter, deedt gewoonlijk allen wederfland agterblijven. De overgaat'
gefchicdde oogeubliklijk. Men verzogt de vermeesteraars om genade; en het was Gene bekende zaak, dat
zij , door tegenftand verbitterd , ongetwijfeld de ver meesterden over boord zouden geworpen hebben.
Zal het geloof vinden, dat deeze Zeeroovers zeer gezet waren op het waarneemen der uitwendigheden van
eten Godsdienst? Vóbr het aangaan cener vernicesteringe ,
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ge, Ploegen zij op hunne borst, baden met vuurigheid ,
boezemden boetbetuigingen uit, vereenden de gefchillen, welke zij onderling mogten hebben , vroegen eiitiander vergiffenis , en omhelsden de een den ander ten
teken van hartlijke verzoening. Men wil ook, dat dccze Roovers nimmer bij het Beten verzuimden te bidden,
en dit niet veel vuurs deeden. De Catholijken zongen liet
Lied van ZACHARIAS, het Magnificat, of het Mi/èrere;
terwijl de Protestanten een Hoofdstuk uit den Bijbel of
een Pfahn lazen.
Deeze Broederfchap hadt geen gefchrceven \Vetboek,
dewijl zij over 't algemeen in de fchrijfkunst onbedreeven
waren. Het onderhouden der Wetten bezwoer ieder
lid bij de aanneeming. De grootfie gelijkheid heerschte
in dcezc op zee dobberende gemeenfchappen. IIet was
een misdrijf , waarop de dood ftondt, Gene Vrouw of
Jongen aan boord te brengen. In den ftrijd een post te
verlaaten, hadt dezelfde flraf te wagten. Dieverij werd
bij zommigen gel}raft met het affiiijden van neus en ooren, bij anderen niet het aanzetten op een onbewoond eiland. Was de misdaad twijfelagtig , dan werd 'er een
regtspleeging gehouden. De Engelfchen en de Hollanders
deeden den Eed op den Bijbel , de Fran/èhen op een
Kruis. Geringe overtreedingen werden gethraft volgens
de bepaaling van lieden, die een lichaam uitmaakten , de
Zee-/ocieteit geheeten , die tot de í'rafoefening van
gecsfelen of flokfagen verwees. Bij meerderheid van
stemmen werden de Wetten vastgefceld , en dikmaals
befloot men tot inrichtingen voor eenen tijd.
Onder deezen hoop trof men Perfoonen aan , die,
door enkele geestdrift vervoerd, zich tot vrijbuiten begaven, om op de Spanjaarden wraak te necmen, wegens de onvergelijklijk groote wreedheden, door deezen
ten aanziene van de Indiaanen gepleegd. Een zonder
voorbeeld van deezen aart verfchaft aIoimARS, een-ling
Jongbeer van aanzienlijke herkomst in Languedoc. Nog
een fchoolknaap zijnde , hadden de wreedheden der
Spanjaarden op zijnen geest eenen onuitwischbaar diepen indruk gemaakt, en zijne verbeelding tot den hoog
graad verhit. Naauwlijks was hij meerderjaarig-flen
geworden, of hij befleedde zijne middelen geheel tot het
uitrusten van een fchip , om met hetzelve wegens de
wreedheden, den Indiaanen aangedaan , wraak te neemen. Met dit inzigt maakte hij eene gemeen zaak met
Min 4
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de Broeders vast de Kust. Hij onderfcheidde zich wel
zo ter zee als te land, als een hunner kundigste-hast,
en floutmoedig1 e aanvoerderen. Roof en ongebonden
hadden voor hem niets aanlokkends; wraak alleen-heid
bezielde hein. i ij fpaarde ongewapenden; maar een
gewapend Spanjaard ontkwam zijn zwaard nimmer :
deeze onverzoenbaarheid deedt hem den naam van Uit-

deler verkrijgen.
Veclen der Bucaniers gaven voor, door dezelfde beginzelen als MOMMBAP s gedreeven te worden. Zij ontkenden, dat begeerte na buit het hoofdroerzel was van
hunne woede tegen de Spanjaarden. Zij grondden hupt
rept van beoorlogen op dc weigering deezes Volks ,
otn hun op de Eilanden te laaten jarigen , en te visichen
langs de onmeetelijk wijd nitgcffrekte kusten. Zij zog ten hunne zegt tot roof onder dien mantel te bedekken.
Hunne zeetochten werden aangemoedigd door andere
Volken, op andere gronden , plu eens openlijk , dan
eens meer bedekt.
De ged:eldheid der test - Indiën was zeer gefchikt
voor, en bevorderlijk tot die invallen der Zeerooveren.
De ontelbaare natuurlijke havenplaatzen , golven, kreeken en kleine eilanden , in dien oord voorhanden, dc
overvloed van íjpijze ;en goed water, begun ligden zeer
hun poogen. Plaatzen van veiligheid waren ligt toeanglijlc voor hunne kleine vaartuigen; grootere fchepen konden 'er niet naderen. Deeze gedeelten maakten
dus liet tooneel uit van hunne rooverijen , en zij bepaalden
dezelve tot de .4rnericaanfche Zeeën. St. Christo/èl, Torxcega, SI.Domingo en /amaica waren hunne voornaam
wijl:- Cl) verblijfplaatzen. Een vaste verblijfplaats-ite
was onbekend aan zulke omzwervende weezens.
Onder hun flak bijzonder uit een inbooreling van
Dieppe, PIE RRE LE GRAND gehceten. IIij zeilde met
een vaartuig, 't welk niet meer dan achtëntwintig man
voerde. 01) de westkust van St. Domingo ontmoette
IZij een groot gewapend Spaansch Schip, met tweehondcrd man aan boord. Zo ras de Zeeroovers 't zelve
ontdekten, deeden zij den ouderlingen eed om liet aan
te vallen en te bemagtigen, of in dit beflaan te fneuveJcn. Zij naderden 't zelve bij zonne- ondergang. Zwaar
waren hunne Cénige wapenen. Zij had--denpiflo
den gaten in hun eigen vaartuig geboord , en naauwlijks
tijd om 't zelve te verlaaten vóur het zonk. Overgeklom-

WEGENS DE BROEDERS VAN Dr KUST.

S2r

klommen, floegen zij allen, die wederfland booden,
dood , Inaakten zich meester van de wapenplaats, ver
Officiers (die met de grootfie gerustheid ecu-rastend
kaartje zaten te fpeelcn) en bemagtigden binnen korten;
tijd het fcllip. Dc Spanjearden, zo geheel onverwagt
overvallen, en geen vaartuig altoos omtrent hun fchip
ziende, hielden de Zeeroovers voor Duivels, uit de wolken op het (chip nedergedaald, en maakten dit elkander
in goeden ernst diets.
Alle de Spaanfche Schepen , die zich in deeze Zeelt
vertoonden , werden op zulk Gene wijze aangevallen en genomen, 't zij dezelve groot of klein, gewapend of ongewapend waren. Welhaast zag 'men de
kleine vaartuigen der Vrijbuiteren niet meer. Zij bevoeren cj ie eigenfle wateren met de genomene fchepen, en
zetten hunne zeerooverijen op een grooter maatflaf
voort. 1)e Spanjaarden werden, voor een tijd, genood
zeehandel in die ftreeken te ltaaken. Zij-zakt,den
vleiden zich met het denkbeeld, dat de Zeeroovers , dus
geen buit langer kunnende behaalen, werkloos zouden
worden, en dit de ontbinding dier zamenfpanning°ten
gevolge hebben; doch zij vonden zich in die berekening
bedroogen. Moede van vrugtloos te kruisfen , beflooten de Btfcaniers, invallen te land te doen: zij marden niet met dit te volvoeren , ten koste hunner op nieuw
in verlegenheid gedompelde vijanden.
De tochten Van D' OLONOIS, VAN I-IORN en AIORGAN
vlocijcn over van krijgslisten en bedrijven, welke geen
wedergade vinden; bezoedeld met wreedheden, waartoe
nlcnfcllen van deezen (tempel alleen in flaat zijn. De
rampen , welke, door hun bedrijf, de Eilanden en de
Vastekust beliepen, ftaande het zegepraalend tijdperk
der Bucaniers, gingen die, welke de zuicílijl:fle Rijken
van Europa door dc Ilorden uit het Noorde; troffen, ver
-re
te boven.
[Iet leed, door de Spanjaarden verduurd, verwekt in
den geest des befchouwers dier akelige treurtooneeleu
het denkbeeld van Bene regtmaatig vergeldende Voorzie
hun, die geen medelij--nighed.D'aftmclnv
den hadden of gevoelden ten opzigte van dc Wilden, die
hun in handen vielen naa de te onderbrenging, hadden
te lijden van mcnfchcn, die meestal liet uitfchot waren
tan befchaafde Volken: zij leeden bezoeken, die alleen
konden gelrhicden door perfoonen van boven befchreeM1111 5
Ve-
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verse getleltenisfe. De onkunde der Wilden, de zagte
zeden van befchaafde Volken , fcheenen, als 't ware,
de Spajaarden firafloos te zullen flellen wegens de mis
aan de te ondergebragte Indiaawaen gepleegd -handelig, ,
zo wreed, dat menfclieneeters deswegen met medelijden
zouden worden aangedaan. Uitvoerders der wraake
toefden niet te verfchijnen. Kunde , floutmoedigheid
en onderneemzugt vereenigden zich. Sterkte van ver
verleenden geene befcliut--deign,vraflhd
ting. De befpringers waren vreemd van allen gevoel
van menschlijkheid, van alle handelwijze, bij befchaaf
de Volken in zwang. Zodanig waren de bezoekers der
Steden aan de Spaanfche vastekust, en de werktuigen
der elenden voor derzelver bewoonderen: alleen werden
dceze geëvenaard door het wreed bedrijf, 't welk hun
Voorvaders pleegden ten opzigte van de onverdeedig--ne
de Indiaanen. Wanneer zij eerie Stad of Plaats hadden
uitgeplunderd, haken zij 'er den brand in, en liet vuur
verteerde het overfchot. De pijnigingen , welke zij de
inwoonders aandeeden, om hun te dwingen tot het ontdekken van de plaatzen , in welke zij hunne íchatten ver
hadden , waren veelvuldig, en van zult: een-borgen
aart, dat de pen bijkans weigert, dezelve te boek te
flellen. In de Stad Puerto Cavallo werden de tonen van
een groot aantal Inwoonderen ten wortel toe afgefneeden, en eindelijk alle dc Stedelingen vermoord, op twee
na, die zij tot leidslieden en ontdel.kers fpaarden. Met
korte woorden, de bedrijven deezer Vrijbuiteren kwamen hier op neder, dat zij groote fchepen met veel
kleinder vaartuigen aanvielen en vermeesterden , landingen deeden , geregelde krijgsbenden op de vlugt dreeven of verfloegen , fierkten Itormenderhand innamen ,
(leden uitplunderden, wreedheden van den afzigtiglten
aart pleegden, en zelden tegenfpoed leeden.
Onder de Bucanier- Opperhoofden flak in fchrikbaarlijkheid Uit ivlor Garr , de Zoon van een rijken Landeigenaar in Wales. Hij ging alle andere Aanvoerders te boven in de ítoutheid van zijne plans, in de bekwaamheid,
niet welke hij dezelve volvoerde, en de behendigheid,
waarmede hij zich uit ongelegenheden wist te redden,
zo wel als in dc wreedheden, door hem gepleegd. Puerto del Principe op het Eiland Cuba, Porto Bello, de fchatkamer des gouds en zilvers van 11fexico en Peru , en
Panama bukten voor deezen flouters gelukzoeker. De
ver-
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verfchriklijkheden , welke hij te Gibraltar aanrichtte ,
vullen de bloediglie bladzijden der Jaarboeken deezer
Rooveren. Men wil , dat dit monífer,, 't welk zijne
fchatkist niet honderdduizend ponden vulde , zijne laat
dagen in vrede en gerustheid fleet, zijn verblijf ge--fte
vestigd hebbende op amaicc , waar hij de aanzienlijkfle
posten bekleedde , en in het genot der rijkdommen, die
zo veel bloeds en traanen gekost hadden aan de flagtoffers van zijne gierigheid.
IIet zeldzaamst bedrijf van deeze zo geheel zonderlinge
Broederfchap is het laatfte, waarin de echte Bucaniers
deel hadden; naamlijk httn overtocht over liet Vasteland
van America, van Nicaragua tot Kaap Gracios a Dios.
Voldaan wezens den rijken buit, behaald op gelukkige kruistochten in den Zuider Oceaan , beflooten de
Bucaniers, na hun oorfpronglijk verblijf terug te keerent
om dit teil fpoedigffen te doen, werden zij te raade, te
land na de Noord - zee te trekken. Zij maakten, op de
verzamelplaats gekomen , niet meer uit dan tweehonderd vijfëntachtig man. Zij moesten Landen doortrekken,
bewoond door een Volk, aan 't welk zij veele reden gegeeven hadden om op hun wraak te neemen , en aan 't
welk hun oogmerk geenzins onbekend was. Zij vonden
liet land , bij het doortrekken, van alles ontbloot: alle
de veldgewasfen waren in brand geflooken, ten einde
hun alle middelen van bedaan af te fnijden: de nog opgaande rook verstikte hun bijkans ; terwijl die brandíaichtingen hunnen optocht fret de daad vertraagden, en
de ontwerpen hunner vijanden in de hand werkten.
Den weg vonden zij overal met hinderlaagen bezet, die
hun geftadig ontrustten. Nergens konden zij iets ten leevensonderhoud vinden. Als zij bij een doortocht kwamen , befchut door Bene breede en fnelftroomende rivier
aan den eenen, en door een digt bosch aan den anderen
kant, zagen zij voor zich groote fterkten , verdeedigd
door eene krijgsmagt, tien maaien hun getal te boven
gaande. Deeze Legerplaats was aan alle kanten verfterkt, uitgenomen aan eenen, dien men genoeg bcveiligd rekende door vreeslijke rotzen en onbeklimbaar geoordeelde lichten. Onder bcgunfliging, eter, van een
donkeren nagt en nevelig weer, wisten de Bucaniers zich
over die veilig gekeurde plaats eenen weg te baanen.
Zij werden niet ontdekt voor dat zij zich in de linien
des vijands bevonden. Cenlaklijk behaalden zij daarop
de
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de overwinning. De flachting nam alleen door de vermoeienis der overwinnaaren een einde. Geduurende dien
tijd hieldt een derde gedeelte van hun geheel getal de
wagt over de reisnoodwendigheden , en weerde tevens
af een zwervenden hoop S^aniaarden, die hun van ach
-tern
dreigde te overvallen.
De Bucaniers, deezen hinderpaal te boven gekomen
zijnde , ontmoetten Beene verdere hindernisfen , dan die
uit den aart des lands en het gebrek aan leevensmiddelen hervoortkwamen : dan deezc waren voor hun van
ernfliger gevolgen , dan die zij ter oorzaake des viiunds ontmoet hadden. — Op den zestienden dag liuiis
uittochts bereikten zij de Rivier ,welke hun na de Zee der
4ntilles zou brengen, welke men veronderííeltiifagdale;iaRivier geweest te zijn , fi-hoon heen naam daarvan iii
hunne verhaalen voorkomt. De rampen , tot hiertoe
beproefd , waren gering , in vergelijking niet die hun
thans befchooren fclieenen, en die, naar het berigt der
11outnlocdigífen onder hun , alle befchrijving overtrollen.
Zij hadden geen vlot altoos om de rivier over te Itceken. Gefchikte middelen, om 'er een te vervaardigen ,
fcheenen hun te ontbreeken; doch van het hout, 't welk
zij uit een niet wijd afgelegen bosch haalden, en met
behulp van bindzels , welke zij te zelftier plaats vonden , fielden zij Bene foort van drijftuigen te zamen ,
waarmede zij hoopten zich zelven, en 't geen zij met
zich voerden , over de rivier te brengen. In deeze ,
die ieder twee of drie roan konden houden, begaven zij
zich met hunne goederen. Geen gevaarlijker en moeilijker overvaart dan deeze kan men zich verbeelden. IIet
bedde der rivier was vol van gevaarlijke rotzen ; fchriklijke watervallen kwamen hun veelvuldig voor; dikwijls
vielen hunne voertuigen om ; hunne leevensmiddelen
werden welhaast doorweekt , hun voorraad van kruid
nat , en hun geweer bedorven ; veelen verlooren hun
loeven , en een nog grooter aantal hunne goederen :
zwaare drijvende en ontwortelde boomiJammen waren
voor hunne liegt zamengeflelde voertuigen bij den mond
der riviere zo hinderlijk en heilloos ,als de rotzen en watervallen in het bovenfte gedeelte. Steeds doornat , en
met cie vermoeiendite bezigheid , leefden zij dagen lang
van niets anders dan van de raauwe vrugten des Bananasbooms. Op den achtënzestigften dag deezer hoogst hachlijke reine bereikten zij den mond der Riviere niet verre
van
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van haap Grades a Dios. — Onbefchrijfbaar is de elendige figuur, welke deeze overgebleevenc tochtgenooten
maakten. Gelukkig werden zij welhaast aan boord van
Enge^ehe Schepen opgenomen, riie hun na de TJ7est-Indifche Eilanden overvoerden.
De Gefchiedenis levert bezwaarlijk iets , na deezen
tocht gelijkende, op ; de beruchte hertocht der Tienduizend valt 'er bij af, als men de Peribonen daarin met
de Bucaniers vergelijkt, en let op het flout beftaan , —
als men den tijd , daarin befteed , overweegt, den tegen
hun overwonnen , en den moed , waarmede-fland,or
zij dit alles braveerden.
Dit was het laatfte bedrijf deezer Broederen van de
3X7itst, 't welk de aandagt der naakomelingfchap verdient.
De echte Bzucaniers verdwijnen naa dit tijdperk van het
tooneel. Zij , aan welken men dien naam vervolgens
gaf, waren enkele Zeefchuimers. Deeze lieden ontrustten , voor een lang tijdsbefiek naa den aanvang der jongst
/Jnericaanfche Zeeën; de voor -verftcknEuw,d
verzamelplaats was het Eiland Providence, een-iamfle
van de Bahama- Eilanden. Van daar werden zij door de
Engelichen verdreeven. De haven van Trinidado, op het
Eiland Cuba, diende hun tot wijk, waar zij heul vonden
bij. de Spanjaarden, door hunne voorzaaten zo deerlijk
geteisterd. Dan de werkzaamheid des Gouverneurs vvn
. alnaica, geholpen door den Admiraal VERNON, dreef
hun uit deezen fchuilhoek, en bevrijdde de Zee geheel
hunne rooverijen. Veelen eindigden hunne da--enalv
gen in de gevangenisfen op de Asnericaanfche Eilanden ;
eenigen werden na Groet -Brittanje overgevoerd, waar
zij de doodfirafe der Zeefchuimeren leeden.
Dusdanig was het einde van deeze beruchte drijvende
Republiek van Vrijbuirers in de Westerfche Zeeën , aan
welke , geduurende de laatfle veertig jaaren der Zeven
alleen een Hoofd ontbrak van genoeg -tiendEuw,
om geheel America van het zuiden tot-zamdorigt,
liet noorden te onder te brengen, en aan onzen aardkloot
eene geheel andere gedaante te geeven, dan die zij bekomen heeft ingevolge van den aanleg der Volkplantingen , de uitbreiding des Koophandels en der Zeevaardije.
Deeze lieden, egter, vormden , door hun ongef'uimig
en ongeregeld gedrag, door hunnen afkeer van allen bedwang, door hun mangel aan vaste regelen tot het bereiken van een bepaald oognerk, daar zij alle zugt voor
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agting misten , vreemdelingen waren ten opzigte van
roem, en alleen gedreeven werden door voldoening van
wraak en verzadiging van ongebonden lust, een Lichaam,
waarvan de Jaarboeken der Volken geen wedergade opleveren. Zij fpreidden zulk een kragt van lichaams- en
zielsvermogens tell toon, als noodig is tot het volvoeren van groote bedrijven. IIunne zonderlinge tochten
verdienen de verbaazing, zo niet de bewondering, der
Naakomelingfchap.

UITVOERIGE BESCHRIJVING VAN DE VERMAARDE BASAR, OF
IIARhT, TE CONSTANTINOPOLE; VOLGENS EEN HEDEN DAP.GSCH' REIZIGER.

en Iies,FREDERIK MURI-IARD, heeft, in den jaare r8o4,een
n • Werk in 't licht gegeeven , in drie Deden, onder den
titel van Ïafereelcn van Conftantinopole. Over 't algemeen
zijn de Drairfchers naauwkeurige waarneemers, doch zomtijds
lastig, door hunne uitvoerigheid. — Voorwerpen zijn 'er,
egter, ten aanzien van welke die omílagtigheid niet onaangenaam is. 't Zijn de zodanige , die ons niet zeer bekend zijn,
die eerre verzameling van in 't oneindige onderfcheidene om
voorstellen , en eene ruwe fchets van welke, al-Ilandighe
ware zij door eerre bekwaame hand ontworpen , llegts een
onvolkomen denkbeeld zou geeven. Van dien aart is, mis.
fchien, de befchrijving van de BaJar te Corfaatinopole. Alle
de Reizigers in het Oosten hebben van deeze altijdduurende
Kermisfan gefproken , die, in 't algemeen , bij den naam van
Balar bekend zijn. Niemant hunner, geloof ik, heeft van
die van Conffantinopols eerre zoo volledige ,men zou zelfs kunnen
zeggen luisterrijke, befchrijving gegeeven, als die wij, uit
gemelden Schrijver , doch merkelijk bekort , zullen overneemen.
De Bafar van Conflantinopole is, ongetwijfeld, eerre der
rijkik' van geheel Oosten. Geen vreemdeling verlaat Pera (*) , zonder die gezien te hebben ; maar , volgens den Heer
MURHARD , moet men 'er honderdmaalen geweest zijn , om 'er
alle de grootheerlijkheid van te kunnen op prijs fchatten, en
van het geheel een denkbeeld te vormen.
De Bafar van Conllantinopole bettaat uit lange fleenen gebouwen, in de gedaante van gallerijen of kolomnaden. Deeze
gebouwen, die ílegts cé ne verdieping hebben , zijn met steen,
of
-

(+) Pera is eerre der Voorleden van Conf3antinopole, meest geheel

van kFankaa (of Christenen) bewoond.
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of met hout, overdekt, of ook wel met een getvelf van bladeren. Deeze gallerijen onto ns en het licht door venflers,
in het bovenfie gcdcelte uitgehold. Aan twee zijden zijn de
rijen Kinkels, zommigen in den muur infpringende , anderen
daar buiten uitfteekende. Vier evengelijke ítraaten, van enmeetelijke lengte, munten inzonderheid uit door de fterkte
der gebouwen, en door de kostbaarheid der goederen , die aldaar gevent worden. In alle rigtingen worden zij doorfiieeden
van Bene menigte korter en naauwer ftraaten, de meeste van
welke zamengefteld zijn uit Arkaden , magazijnen en werkplaatzen, ter regter en ter ílinkerzijde geplaatst, zonder een gemeen
dak te hebben.
De reden , welke veel volks zich in de Ba/or doet verzamelen,
is, omdat men 'er, ten alien tijde, eene fchuilplaats vindt tegen de ongemaatigdheid der lucht, en vooral tegen de hette.
In de uuren, in welke de zon, nl wat zij in deeze klimaaten
verlicht, doet verfmagten, geniet men althans het vermaak
van 'er in de fchaduw te kunnen wandelen ; doch dit vermaak
is van korten duur, en wordt niet omniet genooten; voor
meer dan een ongemak moet het gekogt worden.
De Bafar van Coniasitinopole is op zich zelve een klein
heelal. De handel , onder allerlei gedaanten, houdt 'er alle
handen en hooiden onledig. Laaten wij ons in dien kring van
werkzaamheid begeeven. De zon begint te branden ; in 't
eerst bevindt men zich in de koelte , onder de boogen,
ondoordringbaar voor harre Draaien, van wegen de fteeneu
gewelfzels; maar wanneer men zich in het gedrang der menigte bevindt, die van alle zijden toevloeit, wordt de lucht
verdikt; eene verftikkende hette vervangt de koele lucht,
welke men in 't eerst hadt ingeademd. Men wordt doof
van het verward geraas van zoo veele ftemmen. Ter regter en ter linker zijde lokken de verkoopers de voorbij.
Baanden ; men dingt, men koopt. Een eenig gevoel, de
laage_ winzucht, brengt alle handen in beweeging, bezielt
alle gelaatstrekken.
Aan welk eene menigte bekooringen is die menigte van
koopers blootgefteld,die in de Bafar zamenfchoolen: Geene
natuurlijke of kunstbehoefte is 'er, die aldaar niet kan ver
geen finaak, geene grilligheid, aan welke aldaar-vuld,
niet kan voldaan worden. Al wat de verbeeldingskragt der
Oosterlingen heeft kunnen verzinnen, om de vermaaken te
vermenigvuldigen en te verwisfelen , om de begeerten te doen
ontwaaken, om van het leeven een betoverenden en aanhou
droom te maaken, vindt men, onder deeze ontelbaare-den
Boogen, bijeenverzameld.
De Bafar is voor de Oosterlingen, 'tgeen de Schouwburgen
voor de groote Hoofditeden van Europa zijn. Het is een
zeer leevendig vermaak, waarvan de herhaaling geene zatheid
baart;
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baart ; en eene der zaligheden , welke zij zich in het Paradijs
belooven , is het gezigt van een nog luisterrijkerBa/ar, dan die
zij ooit op de Aarde gezien hebben.
In het Oosten zijn alle de winkels , welke gelijkfoortige
3toopwaaren bevatten , naast elkander geplaatst. Van hier
dat men op de Baar firaaten aantreft, voor zulk of zulk
Benen tak van koophandel of nijverheid bij uitfluiting beflemd. Die der Kleinoodien, bij voorbeeld, vertoont, op Bela
reeks van twintig richelen of planken, verfcheiden millioenen
fchats: robijnen, fnaragden, topaazen, enz. De oogenfcheemeren van zoo veel prachts; neen zou zich verbeelden, in een
paleis van tovergodinnen te weezen. Hier hangen ringen vats
onfchatbaare waarde, oorfieraaden, armringen, die om glans
en fraaiheid wedijveren. Daar gordels , caftans , vrouwen
pluimen, hoofdfieraadcn, allen met kostbaare ge--tulbande,
iteenten bezet. Elders fabels , piftoolen, toomen, harnasfen , niet diamanten en rofetten verfierd. In de opene vakken
tusfchen deeze zoo schitterende , in gedaante en bewerking
zoo zeer verfchillende voorwerpen, ziet men duizenden klei
kleiner bepek, allen met edelgefteenten verfierd,-nodie,va
allen van waardije om den rijkdom en de fraaiheid der bewerkinge. -- Niet minder wordt de verbeelding getroffen in het
kwartier der Goudfineden. De bekwaamheid der Oosterlingen , in deezen tak van vernuft, kan men niet genoeg bewon(leren. Indien de Europcaanen , in de kunst van polijsten en
in het zetten van diamanten , hen overtreffen, in liet bewerken
van de kostbaare metaalen kunnen zij bezwaarlijk hun evenra
ren. Die meesterftukken, wel is waar, zijn in den Oosterfchen
finaak; doch de fijnheid hunner verfierzelen, de volkomen
hun gedreeven werk, de fraaiheid der omtrekken,-heidvan
de bekoorlijke teekening der figuuren, naamen en zinnebeelden, die dezelve verfieren , kunnen niet nalaaten, zelfs aan
de Westerlingen , zeer te behangen. Inzonderheid klant men
verbaasd over die menigte van gouden en zilveren wapenrustingen , die voldoende zouden kunnen fchijnen voor de krijgstooijing van batailjons enn eskadrons van lijfwagten, ter dek
alle de Hoven van Europa beflemd; van dien fta--kingeva
pel van onverdelgbaare klingen van Damascus en Cairo; van
alle die fraaie Rukken van flaal en brons, in gedaante en voor
oneindige verfehillende.
-werptoin'
Eene andere foort van vertooning levert een nabuurige gang
op ; het is een lange reeks van Komptoiren , alwaar cie
geldmunten van alle oorden der handeldrijvende waereld verwisfeld worden ; 't is de algemeene loopplan is van flrmeniers en
C; icken , die den wisfelhandel inzonderheid in handen heb
Daar 'er alle maatregelen zijn genomen, om de Baar-ben.
tegen dieven en brand te beveiligen, worden hier onnoemelijke foramen in allerlei geldmunteui opeengeilapeld ; zelfs
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de rijke Turken brengen hier hunne fchatten, onder het toe.
zigt der Bankiers, in veilige bewaaring.
In een ander gedeelte van de Bafar zijn , onder uitgebreide
kolonnaden, de kostbaarfle en nieuwfte Lakens en Stoffen , zoo
uit Afia als Europa, ten toon gehangen. I Iier gouden en zilveren floffen van Aleppo en Cairo; daar Schawls uit Perfie en
den Indostan, met paerlen en zijde geborduurd, gebloemde
zijden floffen van Lions, Lngelsch neteldoek, fijne katoenen
mantels van Tunis, Ilollandfche lijwaaten; nog verder floffen
van Bru s, van zijde en katoen in den Oosterfchen fmaak gewerkt , damasten van henetie, Europifche fluweelen , Egypti.
fe/ic en Méfopotamifclie tapijten, gouden en zilveren galonnen
uit Provence, lIngorafiche floffen, Marokkaanfche borduurzels,
voortbrengzels van het nijver vernuft van Turken en Griehe;i :
in één woord, al wat de meest onderfcheidene weelde het
uitgeleezenst tot kleedij en opfchik kan verfchaffen.
Het kwartier der kooplieden in Telterijen fchijnt alles bij
te hebben , wat Rusland en Siberie opleve--eng'orat
een. Begrijpelijk wordt de onmeetelijkheid deezer magazijnen, wanneer men weet, dat alle Oosterlingen meer of min
van pelterijen gebruik inaaken, en dat een groot gedeelte van
Afia en Afrika op deeze markt zijne behoefte komt vervullen. Men vindt 'er mantels voor de beide fexen en voor alle
leevensftanden , vellen van Wezels , zwarte Vosten , Hernielijnen, Konijnen, geele Vosfen, van dood geborene Lammeren: in één woord, bontwerken, op allerlei wijze toebereid, en met alle kleuren geteekend.
De zelfde verfeheidenheid, de zelfde overdaad ziet men in
de gallerij der Konfituuren en Konfituriers. Nergens vertoonen
de meesterflukken der fpijskatner zulk eene verfcheidenheid
van gedaanten en fmaak. Men roemt het vernuftig talent der
Franfche en Italiaanfche Konfituriers ; doch men gaa na
Conllantinopole, en men zal aan die virn hel Oosten den voor
toekennen. Hier vindt men eene ontélbaare . menigte-rang
van ingelegde vrugten , van fiiikergebak, mengzelen, fijne wateren en aftrekzels , 't zij gebakken , 't zij vogt, waarvan het
grootfle gedeelte in Europa zelfs niet bij naame bekend Is; alles in zulk eene orde en zoo bevallig gerangfchikt, dat men
bezwaarlijk 'er niet door in verzoeking wordt gebragt; en
daar men 'er van alle prijzen vindt, komt 'er niemant, zelfs
van het gemeene volk, die in 't voorbijgaan aan de fnoeperij
niet eenigen tol betaalt.
In een ander gedeelte van de Ba/ar meldt zich het
kwartier der Specerijen var_ verre bij den reuk aan, door de
welriekende dampen, die dezelve uitwaasfemcn. Hier is de
!lapel van alle de fchatten van het groeijend rijk uitlndie, Arabie en Amerika.
?ZENG. 1O5. tvo. i2.
in
Van.
-
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Wanneer men de haven nadert, fchijnt de Boray in de fira~
len der benedenfiad te verdwijnen. De fieenen Boogen eiRdigen hier; de grond is niet befiraat, en men ontmoet hier en
da:lr houten bruggen. Een nieuw vertoon doet zieh op, doch
nict fireelende voor het gezigt, vooral niet voor den reuk; de
Siagers hebben hun verblijf in deeze firaaten. Een weinig verdet is de Visehmarkt. De be{inettende uitwaasfemingen van
dit kwartier kullllcn de kicfehe zintuigen het hier niet lang
dccn uithoudell. Van hier dat men kJeinen lust heeft om de
lange lijst van zee- en rivierviseh te hooren, die op deeze
m:'rkt vcrkogt ,vorden, en welke het gemeene volk, van 't
welk het hier krielt, op de plaats ze!ve kookt en ten Jijve
1;~:lt. Liever bcgccft men zich na de Sehoenenwinkels, nict
verre van dit walgelijk toonee! gc1cgcn. Al aanfl:onds baaren
zij verwondering door hunne uitgcfl:rektheid, en door de
werkzaamheid, die aldaar plaats heeft. Men begrijpt niet.
hoe zoo veele werklieden vnn het zelfde beroep werk kunnen
vinden, zeit:, in cenc groote fiad; doeh dit wotdt klaar, wall11eer men weet, dac de Oosterfehe fchocnmaakers een talrijk
gild lIitm~nken, - een gild, 't welk in veel meer aanziell dan
l:~lt zelfde gild ill Europa is; ongetwijfeld, omdat hunnc
nij\'crheid OlTItl'ent fijner en betel' bereide grondfioffen werkz:mn is, en hun werk tot zulk eenen trap van volkomenheid
is gebr2gt, dat het meer den naam van eenc kUllst dan van
cen handwerk verdicnt. Niets, daarellboven, evenaart in
vcrfcheidenhcid en netheid de fchoeizels der Oosterlingen;
het is een weezcnlijk gcdeeJte hUll!1er \veelde.
Blijkbaar
wordt het hieruit, hoe zij een onnoemelijk getal hand en kunnCIl bezig honden.
.
:Met een bijzollder g'enoegen, bovenal, bepaalt men zijne
:;.~;}d~l';t hij de fchoeizels, voor de vrouwen gefchikt, veelc
y:::: weike met paerlcn en edelgetlecnten, en nog meer met
!,Gud en zilver, geborduurd 'zjjn. Men vindt ze in aile kJeuTen, bchnlvcn groen, 't welk bij de l\/[ufulmannen heilig is, ell
ol1thcillgd zou ...varden, indien de voetcn het aallraakten. De
j>c,"(:cancl1, die vnn eene andere fekte zijn, veroorJoven zich
dikinrn1s het drnngen van groen fchoeizcl; en deeze geringe
oidbndigheid vermeerdcrt de verwijdering, die tusfchen de
beide Volkcn plaats heeft. Meer. dan eenmanl hebben de
1urkt'IJ, bij het fluiten van cen Vredesvcrdrug, van de Perff.'anCll, aJ~ eene der voorn:Utllll1:e voorwaardel1, willen bedingcn, dat zij het dr:lagen van fchoeizels en muilen V:1l1 die
kkur zouden nalaaten. Bckend is in het Oostcn de fchimpfeheut eens Konings van Perfte, die aan den Divan te CJ1i!fanfinopole vraagen decdt, hoe de Turkei! het gras in hunne velden
met voeten durfden trceden, .daar het van de geccl'bicdigde
4Icur was. lntusfchen hel.Jben de Peljiaanen, WallJ1CCr zij te
.'

~~
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Conffantinopole zijn, den moed niet, om he bij de Turke;i

geheiligd gebruik te trotfeeren ; en men ontmoet 'er niemant, die een groen fchoeizel draagt.
De fchoenmaakers in liet Oosten zijn veeleer fabrikeurs
dan bloote handwerkslieden. In hunne magazijnen hebben zij
altijd een grooten voorraad hunner werkflukken in gereed
dikmaals winnen zij 'er groot geld mede. De Con--heid;
ftantinopolitaanfche i,n 't bijzonder zijn zoo vermaard , dat
men uit verren lande bij hen voorraad komt opdoen. Het
werk der Turkfche fchoenmaakers verfchilt zoo veel van dat
der Europifche, dat zij beiden een afzonderrijk beroep uit
zijn Frwnsch gefchoeikl-maken,dEurop ie
zijn , genoodzaakt zijn , zich van die der voorflad Pera te
bedienen.
Dit mag ook gezegd worden van de Kleermaakers, die insgelijks op de Ba/ar hun bijzonder kwartier hebben, en niet
minder werkzaam noch minder voorzien zijn van voorraad
van Oosterfche klederen.
De Zijde- en Katoen-fpinnerijen,die, in bijzondere flraaten, voor het oog der voorbijgangeren opent}aan, verdienen
insgelijks opmerking. Meestal zijn de gereedíchappen zoo
eenvoudig en zoo plomp van maakzel, dat een Europeaan
bezwaarlijk kan begrijpen, hoe van dezelve zulke fijne en
tedere Rukken kunnen voortkomen. Door kunst en oplettendheid moeten de werklieden de onvolmaaktheid hunner
werktuigen vergoeden : want in een Land , alwaar niemant
zijner bezittingen, noch zijner perfoonlijke vrijheid zeker
is, wie zou aldaar kosten willen doen, ter volmaakinge der
nijverheid strekkende? Uiterinaate is men 'er aan de oude wijze van doen verknogt, en heeft 'er grooten afkeer van uien.
wigheden. Hierom kan men zich niet genoeg verwonderen ,
wanneer men, ondanks dusdanige belemmeringen, een oneindig getal werklieden ziet arbeiden , met eene aanhoudendheid ,door niets af te trekken , en die geene andere verpoozing
kent , dan de korte rust, welke de feesten van de Balms
gebieden.
Geen einde zonde 'er zijn aan het optellen der winkels in
den omtrek van de Ba/ar. Die van onze Europifche Galanteriekraamers hebben niets te beduiden iu vergelijking van de.
Oosterfche. Welk eene oneindige verfcheidenheid in de
kleine stukken huisgeraad, in allerlei gedaanten , zoo tot
nut als vermaak dienende! Welk eene orde , welk eene netheid, welk een luister! Behalven gene verbaazende menigte
van Klederflukken voor allerlei gellalten, voor allerlei finaaken, voor allerlei rangen, ziet men 'er bergen I Iorologiën,
meestal met Arabifche cijferletters verlierd; glazen en kristallijne Vaazen van Venetie en uit Bohemen, allen bijkans in
goud gevat ; eerie menigte kleinigheden van rood en geel lYlaN n .z
to-
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rokijn, voor welke men beztvaarlijk naamen zou kunnen vinden. Alles , 't geen tot het Reukwerk behoort, is 'er niet
minder overvloedig: hier verfterkende oliën; daar stukken taf,
op welke, met gomwater, gouden en zilveren bloemen zijn
gefchilderd , en van welke hembden en broeken voor de
vrouwen gemaakt worden; ginds Hukken linnen , met zijde
van onderfcheidene kleuren befchilderd en geborduurd, die
tot tafeikleeden dienen ; kleine ringen , kleine gouden kettingen voor de gemeene boerinnen , ten toon hangende naast
Aigrettes, van paerlen en briljanten, waardig om met het
tooizel van Koninginnen te wedijveren; alsmede gouden en
zilveren kokertjes , pijpen van geel amber, niet diamanten en

paerlen bezet , enz.

Andere Boogen bevatten volkomene Eiellen Klederen , zoo
in den fmaak der Turken , Arabieren en Perfiaanen , als voor

de aanhangers van een anderen Eerdienst; huisgeraaden, ge-

heel gereed om in de Oosterfiche vertrekken geplaatst te worden; kleine ronde tafels, matrasfen en kusfens voor de Divans; fpiegels, zelfs keukengereedfchappen.
Alwat tot de behoefte des lichaams en de genietingen der zin
behoort , wordt, derhalven , alhier in de grootree over--ne
daad gevonden; zelfs mangelt het hier niet zoo zeer aan voedzel
voor den geest, als men zich zou verbeelden ; doch dat alles is , bij uitfluiting, naar den fmaak der Oosterlingen berekend. Eene der naouwe firaaten van de Ba/ar is, in haare geLede lengte, met Boekwinkels bezet. Turkfche, Perfiaanfc'ze,
Ta;t^rarfche en drabz/he Werken, in folio, quarto en oc'iavo, worden 'er in menigte op tafels uitges ald. Meestal zijn
liet zeer wel uitgevoerde gefchreevene boeken, met kleuren,
Tiet goud en zilver doormengd, verfierd. Allen zijn gebonden , maar in den Oosterfchen finaak. Allen zijn ontzettend
duur. 'Er zijn boekdeelen, voor welke van tachtig tot hou
-derpiast
gevraagd worden.
De meeste Boekverkopers fchijnen zeer kundig te weezen ;
althans zij kennen vrij wel den inhoud der boeken, welke zij
verkoopen, en leezen zeer vlug het Turksc,5, Arabisch en
Peifsc, . Veelen onder hen zijn tevens affchrijvers en teekenears der boeken. Bij hen vindt men alles wat tot het
fchrijfwerk behoort, potlooden , penfeelen om de letters te
kleuren , papier , 't welk gemeenlijk van Venetic en telas feille
komt, maar 't welk moet glad gemaakt worden, om tot het
Turk/ he fchrift te kunnen dienen, en de kleuren en andere
verfierzels te ontvangen.
Met het naderen van den nacht verandert het gelaat der
.afar; in den Oosterfchen fmaak , maar met een verblindenden luister, wordt zij verlicht; duizenden lantaarnen en
lampen flikkeren allerwegen. Niet alleen de flraaten zijn

verlicht, maar onder eiken Boog, in ieder magazijn, is elk
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'er op uit, om door kunstlichten het aanzien der koopwaaren te vermeerderen , welke hij uitfialt. De Bafar, nu nogleevendiger dan over dag, wordt de verzamelplaats van allen, die om hunne bezigheden, of om de warmte, waren t'huis
gebleeven; doch deeze verpoozing is van korten duur. Zoo
dra de nacht is ingevallen , worden de winkels geflooten ,
de winkeliers gaan na hunne huizen, die meestal in de nabuurfchap zijn , en de Bafar wordt tot 's anderendaags
aan duisternisfe en flilte overgelaaten. Thans heeft 'er een
-waakzaam toezigt plaats, 't welk men van een Land niet zou
verwagten , alwaar alle wanordes als genaturalifeerd zijn.
Gelastigden Bafar-Bachis genaamd, met dit toezigt belast,
laaten 'er, geduurende den nacht , gefladige ronden doen. Alles is 'er volmaakt veilig. Dieverijen en andere wandanden
vallen 'er even zeldzaam voor, als onder de best ingerigte
regeeringen. Hiervan, egter, moet het geval worden uitgezonderd, waarin het Conftantinopolitaanfche graauw, aan het
muiten geflagen , zich na de plaatzen begeeft, alwaar zijne
í'chraapzucht hoopt gelukkigst te zullen hangen. Ligt kan
men denken , dat, in dusdanige omftandigheden , de vermaarde Bafar 't eerst aan de beurt ligt.
,

MIDDEL OM HET AFLOOPEN DER KAARZEN TE BELETTEN.

acht ponden witwasch in een langwerpig en naauwvat;
S inelt
doe 'er twee ponden van het zuiverfle fmeer bij. Wan-

neer alles wel gefmolten en gemengd is , doop 'er kaarzen in
van acht in het pond, en neem ze, naa verloop van Beni e
oogenblikken, 'er wederom uit; thans zijn zij niet een korst
was overtrokken, die de dikte van ongeveer een lijn heeft.
Herhaal de bewerking , indien deeze dikte niet genoeg zij.
Hang vervolgens deeze kaarzen aan het lemmet op, om ze
te laaten droogen.
Wanneer de kaars aangeftoken is, maakt het wasch ,'t welk
niet zoo fpoedig als het fineer finelt , eene foor- van rand
uit, die liet afloopeu belet; en het fineer, welk men onder
liet wasch mengt ,bevordert de vereeniging van de laag wasch
met de kaars , die , van buiten , volmaakt nar een waschkaars gelijkt.
-
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te zuure fpijzen eggen dikmaals zodanig de tanden , dat
A lIuen
geenen vasten kost meer kan Beten; iets, 't welk
zeer ongemakkelijk is. Ter voorkominge van dit gering ongemak , heeft men flegts , gedunrende Benige minuten, de
ranuwe bladeren van Porselein wel te kaanwen, wier laf en
eenigzins lijmerig zap deeze aandoenlijkheid der tanden ver
Zout kan ook de egheid wegneemen; doch de-drijft.Ie
fmaak daarvan is te onaangenaam, indien het niet met fliijzien vermengd zij. IIet menigvuldig eggen der tanden doet
ze week worden , en maakt ze aan verrotting meer onderhevig.
De zulken, die op zich zelve flaande en weinige tanden heb
zijn daaraan meest onderhevig, omdat hun eenige brok--ben,
jes fpijze tusfchen de tanden blijven vastzitten, en aldaar eerie
foort van verrottinge veroorzaaken, indien men daartegen geen
behoedmiddel aanwende. Men wil, daarenboven, dat zulke lieden, veelal, niet lang leeveu.

GtSCHIEDENIS VAN EEN' BESCHROOMD' MAN (*) , DOOR
1IEMZELVEN BESCHREEVEN.

lt leef onder den invloed eener ongelukkige planeet , die
mij nog eens geheel buiten de zamenleeving zal fluiten,
waarin ik, egter, wel gaarne vcrtooning zou willen maaken. Wanneer gij een denkbeeld hebt van mijne afkomst en
van mijnen tegenwoordigen toeltand, zult gij in Raat zijn om
te oordeelen over de wederwaardigheden , die mij overkomen.
Mijn vader gebruikte in huur een klein landgoed, en bezat
;Bene andere kundigheden , dan die hij op een Armenfchool
laadt opgedaan. Nea mijn moeders overlijden , befloot hij
aan zijnen éénigen zoon Bene opvoeding te geeven, welke hij
tot zijn geluk dienstig oordeelde , onderwijs naamelijk. Ik
wierd tij een Schoolmeester ten platten lande befteed, vanwaar
ik na deUniverfiteit vertrok, met oogmerk om 'er tot het Leerraranmpt te worden opgeleid. Van natuure fchaamagtig en berchroomd , konde ik aldaar, met den fchraalen onderhand ,
dien ik van mijnen vader trok , die heillooze onhandigheid
niet te boven komén, die ai mijn onheil veroorzaakt , en,
dit voorzie ik, mij nooit zal verlaaten. Gij moet weeten dat
ik

l

C*) Timorous faat'er in 't Engelsch. In den zin, in welken dit woord
hier wordt genomen , bedienen wij ons , zomtijds , van het woord
drf a, of blode. De Leezer zal nu des Schrijvers bedoeling vatten.
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ik lang en mager van postuur ben , van een bevallig voor-

omen , en dat mijn hair eenigzins blond is; doch van de
fchaamte word ik zoo ligt bevangen , dat bij de gecingfte rede
bloed mij na de wangen vliegt, en ik op een iel.-wisfelnght
en fprong na eene ontluikende roos gelijk. De bewustheid
van deeze verwenschte zwakheid verwijdert mij uit de zamen
verblijf in het Collegie hadt alleen voor mij iet-leving.It
bekoorelijks , vooral wanneer ik bedagt, dat de boerfche zeden van mijn vaders gezin niets minder dan berekend waren
om de mijne te vormen. Ik nam dan het beluit om mijnen
leeftijd aan de Univerfiteitte flijten, alwaar ik voornam, kweekelingen op te leiden ; wanneer twee onverwagte voorvallen,
mijns vaders overlijden en de wederkomst van eenen mijner
ooralen uit de Oostindiën , mij in een geheel nieuwen toefland.
bragten.
Deeze oom , van welken mijn vader zelden hadt gefproken , en dien men al voorlang voor dood hadt gehouden ,
kwam eene week te laat in Engeland om zijns broeders oogen
te fluiten. Ik fchaam mij te bekennen, 't geen allen beleeden
hebben, die eene opvoeding boven die hunner ouderen genooten hebben : te weeten, dat ik mij dikwijls gefchaamd heb ,
de zoon eens vaders te zijn, die niets opmerkelijks bezat dan
zijne onkunde en zijne lompe taal. Van hier dat ik bij zijn
overlijden niet onvertroostbaar konde weezen , daar ik .met hein
zoo veele redenen van beteuterdheid verloor. Mijn oom was
maar zeer maatig bedroefd: want, zints dertig jaaren , leefde
hij verre van zijnen broeder verwijderd; en in dat tijdverloop
hadt hij een kapitaal overgewonnen, welks inkomíden hem gelukkige dagen fcheenen te voorfpellen; hij bragt uit de Jndiësz
dertigduizend ponden ulerlings mede.
Terwijl hij met het beraamen van fraaie ontwerpen van een
luisterrijken Maat en aangenaame genietingen onledig was, 't zij
verandering van klimaat, of wat 'er ook de oorzaak van ware, aan zijne fchitterende droomen wierdt hij fpoedig ontrukt
door eene korte ziekte, aan welke hij overleedt, en mij eens
erfgenaam van alle zijne fchatten liet. Zoo zag-klapsenig
ik mij dan , op den ouderdom van vijfëntwintig jaaren , wel
voorzien van Grieksch en Latijn, een goed wiskunflennar, en
eigenaar van een fraai kapitaal ; maar zoo onhandig , zoo
lomp , zoo weinig berekend voor de gewoonten der groote
s-vaereld , dat elk mij met den vinger naawees, zeggende
„ Zie daar den geleerden, den rijken boerenkinkel."
Onlangs had ik een landgoed gekogt, in een fraaien oord,
van lieden van den ton bewoond. Ondanks mimer afl;omfle
en mijner onervarenheid , wierdt mijn gezelfchap door alle
de buuren ge! )gt, vooral de zulken, die huwbaare dochters
hadden. Ik ontving vriendelijke, zelfs dringende nodigingen ;
en, hoewel met hunne aanbiedingen aslij vleicnc,e, bedankte
Nu 4
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,
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ik dikillials , onder voorgceven dat mijne huislijke fchikkiugen
nog op geen vasten voet beraamd waren. Intusfchen moet ik
bekennen , dat, wanneer ik te voet of te paard hier of daar
een bezoek ging afleggen, bij het naderen aan de huizen de
moed mij ontzonk, en ik alsdan na huis keerde, eene tweede
proef tot 's anderendaags uitflellende. Nogtans gelukte her
mij , mijne blouhcid te overwinnen , en , drie dagen daarnam ik eene nodiging ten middagmaale aan , bij een
man, wiens ongedwongene zeden mij aangaande eene harte
twijfel overlieten. De goede Sir 'rcio--lijkebgn u
rlas FRIENDLIJ , twee mijlen van mij woonende, is een Baronet,die een jaarlijksch inkomen van omtrent tweeduizend ponden flerlings van een landgoed heeft, aan het mijne grenzende. Ilij heeft twee zoonen en vijf dochters, allen volwasfen, woonende gedeeltelijk bij hunne moei, de zuster van
lleere THOMAS, op een landgoed, van den vader des laatstgenoemden afkumf'dg. Overtuigd van de belachelijkheid mijner
lhoudinge, had ik onlangs eenen Dansmeester aangenomen ; en
hoewel ik in den beginne groote zwaarigheden in die kunst
had gevonden , kwamen mij , egtcr, mijne wiskunflige kundigheden wonder wel te ilade , en leerden mij eindelijk her
evenwigt van mijn lichaam vinden , zoo wel als het waare
middelpunt der zwaartekragt der vijf pofitien.
Aldus de kunst geleerd hebbende om met een vasten tred
te gaan, en kunstmaatig te groeten, trok ik de Route fchoenon aan , om mij op een I'amiliemeal van den Baronet te laaten
vinden , overtuigd dat mijne nieuwe kundigheden mij bij
de Juffrouwen FRIENDLIJ in een gunflig licht zouden doen voorkomen. o Ijdele verwagtingen van eene Theorie, die niet door
de Praktijk geholpen wordt! Zoo als ik de wooning naderde,
vernieuwde de klok, die den eetenstijd aankondigde, mij nen angst. Ik dagt dat mijne onnaauwkeurigheid mij omtrent liet tijdtiip van middagmaalen hadt doen in gebreke blij ven. Door Glit denkbeeld outfield, bloosde ik, wierd rood
als bloed , toen mijn naam verfcheiden reizen wierdt aangekondigd door knegts in livrei, die snij na de Bibliotheek geleidden; ik kon door angst de voorwerpen niet van elkander
onderïclheiden. Binnen treedende, verzamelde ik mijne krab
ten • en groette de Dames volgens de beginzels , in welke ik onlangs onderweezen Was. Maar vermits ik mijn linkerbeen bij
de derde pofitie terug trok , trapte ik bij ongeluk op den jigtigen
teen van den armen Heere TTiioMns ,die mij flilletjes volgde, om
mij de naamen der jonge juffrouwen aan te duiden. Bloode
inenfchen kunnen alleen over mijne verlegenheid oordeelen;
nnuitfpreekelijk was mijne bedremmeling. Intusfchen deedt
des Baronets befchaifdheid mijnen angst ongevoelig ver dcvijnen , en met verbaasdheid zag ik, van hoe veel kragts
eerie goede opvoeding is, om nijpende finart te leenigeu.
De
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De vrolijkheid mijner onthaalfler en het luidruftig gefiiap haa.
ter dochteren moedigden mij weldra aan om mijne befcihroomdheid en verregaand bedwang te verjaagen. 11, waagde het,
deel te neemen aan de verkeering ; ik vervrolijkte zelfs het ge
Bibliotheek bevatte eerre menigte fraai gebondene-fprck.De
boeken. Ik hield Heer THOMAS voor een groot liefhebber der
letterkunde; ik durfde mijn gevoelen melden over verfcheiden
uitgaven van eenige Clasfifche Griekfche Schrijvers. Des
Baronets gevoelen fleurd e . met het mijne volnaakt overeen.
Eene uitgave van XENOPHON, in zestien Deden ,gaf aanleiding
tot mijne aanmerkingen ; nooit had ik zulk eerre uitgave gezien. Deeze wekte met kragt mijne nieuwsgierigheid, en ik
flond op om haar van nabij te bezien. IIeer THOMAs begreep
mijn oogmerk, en ik verbeeldde mij, dat hij mij de moeite
wilde befpaaren om het te bereiken ; ik haastte mij om hem te
voorkomen ,en in allerijl mijne hand aan het eerlie Deel flaande, haalde ik het 'er met ecnig geweld uit. Maar helaas ! in
plaats van een boek, ging een plankje, met leder overtrokken en verguld, hoedanig, veeIligt, alle de zestien Deeles
waren , aan 't rollen , en Ileepte een grooten houten inktkoker mede , die op de tafel beneden aan de boekenkast ftondt.
Vergeefs befchouwde Heer THOMAS dit nieuw voorval als eerre
beuzeling; den inkt ziende, die van de bevlekte tafel op een
Indisch tapijt droop , tragtte ik het afloopen met mijnen witten
zakdoek te beletten. Onbefchrijflijk was mijne beteuterd
toen men ons kwam aanzeggen, dat liet eeten was op--heid,
gedischt; en ik zag met blijdfchap, dat de klok, in 't oogenblik toen ik zoo zeer fchrikte; Ilegts het halfuur voor liet
middagmaal halt gelagen. Onder liet gaan door de zaal en
eerre lange reeks vertrekken , die na de eetzaal liepen , zogt
ik mijne zinnen bijeen te zamelen. Ik wierd tusfchen
Lapdij FRIENDLIJ en haare oudfie dochter geplaatst. Zints
het vallen van den houten Xr-NOPxoN, fond ik als in vuur.
Nanuwlijks begon ik war te bedgaren, mijne brandende hette
bekoelde, wanneer een onverwagt voorval mijn gelaat van
nieuws in vuur zette en mijne fchaamte verdubbelde.
Ju[Ti•ouw DINELS prees niet veel befchaafdheids liet borduurzel van mijn kamizool, wanneer ik, ten blijke van dankbaarheid, mij buigende, een bord met kookend - heete foep,
't welk te na aan mij ftondt, omwierp. Vergeefs leide ik mijn
Eervet op mijne kleêren; mijn zwarte zijden broek kon mij
niet beveiligen tegen de onverdraagelijke uitwerkzels van ecii
spoedig branden , en geduurende eenige oogenblikken was 't
eveneens, als of mijne kuiten en beenes in kookend water lagen. Nogtans herdage ik aan den moed , waarmede Heer
TiioMes zijne pijn hadt ontveinsd , toen ik hem op zijnen iigtiren teen trad, ets, even als hij, leed ik zwijgende mijnen
ramp.
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ramp. Ik bleef dan zitten, half verbrand, te midden der gefmoorde lachen der jonge Juffrouwen en der bedienden.
ik zal niet fpreeken van veele andere misflagen, welke ik
onder het eerfie geregt beging; van mijne onhandigheid in
het voorfnijden van een vogel , mij voorgezet, in het doen
rondgaan van fchotels , het Horten van faufen en omverrewerpen
van zoutvaten. Haasten wij ons tot het tweede Geregt, bij
't welk ik van nieuwe ongelukken wierd bellormd. Aan 't
einde van mijn vork had ik een fchoon en zappig fink pudding,
wanneer juffrouw LOUISA FRIENDLIJ,zekerlijt om mij te kwellen, mij om den vleugel vaii een duif verzogt, die naast
mij 1}ondt. In allerijl, en zonder de gevolgen mijner vlughei d te voorzien, flak ik het ftuk pudding in mijnen mond,
toen nog heeter dan gloeijend ijzer. Niet zoo fpoedig konde ik mijnen angst verbergen ; mijne brandende oogen fcheenen mij uit het hoofd te vallen; ik wist niet langer wat ik
deed; ik braveerde de fchaamte, en liet de oorzaak van mijn
lijden op mijn bord vallen. Heer THOMAS en de Dames hadden medelijden met mij ; elk was op een hulpmiddel bedagt;
de eene riedt mij water, de andere olie ; eindelijk wierden het
alien eens, dat wijn een zeker middel was om den brand
te verdrijven ; men gaf mij een glas wijn , welk ik in
éénen teug uitdronk. Maar helaas ! hoe zal ik het gevolg
daar van befchrijven ? 't Zij de bottelier zich verzonnen , of
ten oogmerke hadt gehad mijn lijden te verzwaaren , hij
hadt mij een glas met den fterkften brandewijn gegeeven, die
eensklaps mijnen mond verfcheurde en vaneen reet. Ge.
heel geen gebruik Inaakende van eenigen fterken drank, was
mijn tong, mijn gehemelte, mijn keel welhaast met blaaren
bedekt. Wat zou ik doen? Den brandewijn kon ik niet doorilikken; ik Ploeg met de handen tegen mijnen mond, en het
verwenschte vogt fprong, als een fontein , uit mijnen neus,
tusfchen mijne vingers door , op de fchotels en op mijne
kleêreu. Onmogelijk konden mijne tafelgenooten zich van
fchaterend lachen onthouden, en zij bragten mij in de uiterfie verlegenheid. Vergeefs keef Heer THOMAS met zijne be.
dienden; vergeefs beftrafte Ladij FRIENDLIJ haare dochters;
de maate mijner verlegenheid en die van haar vermaak waren nog niet vol. Ik wilde mij uit een zoo harden toe.
Rand redden; ik zweette groote droppelen; zonder 'er aan
te denken , droogde ik mijn aangezigt af met dien ongelukkigen zakdoek , nog nat van de gevolgen van xEo'uONs vallen , en ik bedekte alle de trekken van mijn ge
inkt. Bij deeie laattte zotternij kon de Baronet-latme
zich van lachen niet onthouden , en hij deedt mede met
zijne Dames. Wanhoopig fprong ik op van mijnen floe!; ik
vloog ten huize uit; ik ging na wijn huis, overdekt van
cent
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eetre beteuterdheid en fchaamte , welke de zwaarfle misdaad alleen bij iemant anders zon hebben kunnen doen
ontflaan.
Dus was liet, dat ik, zonder van het pad der eere te
zijn afgeweeken, folteringen heb geleeden, gelijk aan die
der helfche geesten. De uiterfie deelen mijns lichaam S
zijn ten minfle gekookt , mijn mond en mijne tong gefchroeid; en, als een andere uAIN, draag ik op mijn voor
mijner verwerpinge. Beuzelingen , eg--hofdetkns
ter , zijn dit, in vergelijking van den eeuwigen blaam, die
op mij wordt geworpen, overal daar het verhaal van dit

voorval wordt vernieuwd.

LENE ANECDOTE, BETREFFENDE DEN BEROEMDEN
D'ALEMBERT.

Moeder was Madame DE TIINCIN, eerst eene
D 'ALEUBERT'S
Non, vervolgens Canonesfe, en eindelijk Hofdame, die

door haare Schriften naam maakte; in alle die betrekkingciu
was zij eene Vrouw van eenen galanten en geenzins den bes
aart. Een der vrugten hearer minnerijen was D'ALEMBERT.-ten
dien zij verzaakte, en, zo liet gerugt wil, ten Vondeling deeds
leggen op cie trappen der Kerk van St. Roche, te Parijs. -Eene arme Glazenmaakers Vrouw nam het Kind tot zich, en
voedde het op als haar eigen. Welhaast ontdekte hij , opgeroeid, zonderlinge bekwaamheden te bezitten; nog jong trant
hij in de Wiskunde uit, en verwierf in dat vak eenen uitfcee.
lenden naam. — Madame DE TENCIN bekroop toen de trots,
om hein voor haaren Zoon te erkennen. „ Ik heb," anttvoordde D'ALEMBERT, „ maar thine Moeder, en deeze is de

„ Vrouw des Glazenmaskers ! " — In verder gevorderde jaaren zelfs , toen hij briefmvisféling hieldt met verfcheide Vorllcn
van Europa , leefde hij zeer eenvoudig bij deeze hupfelhe
lieden , die hem ten Vader en Moede' verfirekt hadden, en
betoonde hun fleeds de tederuic blijken van kinderlijke ge.
^teenlleid en hoo;. ai tiog.
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II , koning van Spanje, op zekeren tijd op
P de jagt zijnde
, verdwaalde door den invallcnden nacht.
HILIPPES DE

Eindelijk bereikte hij , met al zijn gevolg , eene leut, alwaar
hij al den voorraad verflondt , weikeu de behoeftige besvooner l:onde verfcha;Fen. Daarenboven morde het Xoninklijk
gevolg telkens over 's armen mans ontkennende lijst van
mondbehoeften en gcrici ijkheden. Bij zijn vertrek begeerde
de Koning, dat hij iets van hein zou verzoeken , als zullen
hetzelve Braks worden ingewilligd. Zonder zich te be--de
denken , gal de man firaks tot antwoord : „ 't Eenige, dat
„ ik van uwe Majedeit verzoek , is, dat gij nooit we„ derom bij mij uw avondmaal en uw nachtverblijf wilt komen honden." De Koning, met de eenvoudigheid en onbefchaafdheid van dit antwoord lachende , fchonk een goede
beurs niet pifloolcn aan den verbaasden hutbewooner.
-

BITSCIIRIFT OP DE AFBEELDING VAN "ZIJNE EXCELLE \TIG
DEN HEERE R. J. SCHIa1MELPENNINCK, EUADPENS10EAR1S DIR BATAAESCIIE REPUBLIEií.

G

ij, die deez' beeltenis met aandagt gadeflaat,
Zult minzaamheid en ernst , in fikfche weczenstrekken ,
Zult een verheven ziel, op 't mannelijk gelaat
Van SCHEM IELPENNINNcx's beeld , hier duidelijk ontdekken.
Hij is 't, die als een Star aan Neêrlands Heelel rees,
Toen Tweedragt dien omtoog met hevige onwedrsbuije»;
Door hem ontluikt de hoop; voor hem verdwijnt de vrees,
Gelijk de nevel zwicht in 't onbewolkte zuiën.
Dc Kunst heeft hem geprent; nu blijft zijn beeltenis,
Voor 't laatfte nageflagt, all' de eeuwen overleeven;
Zoo zal ook, als zijn ziel bij God reeds zalig is,
Zijn naam in zegening op danhb're lippen zweeven,

,Imferdam,
Sept. r8o5.

e.
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MENGELTV_T .K,
TOT FAA1TE LETTEnE2 , RONST1rN EN VESTENSCHAPPEN, EE tREKKELIJr.

OPHELDERENDE AANMERKINGEN OVER DEN CANON
DER SCIIRIFTEN DES OUDEN VERBONDS.

(Ontleend Uit THOMAS ROBINSON'S, 11. 117. RcJÍor Of Run/3

llziraot•; Cornball, Enquiry into the Necesfity, Nature and ErWerrces of Reveialed Religion.)

et woord Canon is oorfpronglijk Grieksch, en duidt
aan, een zekeren Regel of Maatíl af, volgens velken andere dingen afgemeeten en bepaald worden. Aangez en de Heilige Schrijk crs ons getrouwlijk den ge

H

-

openbaarden Wil van GOD mededeelen en ontvouwen.
zijn hunne Werken dc Regelmaat des Geloofs voor a14
len , die dezelve als zodanig aanneemen.
Dan dit eigenfte woord Carton wordt ook zomtijds gebezigd om niets meer te betekenen dan de Lijst of Catalogus, in welke decze Boeken gerangschikt zijn. Geeit
vastgaand berigt van de vast{telling des Canons der
Schriften des Ouden \'erbonds kan heden ten (lage ge
'er thans geene Schrijvers-gevnword;aml
voorhanden z in , die deswegen met een gezet oogmerk
handelen: doch de zamen{Iemmende getuigenisfen val'
oude Schrijvercn, zo Wooden als Christenen, hebben da
voltooijing van dit werk aan EZRA toe;efchreeven (*)„
die, naa zijne wederkomf c uit de Bab!; oni(-he Gevangenisfe , de fchikking der onderfcheidene Boeken op
zich nam, ze in ore brat, en den Cannon ten zijner
tijde vastfteide.
Nog
()Dc Tsoden zi n azaA aan als een tweeden Moses , en
noemen hein den cie iKesreever. liet is hij ?inn ccZ
al g e meen zeggen, dat, daar nlost,s de Wet verkondigd geh^
be, EZRA wscrdig was, de Uitgeever van dezelve t
HENG. I805. NO. I'.
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Nogthans hebbe men in 't oog te houden, dat,
fchoon EZRA den yoodfchen Canon bepaalde , 'er naderhand verfcheide veranderingen in kwamen. IIett Voor
MMALACHIAS heeft 'er met geene mogelijk -zegbokvan
EZRA in kunnen geplaatst worden ; dewijl-heidor
het van allen erkend wordt , dat deeze Propheet in laateren tijde bloeide. EZRA kon in dien Canon desgelijks geene plaats geeven aan het Boek NEHEMIAH; naar.,
demaal 'er in gewaagd Wordt van JADDUS den Flooge.
priester en DARIUS Codomannus, Koning van Perfie, die
beiden ten minden honderd jaaren mater dan EZRA
bloeiden. — Men mal; 'er bijvoegen , dat de Geflachtlijst in de Boeken der Chronijken voortgezet is. door zo
veele Geflachtcn, dat dezelve noodwendig voortloopt
tot den tij.I van ALEXANDER DEN GROOTEN: gevolglijk honden deeze Boeken in die algemeene in orde
niet komen. Fitt is , ovcrzulks , hoogst-fchil;.ng
waarfchijnlijk , dat de beide Boeken der Chronijken ,
EZRA, NEIIEMIAri, ESTHER en 11ALACHIAS, 'er nader
aan toegevoegd zijn door SiM0N DEN RECTVAAR--hand
DIrEN (*), en dat het niet vóór dien tijd was, dat der
7ooden Canon van de Heilige Schriften ten vollen voltooid was.
Dan het blijkt , dat EZRA het geenzins genoeg rekende, Bene enkele Bijeenzameling van de Boeken der
Heilige Schrift te maaken , maar ook zeer bezorgd
was, om , door eene naauwkeurige vergelijking van de
onderfcheidene Affchriften , de veelvuldige misftellin.
gen der Overfchrijveren te verbeteren. Hij veranderde
de Naamen van verfcheide Plaatzen , die verouderd waren , en zette andere , den Volke beter bekend , in.
plaats. -- LI deezer voege wordt ABRAHAM gezegd,
de Koningen, die LOTH wegvoerden, tot Dan vervolgd
te hebben; terwijl dat Land , ten tijde van MOSES,
den naam van Laish droeg : de naakomelingfchap van
DAN bezat het nimmer, dan langen tijd naa den dood
van
(*) SIMON DE REGTVAARDIGE w-is de battle van de groote
Sijnigoge, welke uit rao Oudflen beflondt. Deeze Yooden
waren , naa hunne wederkomst uit de Gevangenisfe, orver.
moeid bezig om hunnen ouden Staat en Kerk te herflellen;
onder andere bezigheden , verzamelden zij , en gaven uit, de;
heilige Schriften.
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aloszs. — Op verlcihcide plaatzeil in het Boek
Cc;ref7s en : toneri trcflèn wij den naam van 1 tro:: aan ;
ter v jl die Stad Kiriatlz Ira gcheeten was, tot dat cnLi,B dezelve Ile/ron noemde , naar Cell' zijner Zonnen.
liet is, overzulks , blijkbaar, dat deeze invoegzels eii
vel•.^.I1derlil eii in laateren tijde moeten gemaakt zijn ; el,
het is tcll•ens hoogwaarl •chijnlijk, dat dit l;elchie(ide bij
de al emeene herziening van den oorljironglijken Text.
Vreemd kan men liet niet vinden , dat i zt:n niet alleen dien Text veranderde , maar ook , indien het noodig ware; 'er het een en ander aan toevoegde, wanneer
het tot opheldering; en sleter zamenhaug van het geheel
diende. Onder dusdanige Bijvos zelen hebbe men te
ran ichil:kcn het laat(te I - Ioofdlluk in het Boek Deuteronomitnn , waarin '`LOSES voorkomt als eerre befchrijving geevende van zijn eigen afflerven , en JosuJA's opvolging van hem als Leidsman des Volks. — Bij n131tni-i,1ri's komst in het Land van Canaan wordt aangemerkt,
dat de Canaaniten toen in liet Land waren: eerre aan
waarschijnlijk niet gemaakt is dan naa-merking,d
den tijd van MOSES , wanneer de Can:zaniten, door josun uitgedelgd, toen niet meer in het Land waren. I>,t
het 14 vs. van het XXII II. in het Bock Celles vinden
wij vermeld : „ heden ten dage wordt gezegd , op de:e
,, Berg des 1-1LritrN zal het voorzien worden: " dan de
Berg 1lloria , de Berg , van welken aldaar gefprokelt
wordt, droeg den naam van den Berg des IiEEREN niet,
voor (lat de Tempel, veele honderden van jaaren laater,
daar op gebouwd was. •-- Iets van den zelfden aart doet
zich op in het X XVI H. van Genefis, bij de optelling.
der Koningen, „ die in liet Land van Edom regeerden ,
„ eer 'er eenig Koning over liet Land van Israël hcersch„ te." Dit heeft niet kunnen gezegd worden , dan naa
dat 'er een Koning over Israël was: MOSES heeft, overzulks , die woorden met Beene mogelijkheid kunnen
fchrijven. -- In het XXV II. van het Spreukenhoek,
doorgaans voor het Werk van SALOMO gehouden , vinden wij met den aanvangc opgetekend • „ I)it Lijn ook SALOMO'S Spreuken, die (1, Maiine l van IHSKIA, des
„ Konings van •` ud a, nit` cichreevcn hebben." Dit is
tastbaar een bijvoegzel van vcrfcheide eeuwen 1-cater:
want liisKi.lwas in liet t vaa ll•le Geflacht, van SALOMO
af gerekend.
Veele andere Invocgzelen zouden deeze lijst kunnen_
Ooz
vers
v',att
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verbreeden; en houdt men EZRA voor den Steller. Die
toevoegzels, zo wel als de veranderingen, van welke
wij boven fpraken , werden gemaakt om het gebrekkige
aan te vullen, of duisterheden in den Text der Heilige
Boeken op te klaaren; en fchijnen dezelve daarin niet
gemaakt te zijn , dan als de noodzaaklijkheid zulks
vorderde.

De Boeken des Ouden Verbonds werden gefchreeven
met Chaldeeu13fche Letteren , die het Volk, naa de wederk omst uit de Babijlonifche Gevangenisfe , beter ver
dan het oorfpronglijk Hebreeuwsch. De Afdeelin.-ilondt
gen , welke men op ,den Sabbath in de Sijnagogen las,
waren in Verzen verdeeld, ten diende van de Targurnisten of Chaldcezin fche Ui tleggeren : een gedeelte daarvan
eerst in het oorfpronglijk Hebreeuivsch geleezen zijnde,
werd daarop in de Chaldeeuwfehe fpraake vertolkt.
In deezer voege werd de Canon des Ouden Verbonds
vastgefteld en voltooid, op een tijd , wanneer de °; aodfche Gefchiedenis afliep, en de Geest der Prophetie gom
heel ophieldt. Naardemaal het voorige Geflacht der
Schrijveren was uitgetlorven, en alle Prophetien en Gezigten verzegeld waren, kon 'Cr geen geschikter tijd
om de onderfcheidene Affchrif--perkgoznwd,
ten te verzamelen , en de Lijst der Heilige Schriften
op te maaken.
Zodanig was de oorfprong van die Verzameling, wel
wij voor de Schriften des Ouden Verbonds houden;-ke
en dit waren de beweegredenen , welke de Wooden aan
om dezelve in Verzen te verdeelen , ten dien -fporden
-ftevandopbrVlezing.Dadtwordige afdeeling iir Hoofdílukken en Verzen is egter,
met uitzondering der Palmen , van Bene veel laater dag
geeft deswegen het volgend berigt.-teknig;m
--- Huco DE SANCTO CARO, een Dominicaner Monnik, (algemeen bekend onder den naam van HUGO CAnDINALIs) die

omtrent den Jaare 12 o bloeide, vervaar -

digde eene Verklaaring van de Boeken des Ouden Verbonds. Onder het voortzetten deezes arbeids voedt hij
eene overeen flemining (concordantie) uit. Het oogmerk
daarmede was, om de overwijzing tot Benige bijzondere
Plaats of Uitdrukking gemaklijker te maaken. Ten dien
einde was het noodig, het Boek in Afdeelingen te fplitzen, en in de Afdeelingen Onder -afdeelingen te maaken. Deeze Afdeelingen zijn onze tegenwoordige Hoofd -
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hukken; maar de Onder -afdeelingen waren niet (gelijk
onze Verzen) met onderfcheidene tekens gemerkt, maar
door Capttaale Letters op den kant, op evenwijdige affanden geplaatst. — In deezen (laat verblceven de Hei
Schriften tot den jaare 1445, wanneer MORDEC11211-lige
INATHAN, een .7ood/che Rabbi, cone Concordantie op
den Ilebreezrw fchen Bijbel, ten dientte der Yooden, ver
Schrijver , fchoon hij HUGO volg -vardige.lz
Boeken in onderfcheidenc Hoofddeelen te-demt
schiften, verwierp het gebruik der Capitaale Letteren,
en volgde den ouden trant van Volzinnen of Verzen.
Deeze Verzen tekende hij met Getallen : ecne handelwijze, die zo veel gemaks baarde , dat zij in alle
volgende uitgaven der Heilige Schrift, zo in geleerde
als in landtaalen, heeds gevolgd is (*). Van hier de
verdecling des Bijbels in IIoofdihukken en Verzen.
Dus blijkt , dat `loo(len en Christenen onderling het hun
hebben tot dien haat , waarin de hIei--netogbra
lige Boeken zich thans , ten algemeenen gemakke ,
voordoen.
(*) Dit is te algemeen geheld. Onder het vertaalen van
dit Stukje viel ons in den zin om na te flaan den Eer.
lien Nederduitfclzen Bijbel, in den )nare 1477 te Delft gedrukt, in twee Deelen in Folio. In denzelven worden Beene al'deelingen hi Verzen gevonden. Dezelve Is zeer net
gedrukt. De onderi'clheidingen zijn alleen groote Voorlei•
tors, rood en blaauw, met de pen daar bij getchreeven. Die
Uitgave was geene nieuwe Overzetting , maar genoegzaam
woordlijk die, welke , omtrent den jaare 1300 , naar dc La.
sljnn/che Vulgata gemaakt werd. Van deezen Bijbel, die zeer
zeldzaam voorkomt , treuren wij een zeer leezenswaardig
berigt aan bij 1. LE too, Boekzaal der Nederduitfche Bijb els, bl. 365 , vergeleeken met bl. aa9. DE VERTAALER,
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WAARNEMING WEGENS EENE VROUW, OVERLEDEN NA HET GEBRUIK VAN TWEE LOOD ROTTE1NKRUJD; IIET NUT DER ZEEP -ONTJi1NDING IN DLRGELjKE GEVALLEN A.1NGTTOOND; BENEVENS DE STAAT
DER INGEWANDEN NA. DEN
HOOD. Door i. RENDERS,

1ïle.J. Dart. te Groni;? en.

D

en 12 Junij des vorigen Jaars 1804, des avonds ten
half 6, wierd ik verzogt te komen ten huize van,
den Toodichen Koopman N. N. , wiens Vrouw , volgens
de boodfchap, zich van een verdagt poeder had bediend.
Bij nader onderzoek verhaalde mij de meid, dat hare.
Vrouw, onder het eeten van gort niet karnemelk, een
wit poeder had gemengd, en kort daar op was benauwd
geworden ; dat men dus op kwade vermoedens was
gekomen , haar terftond bij de Apothekers had rond ge
eindelijk had opgefpoord , dat hare Vrouw-zonde,
lood gewoon Rottenkruid had gekogt. De Apotheker had haar dit eerst geweigerd, doch op fterk aan
voorgeven dat haar volk het hebben moest,-flan,met
om rotten en muizen te doden, eindelijk gegeven.
Op deze verklaring der meid vroeg ik de Patiente,
die in de dodelijkf'ce angilen lag, maar haar volle bewustheid nog had , of zij die 2 lood Rottenkruid met
baar middagfpijs genuttigd had? en zij antwoordde mij
ja , ik heb het gedaan !
Daar nu het gif, in die hoeveelheid , reeds 5 uuren
in de maag gewoed had , was 'er zeker gene verwa;ting van redding; doch het kwam mij voor, eene proef
te moeten nemen van de middelen , tot ontruiming
en verdere verftoring van dit gif, aangeprezen door
Dr. S. HAIHNEMAN , in zijne Verhandeling, uber die

A; renik - verg, t e'ng , ihre Hulfe and geriehtliche 4usinitte/ruig.
ikijioedde mij dus naar den naasten Apotheker, en
diet menen een half pond witte Zeep niet 2 ponden
water ; dit nlenglel was binnen weinige minuten ge^l eed, en ik diende de Patiente alle 5 tot io minuten,
^ „F e eegeld nie:n konde, een theekopje vol toe , en hier
-
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tusfchen gebruiken water en melk met zuiker, om het
braken gemakkelijk te maken.
De Patiente deed dit vlijtig, (als nog wenfchende behouden te worden) en op het gebruik van ieder kopje
volgde braking met ottenkruid; ten 7 uurera was het
mengfel op gebruikt, benevens ecne grote hoeveelheid
water en melk; de Patiente wierd bezell'eloos, en ítierf
ten half agt. Voor het overige had ik niet verzuimd ,
zulke middelen aan te wenden , als de Kunst aan de hand
geeft; ook had ik reeds Bene genoegzame hoeveelheid
van het zogenoemde met Zwavelleverlugt verzadigde
Water in gereedheid, door Dr. HAHNEMAN alsdan aangeprezen, wanneer de maag, zo veel doenlijk, van liet
ottenkruid gezuiverd is.
Des anderen daags had de Heer VAN WARTUM, Stads
Fiscaal, de vriendlijkheid, mij te nodigen bij de fchouwing van het Lijk, het welk door den Heer ni. Busch,
als Stads Phyficus, verrigt wierd.
De maag dan onderzoekende met alle nauwkeurig
vond men in dezelve ongeveer 3 greinen Rotten--heid,
kruid; in het duodenum, of den t^waalfvingerigen darm,
was geen (poor van Rottenkruid te vinden, noch ver
hetzelve in den binnenfl:en darmrok; liet-woestingdr
gif fcheen zig geplaatst te hebben tusíchen den binnen..
ften darmrok; 't welk de Heer BUSCH meende meermalen liet geval te zijn, dat, namelijk , het Rottenkruid,
in vele gevallen , als het ware aankleeft tusfchen den
binnensten maagrok , en het duodenum vrij laat; terwijl
voor het overige de maag alle verwoesting ondergaan
had, die het gebruik van Rottenkruid na zig fleept.
Wanneer men nu de grote hoeveelheid Rottenkruid
in aanmerking neemt, had zeker de Zeep-ontbinding alles gedaan , in dit geval, wat men van een hulpmiddel
kon verwagten; en ware men hier tijdig geroepen, mis
-fchien
zou de Patiente behouden zijn gebleven.
Dewijl men nu enkele keren in ons Vaderland dergelijke gevallen ziet gebeuren , zoentijds opzettelijk, zo
als in dit geval, ook zoms bij ongeluk, zo is het zeker van groot nut , zodanige middelen te kennen, die
overal te vinden of bij de hand zijn , en in weinige
minuten kunnen bereid worden. Men vindt toch overal Jerufalemfche , Venetiaanfche of Bostonner Zeep ;
men fchrapt ze fijn , en in weinige minuten is dezelve
vnntbonden , en gefchikt om aangewend te worden.
004
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Dit is nog het geval alleen niet, maar zij maakt het
Rottenkruid reeds min fchadelijk, gelijk blijkt uit Dr.
NnxNuMnw's proeven § 55 in het boven aangehaald
Werk: „ Bij of door de warmte des meníchelijken li
laten zig binnen 10 minuten 5o rein matig-„chams
fijn gepulverifeerd Rottenkruid, in 8 onccn water behoorlijk omgeroerd, ontbinden, waar bij gemengd
„ zijd 150 grein droge Zeep." -- Ook de proeven ,
door denzelven genomen, bewijzen derzelver voordeel

boven alle andere middelen,
Hij liet, namelijk , vervaardigen ronde houten bollen
van Ruig, om zo veel mogelijk, den binnenoen maagrok voor te (lellen ; bevogtigde dezelve met water ;
lirooide 'er Rottenkruid tusfclien; en bevond, dat eerre
brilagtige vogtigheid het Rottenkruid met zig voerde,
na alvorens dit door velerhande vogten te vergeefs beproefd te hebben, § 186, 187 en 188.
Ik acht het niet ondienfiig, kortelijk hier bij te voegen de manier, op welke hij zulke Patienten wil behandeld hebben , § aas. Men lost (bij dergelijken Patient
geroepen zijnde) zonder tijdverzuim i pond beste witte
Zeep op in 4 ponden water; de Zeep wordt op een Rijfij zer klein gemaakt , of met een mes gefchrapt; men
doet ze in een pot, die, wegens het overlopen , 8 pon
kan bevatten; Wren giet het gemelde water op de fijn-den
gemaakte Zeep , fchudt het onder elkanderen , en laat het
2 minuten lang koken ; fchudt het nog eens onder
elkaiideren ; en zo is dit kragtig hulpmiddel in gereed^eid, en moet warm worden gehouden, opdat het
niet íl:ijf wordc.
Dit mengtel geeft men den Kranken kopjes-wijze in.
Is de Zieke een penion van rijpen ouderdom , als tusfchen de ao en 6o jaren , zo kan men hem een kopje
geven, waarin 5 of 6 lood water gaat, alle 3 of 4 minuten; dus wordt ongeveer in 2 uuren dit mengfel van
ponden gebruikt.
Een perfcon van z6 tot 20 jaren kan 4 ponden, van
12 tot z6 jaar 3 ponden; een kind van 8 tot I2 jaar
t ponden, en een van 6 tot 8 jaar één pond van dit
neen ièl gegeven worden , doch in de bepaalde dofis
en tijd.
Wanneer na een kwartier uurs gene braking ontftaat,
pan men den vinger in de keel brengen, of met eens
t olie befinecrde ganzenveder de keel prikkelen, om
al.
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alzo braking te verwekken. Het fpreekt intusfchen van
zelf, dat verder zulke middelen bij de hand moeten
genomen worden, die de omflandigheden mogten ver
-eifchn.
Is de opgegeven tijd voorbij , en de nodige hoeveelheid fterke Zeep -oplosfing gebruikt , zo is liet voor
wat mogelijk was; en zo door deze-namflegchid,
behandeling liet vergif niet door den mond uitgebraakt
is , zal men zig te vergeefs vleien, op eene andere wij.
ze door braken in form van poeder hetzelve te ontlastery; ook is deze behandeling niet alleen met betrekking
tot Rottenkruid heilzaam , maar ook voor alle zoorten
van fchadelijke zaken, die eene rasfche hulp vorderen.
Ter verdere verf'toring van het Rottenkruid prijst
HAHNEMMAN , en wel vooral aan die genen , welke in
Steden wonen , het met Zwavelleverlugt verzadigde water aan ; en om dit \vater zo ras mogelijk bij de hand
te hebben, wordt de bereiding dus opgegeven, § 223.
Men neemt eene glazen flesch met 2 ponden zuiver
lauw Water, tot aan den hals gevuld; gepulverifeerde
Kalklever (*) 4 dragm.; gezuiverden Wijnfteen (Cresnor Tartan) 5 dragm. ; fluit de flesch met een goede
kurk, en fchudt dit mengfel ro minuten lang; men laat
het grove poeder zinken , en giet de bereide Hinkende
melkkleurige vogtigheid van zijn zetfel af , in Bene andere flesch, waarin gedaan zijn 3 of 4 theekopjes Melkroom , of 3 Of 4 lood Senegal , of een lood Tragacantgom (gepulverifeerd); men fluit de flesch, fchudt het
mengfel eenige minuten , tot het is opgelost; men geeft
den Zieken hiervan te drinken, zo echter, dat de flesch
telkens goed gefloten worde.
Van dit water geeft IIAJINEMAN het volgende getuigenis, § 226. IIet met Zwavelleverlugt verzadigd, met
I\Ielkroom (of Olie met verfche Eidoiren famen geroerd)
WAARNEMING.

(*) Kalkzwavellever bereidt men, hier toe dienende, door
eenige minuten gelijke delen Zwavel en ongebluschte of
verschgebluschte Kalk wit te laten gloeijen. (Des noods kan
neen Krijt nemen; doch deze bereiding is langer van duur.)
Dit gaat het fnelfle in een Smidsvuur : binnen 16 minuten is dus de lever, en na nog 15 minuten het water gereed;
eene gezwindheid, die in zulke gevallen de voorkeur verdient.
005
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roerd) aangemengd water is het grootlie en onvergelijkelijktle hulpmiddel, waardoor alle agtergeblevene Arfenikdelcn geheel onfchadelijk gemaakt, en, om zo te
foremen , vernietigd worden. Dit water met de te gebruikene dranken moeten zo lang gegeven worden, tot
dat men zeker is, dat 'er geen Gifdelen i eer overig zijn.
De nakuur , offchoon het Gif uit het lichaam is, behoort aangewend te moorden, en is in geen beter genees
te vinden, dan in het gebruik van frisch gemolken-midel
I$elk, b. v. Koemelk; doch het beste is van niet herkauwende Dieren, als Menfchen- , Ezelinne- of Paardenmelk :
ook moet de Patient , in de eerfte 14 dagen, geen ander voedLI gebruiken dan de gezegde melk; doch door
liet lang gebruik der melk volgen wel eens vetftoppiiigen, welke door het gebruik van Selzerwater, of ook
door een Clijiteer van melk met lauw water, moeten weggenomen worden.
Volgt 'er ítoelgang van wateragtige ftoffe, met onverduwde brokken van eene grauwe of zwarte kleur, met
neiging tot ítoelgang, zo doet men clijfteeren van melk,
neet flijm van Arabifche gom vermengd; doch wanneer
dit een gevolg is van verzwering der eerste wegen, is
het een voorbode des doods ; maar dan is 'er een fchrikkelijl.e flank bij, een onwillige afgang, en Bene dubbele derdendaaglche koorts.
Bij Chroni{chenLoop kan men XTelk, doch afgekookt,
laten gebruiken , Bronkuren , Plaizierreisjes , als he
de Patient kan verdagen, "'een Infufutn van Ligri. qunsf.,
enz. enz.
Na liet gebruik van de Melk , gedurende 14 dagen,
zonder verdere fymptomata, kan men beginnen niet foepen van ronder-, kalver- of hoendervleesch , na voor
Bene goede hoeveelheid melk gebruikt te heb--midags
ben; men neemt verder, als 'er geen koorts :neer is,
weder vaste fpijzen , bittere artzenijcn , en befluit de
kuur niet flerkere bewegingen, vrije logt , Pijrmontstvater,, enz.
Na dus kortelijk Dr. IIAHNEMAN's behandeling in
dergelijke gevallen opgegeven te hebben, komt het hier
te pas , nog een geval op te geven , 't welk mij in het
voorleden jaar is voorgekomen , en de nuttigheid der
Zeep-oplosfing klaar zal aantonen.
De Schipper N. N. liet mij verzoeken, fpoedig ten
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zijnen huize te komen. Ik vond Man, Vrouw en Kind
dodelijk benauwd ; en , na alles opgefpoord te hebben , kwam liet 'er op uit, dat zij veel Schapenmelk
hadden gebruikt: deze Schapen waren daags te voren
gewasfchen met een Inengfil van Rottenkruid en water,
om hen van hel Schurft te zuiveren. (Eerie manier, iin
onze Departementen onder de Boeren zeer in zwang.)
Men kon dus gene andere reden vinden, dan dat het
Rottenkruid zig vermengd had met de Schapenmelk.
Ik liet terílond een pond witte Zeep en vier ponden
water famen mengen; de Patienten, alle 5 a 6 minuten,
zo veel doenlijk was , een theekopje daarvan gebruiken, en nu en dan tusfchen beiden een kopje of 2 water en melk drinken , om het braken gemakkelijk te
maken. Dit mengfél was in 2 uuren gebruikt en uit
zij bevonden zig na dien tijd volmaakt-gebrakt,n
wel; zo dat ik geen reden vond, om vervolgens iets
meer te doen gebruiken , dan in dc cerfle dagen libte
melkkost, enz.

WAARNEEMINGEN OP EENIGE MINBEKENDE MOL LUSCAS. Door J. B. G. M. BORY DE ST.
VINCENT.

(Ontleend uit diens Voyage dans les quatre principales
Isles dans la lei .lf •icaine.)
1n Tenerife na Isle de France zeilende, zagen wij,
bij een Rillen morgenftond, langs de zijde van
het Schip heenen drijven dat Zeefchepzel , 't welk de Matroozen de Galei-visch noemen , door LINNJEUS zeer oneigen Holoturia phy/alis geheeten. Dit fchepzel heflaat
uit eene doorzigtbaare blaas , van eene verbaazende
grootte en eerie fraaije roozenkleur , na het purper
trekkende , met een kiel (als ik het zo mag noemen)
festonswijze gevormd, en boven op gevouwen als een
vrouwen-rok. Door dit gedeelte boven het water op
te heffen, dient het tot een zeil. Dene menigte van
voelers fteeken ter zijde uit, en dienen dit Zeefchepzel
om den prooi ten leevensonderhoud te grijpen en te verflinden, of oni als voor anker te liggen, en zich op
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dc oppervlakte des waters als vast te hegten. Dit Dier
wordt voor zeer vergiftig gehouden.
Het gelukte ons op deezen tijd niet, een enkele van
olie foort te vangen. Dan het magtig worden van eerre
andere ?hMollusca vergoedde deeze teleurflelling. De zeer
groote fijnheid van de grijpers deezes fchepzels is, bui
oorzaak van de gebrekkigheid der ken--teuwijrl,d
inisfe daaraan, alsmede van de onvolkomenheid der af
beeldingen, welke men 'er van gegeeven heeft. I,INN Us befclireef een gedeelte van eerre foort van het
zelfde geflacht onder de benaaming van Illedu/à porpites.
Over het algemeen is, bij ftil weer, de effe, en tot
eerre verbaazende diepte doorfchijnende , Zee niet on
telbaare Diertjes opgevuld , welke zigtbaar zijn voor
't oog der geenen , die zich gevend hebben om 'er na te
zoeken, doch die in 't eerst niet gemaklijk onderkend
worden , uit hoofde van de doorfchijnendheid der lichaamen. De meeste (lier Zeefchepzelen zijn fchaars aan
de Natuurkundigen bekend. Bosc heeft, op zijne Reis
van Bourdeaux na Nood-America een groot getal waargenomen , desgelijks door mij gezien.
Weinige dagen naa het vangen van evengemelde
Medu a porpites , vielen ons verfheide Molluseas , die
wij nieuwe mogten heeten, in handen. Derzelver lichaam is cijlindervormig, vrij vast, aan 't eerre einde dun, dooríchijnend en eenigzins geelagtig. Het gebede lichaam is vol kleine flippen, donkerder geel van
kleur ; de oppervlakte is voorts bedekt met ongelijke ver
dezelfde natuur als de rest des lichaams.-hevnd,a
Het éénig bewijs van leeven , 't welk deeze Zecí'chepzeis geeven, is eerre geringe opzwelling bij het aanmaken. De lengte is zeldzaam meer dan vijf duimen,;
de dikte één duim • en alles is, als 't ware , in een kooker of fcheede beflooten. In het uiterlijk voorkomen
gelijkt dit Diertje zeer veel op ntut.LER's Holoturia elegans. Het geeft gedtu rende den nagt zeer helder licht
van zich , waarom ik'cr den naam van Monophora nocJicuala aan gegeeven heb. Dit geflacht brengt zeker zeer
veel toe tot het lichtgeeven des Zeewaters.
Tusfchen de Linie en Isle de France deeden zich veele
tot nog toe onbefchreevene ?i olluscas op. Wij zagen
up die zelfde Breedte eene nieuwe Hyahca, die op het
water zwemt, op dezelfde wijze als een kapelletje in de
lugs:
,
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lugt vliegt : wij noemden dezelve I-halaa papilionacea.
-- Het zeldzaamste van alle Zeefelhepzelen , welke wij
hier aantroffen , was eene Jiollusca, van welke ik nimmer een ander voorwerp heb aangetroffen. Langen tijd
hadden wij dit Diertje waargenomen , eer wij ontdek
dat liet omgecven was met een belaeedzel, zo-ten,
doorzigtbaar als het helderst glas. Onbewust van dit
overtrekzel , hadden wij het in 't behandelen gebroken.
Wij beklaagden ons hierover te meer, dewijl deeze 1llollusca ee e nieuwe foort uitmaakt in het 1'choone
geflacht der Carinaria, 't welig , tot heden toe , ilegts
uit ééne foort_ bedaan heeft : ik gaf 'er dell naam aan
van Carinaria ,fragilis.

MANIER , OM DE BEVRUCHTING VAN ZOMMIGE
BOOMGEWASSEN, DOOa MIDDEL VAN EENE INENTING DOOP LEIDERS ,
rei' par
aproclie) TE BEVORDEREN.
((

M

vindt in de Reis van den Heer

BORIJ

, door

Africa, Gene waarneeming van gewigt, betrekke-

lijk tot de Nootmuscaatboomen , die uien thans met
groot voordeel plant, op liet Fransch Oostindisch Eiland
Reunion; welke uitvinding men veríchtildigd is aan de
zorgen en ijver van den (leer HUBEIRT , een beroemd
Landbouwer in deeze Colonie.
De 1Ylyrifllca 0geinalis, of Nootmuscaatboom , door
LINN!US gering {khiht onder de Veeimannige eenwijvige Gewasfen (Polyandrie Monomynia) en dus befchouwd als een tweeflagtige Boom , wierd bevonden
te behooren onder de Tweehuizige (Dioecia). Om denzelven vruchten te doen draagen , bleek liet , dat men (ie
mannelijke boomen bij de vrouwelijke moest plaatzen ;
eerie zwaarigheid, die den bouw van dien boom in het
g root geweldig bezwaarde. Buitendien was 'er nog
eerie zwaarigheid te overwinnen , te weeten , liet groot
verlies van grond , in eene Muscaatnooteboom - plantagie , veroorzaakt door de mannelijke boomen , die , behalven de bevruchting der vrouwelijke bloemen , van
geenerlei nut zijn. De Ileer III'BERT nam deeze zwaarigheid weg , door vrouwelijke Noot miscaatboomen op
de mannelijke in te enten ,'t geen hij volbragt door middel
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del van leiders, waardoor hij de onnutte mannelijke
boomen in vruchtbaars vrouwelijke veranderde : zijnde
hij , door overtui e,:cle proeven , verzekerd, dat men ,
door maar één maiine ijken tak aan ieder boom te 1aaten, van de bevruchting zekerder was, dan op de ge
wijze ; dewijl dus de beide Sexen te zamen-wonc

bloeiden.

LEEVENSBERIGT VAN DR. SITS.

`Uit liet .Etagelsch.)

m wijze reden is den Mensch een trek ingefchaa^
pen , welke hem aandrijft oin bekend te worden
net de Leevens efchiedenis van uitt}eekende Gharaéters.
De Lcevensbefchrijvingen van Staatslieden en Krijgshelden
zijn voor ons bijzonder belangrijk, dewijl van hun ibmtijds het lot van Volken en Steaten afhangt; terwijl de
zagte loop der bedrijven van andere menfchen fegts
eens geringe maats van belangneetuing verwekt, uitgenomen in een bijzonderen kring , die liet genoegen gefmaakt hebben van der zodanigen belangrijkheid te kennen, of in h unne vriendschap te deden. 'Er zijn. nogthans , ope;ahaare Stichtingen, die tot een bijzonderen
roem ƒtrekken van de Lauden , waarin zij plaats grijpen; -- geen Stichtingen van Vorften, maar van bij
Persbonen , en veeliter duur afhangt van deezer-Ponder
poogingen tot inílandhouding. Wanneer zodanige Stichtingen In cweeven worden in de Leevdnsberigten van
zult, een Perfoon , zijn dezelve bekwaam om de leevendigIie deelneeming te verwekken. Tot ifaavina vent
ccze laatftc aanmerking , kan het 1.eevensberigt van
Dr. sins , 't heen wij hier onzen Leezeren aanbieden ,
dienen.
Dr. sins werd in 't jaar 1741 gebooren, in het Landfchap Down , in het Noorden van Ierland. Zijn Vader
was 'er Leeraar onder de Disfenters. Gelijk de zodanigen , die eens beítemmin; hebben , om vervolgens, in
hun lesven, niet bijzonderen glans ttit te fchitteren, niet
zelden, in hunnen vroegen leeftijd , op de maagere Schoolen , reeds blijk geeven van 't geen men van hun in rij -
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per jaaren te wagten heeft, zo was liet met den jongers
gelegen.
Groote vorderingen in de taalen en voorbereidende
geleerdheid gemaakt hebbende, werd de Heer smis na
Edinburg gezonden , waar hij , geduurende vier jaaren ,
zich met veel ernsts op de Geneeskunde toelag. Hij
!tondt daar bekend als bij uitftek vlijtig. Door het aflerven van nabeftaanden, hadt hij eenig geld te zijner
befchikking. In Vrede van te Edinburg zich tot Doctor
te laaten bevorderen , gelijk hij , met grooten lof voor
zich zelven, zou hebben kunnen doen , bctioot hij, de
Hoogefchool te Leijden te bezoeken, en op dezelve de
Lesfen van de toen in de Geneeskunde beroemde I Ioogleeraaren te hooren. Hier voltrok hij zijne opleiding
tot Arts , en werd tot Door bevorderd.
Met den jaare 1765 zette hij zich te Dungannon , in
het Noorden van Ierland, neder, nabij welke Stad zijn
Vader zijne flandplaats hadt. Flier Helde hij zijne opgedaane kundigheden , in het vak der Geneeskunde,
te werk, en maakte zulk cenen opgang, dat hij welhaast
in die Landf}reeke de geheele pracfijk aan zich trok.
Schoon hij íteeds in zijne praélijk zo veel te doen
hadt, dat zes Artfen naderhand onder elkander zulks
gaarne deelden, was, naa zijns Vaders overlijden , zijne
zugt tot uitbreiding zijner kundigheden zo groot, dat
hij Ierland verliet, en na Londen ging, met oogmerk oni
de Lesfen, te dier Stede gegeeven, te hooren. Vreezende dat hij te bekrompene begrippen , ten opzigte
van de Geneeskunde, dusverre mogt hebben opgedaan,
trok hij verder na Parijs, en deedt eene reis op 't Vasteland, om den kring zijner Geneeskundige Weetenfchap wijder en wijder uit te breiden.
Londen is het eigenlijk tooneel in Engeland, om groote talenten en bekwaamheden ten toon te fpreiden; maar
Dr. sinzs ''iadt 'er geen vrienden of bekenden, die hem
dienst konden doen ; en , fchoon in Ierland zo zeer gezogt
en bewonderd , was hij te Londen 1legts bekend aan eenige weinigen zijner Mededotoren. En, 't zij met oog
om zich bekend te maaken , of haai ende, om, bij-merk
zijne wederkomst in Engeland, zich te Londen neder te
zetten , gaf hij, ten ware 1778 , een Werk uit over de
Koortzen , 't welk hem onmiddelijk als een oordeel
Arts deedt kennen. Dit zijn Werk-kundigerva
geSIMS
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genoot naderhand de eer van in 't Fransch en floogduitsc i
vertaald te worden.
Binnen Londen hadden, ten dien tijde , eenige gezette
Vergaderingen van Genceshecren plaats ; doch deeze
waren zo [legt ingericht, en werden zo gebrekkig gaande gehouden , dat zij , door oneenigheid der Leden,
vervielen.
Thans deedt 'er zich eene gunilige gelegenheid op,
om eerie Stichting te doen gebooren worden, der Hoofdfled van liet Brioche Rijk waardig , en welke een beflendigen bloei beloofde. Maar deeze taak vorderde de
onderneeming van eenen in de kragt zijns leevens, met
de bedaardheid en invloed van hoogere jaaren, alsmede
liet verzamelen van de verflrooide Leden der voorige
verbrokene inrichtingen in Londen ; deeze moesten tot
één gebragt, en aan dezelve de lieilzaam{le en behendig
fle wetten gegeevcn worden ; — dit vorderde, niet één
woord, een Man, bekleed niet die bekwaamheden en
dat vermogen, 't geen Dr. stars bezat. Hij was het,
die, in Glen jeare 1773, uit deeze wrakken van Genees
Geneeskundige Societeit van-kundigeSoct,
Londen fchiep en inrichtte, voor welke hij eerie Redenvoering deedt, die met zeer groote toejuiching aangehoord , en , op ernflig verzoek der Leden , gedrukt
werd. Het aantal dier Leden klom welhaast tot meer
dan negentig, allen in de Geneeskunde beroemde Manmen. Het oogmerk deezer Societeit f1rekt enkel ter mededeeling en verfpreiding van Geneeskundige Weetenfchap. Het was de eerste Societeit in Londen, waarin
Eerbelonningen werden aangeboden voor de beste St ukken , daaraan medegedeeld; en de inged ende Schriften
der Leden werden van tijd tot tijd uitgegceven.
Uitdeelingen van Geneesmiddelen , en liet voor niet
bedienen der Armen in Londen • waren reeds , in de
voorgaande Leuwe, den ooriprong verfchnldigd aan het
Kon nglijk Collegie van Gencesheeren. Dan de Burgerij van Londen , niet niet genoegen ziende, dat de Genecshecren , behalvcn dat zij hunnen tijd om n het bezoeken der
Zieken beileedden, zelve de kosten der Geneesmiddelen
betaalden, naakte, uit eigen beurs, inrichtingen van
denzelfden aart als die van het Koninglijk Coilegie. De
oudite Stichting van dien aarr was , naast'enkclijk, de
algemeene Uitdcelplaats (Dispenfary) in 4/dergate Street,
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onderileund door vrijwillige giften en jaarlijl:fche toela
ontbrak deezer liefderijke Stichting , in deli-gen.Ht
jaare 1774 , aan eet Geneesheer. Dr. siais werd niet
eenpaarige Hemmen, daartoe verkoozeri : dit opende hem
een ruim veld, om zijne uititeckende bedreevenheid in
de Geneeskunde ten toon te fpreiden.
Het gerugt deezer Inrichting verwekte , door de wijze, op welke dezelve werkte, een algemeen verlangen
om dergelijke daar te flellen , waardoor men zo veel
goeds kan doen met eene geringe uitgave. benige groote en edelmoedige Nlenichenvrienden hadden des alleen een vooríiel te doen , en. de oprichting werd ras
algemeen: en mogen wij Dr. smis tellen onder de eerde
Voortellers en Stichters van de Westinin/ler genera!
Dispenfary, van de Surrey Dispenfary, van de 11'iiddlelex
Dispenfary, alsmede die voor de Inenting is opgericht.
Stichtingen , die veele andere van gelijken aart tot
aanmoedigende voorbeelden geftrekt hebben.
Dr. smis was ook werkzaam in het vormen van het
Margate Ziekenhuis, alsmede een allerijverigst vooraan
der en bevorderaar van de Societeit , bekend onder deft
naam van de Humane Society , gegrond door de Menfchenvrienden Dr. IHAwns en Dr. LETTSOM.
De onvermoeide Dr. slafis hadt ten dien tijde het:
groote plan gevormd om Dispen/aries door de geheele
Stad aan te leggen , alsmede een Centraal Hospitaal. Onderfcheide Hoogleeraars moesten 'er verkoozen worden,
die in alle de takken van Geneeskunde onderwijs ga
Ven ; en misfchien koesterde hij de wijdíhrekkende hoope, dat de wijsheid der `Vetgeevinge dit zou bevestigen,
en een Genees- en Heelkundig Collegie daaritellen, 't
welk Diplomas in Genees- en Heelkunde verleende; dcvijl Londen de beste gelegenheid oplevert om lijken tee
ontleeding te krijgen , en den loop van onderfcheide
Ziekten na te gaan.
Plans, ter bereiking van dit vijdí'crekkend oogmerk,
werden uitgegeeven , en Infchrijvingen geopend; wann eer Dr. simts vernam, dat het oogmerk der Leden te
Londen geen ander was, dan om die Inrichting te ontbinden, van welke hij gezegd mogt worden de Vader te
weezen. Door het misfen van zijne tegenwoordigheid,
was oneensgezindheid bij de Leden ingeiloopen, en de
bijeenkomsten beflonden uit niets anders dan twisten en
fchelden: liet was zelfs niet zonder leevensgevaar, dat
MENG. 1805. NO. 13.
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hij zich aankantte tegen de woelende en lnidfchreettwel.de partij , die ter ontbinding beflooten hadt, en dezelve wilde doorzetten. Dc Societeit was , in het verloop
van dertien jaaren , tot achttien Leden verminderd. In
't einde won dc rede veld, dc goede orde werd herbooren , en Dr. slits tot Voorzitter benoemd.
In deezer voege mag hij gezegd worden de Genees
te Lozde;i herfcilaapen te hebben. Het-kundigeSoct
verder gelukkig hangen was geevenredigd aan zijne poogingen. --- Dr. LETTSOM, wiens onderfcheide groote
en verdienstvolle werkzaamheden, hij deeze en andere
gelegenheden betoond, eene danlcbaare Naahomelingfchap,
door geen nijd van het fchatten der waare verdienfle verwij aerd, beter zal erkennen , kwam Dr. slags te hnlpe,
en , bij eene gifte zo groot als edelmoedig , dcedt hij
der Societeit ten gefchenke een vrij Huis in Bolt-Court,
't geen hij kogt en voor altoos ten gebruike gaf.
Door de poog ingen deczer twee Voorlianderen van
\Veetenfchap en Vrienden van liet 1\Iensclidom , kwam
'er welhaast een groote toevloed van nieuwe Leden; en
in 't volgend jaar zag het eerile Stuk van de Londen he
Geoecs7imdi e Societeit het licht. — In dit Deel vindt
ntca van Dr. srnls twee belangrijke Verhandelingen: de
eene prijst cone nieuwe behandeling ran tegen de Doofheid , ontflaande uit verhinderingen in de buis van Eufiacbius ; de andere prijst een voldoend middel aan , ter geneezing van de Scharlakenkoorts; naamlijk het Vitrioolzuur : deeze ziekte fleepte'er duizenden 's jaarlijks weg,
en was tot hiertoe niet gelukkig behandeld , door mangel van de inagtneeming dier allerbelangrijkíle ontdekking , en door dc hardnekkige vooroordcelen der Genecsheeren, o m in die kwaal Nina en Wijn toe te dienen. — I let tweede Deel kwant ten jaare 1789 uit. Ix
't zelve was van Dr. sins hand eeoe vertaaling van een
Grieksch Ilandlckri t, over liet in- en uitwendig gebruik
van Olie, ter geneezing van de \Vatervrees; alsmede
over de geneezii'g der Geelzugt, door ecnc nieuwe wij
waarin crtcn ; clkookt waren.-zevanbdiwtr,
----- In liet derde Deel, ten ja;:re 179a uitgegeeven, was
van Dr. sis een (luk over Bene nieuwe wijze van de
Par, ?rente /is, noamlijk aan den Navel. — In liet vierde
3)eel, 't geen in den jaare 1795 het licht aanfchouwde ,
js van hem een bean rick flak over het inwendig gebruik
van liet Sai 2eterzuure Zilver, in Vallende Ziekten.
,
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In liet vi fèie Deel ontmoeten wij van hem een zeer ver
cie onderfcheide lborten van Krani:zin--nuftig1hover
ni -heil ; alsmede een ge nadere aanmerkingen over de
Scharlakeniworts; en, eindelijk , een ftuk , behelzende
verfcheide Geneeskundige wenken en vraagen.
Alles fcl;een thans zamen te loopen om deeze Inrichting der Engelfelie Natie waardig te maalyen : Een ge
noegzaam aantal van Leden; overvloed van nuttige ingeleverde Stukken ; cane groote en flandhoudcnde eens
een Voorzitter, geheel tot dien post ge--gezindh;
vormd ; een fraai Huis , en Bene redelijk goede Boekerij, meest uit hedendaagfche Werken beftaande; dan
verre was die Boekverzameling van alles te behelzen,
wat tot de Geneeskunde behoorde. — Bekend was het,
dat Dr. sins, door den arbeid van verfcheide jaaren , eene
Verzameling bezat van meer dan zesduizend Boekdeeleii
over de Geneeskunde , hehalven ontelbaare losfe Ver
om een onfterflijken naam aan deeze-handelig;,
Societeit te geeven , Icheen 'er zulk een Boekenfchat aars
te ontbrcelcen. .Men deedt , diensvolgens , door Dr.
LET SOM en de andere medebefluurders der Societeit,
een voorflel aan Dr. smis, om doezen onwaardeerbaaren fchat te verkrijgen: en , tot 's Doctors eere , deedt
hij af(land van zijne , met zo veel moeite en kosten verzanmelde, Boekerij, voor eenen prijs, die de helft niet
kon naalen van 't geen dezelve gekost hadt. Een Boe
daarvan is gedrukt voor de Leden, en maakt-kenlijst
een dik octavo Boekdeel uit.
Uit Bene bijzondere hoogagting voor zommige Leden,
deedt Dr. suns voor zich zelven fchilderen en voor het
algemeen in plaat brengen de Pourtraiten van tweeën
Leden. Het ware te wenfchen geweest , dat-twingder
die van veere andere Leden tcffens waren gefchilderc€
en in plaat gebrast: zodanig eerie keuze is een kiesah
en teder {tuk. Maar zulks zou de kosten der Plaates.
zo zeer verhoog d hebben , dat het oogmerk der Uitgeeveren niet bereikt werd`; de Hecrcn MEDLEIJ, de Schil
BtznwtnTF , de Graveerdar, eeniger--der,nH
maate daarvoor beloond zijnde. De Titel is: The puincipal bill/tutors of the Bolt-Court Medical Society, Regt4
maatigheid zou iemand veelligt doen vraaggin , of de Per
foonen van Dr. THO NTON, die flegts een nieuw Lid
was, en ook Dr. JENNER, eigenlijk geen plaats hadden
moeten ruimen voor oudere Leden? -- Ter gelegenheid
vaR
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van de uitgave dier Beeldtenisfcn verloor Dr. sins iets
van dat gemeenzaame, hem voortijds zo eigen; doch
zijne oogmerken waren goed, en wij mogen niet genoegen vermelden , dat 'er geen openbaar misnoegen uit outftaan is.
In het jaar 1788 werd hij tot Voorzitter gekoozen in
de Philanthropifche Societeit, van welke hij onder de eerte oprichters geteld werd : dit Voorzitterfchap ftondt
hij vervolgens af aan den Hertog VAN LEEDS , die tot
dien tijd toe hun eerl'e Vice-prefident geweest was. De
moeilijkheden, waarmede hij in dit geval te worftelen hadt,
waren groot , en herkomilig van den eerhen Thei'aurier,
Mr. JOUNG , die tusfchen de twee- en drieduizend Ponden St. der kasfe ontfcal , daarbij belediging bij belediging voegende, in de dagpapieren en anderzins alle zij
vrienden , en bovenal Dr. slats, mishande--nevorig
lende. Deeze, tot Voorzitter verkoozen , bezorgde
van de Corporatie van Londen een inkomen, dat tien
Ponden St. waardig gefchat wordt, en in de-duizen
daad onfchatbaar is voor deeze liefderijke Stichting.
Weinige Stichtingen , tot menschlievende oogmerker!.
ílrekkende, worden, zo verre ik weet, in Londen aan
ffen, of zij mogen roemen op Dr. smis, als Op--getro
richter of Deelgenoot. In (lede van de voordeelen zijns
beroeps in de kostbaarheid eener welvoorziene tafel te
belleeden, zoekt hij altoos voorwerpen van bijzondere
of openlijke weldaadigheid op : niet dat hij ten deezen
opzigte de rol van een Gierigaart fpeelt: want hij onthaalt menigmaal zijne vrienden op eene ruime en gast
wijze : maar 'er is niets buitengemeens , niets-vrije
prachtigs; en, fchoon in de Stad blijvende, is het onthaal zijner vrienden, niet het overdaadige, zijn beftendig poogen. Hij bezit, in de daad , de zeidzaanle kunst,
om de rechte fcheidlinie te trekken in alle om(tandigheden des leevens.
Schoon bedreeven in den geheelen kring der menschlijke weetenfchappen, maakt hij geenc vertonning altoos
van geleerdheid. Meer dan iemand tot heil des Menschdoms gearbeid hebbende , is hij daarop niet trotsch.
Een opregt geloover in den Al?nagtigen, is hij zeer godsdienflig, fchoon hij tot geen herkgenootfchap behoore.
In zijne daaden en in zijn geloof is hij een waar Christen.
Ten opzigte van de Grooten ípeelt hij nooit den vleijer.
De Armen befchouwt hij als zijne Medemenfcllen. In
liet
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liet Staatkundige omhelst hij de begrippen, die tot algemeen welzijn Vrekken, zonder aan eene Partij verkleefd te. zijn.
De post van Voorzitter in de Geneeskundige Societeit te Londen duurt één jaar en is verkieslijk. Dr. si is
heeft nu die eere negentien jaaren genooten. Niemand
heeft ooit, in dit vak, zich met meer waardigheids ,
en tevens met grooter minzaamheid, gedraagen. Geagt
en bemind, boezemt hij heeds aandagt in. Zijn gedrag
is tevens kloek en beleefd. Wanneer hij van het Voor
zijn gevoelen openbaart , heerscht 'er-zitersgfol
de dieptte flute; in zijne voordragt fchijnen bondigheid
en welfpreekenheid te wedijveren voor de luisterende
aandagt. Gelijk de Romeinen hunne Oudflen Patriciers
noemden, van den naam van Vader afgeleid, zo vertoont
Dr. smis zich fteeds in dat eerwaardig en beminnelijk
character; fleeds neemt hij ter harte, Reeds ijvert hij
voor het welvaaren der Bolt-Court Medical Society.
De Oudheidkundige Societeit in Londen, alsmede de Ko
Ierfche Academie, roemt op hem als Medelid.-nigljke
Hij is Lid van Eer bij verfcheide geleerde Genootfchappen op het Vasteland van Europa en in America.
Grootmoedig goed, en waarlijk wijs, is hij den opgang, dien hij in zijn leeven gemaakt heeft, geheel aan
zichzelven verfchuldigd. Wanneer eens het gordijn
voor het tooneel zijner werkzaamheden zal vallen; wanneer duizenden, die zijne kunst behouden heeft, op een
droevig deelneemenden toon zeggen: „ Dr. sis is niet
„ meer!" — wanneer een andere Leevensbcfchrijver
zal opf'aan; en in 't breede zijne loflijke en deugdzaamc daaden vermelden: dan zal de Hemel zijne opregte
ziel zegenen, en een dankbaar Land uitroepen: „ Dr.
„ sluis heeft, door eigen bijzondere waarde, nooit
„ dorrende laurieren zich op 't hoofd gezet! " en de
Naam van suns zal vooraan Itaan op de lijst der groote Geneesheeren, en op dien van HOWARD volgen op de
nolle der waardigften onder de Menfchenkinderen.
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BIJZONDERHEDEN VN DE DIELA, OF KERMIS, OI?
DE OEVERS VAN DE GA.FGES.

(Ontleend uit de 4[iatic R„feazrc,'.s.)

D

e Capitein THOMAS HARDWICKE , die, in het opgemelde Eigel/ /ie Werk , een Reisverhaal geeft
van zijnen tocht
Si; inaga,r , deelt ons , wegens de
life/a, aan de oevers van de Ganges, de volgende bij
mede.
-zonderh
Aan de oevers der gemelde Riviera vervoegt zich,
's jaarlijks, een verbaazend aantal menfchen, ten einde
zldaar hunne Wasfchingen te volbrengen. Een 11fe/a
(zo veel als bij ons con Kermis) is 'er het gevolg van.
's Jaarlijks komen eerie menigte van Hindus aán 'die ge
Rivier, en verblijven 'er eenige dagen. De tijd-i7elgd
dier Godsdienflige Banding is, wanneer de Zon in het
Teken van den Ram treedt; 't welk, volgens de berekening der Hindus, van een vast pttnt begonnen, thans
omtrent twintig dagen laater komt , dan de Lente
Dit viel, toen ik mij daar bevond , op den-ingtev.
achtílen vals Grasmaand voor.
Dan , om de twaalf jaares, wanneer t»itér in T iBerman is , op den tijd dat de Zon in het Teken van den
Rase treedt , is de volkszamenvloed allergrootst. Ik
trof juist zodanig een tijdperk; en de menigte menfchen,
an den oever van de Ganges toen verzameld, mag ,
mijns oordeels, bij eerie maatige begrooting, op twee
en een halve millioen zielen geiteld worden. (*)
Floe-

na

()Die berekening moe verbeazend en vergroot fchiinen
liet is daarom noodig , Benig bezigt te geeven van den grond ,
op welken dezelve rust. Kleine geldfommen worden betaald
door allen, op de onderfcheidene badpinatzen; en deInzamelaars op elk derzelven rekening doende aan de Me1unts, die
de Politie heïtuuren, zijn verpligt een naauwkeurig register te
houden, zo veel als eerie plaats , zo vol gewoels , toelaat. Van
den voornean:fle;n deezer Arnptenearen is deeze berekening onticend. Hij , van Wien ik dezelve ontvangen heb, hadt toegang tot deeze Staatslijsten ; en het getal , hier boven uit
eer langer dan hooger dan het-gedrul;t,iswafchjnk
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Hoewel de volbrenging van Benen Godsdienstpligt het
hoofdoogmerk zijn moge, bedienen zich voelen van deeze gelegenheid tot liet verrigten van zaaken en het drijven van Benen wijdu.itcflreI:ten handel. In deeze zamenvloeijing van Naties is het voor een weetgierig waar
Bene itoffe van geen gering vermaak , de klec--nemr
ding, de gelaatstrekken ,: de zeden enz. te befchouwen,
welke de onderfcheidene charadertekenen opleveren,
der Inwoonderen van Cabal, Cash;nir, Lahore, Butaan,
Sirinagur , Curmou , en de vlakten van ilindojian. Uit
eenige deezer op een zeer grooten afftand gelegene plaatzen neemen geheelc Gezinnen , Mannen , Vrouwen en
Kinderen , de reis aan. Eenigen doen dezelve te voet ,
anderen te paard, en voelen , inzonderheid dc Vrouwen
en de Kinderen, in lange zwaare karren , met latwerk
en fchuius afloopende bedekzels, om tegen zonnefchijn
en regen bedekt te weezen: deeze zelfde rijdtuigen dienen hun, geduurende de 117ela, tot huisvesting.
Onder de Inboorelingen van Landen , op zo groot
eenen afstand verwijderd van alle gemeenfchap niet 131mken, was liet eigenaartig te wagten, dat liet gelaat,
de kleeding en de verdere toeftel der Heeren , die
zich thans te Hurdwar bevonden, voorwerpen waren
van de algemeene nieuwsgierigheid. Dan deeze ging alle mijne voorheen deswegen gemaakte denkbeelden te boven. Zo dikwijls wij in onze draagítoelen door de
menigte heen gingen , volgden ons, in grooten getalc
Mannen en Vrouwen , allen even zeer 'er op gefteld om
ons te zien. Zij deeden door alle tekens en gebaaren
hunne verwondering blijken. De oude Vrouwen inzonderheid begroetten ons met den dieplten eerbied : vicele
toonden 'er zeer op geleld te zijn om eenig gedeelte onzer kleeding aan te ranken. Dit aan dezelve toegeftaan
zijnde, keerden zij terug met eerie groete en zigtbaare
blijken van voldoening.
Tusfchen ondericheidlene Seclen van de h Indus , te
deezer feestlijke gelegenheid zamengekom n, rees wel
voorrang; en , even als andere-hastgefcliovrdn
Seen , werden zij door Godsvrugt of Bijgeloof niet
wederhouden , om zich op liet zwaard, ter gefchilbeflisfing, te beroepen , en den heilig gekeurden grond met
bloed te bezoedelen. Zo ziet men , dat de zugt na eppermagt en voorrang- , zelfs onder Bedevaartgangers , de
overhand heeft op Godsdienstig Eerbetoon!
Pp4
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e benedentic deden van de Goudkust worden bewoond
door de Quojans, onderworpen aan het veel magtiger Volk, de Fosgians. Deeze beide Volken erkennen de
Opperneerfchappij des Keizers van IVJonou. Dit Koningrijk is tot nog toe weinig bekend; men zou het kun
houden voor een gedeelte des zeer wijduitgefi:rekten-ne
Rijks van Illolornugi. Het flelzel van Geestlijke Overheerfching, 't welk plaats grijpt in de verfchillende Staaten van dat Rijk , heeft , hoe zeer dezelve veelerwegein
den fehepter z%vaaije , geen gelijk in de Gefchiedenisfe.
Twee Inflellingen grijpen 'er plaats in dit Rijk, die,
wat derzelver Verborgenheden betreft , zeer veel gelijk
hebben niet onze T7rijmetzelaars Logies. -vormigheds
De Koning is het zigtbaar Opperhoofd van de Broederfchap, die den naam voert van BELLI: dezelve Raat
onder de befcherming van een ontzaglijk en geheimzin
welks gedaante verandert naar de willekeur-OnigWez,
,dles Opperpriesters. De zamenkomf en deezer Broederen hebben flegts om de twintig dagen plaats. Men
heeft , ten dien einde, eene ruimte van acht of negen
wijlen in den omtrek afgezonderd in een Bosch van
Palmboomen, waar hutten opgeffaagen , en perken , -bij
wijze van beplanting, gemaakt zijn. Daar is het, dat
jongelingen , onder het beheer van Oudelieden , hunne
Lecrmeesters, dcn tijd van hun Leerlingfchap, welke
viif jaarcn duurt , doorbrengen. Zij leeren aldaar worƒleien, visfchen, planten, jaagen, danfen, en de lofzangen ter ecre Van nELLI zingen. Het is hun ftrikt
verboden, eenige kicederen hoegenaamd te draaggin , en
buiten den omtrek, hun voorgefchreeven, te gaan, of
wet iemand, dan niet een ingewijden Broeder , ftaande
dien tijd, te verkeeren. Men geeft geene verfchooning
altoos, wegeis inbreuken, op diebepaalingen gemaakt.
Het that aan de Vrouwen niet vrij, dit geheiligd Bosch
te naderen. Zij zouden, in zulk een geval , overgeleverd
worden aan BELLI, die hun onder de ijslijkfte foltering;cn zou doen omkomen, Deeze Jongelingen ontvangen,
ten teken van Wedergeboorte , een nieuwen naam , op
^leuu tijd. der Jnwijdinge ; en neen fielt op hun, met een
heet
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heet ijzer , het Teken van BELLI , ' t welk van het oor tot
de fchouder gaat: liet gelijkt op Bene wonde , door krabben met de nagelen gemaakt. Den tijd van Leerling
zijnde , geeven de Onderwijzers de-fchapverltkn
Kinderen aan de Ouders weder, en zij worden toegelaaten deel te neemen in de openbaare zaaken.
Eene tweede Instelling gelijkt zeer op dc evengemelde. Zij befl:aat alleen uit Vrouwen , zamenkomende
in een afgeflooten perk, welks toegang den Mannen ontzegd is. IIuwbaare Do ;rers worden daar heen gebragt ,
in den nagt , door bedaagde Vrouwen , aan welker
zorg en opzigt zij zijn toevertrouwd. Naa de Inwijding
worden zij gebaad , het hair afgefheeden , en , zo ras zij
de proeve der opfluiting ondergaan hebben, gaan zij geheel naakt. Haare lichaamen worden gewend aan het
doorf{ aan van allerlei vermoeienisfen. Men boezemt hatren geest geene zagte indrukken in. Dit maakt die
verblijfplaats zeer fomber en f}11; zij leeren de Godsdienstgewoonten des lands , of liever de daar heerfchende bijgeloo-vigheden.
Wanneer zij na haare ouderlijke huizen zullen terug
zij te gemoet gegaan door Oudevrou--kern,wod
wen en andere ingewijde Dogïers , die zich geheel
naakt tot haar vervoegen, haare Inwijding vereeren met
zang en dans in den nagt, tot het aanbreeken van den
dag. Mannen , wien de nieuwsgierigheid mogt bekruipen om getuigen te weezen van die plegtigheid , zou
bij de ontdekking, niet den dood geftraft worden,,-den,
of verpligt zijn , een Slaaf, in hunne plaats, ter dood
te leveren.
-orafev
Het Genootfchap van BELLI maakt een diepen indruk
op aller geest , en oefent in den Staat een verbaazenden
invloed. In elke Landsafdeeling is 'er een Opperhoofd
dier Orde, gevolmagtigd om de bevelen van BELLI bekend te maaken.
De Broederfchap oordeelt over moord , toverkunst en
overfpel , en doemt de schuldig bevondenen ter doodfiraffe. Zij worden in een ontzettend digt Bosch gevoerd,
waaruit zij nooit wederkeeren. Men is van denkbeeld,
dat de Leden des Genootfchaps van BELLI de magt des
Duivels hebben, en dat zij allen kwaad, 't welk hun behaagt, kunnen doen, zonder vreeze dat hun deswegen
iets zal overkomen. Zij worden ook nimmer, wegens
Bene hunner verrigtingen , ondervraagd.
Pp 5
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TAFEREEL VAN DEN TEGENWOORDIGEN STAAT DER MAATSCHAPPIJE EN ZEDEN VAN HET HEDENDAAGSCHE ROME.
Door C. A. BÖTTIGER.

verre deeze Stad de Europifehe Hoofdfleden van den
Z eerften
rang, ten aanzien van historifche belangrijkheid,
is

overtreft, zoo verre zij beneden dezelve, net opzigt tot
het belang, 't welk door de werkzaamheid en de genietingen
des gezelligen leevens in dezelve wordt verwekt. Hierom
duldt Rome geene vergelijking met Londen en Parijs,-tren
zelfs niet met Petersburg, IYeenen of Berlijn, alwaar of een
bloeiende Koophandel alle de voortbrengzels en fchatten van
alle waereldoorden zamenvoert , of de majeffeit van den
throon : door een luisterrijk Flof en een rijken Adel wordt
verhoogd; alwaar allerlei talenten voorwaarts fireeven na
he aantrekkend doel van eere en geluk; alwaar, door den
prijswaardigen naijver des vernufts, de kunflen en weetenfehappen ;bloeien, terwijl nijverheid en weelde, onder den
fcepter der fteeds afwisfelende Mode, den kring der menfchelijke genietingen door duizenden nieuwe uitvindingen
uitbreiden ; alwaar de edeli é gedaanten der menfchelijkheid
zich ontwikkelen naast de walgelijktle beelden der diepfle
natuurlijke en zedelijke verdorvenheid. Te midden van zulk
eene rijke verfcheidenheid vertoonen zich telkens aan den
waarneemer nieuwe tooneelen ; en de zedelijke teekenaar
ontmoet aldaar rijke bouwfloffen voor eene belangrijke fchilderij.
Wat ontmoeten wij van deezen aart, wanneer wij het oog
(laan op deeze oude meesteresfe der waereld, op haare zeven
heuvelen ten throon gezeten ? Geen bloeiende koophandel,
geen geest van nutte nijverheid, bezielt de kwijnende leden
van dit onlustIg lichaam , in de flaapzucht van algemeene gevoelloosheid gedompeld. Rome's firaaten krielen van itraatflij.
pers, bedelaars en priesters, en haare markten van havelooze
uitventers, rondsomme verkondigt de verfchrikkelijke woestheid van een vrugtbaar, maar verwaarloosd land, de diepe
fluimering der nijverheid te Rome. Haare havens, van Galeiflaaven meer dan van Kooplieden bewoond, worden flegts van
de weinige fchepen bezogt, aan uitlandfche Natien behoorende, die de bewoonérs der Pauslijke Staatem van gezouten visch
voor hunne feestdagen voorzien, en artikelen van weelde van
buitenlands invoeren. Zints de priesterlijke waaren , voor 't
reerendeel, in andere landen haare waarde hebben verloren,
is de koophandel 'van Rome geheel lijdelijk geworden. De
fcroomen goud en zilver, welke, eenige eeuwen geleeden, in
zulk eenen overvloed, uit alle landen, in den fchoot der
Ker-
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Kerke vloeiden , zijn nu afgeleid, en vlicten in eene fchraale
beek, uit ecnige do' kere oorden in het westen en liet noorden; ligtgeloovige Peiiegiimmen komen zelden, uit afgelege.
ne gewesten , bij de I eliel.:kas van den I I. Yj.TRUS hunnen
godsdicnftigen eerbied bewonen. De aloude luister van het
RoomIche hof is u tgehluscht, zoo wel als de banblikfems
tan het Vatikaan. De vroe g ere losb ndiileid zijner zeden
heeft een einde genomen, met de raagt om te zondigen. De
vermaaklijklleden en feesten , die over de verblijven van waereldiijke Vorften luister verfpreiden, na derzelver Hoven den
rijken Adel uit de Provincien lokken , de biocm der jeugd
van beide (exen zamenbrengen, nevens een aantal aanzienlijke
reizigers uit vreemde landen: alle deezen zijn , diensvolgens,
van een I lof verbannen, zamengefleld uit afgeleefde en ongehuwde priesters en monniken, wier feesten eene eenzelvige
herhaaling zijn van ijdele praalerij en godsdienftige plegtighe.
deli, op het gezigt van welke alle de bekooringen der nieuwheid en praal onbekwaam zijn de drukkende gewaarwording
van verveelinge te verdrijven , met welke zij gepaard gaan.
Even flegt berekend is de leevenswijze van den Romeinfchen
Adel , om het aanweezen te veraangensamen. Van de menigvuldige treffende verfchijnzels , welke de aanhoudende
firijd van tegengeflelde belangen en driften in groote voïkrijke Steden doet ontIlaan, door nijverheid en weelde aangezet,
Vertoont Rooie naauwelijks eenige fpooren. Naar gelange van
Rome's uitgebreidheid, is de bevolking zeer gering. Meer
dan twee derde deden der ruimte, binnen de muuren der Stad
beflooten , zijn onbewoond ; en rijkelijk een derde gedeelte
van het bewoonde Rome wordt door I{erken , uitgeflrekte
Kloosters en half vervallene Paleizen beflagen. De afkeerigheid van werken , en de vadzigheid van de langere klasfe van
inwooners , die in godsdienflige ledigheid hun leeven Ilijten,
bepaalen hunne werkzaamheden tot de Ichraale taak, welke
ter vervullinge van hunne da`,elijl_fche noodwendigheden maar
even toereikende is. Van bier dat het gemeene volk in deeze
Stad niet zoo muitzuchtig is , noch zoo ligt tot uitfpoorigheden kan vervoerd worden , als in andere groote Hoofditeden. — Iiet Romeinfche graauw, hoewel even ruw en onbefchaafd, is minder onbef'clloft; en indien , in gevolge der
groote losbandigheid en verdorvenheid van zeden, der ellendige regtsoeífeninge , des verzuims van het burgerlijk belluur,
en der onbefchrijfiijke behoefte , welke van een groot gedeelte der laagere volksklasfen het rampzalig lot is, dieverijen
en moorden hier menigvuldig zijn , vindt men, egter, te Reine
zulke verzanaelplaatzen van fchreeuwende euveidaaden , zulke zinkpoelen der dieplle verdorvenheid niet, in welke liet
fchuim en de vuiligheden der zamenleevinge uit alle gewesten zich ontlasten , als te Londen en Parijs. De algemeene
íiaat
-
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flaat van vernederinge, losbandigheid en werkeloosheid, die
de overhand heeft genomen, is de reden, waarom Rome noch
het tooneel van fchitterende deugden , noch van in 't oog
vallende dwaasheden is; dat zelfs ondeugd en misdaad door
iet groots en aanmerkelijks niet onderfcheiden zijn: want zij
worden alleenlijk ter bereikinge van gewoone oogmerken , ter
voldoeninge van laage driften, dienstbaar gemaakt; van hier,
zelfs wanneer zij met de meeste woede losbreeken, dat zij
den ftempel van niet meer dan gewoone woestheid en misdaad draagen.
Deeze weinige vlugtige fchetzen zullen voor den Leezer
de redenen openleggen, waarom de tegenwoordige fchilderij
van het hedendaagfche Rome, van het betoverend hulzel der
aloudheid ontdaan, geene dier blinkende kleuren vertoont,
geene dier uitkomende trekken , dier fchitterende afdeelingen, en dier oorfpronkelijke karikaturen, die zoo ligt kunnen vertoond worden in foortgelijke befchrijvingen van andere
groote Steden, alwaar men eene meer verfijnde befchaafdheid
aantreft, grooter nijverheid , rijkdom en weelde, doch tevens verhevener deugden , meer uitmiddelpuntige dwaasheden, en buiten
gebreken. Doch in het bijzonder karakter van het volk-fporige
van Rome, en diens zeden, onder den invloed van het klimaat ,
godsdienst en regeeringsform, ontbreekt het aan oorfpronkelijke en belangrijke trekken niet. De tegenwerping, tegen ltaliaanfche teekeningen gemeenlijk ingebragt, dat het dezelve aan
koloriet mangelt, en zij meer fchaduw dan licht vertoonen ,zal,
misfchien , op onze fchilderij pasfen ; doch wij hoopen , dat de
onpartijdige befchouwer den fchilder niet als een misflag zal
aantijgen, 't geen niets meer dan de bijzondere hoedanigheid
van zijn onderwerp is.
Ligging en Plaatzelijke Bijzonderheden van Rome.
Geene Stad is meermaalen en omftandiger door in- en uitlaniers befchreeven , dan Rome. Haire aloude gedenktlukken ,
haare hedendaagfche gebouwen, en haare vermaardile kunstfiukken, zijn tot in het oneindige vermenigvuldigd, en door alle lane
den verfpreid; en de toverkragt van den blooten naam van
Rome doet alles, wat daarmede in verband flaat, met de leevendigtle belangítelling aanneemen. Wij zullen , derhalven, beginnen met den Leezer een denkbeeld te geeven van de merklvaardigíie voorwerpen,welke deeze Stad bevat; eene omflandige befchrijving van welke anders niet in ons plan zou vallen.
De ligging van Rome, in eene luitgeftrekte vlakte, op eene
groep van verfcheiden heuvelen , tusfchen welke de geele
íiroom des Tibers kronkelt met zagte bogten , levert eene
groote. menigte bekoorlijke gezigten uit , zoo van de find als
van het omliggende land; ftootende, ten noorden, tegen de
afgelegene hoogten van de boschrijke Cyminus en Soraile;
ten westen , tegen eene vlakte , die tot aan de zee firekt ;
ten
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ten oosten ,tegen de majetlueuze keten der Apennijnen ; en ten
zuiden, tegen den Albaanfchen berg , niet fraaie dorpen en
bekoorlijke lusthuizen gekroond. Geene andere groote Stad,
behalven Napels, bevat zulk eerre rijke verf'cheidenheid van
fchilderagtige gezigten, als Rome van haare onderfcheidene
heuvels. De zulken , die Rome bezogt hebben , behoeft men , onder veele andere, flegts de uitzigten te herinneren van den toren
van het Capitool, van de San Pietro in ilioretouio , van de
Villa Corfini, van de koepel der St. Pieterskerk, van de Villa
Midlici , van de puinhoopen van het keizerlijk paleis op den
','alatijnfchen berg , en op D7orat.-AL; o. Met haare tegenwoordige fchoonheden paart zich liet gewigt van klasfieke
oudheid en gefchiedenis('e , welke , op elke fchrede , het
genot van liet tegenwoordige niet dat van let voorleedene ver
ieder deel van dit rijk Panorama grouter gewigt-enigt,
geeft.
Meer verdient Rome den naam van eerre grootheerlijke dan
fraaie Stad. Het groot geta prachtige kerken en paleizen, met alle de fieraaden der hedendaagfche bouwkunde rij kelijk voorzien; de menigte openbaare fonteinen ; de gedenkreekens en obelisken , welke dc pleinen en markten verfieren; de menigvuldige en eerwaardige overbliifzels der aloude
Romeinfche bouwkunde, door de Stad verfpreid , even als
de afgefcheurde overblijfzels van een reusagtig lichaam; en
zelfs de uitgebreide opene ruimten in de onbewoonde gedeelten
der Stad, alwaar de eenzaame wandelaar op de graven der verfcheiden grootheid treedt, — verwekken eenen indruk van groot.
heiden heerlijkheid, welke geene andere groote Stad bekwaam
is in gelijke maate te verwekken , en zelfs de tegenfteliing van
tegenwoordige ellende en vernederinge niet in ftnat is uit te
wisfehen. Om den naam van eerre fraaie Stad te verdienen,
moesten de gebouwen van Rome eenpaariger , en derzelver
Rand meer regehnaatig zijn. Een groot gedeelte van het hedendangfehe Rome betlaat uit kleine , kromme en morzige
firaaten ; en de prachtige tempels en paleizen manken een te
trelrend ]contrast uit met de belendende hutten der armoede
en ellende. 'Er ontbreekt eerre vereeniging van de twee ui
terften , door middel van gebouwen van de middelklasfe , die ,
zonder zich door praal of bekrompenheid te doen kennen,
door hunne reinheid, en door de netheid van bouworde, een
nsaauwkeurig denkbeeld van de omltaudigheden van derzelver
besvooners zouden geeven. Van deeze kiasfe van huizen bevan Rome, naar evenredigheid, veel te weinig; en kerken ,
paleizen , en wooningen der armoede, heeft zij veel te veel.
Aldus is liet uitwendig aanzien van Rome eerre getrouwe afbeelding van de oniltandighee en der onderfcheidene klasfen
harer iuwooners. Overvloed en armoede , weelde en berooidheid,
-
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held , pracht en mor iae d, zonder ecnige tusïchenrai,gen,
manken liet treifendíie 1,ontn„st uit.
Liet klimaat deezer Stad wordt gemeenlijk niet als het ge
doch deeze ai emeene tegenwerping is-zondtlebfchuw;
aan merkelij:;e uitzonderiegen onderhevig. Ronne bevat oor
gezond, als de gezondile Steden van Italic; staar-den,zo
het geheel is aan zich zelf niet gelijk. Alle de hocge plek
inzonderheid de Pliniaanfche en Quirin.talfcihe heuvels -,ken,
hebben eene zuivere lucht en gezonde ligging. De aria cattivw , aan welke de inwooners van Rome alle ongefleldheden
toefchrijven , is een loutere hnrsfenfchim , voor welke zij
zonder de minde reden bang zijn. De koortzen, welke in
den zomer te Ronne menigvuldig zijn , mogen , niet veel meer
regt, worden toegefchreeven aan gebrek aan genoegzaam en
gezond voedzel , en de daaruit ontflaande verzwakleing, dan
aan de ongezondheid der lucht. Eerie andere oorzaak dier
koortzen , minder algemeen bekend , en niet zeer gereed toegef?etnd, zijn ongetwijfeld de kerken , die in den zomer zeer
koel zijn , en met de verpestende uitwaasfemingen der lichaamen befinet worden , in de onderaardfche gewelven nedergezet. Op deeze plaatzen wordt de uitwaasfeming , door de
hitte van het wcêr op de ftraaten veroorzaakt, iigtelijk ge
lichaam florpt de verrotte miasmata uit den om--Itremd;h
ringenden dampkring op ; en aldus brengen veelen de zanden
van kwaadaartige koortzen na huis , die velhaast hen ter zelf
brengen als de zulken, door welke zij helmet wier-deplatz
waaraan zij insgelijks nieuwe bronnen van befinettinge-den;
voor anderen worden. In de dagen der Republiek wierdt eens
in beraad gelegd, de heillooze gewoonte van het begraa': en
in de kerken te verbieden ; doch ingeworteld vooroordeel ,
bijgeloof en priesterlist, die alle nieuwigheden haaten, zullen
tegen zul], eest weldaadige en wenfchelijke verandering zich
nog lang verzetten.
Ongetwijfeld zijn veele wijken van Ronne ongezond in den
zomer. De nabuurfchap van het Vatikaan was, zoo wel in
het aloude Rome , als nog heden , om de ongezondheid der
lacht vermaard. Met even veel refits mag het zelfde gezegd
worden van andere Ieage oorden nabij den Tier, en van andere min bewoonde oorden der Stad; zoode_t de inwooners ,
en de Monnil.en , behoorende tot de Kloosters , in die oorden
gelegen , genoodzaakt zijn , hunne wooningen te verlar,ten,
geduurende de heete maanden, dat is, van 't laatst van Junij
tot het la tst van September, en na gezonder f1reel:en te verhuizen. Die erkende ongezondheid van veele wijken te Roane
gaf aanleiding tot eest wet, verbiedende aan een huisheer,
geduurende liet heete 1'ailben, de zul!•:en , die bij hein gehuisvest zijn, te doen verhuizen; als hebbende de ondervinding
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ding geleerd, dat verandering van wooninge, in dat ftifocn,
zeer dikmaals nadeelig voor de gezondheid is. In het Ca;:zpa iia di Rosa , ' t welk , voor 't groote gedeelte, woest
ligt, en door de fchadelijke nittwaasleuiiii eu vc,t Ililikmnde
wateren en rottende planten wordt befinet , is de lucht in
nog veel hooger graad ongezond. Onmogelijk kan men ah
daar den nacht in de open lucht zonder bevaar doorbrengen. Geduurende de dagen der jonglie Republiek, wierden
eenige honderden uit het Poolfcle Legioen afgezonden, om,
ter zaake des gebreks aan werklieden ten platten lande, den
oogst te helpen inzamelen. Naar gewoonte Piepen zij in de
open lucht; doch de meesten l.eruen niet kwaadaartige koortzen- te Rome terug, aan welke zeer veelera flierven. Naar liet
gevoelen van kundige lieden, zon liet kwaad niet lie gis ver
maar welhaast geheei weggenomen, en hetCampagrtra ei-zagt,
Rotoaa niet alleen bewoonbaar kunnen gemaakt , maar zelfs in
een Gier vrugtbaar(le en aanget:anin e lireeken veranderd worden, door het beatbeiclen van den grond en liet aanleggen van
dorpen , door het opdroogen der ;lii(caande wateren , en het
planten van boomen rondsom deli nizen en tusfchen de velden.
i\taar hoe kan aan zulk eene verandering gedagt worden, onder eene regeering als die van den Paus ? En indien zij al
bewogen wierdt , door liet allengskens toeneeniend kwaad ,oral
in goeden ernst aan zulk eerre onderneeming de hand te Haan,
om middelen , ter bereikinge van haar doel , zou zij wel
verlegen zijn.
-hast
Uit vreeze voor de ongezondheid der lucht, verlapten gemeenlijk de reizigers Rome met het begin van het heete faif6en; vooral, omdat de groote feestdagen, die gewoonlijk
hun verblijf tot aan St. Pietersda rekken , alsdan voorbij zijn.
Nogtans heeft het klimaat van Rome geenen nadeeligen invloed'
op vreemdelingen ; vooral moeten zij zich in eeten en drinken
maatigen, inzonderheid geduurende het heete faifoen , en allerlei ongeregeldheden vermijden , in 't heetst van den dag
weinig uitgaan , van alle moeijelijke zielsoefFeningen pan de
maaltijden zich onthouden , en nooit met opene ranmen (Irapen. Ongeregeldheden zijn overal fchadelijk voor de gezond'ieid; doch hier dubbeld heilloos , uit hoofde der groote
ver: ippiugre des lieliaams geduurende liet lang zomertaifoen,
ea vooral ter zaake van den Sirocco - wind, die diizmaals lang
agtereen waait, en wiens werking bijzonder fchadelijk is voor
de werktuigen der verteeringe. Door het in agt neemen van
deezc behoedmiddelen , en door zijne leevenswijze naar het
klimaat te regelen , kan een vreemdeling veele jaarera te Rome
vertoeven , zonder het geringfle letzel aan zijne gezondheid
fce lijden,
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Volkskarakter.
Hoewel het ligt moge vallen, het bijzonder karakter eener
Natie uit het ge.irag der individus (afzonderlijke perfoonen)
op te mlakeu , hoogst bezwaarlijk valt het egter, deszelfs
weezenlijke trekken uit te kippen , en van dezelve eene naauwkeuribe afbeelding tot een geheel te vormen. Eene veel moeijelijker taak , nogtans , fchijnt het te weezen , de zamenllellende
deelen van zulk een karakter te ontleeden , op een groote
fchaal geteekend, en eene afbeelding te geeven van het bijzonder karakter, en van de onderfcheidende trekken der ver.
fchillende handen , uit welke eene Natie is zamengefleld, met
die naauwkeurigheid, dat, uit de onderfcheidende trekken van
het algemeen nationaal karakter, elks bijzonder karakter worde
voorgefleld. De meest in 't oog loopende voorwerpen , de
gelaatstrekken, de tongval en de kleeding, zijn daar toe niet
toereikende. Het karakter kan alleen'geteekend worden met
opzigt tot de gewoonten; en deeze hebben wederom haaren
grond deplaatzelijke ligging , in den godsdienst, in de burgerlijke 'regeering, in de leevenswijze des volks, 't zij deeze
natuurlijk of volgens kunstmiddelen van beflaan gewijzigd
zij , en in nog afgelegener oorzaaken. Tot dat alles wordt
langduurige en gezette beoeffering en waarneeming vereischt.
Bij eene naauwkeurige kennis aan de Italiaanfche Natie laat het
zich ligt befpeuren , dat eene grooter fpanning er prikkelbaarheid van het zinnelijk flelzel, eene fijner bezintuiging (orga•
nifatie), eene leevendiger en dieper gaande aandoenlijkheid,
een vuuriger temperament, eene vrugtbaarer en meer verhitte
verbeeldingskragt, en, in gevolge dier natuurlijke geaartheid,
eene meerdere buigzaamheid van lichaam en geest, eene vaardiger bevatting , eene leevendiger uitdrukking. door woorden,
toon en gebaaren, een verhevener verfiand, eene fijner aan.
doenlijkheid voor het fchoone, een meerdere fmaak voor tnuzi:jk en dichtkunde, en meer natuurlijkewelleevendheiid; maar
tevens eeneflerker geneigdheid tot wellustigheid, jaloersheid,
wraakzucht, bligeloofen vadzigheid;
den anderen kant, minder gezond verfland ,min der gezetheid en kragt tot bedaard , diep
denken en naafpooren , dan de noordelijke Volken van Europa
bezitten , — de onderfcheidende karaktertrekken eens Italiaans
zijn: want die hoedanigheden ontmoet men in elke provincie van
dat land. Niet zoo gemakkelijk ware het, de bijzondere ka. rakters van den Venetiaan, den Gemrees, den Lombardijër, den
Toskaan, den Romein, den Napolitaan, in zulker voege te
teekenen, dat ieder van deeze onderfcheidene fmaldeelen der
Italiaanfche Natie uit de befchrijving konde herkend worden.
Gaarne maten wij, derhalven, het vervaardigen van zulk een
meesterfluk aan een bekwaamer kunstenaar over, met verhevener talenten en eene grondiger kennis van het onderwerp
toe-
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toegerust; wij zullen ons vergenoegen met eerre tcekcning
van het karakter van het volk van Ro;rze, ten aanzien van
deszelfs zeden, zoo ais het, naa eerre langduurige waarneeming, ons is gebleeken. Vooraf verzoeken wij , voor cenige oogenbli'kken , liet geduld des Leezers tot eerre fchets
van het uitwendig voorkomen des Romeins en van zijne natuurlijke hoedanigheden.
Een vicelbeteekenend gelaat, regelmaatige trekken , een groot,
fraai, zwart oog, waarin een vuur van aandoenlijkheid gloeit,
zijn karaktertrekken der ltaliaanf'che Natie in 't algemeen. Te
Rome ontmoet men deeze uitwendige hoedanigheden meer alge
een hooger graad van volkomenheid, dan in cenige-men,i
andere groote Stad van ]tû/i. Die edele g,eflalten, die Taaie
profilen , die bekoorlijke ovaalen , welke men hier dikmaals,
zelfs onder de laagt}e Randen, aantreft, zijn (preekende betoogen , dat het volk van Rome eens een zeer hoogen trip
van be(chaafdheid moet bereikt hebben, om de zintuigi; l;e
begaafdheden tot eerre zoo hooge volkomenheid te, hebben
doen klimmen. Ronne was het, altvaar de groot(Ie Iiu,zítenaars in laatere tijden , RAhuM.r, en DOMINICtrilo, Hunne Origineelen vonden ; en 't is blijkbaar, dat zij hen niet met
denkbeeldige bevalligheden tooiden. fraaie vrouwelijke gcftalten vindt men 't meest onder de middelflanden der inwooneren; en de fchoone foxe is hier, in vergelijking, fraaier
dan de mannen , die gemeenlijk te mager en fchraal zijn , en
tuien het aan die kragt van gei{alte mangelt , welke een f'choon
mansperfoon kenmerkt. De vrouwen , daarentegen , pannen
met die betoverende rondheid, welke een weezenlijk ver
edele gedaante, en de hoog -cishtedrfon,u
fie zagtheid van geihilte ; jammer is 't alleen , dat de gedampte
der Romeinfche vrouwen dikmaals , naa Kaaren bloei , in gevolge van te groote lijvigheid , van de evenredigheid der
schoonheid verbastert. Aan har re werkelooze Ieevenswijze
moet dit worden toegefchreeven : want , volgens landsgebruik, bemoeien zich de vrouwen weinig met huislijke hezighcden, en, bij mangel aan opvoeding, weeten zij niet,
hoe zij haaren geest zullen hczig houden. De Romeinfche Dames vertoonen eeue bevalligheid in haaren gang en gebaaren,
en loopen langs de ftraaten met Bene deftigheid , die u aan
dc 1blatroonen van het oude Rome doet gedenken , en een
treilend kontrast' uitmaakt met de korte trippelende fchreden der 1 ranfclle fchoone vrouwen; zodat eerre overbergJe/ze vrouw hier gemakkelijk alleen aan haaren tred zou kunnen
onderkend worden. De deftigheid van houdinge , welke niet
de natuurlijke leevendigheid der fcse te Rome zoo kwaalijlc
fchijnt te ftrooken , moet enkel als de fluier van het wel
worden aangezien , met welken elke D6nna Roiiit7na-voeglijk
MENU 1805. NO. i.Q
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zich bedekt, wanneer zij in het openbaar verfchijnt, doch
aflegt, zoo dra zij van de straat is.
Van hier dat gij menigmaalen eene vrouw kunt zien , de
deftigheid en afgepastheid van wier houding a eene Vestaalfehe Maagd aankondigt, eenige oogenblikken daarnaa , in de
ijdeltuitigfte Bacchante veranderd. Roozenwangen en een
bloozend gelaat zijn even zeldzaam als blank hair; doch dec.
ze ontbéeringen benadeelen de fchoonheid niet. Eene edele
gedaante , fpreekende gelaatstrekken , en oogen vol vuur,
vergoeden het gebrek deezer bekoorlijkheden door eene meer.
dere belangrijkheid.
De Natuur heeft den Romein met de gelukkigfe hoedanigLetten begiftigd. Hij bezit eene groote aandoenlijkheid, wel
voor de hoogte geestdrift vatbaar maakt ; eene-kehm
vrugtbaare en fterke verbeeldingskragt; een helder en fiiedig
rerfland. Hij is opfluivende en driftig, fpottende en luimig
in een ongemeenen graad; hij bezit een kiefchen finaak voor
't geen groot en fchoon is , en een verwonderlijk talent voor
de muzijk. Zijn buigzaam lichaam is een gewillig werktuig
eener werkzaame ziel. Zelfs onder de langere klasfen , ondanks alle hunne ruwheid en onkunde , ontmoet gij geene
ipooren van die kinkelagtige lompheid , die den bewooner
van meer noordelijke landen aankleeft, en van welke hij zich
zoo moeielijk kan ontdoen , om dat zijne minder tedere zenuwcii en flerker fhieren de werking beide van lichaam en van
geest even zeer belemmeren. Van de geluklci;ften is insgelijks het temperament des Romeins, vrolijk en helder als zijn
frma ment, gelijk de Natuur, die hem omringt , en allerwege
tot vermaak en genieting noodigt. Maatig in het voldoen aan
de grovere lusten , viert hij alleen ongedwongen bot aan die
vernmral en, in welke de ziel en de verbeelding nevens de zin
kunnen deel neemen.
-ne
Nog voordeeliger konten deeze hoedanigheden bij de jonge
vrouwen uit. Gelijk haare huislijke opvoeding zoo goed als
geene is , en aan de kweeking van haar verfiand en hart geene
moeite wordt te kost gelegd, worden zij gemeenlijk geheel
aan zich zelve overgelaaten ; doch dit ontbreekende wordt, zoo
veel mogelijk is , vergoed door haaren goeden finaak , haar uit niuntend verítand en bondig oordeel. En indien , onder zul ke nadeelen, de ziel der fchoonheid, vrouwelijke bevalligheid, flegts onvolkomen zich ontwikkele, vertoonen zij nogtans eene vaardigheid van bevattinge, eene leevendigheid
en beminnelijke openhartigheid , en eene opregtheid, te behaae•elijker, om dat zij enkel de uitdrukking der ongekunfIel.
de 1\Tatuure is. Die aangenaame hoedanigheden fpreiden een.
gedienfligen (luier over het gebrek aan verflandelijke befchaa-

ving, en over de onkunde, de gemeenlijk onattent de fexe

ta

VAN HET HEDENDAAGSCIIE ROME.

575

te ligter vergeeving vindt. Gelijk de opvoeding der vrouwen van den hoogden rang even zeer als die der laagere klasfen
verwaarloosd wordt, kunt gij geen onderfcheid befpeuren tas
prisacipesJ? (Princes)-fchendvrkigmteRonfch
en de dogter van een ambagtsman. Indien de Romeinl'che
vrouwen, bij haare natuurlijke begaafdheden en groote vatbaarheid, het geluk hadden van zulk eene opvoeding te genieten, als aan het meerendeel der fexe, in meer noordelijke
landen, wordt gegeeven, zouden zij niet flegts in Raat zijn,
den palm der fchoonheid, maar ook van alle vrouwelijke begaafdheden, alle haare Europifche Zusters te betwisten.

NADER BERIGT WEGENS DE OPDELVINGEN UIT POMPEIA.

opdelvingen uit Pornpeia, die zints eenigen tijd hervat
D ezijn,
geeven bij aanhoudendheid dierbaare gedenkflukOudheid. Onlangs heeft men een huis ontdekt,

ken voor de
naast de flraat, die na de Rads-poort loopt. De vloeren der
kamers zijn allen in 1Iozaïk; maar zij zijn niet van de fraai
aanvang deezes jaars ( 1805) heeft men eene-ften.Id
fraaie groep van brons opgegraaven , verbeeldende HERCULES , geknield op eene hinde, welke hij bij de hoorns vasthoudt, met oogmerk om haar te dooden. HERCULES is twee
palmen hoog, Napelfche maat; de randen der lippen zijn
gekleurd , alsof zij van een ander metaal gemaakt waren , en
de ooges zijn van zilver. De volkomenheid en de kunstmaa
groep bewijzen, dat zij een-tighedrbwknvaez
voortbrengzel van den besten tijd der beeldhouwkunde zijn.
De kenners houden het voor de fchoonfle brons, die men,
tot heden toe, uit Herculanum en Pompela heeft opgedolven.
De mond der hinde, die, door de pooging, welke HERCULES
aanwendt om het dier te dooden, moet openilaan, bevat een
kleinen havik , blijk vertoonende dat 'er water uitfprong.
Ter zelfde plaatze wierdt een beker gevonden van het
fraaifte marmer, rustende op vier voeten, insgelijks van marmer, en niet beeldwerk verfierd, met veel vernuft Cu in de
hoogfte volkomenheid vervaardigd. Insgelijks vondt men 'er
een klein marmeren beeld, een momaatigezigt in zijne hand
houdende. Het beeld is gemeen werk; het momaangezigt
beter uitgevoerd.
Men vondt 'er een marmeren tafel, op vier voeten rusten
insgelijks van marmer, doch in een verhevenen finaak-de,
gewerkt, van fieraaden voorzien , van de voortreffelijkheid
der oude beitels ten bewijze dienende.
Qq2
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Men vondt 'er verfcheiden vaten en andere voorwerpen nats
mindere waarde , alsmede eenige geldftukken van brons, on
der andere een van goud, van VESPAtsIANUs.
Op den 1¢ Februarij 18o5, de opdelvingen , in tegenwoordigheid van haare Majefieit de Koninginne en de geheele Koninklijke familie voortzettende, opende men, in het zelfde
huis, eene kamer, in welke een hoop vaten, dienende om'er
fneel in te be^vaaren , gevonden wierdt. Een dier vaten waS
geheel , het ander half vol meel. Zoo zorgvuldig was het meel
hewn and , der men liet goed genoeg gekeurd heeft om 'er zeer
goed brood van te bakken. Het was zeer flijf in het vat
gedampt, en van de zemelen afgefchciden. De muur der
kamer was in verí'cheiden perken verdeeld, met tusfchenruimten, van kleine bevallige kroonlijsten gedekt, gedeeltelijk van
echt marmer gemaakt, gedeeltelijk van pleister, als manner
gefchiiderd. Het boveneinde loopt uit in uitfnijzels van
kolommen.
Op eenen der munten ziet men eene uitl}eekend fraaie
fchilderij. Zij verbeeldt op eerie hoogte ACTEON, die, niet
oenen medgezel , DIANA in het bad verrast. De Godin ver
zich in Bene foort van hol ; de af'bee!dingen zijn lee--bergt
vensgroot ; de omtrekken zijn van de volmaaktfle vindinge.
liet koloriet van ACTEON is zeer donker. De Godin ver
afbeelding, die het zoo wel in koloriet als in-tonce
teekening wint. Het is cone der fraaifle fchil,aerijen, welke
tot heden toe ontdekt zijn. Aan heere eene zijde ziet men
eene Bacchante , en aan de andere eenen Faunas , van ver
wel ten aanzien van teekening^-wonderlijkfch ,zo
en houdinge , als koloriet. Bovenaan ziet men Euaoi'o
door den Stier gefchaakt, en LEDA ; doch de hoofden en her.
grootfte gedeelte der lichaamea zijn verdweenen. Zij vertoo.
nou eeue floutheid van penceel , ge;ijk aan die van DIANA.
Men ontdekte 'er eerie fchi!dcrij , vertoonende verfcheideut
mo111aangezigten , nevens andere vlinder belangrijke voor werpen; ook vondt men 'er verfcheiden kleine vaten vas*
brons , en andere Rukken van mindere waarde.
De ontrolling der Handfcihriften wordt voortgezet. De twee
laatfte , die men ontrold heeft, zijn van PHILOMEDES , het
een de Diis, het ander de Mei-te. Die van EPICURUS zijn
reeds overgefclu•eeven , en zullen , nevens twee andere,
gedrukt worden; handelende het een de sztitur4 Dcorum, het
ander de Ird.
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MIDDEL TEGEN DE JIGT.

van Edinburg heeft een nieuw middel
D r.tegen cie Jigt ,uitgevonden,
't welk onder lieden van de
STENtSOUSE

,

kunst en onder de zieken veel gerugts maakt. Deeze Arts, de
Jigt befchouweude als een Ditwerkzel'van de verflopping der
liuidporiën, is op de gedagte gevallen, dat een dampbad , de
vezels verflappende, ter geneezinge zou kunnen dienen. Diens
.heeft hij op zich zelven daarvan de eerfle proeve-volgens
genomen. Van dc Jigt in de hand aangevallen , ww-agtte hij
tot dat het kwaad zijden hoogf1en trap zou bereikt hebben ,
zoo wel ten aanzien der zwellinge als der pijn ; en in dien
toefland hieldt hij het lijdende deel in den damp van kookend
water. Naa verloop van oenige minuten verminderde de
pijn, en verdween geheel binnen 't uur. Lndien de zwelling,
die eigenaartig niet zoo fpoedig als de pijn kon verdwijnen,
niét gebleeven ware , zonde hij in 't zelfde oogenblik van de
hand hebben kunnen gebruik manken. Lenigen tijd daarnaa
van de j igt in de voeten wordende aangetast , liet STFnIIOUSr;
dezelve e uuren lang woeden ; vervolgens hieldt hij de
voeten boven een vat , met kookend water gevuld , en dekte ze niet flanel. Nan verloop van een uur was de pijn
verdweenen , en korde hij onbelemmerd door het vertrek
gaan. Hij is voorneemens, ingevalle de Jigt zich na de Maag
of na de Ingewanden verplaatze , zijn geheel lichaam in een
dampbad te dompelen. De Heer sTENxousE is zeventig janren oud, en zints hij van het gemelde geneesmiddel zich bediend heeft, kan hij zich als gezond aanmerken. Om eene
volkomene geneezing daar te Hellen , moet het gebruik van
het dampbad verfeheiden reizen herhaald worden, naadat de
pijn heeft opgehouden, zich te doen gevoelen.

MIDDEL OM DE BOOMEN VOOR DE UITWERIKZELS DER VORST
TE BEWAAREN.

en voegzaamst middel, om de booroen tegen
F1 etdezekerst
doodelijke gevolgen der koude te beveiligen, wordt

door de Natuur zelve aange\eezen , en behoeft door de Kunst
flegts een weinig geholpen te worden; dat wil zeggen , de planten , die men wil bewaaren ,moeten van haare bladeren beroofd
worden , een weinig vóór het tijdtop , welk dezelve moet doen
afvallen. Haar zap , daardoor minder overvloedig wordende,
traager in zijnen omloop en dikker, zal alsdan niet zoo ligt bevriezen, of, indien het al bevrieze, in omtrek niet vermeerde.
Q9 3
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deren. De Heer STRAEMER heeft daaromtrent eene proef genomen: een weinig vóór den gewonnen tijd beroofde hij eenige dunne takken eens boons van de bladeren. 't Gevolg was,
dat de ontbladerde takken Bene aanmerkelijke koude wederflonden , terwijl de niet ontbladerde flierven. ,De Heer LAURENCE
herinnert ons, dat in Engeland, in den jeare í7o9, alle de
boomen, wier bladeren afvallen, niet flierven, uitgezonderd
alleen de Moerbeziënboom. Dit moest ongetwijfeld gebeuren , omdat zijne bladeren niet waren afgeplukt vóór den
tijd dat ze natuurlijk afvielen, om voor het tweede broedzel
der Zijdewormen ter fpijze te dienen.
Noodig is het, de geenen, welke dit -heilzaam middel zou
willen te werk Rellen , te herinneren, dat zij den boom-den
niet op eenmaal moeten ontblooten, maar in drie of vier rei
niet eene tusfchenpoozing van eenige weeken. Intus--zen,
fchen dient men aan te merken, dat alle de bladeren, vóór
den tijd dat zij van zelf afvallen , moeten geplukt worden.
Indien ze in ééns geplukt wierden, zou men gevaar loopen
van in de planten eene foort van fpoedige vloeijing of bloeding te veroorzaaken , die een langzaam en onvermijdelijk
flerven zou ten gevolge hebben.
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n die dagen, waarin dit woord, onder andere, in ieders
mond lag, en langs de Piraten klonk , geraakte ik hierover in 't bijzonder aan het denken, en wel, of, en in hoeverre, het mogelijk ware, te voldoen aan de betekenis van
dat woord.
Dan, het bleek mij wel ras, dat de Gelijkheid te willen
zoeken, in alle waardigheden, bedieningen en goederen ge
te maken , een hersfenfchim der Dwazen was, gefchikt,-men
om, opgevolgd wordende, alle goede orde, zoo hoogst nodig
in eene maatfchappij van menfchen als op deze wereld leven, te vernietigen, en wanorde, werkeloosheid, armoede
en onveiligheid in derzelver plaats te hellen; als eene zaak ,
die , bij de eerfle befchouwing , zichtbaar aanloopt tegen
den 'klaren wil en de wijze fchikkingen der altoos wijze en
goede Voorzienigheid, ten aanzien der zoo zeer nodige onderfcheidene handen der menfchen , in dit leven ; overeen
wijzen Koning SAL0M0, Spr.-komilghetznvad
XXII: 2. Rijken en Armen ontmoeten elkander: de Heere
heeft die beiden gemaakt.
Dan, offchoon dit fluk bij mij afgedaan was, begon ik,
in een vrolijken luim, en op een vrolijken trant, den Haat
van den Rijken en Armen eens met elkander te vergelijken,
en
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en vond , tot mijne grote verbazing, dat , hoe zeer die twee
Panden uiterlijk van elkander verfchillende zijn, zij, in hare
uitwerkfelen, echter Bene verbazende gelijkheid van bedrij
voortbrengen.
-ven
Zie hier eenige van deze mijne invallen en vergelijkingen,
die, fchoon in veele gevallen aan eenige uitzonderingen ondenccvig zijnde, over 't geheel genomen nochtans waarheid
Zullen bevonden worden.
Hoe veele rijke en zoogenaamde edele Heeren zijn niet
voortgebragt van Ouders, die ook al vroeg, door weelde ,overdaad en werkeloosheid, -- en hoe veele Armen, die, door
gebrek aan nodig en verkwikkend voedfel , kleeding en geinak, Kinderen hebben voortgebragt, mismaakt, ongezond,
en zonder geest of leven.
De Opvoeding, ten aanzien van befchaafdheid en nutte
kundigheden, is bij veelen in beide klasfen even gebrekkig:
bij den Armen , omdat hij daartoe geen geld, geen tijd, of
omgang genoeg in de wereld, heeft; — bij den Rijken, om
hij het niet nodig oordeelt tot een vrolijk en overdadig-dat
leven, waartoe hij geld en gelegenheid in overvloed reeds
heeft. Van hier vindt men onder beiden veelen, die zeer
flegt fchrijven , leczen en rekenen , en die, ten aanzien van
de nodige orde in hunne zaken en huishoudingen, onbedacht
en zorgeloos been leven; waarvan bij beiden de gevolgen zijn,
verwarring en fchulden, fomtijds reeds bij hun leven, maar
zeker na hunnen dood.
Beider beoordelingen over perfonen en zaken zijn onbedacht en onveranderlijk: de Rijke uit onkunde en verwaand.
beid, en, in veele gevallen, om geen andere reden, dan om
hij een man van aanzien en zeer rijk is, en waardoor hij-dat
alles voor zich doet buigen , alles van hem verdragen , en
zijn zin doet verkrijgen; — de Arme uit onkunde, gebrek
aan opvoeding en ondervinding, of uit enkele ítijfhoofdigheid.
Rijken en Armen kunnen beiden niet vrolijk zijn, zonder
zeer luidrugtig te wezen, en de wereld te doen zien en horen,
dat het feestdag bij hun is: zij moeten de viool hebben, Epee.
Len, zingen en danfen, lustig eeten en drinken. De Rijke
doet dit alles in een pragtig huis en zaal; de Arme op een
kleine bovenkamer, in een kelder, of ook wel op de open
fireat; en hierdoor worden zij beiden wel eens lastige buren.
Zij beiden zijn veelal zeer lomp in hun voorkomen, hou
zitten, eeten en drinken: de rijke en ede--ding,fprek
le Heer, om te doen zien, dat hij een man van rang en mid.
delen is, die zich aan niemand behoeft of wil Horen; _ de
Arme, omdat hij niet beter geleerd of gezien heeft.
Men ziet hun beiden ook, zonder den minoen fchroom,
dikwijls in het openbaar eeten en drinken: de aanzienlijke
i an aan de open tafels van 't Hof, op lustplaatfen, of in
Qq4
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aanzienlijke herbergen ; -- de Armen doen zulks zittende op
het gras , op den ilnm van een liggenden boom, aan den ge-meenen weg, alwaar hij van ieder voorbijganger gezien wordt.
Vloeken, ligtvaardig zweereu, bij de minfle gelegenheid,
en onbefchofte taal te voeren , vindt men in beide kiesfen zeer
gemeenzaam.
Beiden niet geleerd hebbende, zich in hunne huizen, onder hun gezin , niet iets nuttigs of aangenaams bezig te houden , zoo vindt men beiden veel op de firaten en openbare
`vegen, te voet en te paard , bij alle openbare vermaken , of
in huizen , waar men kan fpeelen , vrij vloeken en eeten en
drinken; waarvan niet zelden de gevolgen zijn, nagtbraken,
grof fpeelen , geld verliezen , kijf- en vegt• partijen, wanorde en ongenoegens in de huishoudingen , tot nadeel en ver
familie en huisgenoten.
-drietvan
De Ar.nzienlijken en de Armen wordt uien beiden ligt op
eenen efIlend gewaar,: de Rijke door zijn opfchik, parfums en
odeurs; — de Arme door de flerke dranken , morzigheid en
haveloze kleeding.
Onder beide deze klasfen vindt men in overvloed de beste
kenners van Honden en Paarden, de bekwaanlfe Paarden menners , Jagers, ook Stuurlieden van Boeiers en Jachtfchepen:
de Rijke uit vermaak , tijdverveeling , en gevoelloosheid
voor verhevener bezigheden; — de Arme, omdat liet een of
ander van deze bedrijven zijne broodwinning is.
Zij heiden, uitgaande, zijn doorgaans vergezeld van een
of meer Honden. Bij den rijken, edelen Fleer zijn het
fraaie Patrijzen of Brakken , of lange I Ionden, om de wereld
te doen zien, (en daardoor eerbied te verwekken) dat hij en
zijne Honden tot de vrije Jacht behoren. — De arme man
loopt ook met zijn Hond, maar die is van de gemeene foort;
echter verzelt hein zijn Hond ook op (baat en in huis , en hij
voert, zoo wel als de edele Heer, over hein een onbepaald
gezag. Zij hebben beiden voor hunne Honden veelmalen meer
over, dan voor Vrouw en Kinderen ; ja zij begaan daar bij wij
mede.
-lenzothd
Zij beiden bekreunen zich zelden over het geen men van
hun denkt of zegt; — zij bemoeien zich ook zelden met iemand anders, dan met zich zelven. Van hier hun luidruy
tig en veelmalen lomp gedrag in openbare plaatfen. Men
hoort hun in de Schouwburgen enz. hardop praten, lachen,
vloeken , roepen en flommelen ; en de oppasfers hebben
doorgaans roet niemand meer te Hellen , dan met de rijke
Wel Ed. I Iee en en — het Gemeen.
Niemand bekommert zich minder over de veelheid vn Kinde re n , dan de Rijken en Armen. Zij dragen beiden die
veelal op aan de Maatfchappii, waarin zij leven : de eerfien ,
door hun voordelige Bedieningen en Waardigheden in Stad
-

-
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of Land te bezorgen ; terwijl de Armen hunne Kinderen opdragen aan Vondelings-, Stads- of Armhuizen.
Uit hoofde van hun beider veelal verwaarloosde opvoeding, hebben zij ook lust noch fivaak in iets goeds of ver
te leezen of te denken of te horen fpreken. Te kerk--ftandigs
gaan doen zij nooit; — zij denken of bekommeren zich zoo
weinig mogelijk over het toekomende, en leven, elk in zijnen
kring, in ledigheid, of vermaken, zoo maar flordig voort.
Men vindt onder deze twee verfchillende klasfen , nu en
dan, de zedenlooste karakters , met betrekking tot wellust ,
overdaad en dronkenfchnp; niet dit onderfcheid, dat , het
geen de aanzienlijke rijke Heer een Mitres noemt, bij den
Genieenen Man een Hoer genoemd wordt. Door dezen worden zij in ongeoorlofde driften ontdoken, en niet zelden, in
hunne dronkeníchap , ingewikkeld in hevige kijf- en ve„tpartijen , die wel eens gevolgd worden van doodflag; alleen
met dit onderfcheid, dat de edele Jonker, verhit en dronken
door Champagne- of Bourg,onje - wijn, zich in Dull begeeft,
eii zijne partij niet een ,Dc en kwetst of overhoop fteekt;
terwijl de Gemeene Man dat zelfde doet , tinar verhit door
oud Bier, Genever of Brandewijn , en niet zijn gewon
Lakenes.
Dieverijen van allerlei Poort vinden bij hun beiden plaats:
de Rijke, om zijne weelde en verkwistingen te vermeerderen, of zich in zijne fmnantien te herftellen; ontduikende , in
veele gevallen, de welverdiende ftraf, door zijne bedekte
Wijze van fleelen, of door zijn aanzien, familie of voor
Arme fleelt ook, uit gebrek, snaar zoo veel -Wprak;—de
-malenzo
lomp, dat de Galg zijn deel wordt.
Onder beide klasfbn vindt men veelen , die flordig en felt
zijn in hunne betalingen, en daardoor dagelijks lastig geval
worden van hunne fchuldeifchers : de Rijke, omdat hij geen-len
orde in zijne zaken houdt, of zijn geld op eene andere wij
doorbrengt; — de Arme eenvoudig om deze reden: omdat-ze
hij het niet heeft.
De Rijke en Arme laten zich het gereedst en meest zien bij
alle openbare gebeurtenisf n en omwentelingen in herla of
Staat. Zij zijn beiden vatbaar voor omkoping: de Rijke, om
zijn verkregen gezag te handhaven , of zijne voordeelige
Ambten te behouden of te vermeerderen; — de Arme, om
geld te trekken van de Groten, vrijheid van plunderen, of
ook wel om een Ambtje te verkrijgen.
Stervende , zijn beider boedels niet zelden in wanorde ,
met fchulden of kinderen , of wel met dit alles te gelijk, bezwaard.
Daar nu de Middenfland , dat is , die Raat in het leven,
die tusfchen Rijkdom en Armoede in ligt, voor alle de voorgemelde uiterften, uit eigen aart, fchoon niet geheel, echter
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meest beveiligd is; zoo hebben zij allen , die zich in derf
Middenfland geplaatst vinden, grote en altoos durende reden,
om zich daarin te verheugen, en de Voorzienigheid daarvoor
te danken, als bevindende zich in die gefleldheid, welke de
wijze en godsdienflige AGUR voor zich niet alleen wénschte,
Snaar daarvoor gebeden heeft in de volgende bewoordingen:
1Idelheid en leugentaal doe verre van mij: !lrn2oede of Rijkdo m geef mij niet: voed mij met het brood mijns befcheiden
deels: opdat Ik, zat zijnde , U dan niet verloochene , en zegge,
LVie is de HEERE? — of dat ik, verarmd zijnde, dan niet
fieele, en den naam mimes GODS aantaste.
Spreuken van Salomo, H. XXX: 8, 9.

N. v. G.

UITSPRAAK VAN HET HOF DER LIEFDE OVER EEN GESTOOLEN KUS.

(Uit F. D'OLIVET's Troubadour.)
het Hof der Liefde rees, met alle tekenen van geraaktInheid
en onverduldigheid , eeiie Jonge - juffrouw op. Zij
fprak: „ Gij allergunstrijkíle Souverain en die van uwen
Raade , gij Remt buiten twijfel toe, dat geweld en over„ nmeestering moeten geweerd blijven uit het Rijk der Liefde, waar ze taartigheid en beleefdheid behooren te heer
zult niet gedoogen , dat eerie belediging,-„fchen.G
„ waarover i mij beklaag , ongeftraft blijve. Maar welk
„ eene genoegzaam zwaare flraffe kunt gij IIem aandoen,
„ die , de inagtneeming van het welvoeglijke, aan de juffer„ fchap veri'chuldig d, vergeetende , eene Juffrouw in zijne
„ armen drukt, op een oogenblik dat zij op niets zodanigs
„ verdagt is , en , ondanks alle haare poogingen om haare
„ lippen af te wenden, een Kus daarop drukt? Is zulk een
„ Minnaar den naam van Minnaar waardig? Behoort hij niet
„ veeleer veroordeeld te worden om altoos onkundig te blij„ ven van een verleenden Kus en de zoetigheden daaraan
„ vast? Behoort hij niet flegts de bitterheid te kennen van de
weggeraapte en geftoolene Kusfen?"
Deeze woorden fpreekcnde,. verraadden de toon der ftemme en de gebaaren ten duidlijkite , hoe zeer gevoeligheid en
geraaktheid haar hart vermeesterden. — De befchuldigde
Minnaar, op zijne beurt voor den regteriloel verfchijnede,
verklaarde , op een veel gemaatigder toou , dat hij beken-
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nen moest, den Kus gefloolen te hebben ; maar dat hij gedaan hadt, 't geen elk jongeling in zijn geval zou doen.
„ Meer dan een Jaar geleden," fprak hij, „ was mij dee„ ze Kus beloofd, als eene belooning mijner opregte liefde
en betoonde trouwe. Geduurende dien langen tusfchentijd
„ heb ik niet afgelaaten om dien geknield af te fineeken:
„ doch aanhoudend is mij die gunst geweigerd , onder de
„ beuzelagtigfle voorwendzels. — Op zekeren dag , 't is
waar , kon ik het ongeduld, door zo veele weigeringen
„ veroorzaakt , niet langer verdraagen , en ik nam met ge•
„ weld, 't geen ik langs zagter wegen niet kon krijgen. --•
„ Ik erken mijn misflag , en de regtmaatigheid der ftraffe,
» welke daarop zal volgen. Nogthans vertrouw ik, dat het
„ Hof der Liefde volgens de beginzelen van Billijkheid zal
„ oordeelen; en indien het mij veroordeelt, wegens het flee„ len van een Kus, die mij niet toebehoorde, dan behoort
dc Schoone genoodzaakt te worden tot eene openlijke te„ ruggave van 't geen mijn wettig eigendom is."
In gramfchap ontftak de Aen.klaagfler, van wegen die on'verwagte verdeediging , en beweerde eerst, dat zij nooit zodànig eerre Belofte gedaan hadt. Dan , gedrongen om het tegen
te erkennen , bragt zij in 't midden , dat die voorwaar -del
Ik hield," verklaarde zij , „ den tijd-delijkgfchwas.„
„ der volbrenging aan mijzelve. De belediging is derhalven blijkbaar. Eene eenvoudige en onbepaalde Belofte
„ fluit altoos uittel van de volvoering in; en het is de pligt
eens Minnaars , geduldig te wagten."
„ Volgens die wijze van redeneeren," hervatte daarop de
Minnaar, „ zouden de Juffrouwen altoos het regt op haare
zijde hebben , en de tijd des uitflels in het oneindige loo„ pen. Daarenboven, kan het gelochend worden, dat,. onaf.
,, hangelijk van eenige Belofte , hoegenaamd, een rond jaar op.
„ pas(èns wel een Kus verdient? en dat, daar dit loon mij
„ fteeds onthouden werd, ik geregtigd was om toevlugt tot
geweld te neemen, en het mijne te neemen waar ik het
„ vond ?"
De Juffrouw toonde zich gereed om andermaal het woord
te neemen. Maar het Hof der Liefde , oordeelende dat de
zaak tot eene genoegzaame klaarheid gebragt was om vonnis
te firiiken , bragt hetzelve in deeze bewoordingen uit: De

Yuffouw, door haare langduurige weigering , het geduld van
naaren Minnaar misbruikt hebbende , heeft zijne f outmoedigheid getergd; en, daar zij de waarde van een .ge/loo/en Kus
wraakt , en zelfs bekent haare lippen afgewend te hebben , is
zij van haare Belofte niet oniflaagen. TVeshalven zij veroordeeld wordt om haarei befninnenswasrdigen Vriend gul weg een

ICus te geeven.
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GEDACHTEN OVER SOMMIGE VUURIGE VERHEVrLINGEN IN 'T ALGEMEEN, EN OVER DIE IN 'T
BIJZONDER, WELKE OP WOENSDAG, DEN
23STEN VAN WIJNMAAND DEZES JAARS,
TE AMSTERDAM EN ELDERS IS
WAARGENOMEN.

(Medegedeeld door A. Fotua, sIMoNSZ., te flsn/ierdarn.)
aaglijks zien wij de Zon, de Maan ende Sterren; erg
Hechts zeer weinigen uit de millioenen menfcheu
befchouwen die prachtige , en voor onze beperkte bevatting te uitgebreide, voorwerpen met eenige bijzondere aandacht; veelen zijn 'er, die 'er nooit over nagedacht hebben; ja zelfs fommigen, die het nadenken
over iets van dien aart met eene foort van fpattenden
glimlach fmooren, even als wilden zij daarmede zeggen : quad fspra nos, non ad nos (*); anderen weder,
door eene ophooping van duizenden mijmeringen en zorgen, 'welken het leven oplevert, afgetrokken, komt liet
even weinig voor den geest, terwijl ze , op den helderen dag , door de ítraalen der gouden Zon befeheenen, of, in den prachtigen nacht, door de zilverblanke
Maan toegelachen , en door het tintelend SterrenheiP
aangeflonkerd worden , om aan de verhevenheid van de
wonderen der Scheppinge gedachtig te zijn , alsof dezelve
niet beftonden ; ja zelfs veelen, die zo even door den mond.
des Leeraars met de woorden van den Koninglijken Dichter toegeroepen werden: de Hemelen vertellen Gods eere en
het Uitfpanfel zijner handen werk, blijven, zo dra 'ze ter
kerkdeure uittreeden, doof voor die hemeltaal, en richteti
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(*) that boven ons bereik is , gaat ons niet aai.
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ten naauw het, door beuzelachtige beittoeijingen naar

de aarde gebukt, hoofd even op, om de wonderen
des grooten Scheppers te befchouwen en derzelver infpraak te hooren. Zo groot en albeheerfchend is de
kracht der gewoonte, dat ze zelfs onze gewaarwording,
tegen de roering van die : onbegrijpelijkfte en allesoverftijgende fchoonheeden , met een schild van onverfchilligheid en onaandoenlijkheid bedekt.
De Natuur , of beter derzelver ondoorgrondelijke
Oorzaak, fchijnt dus fomtijds, door min gewoone ver
gewoonte verstompte aandacht der-fchi;nel,dor
redenlijke fchepfelen te willen opwekken. Te midden
van hunne drukke bezigheeden , te midden van hun
beuzelig heen en weder dwaalen , ontflaat 'er, in den
duisteren avond , plotslings een allerhelderfte glans,
die geheel hunnen mierenhoop overfchijnt; elk hunner
wordt. daardoor getroffen, verfchrikt, verbaasd! het altijd naar de aarde gewend o`og wordt door den weérglans,
die van derzelver oppervlakte affchijnt, als verblind;
nog denkt men niet om het hoofd op te richten en
de hooge gewesten des hemels te aanfchouwen ; neen
men wendt eerst het hoofd om , of ook die glans door
eenig onverwagt achter zich ontdoken fakkellicht ver
eerst na dat men te vergeefs de oor--orzaktwied!n
zaak op aarde gezocht heeft, wendt men het oog, dat geschikt is om den hemel te bewonderen, naar het uit
ontdekt de bron van den zo onverwagten-fpan{èl,e
als oogtrefFenden glans. Eensfiags wordt de tot denVen gefchihte mersch , als door een vreemde kracht ,
uit zijne verdooving opgewekt; eensfIags vervliegen alle
zijne heuzelachfige denkbeelden, en hij wordt als met
een geweldigen arm in zijnen flaap gelloord, om voor
een oogcnblik het verheven fchoon der Natuure te bewonderen.
Zodanig eene krachtige opwekking van den ingefluimerden geest had ook onlangs onder ons plaats, bij het
onverwagt verfchijnen eener hier te lande niet gewoone vuurige Verheveling , welke zij , die in ítaat waren ,- dezelve , van beuren eerden aanblik, tot op den
allengs afneemenden glans en eindelijk geheele verdwijning, opmerkzaam waar te neemen, ons aldus befchreeven hebben_:
Het was op Woensdag, den 23fl:en van tit'ijnmaánd,
dat 'er zich te Amfierdam, des avonds Durend zeven
uuren ,
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buren, bij een heldere en zuivere lucht, in het Oosten,
Een vuurige bol opdeed, hebbende nagenoeg de fchiju4
baare grootte der Maan, wanneer ze vol is; dezelve
gaf een zo helderen en vuurigen glans van zich , dat
hij, even als het fterkile fakkellicht , alle voorwerpen
een fcherpe íchaduw van zich deed werpen, en de ge.
heele Stad eensflags met een glansrijk licht overfcheen.
Dit verfchijufel richtte zich, niet een ongemeen finelien voortgang, van het Oosten naar het Westen; doch
veranderde, geduurende deszelfs vaart, in een horizontaal langwerpig vierkant, of zeer lange dikke glanzige
ftreep , ter fchijnbaare dikte van een nians arm , uit welker
achterfee of oostelijke einde vlammen firoomden. Van deze
ftreep fcheidde zich, geduurende derzelver voortgang,
een ftuk af, dat in een kleinen gekrulden en fnel beweegenden (taart , welke de gedaante van een kwast had ,
eindigde : dit afgefcheiden deel fcheen , als met Gene
wormswijze beweeging, weder naar de langfte Itreep te
naderen; terwijl zich ook tevens gen regtítandige of
perpendiculaire lichtffreep uit den In gedaante veranderenden bol verhief, welke, in dat oogenblik van uit
een aantal heldere vonken uitfchoot, en, niet-barlting,
een fpir.len boog zich naar de aarde wendende, lang•
zamerhand fiaauwer van glans en dunner fcheen te worden, tot zij eene (langswijze kronkeling en S trek aan•
nam, en zich eindelijk als eene inasfa van duizende kleine vonken vertoonde, en verdween.
Men heeft bereids vier onderfcheidene berichten van
de waarneéming van dit verfchijnfel, dat waarfciiijnlijk
over het geheele Land , en zelfs in een nog wijdoren
omtrek , gezien is , ontfangen , en In het geleerde Dagblad :41gemeéne°IKonst-en Letter'-boste', No. 44 enz. , mede
welke men echter eene van elkander verfchil--gedl;in
lende omfchrijving dezer Verheveling Opmerkt. Uit
Sneek , naamlijk , meldt men , dat zich aldaar , des
avonds ten 7# uuren, bij een heídéren en volkomen onbewolkten hemel, genoegzaam in het toppunt of Zenith,
twee vuurig - roode !treepen, ongeveer ter fchijnbaare
breedte van een Voet ieder, en laag, naar gisting, ia
a sa voeten, op een evenwijdigere' aff}and van ten naasten bij een voet van elkander verwijderd, aan de lucht
vertoonden , . en met half-flingerende 6'ogteri Bene bewee
ftrekking van het Oosten naar-ginvormde,wlk
et Westen ''gericht was; welke balken een zeer hel`der fchijneiid licht van zich gavëii, en zich h jila -eet?
half
Rra
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half uur lang in dezelfde gedaante , niet ongelijk aan

twee Slangen, vertoonden, welker vuurige glans allengs verminderde , en eindelijk , tot een nevelachtig
licht verzwakt zijnde, geheel verdween.
Eèn ander bericht uit Monnickendain bepaalt den tijd
der verfchiJ'ning op drie minuuten vóór 7 uuren, en geeft
dezelve , 'tnet weinig verfchil , even zo op , gelijk wij
het hier boven, als tot onzent waargenomen, gemeld
hebben; met dit onderfcheid echter, dat men aldaar ,
geduurende den loop der Verheveling , en onder het uit
fchieten der vuurvlammen , een zeer hoorbaar gefis et i
geblaas befpeurde.
Eindelijk .vernoemen wij, dat dit Luchtverfchijnfel,
op denzelfden avond, te héulen, en ook te Hamburg ,
is waargenomen; doch in laatstgenoemde Stad in een
laageren ítand , beneden aan den Horizon , in de ge
een grooten vuurbol , die, met een flerken-dantev
slag , uiteenbarstte , en vervolgens een zeer langen
fangswijzen vuurigen (taart vormde ; blijvende in die
gedaante ongeveer io minuuten zigtbaar.
Dit zeldzaam , echter niet geheel onbekend , Ver
verbaasde , bij deszelfs aanblik, alle de zich-fchijnel
buitenshuis bevindende perfoonen ; onder welken 'er
Ibmmige waren, die , uit een beginfel van vrees voc!r
de onrustige tijden , in dit Verfchijnfel de dreigende ge
een zwaard meenden te zien; terwijl genc.T-dantev
'er weder een manshoofd, en anderen een draak of o.
rleugelde flan, in ontdekten. De meesten voorzeie^eii
elkander oorlog en duure tijden. En deze zin het, wel
gevoelens wij voornaamlijk in dit Bericht meenden-ker
te moeten onderzoeken.
Over het algemeen moeten wij, bij dit geval, opmerken de geringheid 'van het gene hier ons oog oogen^
bliklijk getroffen heeft, bij het onmeetelijk en ondenkbaar groot lichaam der Vaste Sterren, die ons flechts
uit hoofde van derzelver grooten affland zo gering en
klein , en door daagliikfche gewoonte zo onverfchillig
voorkomen.. Een gering lichtvlel jen in onzen dampkring , en dus , in betrekking tot den onmeetelijken Sterrenhemel, nabij de aarde, komt, in het oog der weinig redeneerende menigte, als een dreigend manshoofd, draak
en zwaard voor; en wordt , in plaats van in hetzelve de
fchoonheid der groote Natuur te bewonderen, als een
voorteken van aanftaande rampen gehouden., Van waar
toch ontstaat zulk Bene gedachte ? Waarom zoude men
-
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toch niet even -zeer kunnen meenen, dat zulk een glansrijk en fchoon Verfchijnfel, zo- men al toegave dat de
Schepper der Natuur dergelijke voortekens in den dampkring aan het menschdom toonde, eer een heilfpellend.
dan een kwaaddreigend teken ware? Glans en licht zijn
immers der ziele aangenaam ; duisternis en nevelen ,
daarentegen , verwekken droefgeestige gedachten , en
verdrijven de vrolijkheid uit het menfchelijk gemoed.
-- Laat ons hier een weinig bij flilitaan, alvoorens wij
de zaak zelve meer van nabij onderzoeken ; immers
het komt ons voor , dat het niet geheel vruchteloos
zal zijn, bij deze gelegenheid, over het nog bij lange
na niet algemeen verworpen gevoelen , betreffende kwaaddreigende voortekenen in de lucht, eenige bedenkingen
op te geeven ; te meer , daar 'er nog zeer veele lieden zijn , welke, flechts in navolging van zaakkundige
perfoonen, geen geloof aan dergelijke voortekenen zeg gen te (laan; doch, even zo min grond tot het ontken
als bevestigend gevoelen hebbende , door een ge--ned
volg van gebrek aan wijsgeerig nadenken en ervaren
in natuurlijke verfchijnfelen van dezen aart, nog-heid
voor hunzelven tot het tegengel eld gevoelen overhellen , en bij dergelijke ongewoone verfchijnfelen een hei
vrees voor kwaade gevolgen blijven voeden; en-melijk
ook anderen, die, uit eene foort van beredeneerd naden
ken en volgens een bij hunzelven ontworpen begrip
van het Godlijk wezen, dergelijke verfchijnfelen geene
voorfpellende kracht durven ontzeggen.
Onder de eerstgenoemde foort zijn dezulken te rang
fchikken , wier opvoeding en beroepsbezigheeden hun
nooit toegelaten hebben, op eene wijsgeerige en afgetrokkene wijze, over den Schepper der Natuur en deszelfs wezen na te denken; doch die , in kringen van
meer ervarene lieden verkeerende ,gaarne blindelings derzelver gevoelens omhelzen en als hunne eigene fchijnen
aan te neemen. Deze, echter , zijn in Raat om allerleije
gisfingen aan te neemen , zonder van eene enkele voer
zicihzelven volkomen overtuigd te zijn. — De tweede
Poort zijn zij, die, door een al te zinnelijk begrip der
Godheid, alle driften en gemoedsbeweegingen, welken
zij in hunzelven en bij de menfchen in het algemeen
waarncemen , ook op de Godheid toepasfen , en , door
al te zinnelijke opvatting der gewijde Schriften, telkens
plaatfen in dezelven meenen te ontdekken, die voedfel
aan
Rr3
,
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aan deze hunne gevoelens fchijnen te verfchaffen; da;r
de gewijde Schrijvers , de taal der menfchen moetende
bezien ,, om tot de menfchcn te kunnen fpreeken ,
dikwijls zulke zinnelijke uitdrukkingen voor geestelijke begrippen hebben moeten gebruiken. In dezen zin
dan (lellen zij zich den eeuwigen en onbegrijpelijken
Schepper en Heer der Natuur als een wijs en liefderijk
Vader voor , die zijne kinderen , door middel van
voortekenen , tegen eenig naderen, kwaad fchijnt te
willen waarfchuwen of voorbereiden. Maar als wij
van die zijde dergelijke ongewoone verfchijnfelen in het
luchtgewest befchouwen , dan rijst 'er terflond "de
vraag : Zoude een wijs en liefderijk vader, die zijne
kinderen tegen aannaderende rampen , door tekenen ,
wilde waarfckuwen of voorbereiden, daartoe zulke wenken bezigen, welke twijffelachtig en aan allerleije uitleg
onderhevig zijn, zonder. hun te vooren met der--gine
zelver waare bedoeling bekend te manken? Zoude een
zwaard, een draak, een Jiang, of wat het ook zij, vol
om hun tegen eerogen ramp te waarfchuwen? daar-doen,
een zwaard ook orerwinning, een draak s'erdeediging van
hunnen eigendom, en een Jiang redding uit allerleijegevaaren,
zoude kunnen betekenen ; wijl het zwaard ook door den
verdeediger gevoerd wordt, de allegorisch verdichte draak
van ouds , om deszelfs fcherp gezicht , de bewvaarer der
fchattcn geweest is , en de (lang door de engfle holen en.
ipaauwfle openingen dringt, en tevens, wegens het jaar
verjongen , of verwisfelen van heure huid, een beeld-lijks
der duurzaamheid en beflendig heil zijn kan. Is liet dan
niet te denken, dat een wijs vader zulke dubbelzinnige
tekenen zoude uitkiezen, om zijne kinderen tegen naderende rampen te waarfchuwen ; hoe veel te minder is
zulks van de hoogfte Wijsheid te vermoeden!
I lier komt nog hij , dat het geeven van tekenen en
wenken onder de menfchen dient om elkander uit Benig
dreigend gevaar te redden, en dat de wijze mensch alle
tekens ter waarfchuwing overbodig acht, waar het gevaar onvermijdbaar en de ramp niet te ontwijken is.
%Vie, onder de menfchen', die Hechts eenig gezond oordeel
bezit, zal zijnen vriend, die reeds flerft, met een wenk
of teken zijn gevaar trachten te verkondigen ? of iemand,
olie reeds lang van zijnen gevaarlijken toefland bewust is,
pog met een teken van denzelven trachten te verwittigen ?
QndertufcJn zoude deze inoodelooze waarfçhuwing
-
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altijd plaats gehad. hebben , in die omftandigheeden ,
waarbij men in fommige Schrijvers leest, dat 'er tekenen
aan de lucht gezien zijn. Men zal overal, waar men die
tekenen verhaald vindt , bevinden , dat ze niets onbekends, niets ongevreesds zouden voorfpeld hebben , maar
juist te midden van woedende oorlogen , te midden van
`reeds plaats hebbende volksrampen, en dus zonder eenig
doel of nut voor het menschdom, verfcheenen zijn (*).
Daar nu een wijs vader zijne kinderen niet te laat, en
niet voorweetens vruchteloos, tegen onvermijdelijke of
reeds plaats hebbende rampen waari,zhuwen of voorbereiden zal, kan men zulk een ondoeltrefFend gedrag veel
minder aan den wijsten Vader toefchrijven.
De plaats laat ons hier niet toe, her gezegde op de
thin of neer beuzelachtige en onzeekere berichten van
crude of laatere Gefchiedfchrijvers toe te pasfen ; doch
`dij allen zoude men vinden, dat de goede of kwaade
verwachting der menfchen altijd het goed of kwaad
teken voorafgegaan zij, zo dat de wenk altijd nakwam ,
daar ze, uit derzelver aart , en zonde ze Benig nuttig
doel treffen , de verwachting voorafgegaan en geregeld
behoorde te hebben. Daar, waar reeds eene goede of
kwaade verwachting , eene hoop of vrees bij de menfchen opgevat is , vormen zij alwat gebeurt , hoe ouverfchillig oole, naar dezelve; en waar geen verwachting, het zij ten goede of ten kwaade, plaats heeft,
wordt elk dubbelzinnig teken volItrekt onverstaanbaar,
en zoude dus deszelfs waarfchuwend doel even zeer misfen. Neem eens , dat zich over een Land, dat een gewensehten Vrede fmaakte, en in alles de voordeelen van
'Koophandel en de vruchten van een rijken overvloed
genoot , in den dampkring eene zekere luchtverheveling
vertoonde., die , door den wind voortgedreeven wordende, verfcheidene gedaanten aannam , welke naar die
van een zwaard, menfchenhoofd, fang, of wel naar een
geharnasten held, of een heir van Jlrijdende benden,
zweemde ; wat toch zouden de inwooners van zo een
vreedzaam en welvaarend Land, uit dit voorteken, ter
hunner waarfchuwing of voorbereiding, kunnen opmaaken ? Zeekerlijk , daar zij in een !laat van rust en Vrede
leefO Van dien aart is ook het helder licht, 't welk des nachts
in den Tempel verfeheen, waarvan fosEPHUs bij de Verwoesting van ,1eruf;lem gewag maakt , Bel. ,Judaic. Lib. XXXI,
It welk door fommigen mede voor een goed Teken gehouden
werd; als ook het bekende Luchtgezicht van Keizer coNSTANTINUS DEN GRUUTEN.
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leefden , een naderenden Oorlog. Maar welk eenen ?
Een voor hen nadeeligen of voordeeligen ? Deze aanduiding zouden zij te vergeefs in dit onbepaald teken zoeken , en zeeker een veel bepaalder in de omfrandiglieeden
hunner nabuurige Rijken kunnen vinden. Een wijs va
kinderen in de gelegenheid gefield heeft-der,izjn
om derzelver naderende gevaaren bepaald en zeeker te
kunnen kennen , zal niet recht Alle onbepaalde en onzeekere tekenen en wenken, als overtollig en onnut, na•
laaien ; hoe veel te meer de wijste Vader, die zijne kinderen met de gave van gevolgtrekkende redeneering tegen wel te voorziene rampen gewapend heeft!
Maar, zal men mogelijk zeggen, 'er zijn toch zulke
tekenen in den dampkring voorhanden, welke deszclfs
tegenwoordige gelieldheid aanduiden ; en deze hebben
weleer, en nog heden, op fommige plaatfen,.Pest, befinettelijke Ziekte, Sterfte onder het Vee, en dergelijke
rampen, vóór dezelve nog aanwezig waren, voorfpeld.
—Wij kunnen hierop aanmerken, dat deze foort van voor
een geheel anderen nart zijn, en gelijk haan-teknsva
niet de voorzeggingen, welken men omtrend het weder
uit de aanwijzingen der weerglazen ontleent, en allen
echter geen toekomende, maar juist tegenwoordige ge
aanduiden, waaruit :men Hechts eenige na--íledhn
tuurlijke gevolgen voor liet toekomende afleidt , die echter nog niet volkomen zoeker uit dezelve te befluiten
zijn, fchoon de ondervinding ze dikwijls 'er uit heeft
zien voortvloeijen. Op dezelfde wijze voorfpelt de
bouwvalligheid van een oud gebouw, dat het, niet lierfield wordende , inflorten, — de aanwezigheid eener ziekte, dat ze, niet geneczen wordende, den dood ten ge
hebben zal.
-volge
Wat eindelijk de Verheveling zelve betreft , zij is niet
onbekend of ongewoon; offchoon ze hier te lande niet
dikwijls waargenomen werd. Reeds deoudl'e Natuurken.
ners, die zich met liet betrachten der Vernevelingen bezig hielden, en wier Geschriften ons nageblceven zijn,
fpreeken 'er van. AI.ISTOTELES noemt een dergelijk
Verfchijn fel , 't welk zich als een Vuurbol opdoet, en
waaruit vonken flikkeren , terwijl het zich als in licht.
kwastjens verliest , enz. , a,y , of de Geit (*). SENE-

ovjC:vet ir rtv^uv J' ot xat ats'. ARISTO() Kyt o
,1i1_FS in Lib. I. 1Icto rologho:z. Dat is : „ En die worden
e:; -erteo eheeten,"
„ dour iommiáen ti= ande:a e
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ondertusfchen, zegt , niet te veeeten , waarom
hij die benaaming aan dit.Verfchijnfcl geeft (*). Doch
als men nagaat , dat niet ARISTOTELES , maar de
Grielache Natuurkenners , of ook wel het Volk vóór
hem, deze Verheveling bereids kenden, en met dien
naam benoemden , waarfchijnlijk wegens de daarvan
afhangende lichtkwasten en vlokken, die zich fomtijds als de baard en vlokken van een Geit plegen te
vertoonen; dan zal men geene duisterheid in de benaaming vinden (j-); alhoewel SENECA deze zelfde Verheveling, die zich, na dat de vuurbol uitgeborílen is,
in allerleije gedaanten kan vertoonen , mogelijk nooit,
als vlokken en lichtkwasten van zich werpende , ge
heeft. De verfchillende gedaante , waarin deze-zien
Verheveling zich van ouds pleeg te vertoonen, gaf ook
gelegenheid, dat men ze onder verfcheidene naamen bij
de Natuurkenners der Ouden aangetekend vindt. Immers , wanneer ze zich enkel als een vuurbol deed zien ,
werd ze Lamp, — zo ze daarop heure ronde gedaante
verloor, en glanzige vlokken en kwasten uitfchoot,
Geit, — en zo dit vuur in fnelle en huppelende beweeging gezien werd, huppelende Geit geheeten; liet ze een
horizontaale lichtítreek na, dan gaf men die den naam
van Balk (Trabs); florid deze lichttireek in eene regtílandige richting , dan noemde men ze Pyramis , of
Puntzuil; deed ze zich als een kleine door het zwerk
fchietende vuurbol op , dan gaf men ze den naam van
Fakkel (Tax), of ook, naar derzelver flervormige gedaante, verfchietende of vallende Ster (Stella cadens) ; wanneer de lichttreek zich een eindweegs in de lengte uitfirekte, gaf min ze den naam van Pijl (Sagitta); en zo
het vuurig verfchijnfel in het midden dikker en breeder
was dan aan de einden , werd liet ook wel Draak (Drace) geheeten ; kwam het in de gedaante van een glanzige kroon voor, dan droeg liet den naam van Corona ,
en bij de Grieken Botl?r'noë; vertoonde het zich als eejz
helder licht geevend vat, dan werd het Pithice bij de
Ouden genoemd.
Met alle deze bekende en afzonderlijk benoemde Ver fchijn!VEDA,

(*)

ARISTOTELES

quoddaus genres illora;n Capram vocat. Si

Ere interrogavcr is, quare: prior :;zi'zi rrttiorzcrri Eeddas 000rtet
mire I laedi voccr;rn. , í-c. i at..()nie 1. Lib. I. C, I.
(4) IURETGS in AKISTOT.
-

-
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[£hijnfelen had de Verheveling, waarvan wij thands
Cpreeken, Benige overeenkomst; zijnde in derzelver eerIe voorkomen, als lichtende Vuurbol , gelijk aan de
Lamp , en veranderende , bij derzelver uitbaríting en
verfpreiding in de breedte, in de zogenoemde Draak;
voorts, lichtl- wasten en vlokken van zich afwerpende,
als de- huppelende Geit; en zich in eene regtftandige en
gezichtëinderlijke richting vertoonende , als de Fuurkolom, Balk en Pill; en vonken uitfchietende, als de
Fakkels en ver/chietende Sterren: alle welke onderfchci,dene fchijngeftalten aan de verplaatfing der fnel beweegende lichtftoífe moeten toegefchreven worden. — Juist
een dergelijk Verfchijnfel , zegt SENECA , gezien te zijn,
in de gedaante der zogenoemde Geit , ter grootte van de
volle Maan, terwijl PAULUS EMILIUS tegen PERSEUS,
Konin; van Macedonien, te veld trok; en voegt 'er lsii .
dergelijk Vert hijnfel zelf meer dan eens gezien te hebben (*). -- PLINIUS verdeelt deze Verhevciinl fit
twee foorten , welker eene hij Lampas , of Lamp, en
cie andere Bolis , Ji7cip 1chicht , nonit. De Lair,
zegt hij, vormt een langwerpig (poor, welks voor/le eirld°
vlasnt ; de LPeap/chicht vlamt geduurig en g el7t2r l , en
fleept een langer /creek achter zich (t).
Dat de I Icidenen,welker Godsdienst enkel zinlijk we
en die zich hunne Goden ílechts als opperbeiluurers (ier
aarde, en tevens onderhevig aan de zwakheeden en dri l
ten der menfcllelijke natuure, voorftelden, deze niet gewoone luchtverfchijnfelen voor waarfchuwende voortekens hielden, is geen wonder. Zelfs hunne Wijsgecren waren niet vreemd van deze meening . SENECA
voegt nog bij de hier boven aangehaalde plaats : Wij
hebben bij de dood van AUGUSTUS een dergelijk verfchijnfcel gezien; gelijk oak, toen SEJANUS door den Raad ter
dood veroordeeld was; en de dood van GERMANIC US Werd
ook door een dergelijk roo;teken aangeduid (4-). Dio CASsIus
.

-

,

-

(*) Nos quogrse, vidimits non femel, flaminam ingentis pi] fpecie , que tames in ipfo cur fu fuo disfipataefl. Lib. I. C. i.

Nat. Ou^efi.

(t) Lampas vest/gin Tanga facit , priore parte ardente:
Solis nero perpetuo ardens, lorrgiorern trahit urn/tern. Lib.
II. Cap. 26.
(.) Did/inns circa D. Aucuszr excesfurr, frrreile prodigiuva:
vidi „zus cure de SEJANO ac2'um. Nec GERMANICI kaars fine dd

nuntiasione tali fait. Loc. cit.
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sius verhaalt ook , dat 'er , bij de dood van AUGUSTus , vuurige ,/lukken hout uit den Hemel fcheenen te
vallen (*); en PLUTARCHUS meldt , dat, geduurende
de overwinning , welke LUCULLUS op MITIIRIDATES
behaalde , de lucht zich plotslings van een fcheurde, en 'er een vlam, in de gedaante van een rond zilverglanzig vat, uit de lucht op de aarde nederfchoot (t). Wanneer nu zulke Verhevelingen zich
gevallig voordeeden, kort voor of geduurende 'er eenig
gewigtig voorval gebeurde , dan namen de trotfche
Romeinen, die zich verbeeldden dat;'..unne Goden een
bijzonder belang in hunne heerschzuchtige woelingen
Relden , zulks tcrf'ond als een bewijs daarvan op.
Gelijk dan ook de Dichter LUCANUS verfcheiden dezer
Verhevelingen , en onder andere het Noorderlicht, de
Lamp, Fakkel, en de, in laateren tijde, als een waar
en een geregelden loop hebbende Hemellicht erkend ge
Staarther, in dit vers als voortekens bij elkan,-worden,
der plaatst :

Ignota obfcurce viderunt fadera noties
Ardentemque polum flammis, cceloque volantes
Obliquas per inane faces, crinemque tremendi
Sideris & terrain mutantem regna cometam (§).
Doch de uitleggingen van dien aart zijn, met de ge;reele Wigchelaarij der Heidenen, thands lange in het
vergeetboek geraakt,
Wanneer men echter vraagt, wat eigentlijk deze Verhevelingen in derzelver natuurlijk wezen zijn, is niemand in (laat om deze vraag eigentlijk en voldoende te
kunnen beandwogrden; wijl 'er Beene proeven op genomen kunnen worden , en de werking der floWen, dia
zich in den dampkring ophouden, ons voltrekt onbekend is. Zo veel, echter , heeft men bij gisting van
dezelve kunnen vermoeden , dat het Phosphorisch Salpeterige (Nitreufe Phosphorique) famenvloeijende dampen of uitwaasfemingen der aarde zijn, welke, uit hoofde van derzelver ligtheid, fomtijds tot 18 à _o Duit
mijlen, en zelfs hooger, in den dampkring op('ij--feh
ge J1, ,
()

(t)

Lignis ignita de Ccelo vI,la cadere.
PJ.UTARCHUS in LUCGLLO.

(Si rharfiilIa, Lib. 1.
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gen, en , aldaar een kouder gewest aantreffende, tot
eene zichtbaare ge(lalte verdikt worden, voorts, uit
hoofde van derzelver Chemi/che affiniteit , zichzelven
ontvlammen ; of dat zij ook wel ontdaan uit eene famenvloeijing van Waterfof en Zuurflof, dat is ontvlambaare
en zuivere lucht , niet elkander verbonden en door eene
eleárieke vonk ontfloken. — J)eze masfa van verdikte
dampen wordt door derzelver middenpunt rondom gelijkelijk aangetrokken; waardoor zij, even als alle lichaamen, die in het heelal zweeven, Bene bolronde gedaante
verkrijgen. Somtijds verdikt de kern van dezen bol tot
een ftecnachtigen klomp, welke, bij de uitbarftiug van
het vuur , op de aarde nedervalt. Bij wijlen is deze
uitbarfting , door de persfing, welke ze in cie dampkriugslucht veroorzaakt , met zeker hoorbaar geluid.
vermengd. De meer- of mindere hoeveelheid dezer uitwaasfemingen , en derzelver verfchillendc riclhtin cu ,
doet liet verlchijnfel in dc reeds opgenoemde oudcrtclieidenc gedaanten voorkomen (*).
1 ) Verfchijnfels van denzelfden aart zijn , zeden veele j:ir
ren, ook elders waargenomen ; zo dat in Duitse l i;d, Ei ni<:
rijk en Engeland , van 1719 tot 1803, log Vuurkogels ge zien werden, waarvan 'er 4t Me' Steenvallen waren verzeld
bevonden.
De aanmerkelijkile Vuurbollett zijn den 52 Nov. 1799 in
Duitschland, en ook zelfs in Hudfons -baai gezien; — den 26
April í8o3 , bij l'Aigle, in Frankrijk, verzeld van een verbanzenden Steenregen, na eene zwaare uitbarsting, gelijk aan een
donderflag, of het rijden van een wagen op een fleenweg ;
— den 6 Nov. des zelfden Jaars , te Londen; — den so
Sept. 5804, te Yena; -- den so Oat. 58o4 zag de Rusfifche
Reiziger KRUSENSTERN een zeer grooten Vuurbol op Zee,
3 0 28` Oostelijke Lengte van Ferro en 37° 4ot N. Breedte.
(
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flan den Redakteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
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„
t(aantleenen waren onlangs aan de orde van den
„ 1V1 dag. Aan zulk een veríchijnzel, egter, kan of
„ mag geen geoeffend Natuurkenner geloof (laan. Dat
„ even;
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evenwel', harde lichaamen, Steenen, indien gij wilt,
in de hooge gevesten onzes dampkrings zich vormen,
en van daar op onzen aardbol kunnen vallen , bevat
niets onerijmds, en is, daarenboven, door de on„ dervinding bevestigd. Van zodanig een veríchijn„ zei ontmoetten wij onlangs een berigt, zoo goed als
„ eenig ander, door het getuigenis van geloofwaardige
„ lieden geftaafd. Het viel voor in April des voorgaanden jaars, in Engeland, niet verre van GlasGij moogt, indien gij wilt, aan dat berigt
,,
in uw nuttig Mengelwerk plaats geeven. ik ben, enz. j
I

Nov. I805.

PHYSICUS.

Drie mannen, terwijl zij te Post/i, omtrent drie mijlen
ten Noorden van Glasgow, in een ftuk lands hun werk
verrigtten , wierden zeer verfchrikt door een zonderhug gedruis, 't welk ongeveer twee minuten duurde, en
uit het Zuidoost na liet Noordwest fcheen voort te
loopen. In 't eerst hoorde men, als 't ware , vier kanon
vervolgens nam het gedruis eenigermaate den-íchoten;
klank van klokluiden aan, of liever van een Gong, ver zeld van flerke fisfingen. Eindelijk dagt men den vat
van een hard lichaam te hooren, 't welk met groote
kragt de oppervlakte des gtonds aanraakte.
Op den zelfden dag, 't was de 5 April , 's voormid
werkten zestien menfchen in de Steengroeve van-dags,
Posjl, dertig voeten beneden de oppervlakte van den
grond; hier wierdt insgelijks een buitengewoon gedruis
gehoord, gelijkende in 't eerst naar een kanonfchoot,
en vervolglis naar den klank, door harde lichaamen
veroorzaakt, die op fleenen vallen. Alles duurde omtrent een minuut. '
Twee andere lieden, die nabij de Steengroeve waren , te weeten , de Opziener en een man, die in eenen
boom was geklommen, en aan wien de eerfle eenige bevelen gaf, befehreeven dit gedruis als twee minuten
geduurd hebbende, en voortgekomen uit het Westen,
door het Zuiden na het Oosten voortgeloopen, gelijkende in 't eerst naar het gevolg van drie of vier kanonfchooten, gedaan aan den kant van de groote brug,
geleidende het kanaal van Forth en Clyde boven de rivier Kelvin, op den afstand van anderhalve (Engelfche)
mijl
-

-
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mijl ten Westen der Steengroeve. Vervolgens véranderde het gedruis in eene geweldige fisfing. Bij de
twee laatstgenoemde lieden waren twee kinderen, het
een van tien, het ander van vier jaaren, benevens een
hond. Op het hooren van het gedruis vlugtte het beest
in het huis , niet alle de-kenmerken van groote bcangstheidi Geduurende het gedruis floeg de Opziener zijne
Dogen omhoog, en zag in de lucht iets als een beweegenden nevel; dit maakte hem zeer verfchrikt, en zich
tot den man, die in den boom zat, wendende : „ Kom
, af ," -riep hij hem toe: „ zie daar een Goddelijk oor„ deel, 't welk ons over 't hoofd hangt!" NTaauwelijks was de man omlaag gekomen , of men hoorde iets
met groot geweld in eene drooge graft vallen, op den
afpand van negentig roeden , of omtrent a7o voeten ,
en men zag ter zelfde plaatze den modder tot op den afífandvan twintig voeten zich in 't rond verfpreiden. Het
oudíte der twee kinderen, op het hooren van het gedruis omhoog ziende, verhaalde, iets, dat naar rook
geleek, in de lucht gezien te hebben, met iet roods,
't welk eene fnelle beweéging hadt, komende uit het
Westen , en eindelijk op den grond viel. Een oogenblik voordat de verheveling den grond raakte, hoor
roepen: 0! welk een rook ! en het zei--demnhtki
de, op dat oogenblik iets, 't welk de gedaante van.
rook hadt, ter plaatze, daar het was gevallen, gezien
te hebben. Onmiddelijk liep de Opziener na de plaats ,
alwaar liet flijk was opgeworpen, en zag een gat midden in de floot. Allengskens liep 'er water in dit gat,
uit een fpruit beneden in de floot, en, het liep vol tot
op zes duimen na beneden den rand. De zelfde man,
zijnen arm ontbloot hebbende , flak dien in deeze hol
welke hij eenigzins fchuin vondt , van liet-lighed,
Westen na he Oosten afloopende; op den bodem voel.
de hij iet hards, 't welk hij niet kon beweegen. Men
naakte vervolgens de holligheid fchoon , in de onder
'er een kanonkogel te zullen vinden ; doch-ftejlingva
men vondt 'er niets behalven den natuurlijken bodem van
den grond , eindigende in eerie foort van zagten !teen, in
welken ecnige brokken Reen eenige duimen diep waren
ingedrongen. Deeze íleenen geleeken naar Witníteen. Volgens zijne gisi'ing waren zij ongeveer acht
duimen beneden den bodem der graft gezonken;-tien
de hoillgheid wál bij de vijftien duimen wijd. Hij
kon
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kon niet bemerken, dat het water bijzonder warm was,
zoo min ais de tleenen, aan welke hij ook geen bijzon.
tieren reuk befpeurde. Een der brokken , zegde hij,
was omtrent twee duimen lang, het ander omtrent zes
duimén , vier breed en dik, en Romp op de hoeken en
aan de einden. De twee brokken, zamengevoegd , floo.
tere volmaakt in elkander. Ik weet niet, of de fteett
bij het vallen was gebroken, dan door een floot met
de fpadc, bij 't reinigen van de floot. Hij voegt 'er
tevens, nooit zulk eenen Iteen gezien te hebben, in of
omtrent de Steengroeve.
Eenige dagen daarnaa, en toen de verhaalde bijzon.
derheden in de nabuurfchap waren bekend geworden,
ging men de fleenbrokken opzoeken, welke men, als
dingen van geen belang, daar hadt gelaaten : men vondt
den klein[ten; doch den anderen, in het gruis der Steengroeve vermengd, konde men toen niet wedervinden.
Eenige dagen daarnaa ontdekte men een brok van den laat
wedergevondene brokken manken de twee-ften.Dw
uiteinden van den Reen uit; van buiten zijn ze zwart,
en de oppervlakte is tamelijk glad ; van binnen zijn ze
grijsagtig van kleur. Het middenite gedeelte, welk liet
grootfte is, heeft men nog niet kunnen wedervinden.
In het Dorp High Posfsl, een vierendeel mijls van de
plaats , alwaar de heen viel, veroorzaakte het gedruis,
welk in de lucht gehoord wierdt, groote ontfteltenis:
het geluid kwam als uit het Zenith , en het geleek
naar een kanonfchoot , met ongelijke tusfchenpoozen
zesmaalen herhaald; het ging verteld van een ander
verward en buitengewoon geluid, 't welk tien minuten duurde. Het geraas fcheen in 't Noorden te beginnen, en zich vervolgens door het West, Zuid en Oost
na liet Noorden te wenden , alwaar het fcheen terug
te keeren.
Het was een koude en betrokkene dag; in het Noord
-ostwade
lucht meer bewolkt dan elders.
Het verdient opmerking, dat de zelfde fteenen, wel4
ke de Opziener meende dat ze geen reuk hadden, toen
hij ze opraapte , een ftinkenden reuk hadden, toen de
Heer CRAWFVRD, de eigenaar van het land, waarin ze
iiedervielen, het eerde der twee 'brokken ontving, en
dat hij het zelfde , hoewel in een minderen graad, omtrent het tweede befpeurde. Nog eene andere omftandigheid ifi 'er, die opmerking verdient, omdat zij doof
kin•
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kinderen zijnde waargenomen , deeze hun bergt nsar
geene der onderftelde om(Iandighcden van het verfchijnzel hebben kunnen wijzigen , en zij dus te meer' ver
verdienen. Het oudfce zeide, dat het den rook-trouwen
zich zeer fne-1 na de plaats hadt zien beweeges , alwaar
de feeen was gevallen; in 't midden van den rook , voegde het 'er nevens, was iet roods, en het rood was hel
aan de zijde, alwaar dezelve naderde, dan aan de-der
andere zijde: letterlijk moest dit gebeuren , indien het
vallend lichaam in eenen (laat van gloeijinge ware. Het
eenige zonderlinge in dit geval, indien het kind niet ver
keerd gezien hebbe, is, dat de feeen fpoedig genoeg is
koud geworden, zelfs in het water, om niet warm te
fchijnen, toen dc Opziener dien aanraakte, kort naa zijnen
val op den grond des kuils, welken hij gemaakt bads.
Ten tijde als dit verfchijnzel gebeurde , wierdt een
ongewoon gedruis in de lucht gehoord, op verfcheiden
plaatzen , van de plek, alwaar de (teen viel, merkelijk verwijderd. Iemant, die in zijnen tuin wandelde
te Barnhill Blairtyre, negen (Engelfche) mijlen ten Zuidoosten van Glasgow, hoorde vijf of zes flagen als van
een musket, gevolgd van een gerommel, als van een
verre afgclegenen donder; en hij zag eenige flikkeringen
van weerlicht. Op het zelfde oogenbiik hoorde men
foortgelijk gedruis nabij flirdrie, elf miilen ten Oosten
van Glasgow ; te Falkirk, eens zoo verre van daar ; te
Hamilton, elf mijlen ten Zuiden, en op veele andere
plaatzen.

TOEVALLIGE GENEZING ENER HEVIGE BRAKING,
DOOR HET BIER.
Medegedeeld
P. VAN DER HOEVEN ABZ.,

door

Med. Doe. te Schiedam.
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en Soften Augustus dezes jaars werd ik, des avonds
ten half acht uren , verzocht,•-terftond te lomen
bij zekeren CORNELIS VOORWAL. Intusichen zeide men
mij, dat men, des middags, bij mijne afwezigheid ,
om een mijner Collega's gezonden had, dewijl men niet
durfde wagten tot dat ik weder in de Stad zou gekomen zijn; welke Collega, den Patient gevifiteerd hebben-
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bende , voor hem een geneesmiddel had doen gereed
Maken.
Bij den Lijder konnetidc vond Ik Item hevig braken.
de , bijna zonder enige tusfchenpozing; hij gevoelde
daarbij ene drukkende pijn omtrent de hartkolk ; de
tong was wit belagen, de pols klein en rad; de ogen
waren flauw, Ik ondervroeg hem nauwkeurig, om,
ware 't mogelijk, de oorzaak van het braken te ontdek
einde hem gepaste geneesmiddelen toe te die--ken,t
nen. Dan, hoewel de Lijder, door het bijna onophoudelijk braken, _niet in flaat was, mij naar behoren te antwoorden , vernam ik echter, dat hij , warm en in her
Zweet gewerkt zijnde, des morgens vroeg, koude gekarn•
de melk gedronken had; waarop hij, kort daarna , aan 't
afgaan en braken ('u xi xa-rw) geraakt was ; welk eer
toeval ras was opgehouden , terwijl het twede bij-fte
aan'houdenheid was blijven voortduren ; zo dat hij, des
avonds , toen ik bij hem kwam, zich in den reeds hiervoren
gemclden toefland bevond. — Het geneeskundig Voorfchrift, door mijn Collega hem verordend, was 't volbend:
P,. Tin&. Opii Pinos gtt..XYIY
Spir. Nitr. duit. dr. ijp
Svcc. CitrI rec.
01. tart. p. deliq. q. f.
ad Saturat.
r?q. fl. Meath Piper. vij:
,

;

M.
S. alle 1 uur een lepel vol, omgefcliud.

En wijl ik gene tekenen van inflammatie , tot mijne
verwondering, hoewel 'er aanleidende oorzaken geweest
waren, ontdekte , en 'er niets tegennatuurlijks werd uit
oordeelde ik het best, met het voorgefchrevene-geworpn,
middel te blijven voortvaren, en ordonneerde hem daar
een Cataplasina .Einollieus et Anti pasmódicum e.x Flory-bij
Chamom. et Sambucs op den omtiek van de maag te
leghen.
Den daaraanvolgenden morgen was mijn Lijder nog in
denzelfden kommerlijken toefland; had. dien nacht niets
gerust . íteeds onophoudelijk gebraakt ,' en dit fcheen
zelfs in hevigheid nog te zijn toegenomen; waarottt ik
ook oordeelde hem fyrnptonatlsch te moeten blijven behandelen. — Ik liet dan, bij het mixtuur van den vo)IENG. 18o5. N0. 14.
Ss
ri°
.
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zigen dag, Waarvan de helft nog wel overig wags dewijl
de Patient fomtijds weigerde in te nemen , hit volgende voegen:

. Magies. ilnglic. dr. j.
Laud. liq. Sydenh. gtt. XXX.
Syrup..alth. Fern. gij.
M. et add.
Mixtur. adlat.
S. als 't vorige.
En liet hem, van tijd tot tijd, in eordis fcno1,kulwm
%vrijven met het volgend Unguentum Emill. et 4nti-

fpasmod.

i3. Ung. de Althea
alb. Càmph. aa 3.
splr. P/ni Camph. J
Tiné?. pii aa dr. ij.
M.
Dien dag, zo als_ ook de volgende dagen, bezocht its
mijnen Lijder herhaalde. reizen ; doch hij -bleef in dezelfde omífandigheid.
Den iflen September de toevallen niet verminderende,
liet ik dien dag twee. à drie Clysmata ex infuftone faturata
.Flor. Chamom. cum oleo et melle appliceren, om , ware 't
mogelijk, demotus intejlinorum ant:p er;Jtalticus te federen,
en , daar ik , door de langdurigheid van het braken,
voor inflammatie bevreesd was, een emplaJlruin veflcato;
.rium Camphoratum op de maag leggen, met het inwendig gebruik van het volgend mixtuur :

. Puly. Cum. 4rab. ?^i•
Solv. aq. ferv. svij.
Tin&. Opii Minos -tt. xc.
Aq. ft. Cort. Cao: dr. vj.
Lig. Inod. Min. Flofm. dr. i}s
Syr. papay. alb. ?j.

M.

S. omgefchud, alle # uren een f fjslepet.

Naar welke aangewende middelen
minst niet luisterdeu,

de toevallen in 't
Den
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Den sden, 's morgens hij tijds, bij mijnen Lijder Izotnende, overnam ik, dat hij, des nachts, ene vermis tere.
was kwijt geraakt; waarop ik nu terstond dacht, dat
alle toevallen e vermibus ontstaan waren, en vleide mij,
dat alles weldra een einde zoude nemen , zo het 'er naaar
één geweest ware. Edoch daar het braken bleef aanhouden niet alleen , maar 'er nu en dan fngultus bij°
kwam, en de pols interinitteerde , (alle welke toevallen
ik nu toefebreef aan de vermes) liet ik mijn Lijder 't
volgende gereed maken :

. Rad. T'aler. Sylv. j.
Rhabarb. el. Jr. ij.
Inf. 1. a. f. q. a. Co/at. 'vlij.
ac/dc 5
ilq. ft. Cor:. Ciaol 7 p
Laud. liq. Sydenh. gtt. XL.
Spir. Nitr. dulc. dr, ij.
Syr. Althea Fern. j.
M.
S. om hiervan alle uren een kopje te nemen.
benevens twee Clysmata ex infufrone fatairata Radic.
Valer. Sylv. et Flor. Chamom. cum melle appliceren, eelt
geruimen tijd na elkander; dan ik zag 'er gene meer te
voorfchijn komen, en de toevallen verminderden ook
geenszins: wat meer is, den volgenden dag , den -den
Sept. , waren de toevallen verergerd, als, bij liet nog
aanhoudend braken, hevige fangultus, onwillige ontlasting der excrementen komende ; de ui.teríte ledematen
waren op 't gevoel koud; 'er was een zinkende polsen
een facies Hiypocratica; daarbij kwam een afkeer, niet
alleen van alle geneesmiddelen , welke hij niet bij zich.
had kunnen houden , maar zelfs ook van' al 't geen hem
tot drinken, op mijnen raad, was aangeboden geworden; als b. v. Citroenwater, rode Aalbesfenfap, met
water verlengd , Thee , enz.
Terwijl ik nu mijnen Lijder als zeer gevaarlijk befchouwde , en hem, als 't ware , met den dood zag
wortelen , vroeg hij mij , met ene flauwe item, of hij Bier
mogt drinken. ik frond hem zulks toe, (daar ik toch
zag, dat al het toegediende hem' van het braken niet
konde bevrijden) onder die voorwaarde, dat hij weinig
te gelijk, en dan lauw, zoude gebruiken, en, dit kuro•
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nende verdragen, dan van tijd tot tijd meerder, (Het
Bier, 't welk hij gebruikte , was niet zwaar, en noemt
reen hier ter plaatfe Princesfe-Bier.)
Daarop verliet ik hein, niet anders denkende, of hij
zoude dien avond niet beleefd hebben; doch gene tij
krijgende , bezocht ik hem dien avond-dingvahem
nog, en zag, tot mijne grootf}e verwondering, dat al
het hem toegediende Bier 'er was binnen gebleven, zo
dat hij bijna anderhalve wijnflesch vol daarvan gebruikt
had. Alle toevallen werden daarop beter; hij rustte
dien nacht, voor 't eerst in vier dagen en nachten, een
weinig, en ik vond mijnen Lijder den volgenden mor
als herfchapen; de ogen ftonden helderer; de pols-gen
wakkerde op; de tong werd vogtiger en fepareerde; hij
kreeg etenslust, gebruikte dien dag ook voor 't eerst
enige lepels rijst, en bleef voortvaren niet het drinken
van Bier.
Zijne gezondheid nam van dag tot dag toe, echter
zonder verder gebruik van Geneesmiddelen te maken y
zo dat hij thans ene volkomene gezondheid geniet.
Ziedaar ene toevallige g enezing ener hevige Braking , door het Bier, welke ik niet onnut geoordeeld
heb , door middel van dit Maandwerk , mede te delen ;
opdat daardoor m`.jne Mede -artze1 , wanneer zij , in
foortgelijk geval , alles vruchteloos, gelijk ik, aangewend mogten hebben, hunne toevlugt zouden kunnen
nemen tot dit eenvoudig middel.

UITTRESZEL UIT TWEE BRIEVEN , GESCHREEVEN
TE PORTICI EN NAPELS , BEHELZENDE EENIGE
BIJZONDERHEDEN VAN DE AARDBEEVINGE
TE NAPELS VAN 26 JULI I805.

Portici, 30 Juli Igor.
er gij deezen brief ontvangt, zult gij reeds, bij gerugt, den geduchten ramp vernomen hebben, die
ons hier heeft getroffen, in den nacht van Vrijdag a6
op Saturdag 27 deezer maand. Ik fchrijf u uit het platte
land, werkvaarts ik gelukkiglijk, zonder eenig toeval,
ben geweekend
't Was des avonds omtrent tien uuren, toen ik van mijn
1 antoo ging, en na de eerfte verdieping klom, om 'er
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met eenen van onze Heeren te avondeeten. Naauwelijks zaten wij aan tafel, of wij hoorden een fterk gedruis , welk wij aan feel rijdende koetzen toefchreeven; en dewijl wij niet gelijkvloers zaten, is het niet
vreemd, dat wij aan gewaande koetzen de terugftootende beweeging toefchreevcn , die wij gevoelden,
hoewel dezelve zeer flerk was, dewijl zij onze voeten boven den vloer deedt opfpringen. Maar vermits die beweeging voortduurde, hoewel de oorzaak,
aan welke wij dezelve `toefchreeven , hadt opgehouden,
begonnen wij elkander aan te kijken , en mijn tafelgernoot vraagde mij, wat dit mogtbzduiden? Ik zeide hem,
dat ik geloofde dat het Bene Aardbeeving was. Toen
bleeven wij in ftál gepeins op onze (koelen zitten, tot
dat de golvende beweeging zich deedt gevoelen, en wij
vervolgens de plaats tragtten te verlaaten. (gijn tafelgenoot ging op een balkon, welk hij met moeite verliet , naadat het hem mislukt was, vandaar op (}raat te komen.
Wat mij belangt , ik plaatfie mij tegen eene deur , alwaar ik
onderlcheidenlijlc driemaal eene golvende beweeging gevoelde , ieder van welke vrij lang duurde. De eerfte
deedt kleine werking op de huizen; de tweede, van wel
veel flerker was, wierdtvan geweldige-kedfchuing
kraakingen gevolgd; en in ons Kantoor fcheurden de
muuren, hoewel een el dik, hier en daar. In dit ver
Heer PIATTI , niet-fchrikeljognbvutd
eenen anderen van onze IIeeren, en een knegt, uit mijn
buis , in de verwagting dat wij allen onder de puin.
hetzelve zouden begraaven worden. Even-hopenva
als ik, namen zij post in de deuren. Thans volgde
de derde fchudding ; zij was de hevigf}e en de ver
dewijl zij van terugftootende en golven--fchrikelj},
de beweegingen ging verzeld , zoodat wij alle kragten moesten infpannen om op de been te blijven.
Den dood hadden wij voor oogen, en dezelve zou oRvermijdelijk geweest zijn , indien deeze toeftand nog
eenige fekonden hadt geduurd. Het huis kraakte aan
alle zijden, en 'er verfpreidde zich door het vertrek een
flof, welk ons het ademhaalen belette. De beweeging
hieldt eindelijk op ; en wij waren nu op niets anders
bedagt, dan op de Itraat te vlugten, alwaar een zeer
-dik stof ons belette , oenige fchreden van ons te zien.
Het huilen, kermen en krijten van mannen, vróuwen
en kinderen, die allerwege vlilgtten, begonnen mij te
vervaaren. Tot mijzelven gekomen zijnde, bevond ik
SsJ
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mij in de onmogelijkheid, om op mijne muilen, in mijn
borstrok en zonder das , den nacht in de open lucht
door te brengen. Ik ging in mijn huis, met Benen knegt,
die mij gevolgd was; ik kleedde mij , floot mijne kamer overal, gelijk ook ons Kantoor, en ging den nacht
doorbrengen op liet plein van het Kasteel, dat vol koetzen flondt , alsmede v to verlegene inwooners.
Met het aanbreeken van den dag keerde ik na mijne
wooning terug; toen wierd.ik van een geweldigen fchrik
bevangen, op het zien van het dreigend gevaar, welk
ons boven 't hoofd hadt gehangen. In het woonhuis
van den Meere REYMOND en in het mijne, gelijk mede
in ons Kantoor, is geen fluk , 't welk niet lier en daar
befchadigd is , van beneden af tot aan het dak, hoewel
verfchciden binnenmuuren een el dil: en de kleine bene
overwelfd zijn. Ik durfde geen vijf minu--denvrtk
ten meer op dezelfde plaats blijven fl:aan. Thans zijn wij
gerust geheld door Ingenieurs en bouwkundigen, ver
dat 'er , van wegen den toeftand der ge--zekrnd,
bouwen, geen dreigend gevaar te vreezen is ; evenwel durf ik nog niet in de Stad flaapen. Bij een voorval
van deezen aart, 't welk, indien het nog Benige lèkonden hadt geduurd, Napels in een graf van eerie bevolking van vijfmaal honderd duizend menfchen in een oogenblik hadt kunnen doen veranderen , is 't een geluk, dat
zeer weinige menfchen daarbij zijn omgekomen. Tot nog
toe fpreekt men flegts van één; doch een zeer groot getal huizen is onbewoonbaar geworden ,_ en allen moeten
meer of min herfleld worden, voordat men ze veilig kan
gaan bewoonen (*).
Napels, 9 Aug. í8o5.
..'Kr zijn verfcheiden jaaren noodig , om de fchade in de IIoofdflad te herflellen; men mag dezelve Op 45
millioenen franken, voor 't minst, rekenen. Tot nog toe
bezitten wij Beene echte berigten wegens de rampen in
het Graaffchap Molisfe,'t welk het middelpunt der Aardbeevinge is geweest. Bekend is het egter, dat Ifernia
niets
*) „ De Aardbeeving (zon fehrljft de beroemde HUMBOLDT
uit Napels, i Aug, 1805) heeft in de Provintie y à 8000 menfehen. doen.omkomen. De Steden Ilernia, Boyana en Ca;ótalzupa zijn verwoest. In,laatstgeinelde Stad wierp de aarde,
zich openende, pyramiden van zand uit, gemengd met gebrokene zeeffhelpen ; verfchijnzel, gelijk aan de pyramiden
van Moya, in 1797 in de Provincie Oulto te voorfchijn gekomen."
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niets meer dan een puinhoop is, onder welken een groet
getal menfchen het leeven heeft verloren.
P. S. Portici, vanwaar ik mijnen eerften brief heb
gefchrceven , hoewel zes mijlen van Napels gelegen, en
aan den voet van den Vefuvius, heeft niets geleeden; 't
geen zou kunnen fchijnen te bewijzen , dat cleeze Volkaan geen onmiddelijk deel aan onze rampen heeft.
F. DE SIEBENTHAL.

7JITTREKZEL UIT EEN' BRIEF UIT NAPELS, OVER

EENS UITBARSTING VAN DEN VESUVIUS.

en
. 1805, 's avonds ten tien uuren , gebeurde de uitbarfting van den Vefuvius, waarvan de
D
Aardbeeving een voorbode fcheen te zijn. Wij Ronden
12 Aug

op ons vertrek om den krater te bezigtigen, toen het
gefchreeuw des volks en eene wolk van vuur ons aan
dat de Volkaan zich hadt geopend. In drie-kondige,
fekondén hadt de Lava van de laatfte pick zich o}p den
berg neergeftort, en zij nam haaren loop na de valei,
tusfchen Torre del Greco en Torre del 1' nnunziata gele
en; twee vlekken aan den oever der zee, aan gene zijde van Portici, zeven of acht mijlen van Napels.
Wij gingen terftond op weg, om dit fchrikwekkend
en verwonderlijk verfchijnzel van nabij te zien. Sints
het oogenblik van ons vertrek zagen wij den geheelea
loop der Lava, die zich reeds twee mijlen uitflrekte,
van den krater tot aan de huizen , die de twee vlekken
aaneenhegten. Ik heb het fchoonfle fchouwfpel gezien, welk de Natuur kan vertoonen , den verfchrikkelijkften geesfel, met welken zij de menfchen kan teisteren.
Ik heb de brandende watervallen bewonderd, zich boven van den berg nederwerpende; ik heb gebeefd, ziende
een onmeetelijken vuurvloed het fchoonfte veld verwoes•
ten , de huizen medefleepen , in weinige oogenblikken
al het leevensonderhoud van honderd huisgezinnen ver
£ene lijn van roodagtig.vuur fchetfle het profiel-delgn.
des bergs; eene wolk van rook, die, van tijd tottijd,
heldere blikfcmftraalen fcheen uit te Schieten, zweef
grond van het tooneel ; "de Maan fcheen-deovrn
te verbieeken ; niets kan de fraaiheid van dit wonderwerk fchilderen ; niets kan een denkbeeld geeven van
.e ijsfelijkheid des fchouwfpels, bij het naderen tot d^
S s 4
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plaatzen , welke deeze helfche vloed verwoestte; vera
vaarde opgezetenen , hunne reeds verraste woonplaats
verlaatende; berooide gezinnen , hunne eenvoudige huis
hunnen fchraalen leevensvoorraad , hun gering-geradn,
en eenig redmiddel, tragtende te bergen; eene ontelbaarc
menigte nieuwsgierigen , flap voor flap voor de Lava
wijkende, en door ongewoon gedruis Naare verwondering, haaren angst en haar medelijden uitdrukkende; de
akelige zuchten des bergs , de veelvuldige uitbarffingen,
die uit den boezem des flrooms voortkwamen, het kra.aken van booroen , door de vlam verfionden , het herhaald gerugt van inftortende muureg, het treurig brem
klok, welke de Geestelijken van Carnaldules,-menr
op eersen heuvel op zich zelf flaaude , en van twee
ftroomen vuurs omringd, in hunne benaauwdheid iuidden : zie daar de bijzonderheden van het fchrikwekkend
tooneel , waarvan ik getuige geweest ben.
In 't oogenblik onzer aankomfte, ítroomde de Lava
dwars over den grootes weg beneden Torre lel Greco,
Om te beter te zien , klommen wij op een zeer fraai huis ,
't welk aan den weg Ilondt. Boven van het terras ver
wij , dat liet vuur niet verdes dan vijftien fchre--name
den van ons was. In allerijl klommen wij na beneden;
twintig minuten daarna was 'er niets meer dan drie ruwe
nluuren van liet huis overgebleeven. Ik naderde zoo
dicht, als de hitte en de fnelheid des vloeds gedoogden,
ZTerfcheiden maaien tragtte ik eenen hoek van mijnen
zakdoek in brand te íleeken;- dit gelukte naij niet, dan
door denzelven aan eenen rotting te binden. De Lava
ftroomde niet in gelinoltcne golven; vrij veel geleek dezelve naar eerre onmeetelijke hoeveelheid van gloeiende f{eenkool , die door eerre onweerflaanbaare kragt was opeen
geftapeld en met geweld wierdt voortgettuwd. Wanneer zij penen muur aantrof, klom zij ter hoogte van
zes of zeven voeten, verbrandde en deedt dien initor'ten. Dakpannen heb ik zien gloeiende worden, en,
om zoo te fpreeken , in de Lava finelten. In haare
grootste fnelheid, en op tenen nagenoeg horiz ;ntaalen
Weg, heb ik geteld, dat de firoom , in een minuut,
achttien duimen afleide. Wanneer de grond rees, ftape'-.
tie zich de ítofc op elkander, en indien zij , aan een
anderen kant, eenige opening vondt, verloor zij aldaar
,tare werking , en wierdt allen skens zwart. Geent
andere reuk, dan die van gloeiend ijzer, heb ik 'er aan
hefpeurd.
,
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j'^ e Rhijn ontfpringt uit de Rhetifche of Zwitferfche

.V Alpen, doorloopt verfcheiden gewesten, ftrekt zich
eindelijk westwaards , en verdeelde zich eertijds, niet
verre van zijnen uitloop in den Noorder Oceaan , in twee
armen, niet welke hij een maatig Eiland omving, welks
lengte op ?7 , en welles gróotfle breedte oP 7 uuren
gaans berekend wordt. De regter arm, die den naaln van
,Pliijnbehield, pleeg oudtijds bij Katwijk in zee te loopen,
Dc linker arm ,. die den naam van Iftaal voert , ítort ,
na alvoorens de Maas ontvangen en derzelver naam aan
te hebben , door Benen zeer Breeden mond in de-genom
Noordzee. De uitwatering bij Katwi,'k, of middenffe
Rhijn -hond, is reeds verfcheiden Eeuwen verflopt
geweest.
De eerife en voornaame oorzaak tot die verf'topping
fchijnt CLAUDIUS CIVIl,is gegeven te hebben : namelijk
in het jaar 78 der Christen- jaartelling door den Romein
bevelhebber PETILIUS CERIALIS gellagen en ten-ichen
naasten bij met zijn ganrelle leger uitgeroeid zijnde ,
durfde hij zich in de Stad der Batavieren (welke Stad
door 's Lands voornaamfte Ilistoriefchrijvers gerekend
Wordt Batenburg geweest te zijn) niet verdedigen; waarom hij clan, die Stad verbrand hebbende ,op liet Eiland,
als op Bene plaats , waar hij zich tegen de vervolgingen
der Romeinen veilig rekende, de wijk nam. Hier brak
hij den dijk of dam af, die door DRusj?s GrRMANISVS
langs den linker oever van den middelkil (les Rfiijns 'oe
gelegd te wo;den , en welke drie -en- zestig-gonewas
jearen daarna (volgens liet getuigenis van TnCITUS,, in
?ijn dertiende jaarboek) door PA!JLINUS PoMPEJUS,Onderlandvoogd van Gernianien , onder de regeering van
Keizer NERO, voltooid werd. De Rivier, welke reeds
naar Ga/lie helde , werd , door de wegneetning van het
geen haar íl uitte, nog meer daar heenen afgeleid, en het
natuurlijk gevolg was , dat (le middelfte Rhijn - kil, van
fJzjk te Diwi ede af tot aan h£ztm'ijk toe, hoe langer
hoe meer van water beroofd moest worden.
Doch
S S5
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Doch gene tweede oorzaak komt hier ook in aanmerling, en wordt door het gemeen gevoelen opgegeven ale
dc eeuigfle dier verpopping. Men meent, namelijk, dezelve. alleen te vinden in den lievigen Dorm en geweldigen.
zeevloed , die, op den 26 December des jaars 839, bij
Friesland overthoomde , veele menfchen en-nagsch
beesten het leven kostte, en , volgens eene naauwkeu-rige opneemmg, 2437 huizen om verre 11poclde. De
hond des R>hijas, die, tot dezen tijd toe, ter plaatze daar nu Katwijk is, in zee gelopen had, werd bij
deze gelegenheid , door het ingewoelde zand , eens
verpopt.
-klaps
WVAGENAAR , echter, en anderen, komt het waar
voor, en liet is ook uit het hier boven ge--fchijnelkr
melde te denken ,' dat de vcrftopping van den Rhijnmond bij Katwijk niet op éénen tijd, maar allengskens,
gefchied zal zijn , en dat de beide opgegeven oorzaaken
daartoe medegewerkt zullen hebben.
Zeker gaat het, dat in het jaar 1165 , toen 'er een
Verdrag; gefloten werd tusíchen Utrecht, Holland, Ge k
tier en Kleef, over het beletten van de overitroomingen
(les Rhijns , de uitloop des Rhijns bij Katwijk bijna
of geheel verflopt geweest is , vermits bij dat Verdrag
onder anderen door liet plaatzen van een Dam bij Zwaclenbvuro (Ziwamnierdam) gezorgd werd , om Holland te
bevrijden voor de over(Urooming van 't Rhijn-water, 't
welk geenen, of geenen behoorlijken, uitloop meer had.
Men is thans reeds eenen geruimen tijd bezig geweest,
om deze verftopping , door middel van eene opening
door de Duinen , weg te neemen; door welke opening
het Rhijn-water, als oudtijds, in de zee kan geleid
worden. Zeker niet dan niet groote kosten wordt dit
werk voortgezet; doch het voordeel, dat hier ook van
te wagten is , kan eens ruim alle deze kosten overwcegen.
In liet jaar 1571 ea 1572 heeft men ook wel alle moeite
aangewend om deze verftopping weg te neemen, wanneer
men , namelijk , een Kanaal, van den Rhijn, tot Katwijk
aan Zee toe, liet graaven, om daardoor de Rivier haarera
ouden uitloop weder te doen krijgen; maar hetzelve is
door zand en flijk eerlag; weder vertlopt, van waar
men deze uitwatering liet IJle/leger gewoon is te noemen.
Men heeft naderhand vcrfchcide meetiugen en waterpasfingen gedaan, om deze onderneeming te hervatten:
maar
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raar de vrees voor een ongelukkigen uitflag, of de tegenftrijdige belangen der Steden en Dijkgraaffchappen ,
hebben het tot lieden toe tegengehouden.
Het fcheen voor onzen tijd bewaard, dit groote werk{
tot fland te brengen !

EE TOCHTJE DOOR DE BELANGRIJKSTE GEDEELTEN VAN
NOORD- WALES. Door J. N. BREWER, ESl.

(Fervolg van U. 478.)
een kleinen afftnnd van het zuidlijkst uiteinde der Valei
O pvan
Fef3iniog ziet men den Waterval van Rhaidt Du of

Dwy. Het pad loopt, op eenigen affland, langs den gevaar
weg na Harlcch: wanneer wij van daar gingen, plaat--lijken
iien wij ons onder het geleide van twee meisjes, wier moeder den hals dier kinderen waagde voor een beloofde geringe
gift. Van flap tot flap werd de weg oneffener, en bragt ons
in 't einde aan den kant van een tusfchenbeiden komenden
berg, langs welks fieilite en hobbeliglie gedeelte onze bloot
ons verkoozen te brengen. Eindelijk-voetfchglidrs
kwamen wij op een,- afhelling, die bijkans loodrecht nederliep, en van welke wij zeker afgerold zouden hebben, indien
de helde, welke aan de kanten flondt, den aldaar ongewooneu reiziger niet te baate was gekomen. Met onze geleid(iers
te twisten over den bijkans ontoegangliiken weg, welken zij
verkoozen hscftlen, was ons onmogelijk , dewijl zij geen Engelsc,/i en wij geen AVelsc!i fpraken. Al wijzende en door tekenen onze meening aan die meisjes willende doen begrijpen , gingen zij , met veel bedaardheids , nederzitten , buiten
twijfel zich verbeeldende, (lat wij verlangden , op ons gemak,
het fehoone gezigt, 't geen zich daar vertoonde, op te neemen. Haar een denkbeeld te doen vormen van de moeilijk
welke wij ondervonden , was niet gemaklijk: van-hedn,
kindsbeen af gewoon , bergen te beklauteren , klommen en
fprongen zij van rots op rots , met de vlugheid en onbefchroomdheid van erne geit.
Een gunflige plaats bereikt hebbende, vertoonde dc waterftroom zijnen val op de fchilderagtigf}e wijze. De waterval is
zeer fchoon. De ftroom, welken men overgaat zes mijlen
beneden Tan -y- bwich,op den Delgelly -web, vindt zijn boschagtig kanaal door de bergen van MerionetlThire; hier ziet neen
denzelven fchielijk nederfcorten , langs eene begroeide bedding, tot op een zeer grooten af'ftand;.drn, eene diepte aan treffende , valt dezelve fchuimende nederwaards , ter laagte
van omtrent veertig voeten , en wordt ontvangen in Bene kom,
am-
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omzoomd en hijk:1I1S overdekt door berg. geboomte. Hier
den tOOl' herneemende, over eene bedding, met fieenen b_ezet, vei-eenigt de ilr00111 zich met de Drwydd, en glijdt over
h~t zand ,lU den Ccc2:m: een tak der z9.menloopinge is beV'.tai-baar, en kan zwaare vragtfchepen clraagell.
D:111, toen ik mij te Rhaidt DIt bevohd, Hrekte het [choone
weer, 't \Veik mij duslang t')t eene bron van veel genots gediend
hadE, mij tot eene ongunfiige omHandigheid, dewijl het den
firoom oneliep maalete, en daardoor, mag ik mij dus uitdrllkken.
hetmechanismus van den 'Vaterval ontdekte. Dezelve Hroomde omtrent vijf - en - twintig voeten nederwaards, en viel dan
vijftien voeten rechtfl:alldig neder; het laatlle aileen maakte de
vertoonillg van een waterval. Met dit aUes moet ik dit punt
:lanmerkell als in Ibat om den vreemdeling celT recht dellkbeeld te geeven van het Alpisch tooneel in W4les. Uerg op
berg gefrapeld, heffen zich aan aile zijden op; de frrool1l
vloeit, langs een met houtgewas begroeid kanaal, op eenen
afaand; waarover de Kiekendief, in de lugt drijvende, heen
zwcefc: alles fpant zamen om dien nict on~alJgellaamen fchrik
in cc boezemen, welken de befcbouwing der Natuur, in haare
wildlle vertooningcn , nict kan nala:nen in te boczenien.
Dr. JOHNSON merkt, met dc koclhcid van eell donkcrzicnd
'Vijsgeer, op, "dat aile groene velden 'er e\-eneens nit·
" zien;" met deeze ublrukking aanduidende, dnc lIer eigen.
lijk voorwerp van den reiziger veeleer gczogt moet worden ill
de Zcden der Inwoonderen, d~n in de gCl1~ldheid des Lands;
misfchien vergeetende. {tit de bClchrijving van !Jet eene dikwijls te, lIanwijzing van hct andere HreLt.
Met genoegell
merk ik op, dat, zo verre het eenvoudigheid van zed en, be~
leefdheid en goede geaartheid betreft, de bewoonders deezer
Valdje niet behoeven te wijken voor eene waardeering, die
rcikt tot dcn hoogen graad vall het land, door hun bewoond.
Gevoeligheid om overeen te itell1men met de bekoorelijkheid
llUllner ligging kan men niet weI verwagtcn; en van die ont11eisterende driften, welke beletten om meer te docn, dan OllS
eene volmaaktheid vall geluk tc verbeelden, welk wij nimmer
kunnen bezinen. welke-plek gronds is daar vrij van f 'Er valt
egrer geen tlVij fel aan, dat de weelige rankcn des onkruids
fierkst opfchieten ill de broeikas, en dat, gevolglijk, de bewoonders van een nederige Hulp, verre verwijderd van de
woelige wijkell der zamellleevillg, rcclelijkerwijze veronderfield mogen worden, minder kennis te hebbell aan de Ollrtlstbaarende geestcn, die het gros des menschdoms beroeren, dan
~e bcnijde en benijdcnde Ibdbewoonders.
Het verpligtcnd gcdrag der Boeren in deczen afgezonderdell
oord zet ageing bij aan het character van hun Opptrhoofd;
want de Afh:mgelingen zullen zclden inlchiklijk gevonden
wordell, W:ll111eer het den lIeer aall n~gtvaardigheid, beleefd~
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heid en herbergzaamheid mangelt. Zo veel is 'er gezegd van.
de algemeenheid deezer laatstgemelde hoedanigheid onder de
Inwoonders van dien oord, dat het eene bijzo^idere aandagt
verdient. ibIr. sittuNE merkt in zijne Reis door Uales op ,
„ dat den R e izigeren , die in dit land komen met voeglijke aanbeveeling, alle de bijzonderheden vertoond worden, met al
het betoon van bevlijtigende oplettenheid om daaraan te
„ voldoen, en onthaald niet die foort van nadruklijke verwel„

„ koming, welke men te vergeefs in meer befehaafde Ilreeken
„ verwagt." -- Dan voorzeker is dit eene zeer onbepaalde aftekening van Nationaale Deugd. Wanneer een Ierschman in
Londen komt, of een Londenaar te Dublin, voorzien van eene
voeglijke aanbeveeling, valt 'er niet aan te twijfelen, of hij
zal met allen betoon van gastvrijheid ontvangen worden. Lettende op een aanprijzend ingeleide, heeft die perfoon een voor
genot van goede dienstbetooningen: maar hij-uitzgophe
alleen is den naam van gastvrij waardig, in de volle betekenis
diens woords, die gereed is, om de voordeelen, hein bijzonder eigen, mede te deelen aan den Vreemdeling , van alle aan
verhaalt ons de gefchie--bevlingr:ok.—NIPRAT
denis van een perfoon, die van het huis des eenen Heers tot
dat eens anderen ging, het geheele land door, zonder dat hij
ergens na eene verblijfplaats hadt om te zien. 't Geen hij
vermeldt, mag ten vollen waar weezen , en nogthans het te
Íhelrche IIeeren niet geregtigen tot het-genwordiflachtv
char. Eter van algemeene Herbergzaamheid.
DA zaak is eigenlijk hier in gelegen, dat de noodzaaklijkheid van liet uitoefenen der deugd van Herbergzaamheid heeft
opgehouden. Vóór dat 'er geregelde en gemaklijke Herbergen
door de geheele Landitreeke waren opgerigt , hing elk , die
'er kwam, af van de naaste wooning, welke hij op zijne reis
aantrof, om 'er rust en verblijf in te neemen : in wederver•
gelding voor dit onthaal, moest zijn huis openflaan voor alle
reizigers; en deeze kwamen niet in zo grooten getale, dat
}

hem het ontvangen en onthaalen verveelde. —

Ik ken een

Heer in het zuidlijk gedeelte van LVales , wiens wooning ,
fchoon niet verre van de grensileden af gelegen , nog zo
open that, dat 'er altoos een bed of twee gereed ligt, om 'er
den vermoeiden reiziger in te laaten rusten; en nogthans Raat
die Heer niet bekend voor een gastvrij man, of gereed om
gunstbewijzen te betoonen aan de zodanigen , van welken hij
geene wedervergelding hoopt. De verbetering der wegen en
de gemaklijkheid van te reizen hebben, zints lange, dit betoon van gastvrijheid , in de meeste oorden van IVales, onnoodig gemaakt.
Wanneer dus de flagboom tusfchen twee landen opgeheven
wordt, houden ook alle weezenlijke of vermeende Volksbijzonderbeden val] zelve op. Van de geteldheid der Inwoon-
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deren van Wales op Geflachtrekeningen van hooge afkomst
heeft men veel gefproken, en deeze dikwijls (toffe tot lachen
gegeeven. De trots op oude herkomst is een zo natuurlijk
genoegen voor menfchen in eenen beschaafden (laat, dat het
bijkans overboodig fchijne, dit rluk te ontwikkelen: dan van
deezen trots bij de Inwoonders van Wales kan men den onmiddelijken oorfprong nagaan. — In een tiidperk, toen krijgsdaaden alleen de voorwerpen waren van openbaare toejuiching,
als hoogstnoodzaaklijk voor Nationaale veiligheid , baande de
Bard den weg; en , terwijl hij de daaden hunner doorlugtige
Voorvaderen opzong, kreegen zijne toehoorders fmaak in dè
op hun afdwalende beroemdheid , en telden niet genoegen op,
alle de Flelden van vroegeren tijde , met welken zij konderf
rekenen in bloedverwantfchap te (laan.
Een onbefcha fd en hier en daar verftrooid volk , verdeeld
door plaatslijke oneenigheden , hadt noodig, de banden van
bloedverwantfchap naauw toe te haalen , en de zekerheid te
bevestigen van bijzondere familien , door eiken mogelijken
band. Van hier werden van geflacht op geflacht naauwkeurig
opgetekend alle de Huwelijksverbintenissen. Maar, even als
in het boven gemelde geval van de Gastvrijheid, heeft, daar
de beweegreden ophoudt , ook het gevolg geen plaats meer;
behalven in zodanige bijzondere gevallen , als ten allen tijde
eene uitzondering op algemeene waarneemingen maaken. —
De werkzaamheden, thans in IF•ales in zwang, zijn te algemeen, om te gedoogen, dat de trots op Geflachtrekeningen
veele vereerders kan aantreffen. Indien men 'er nog iets van
aantreft, is het mogelijk in de Familien van die weinige hier
oorf ronglijke Heeren, die zich te vrede hielden met op her
voorouderl,jk Landgoed te leeven, en die gezegd mogen wor&
den een zegen te zijn, dewijl zij alle de voordeelen van het
léenffelzel in hunnen kring verfpreiden , zonder eenige van
deszelfs nadeelen te doen gevoelen.
141 en heeft de Valei van Fefti.oiog niet doorreisd, of men
ontwaart, dat deeze vrugtbaare bodem flegts eene uitzonde.
sing uitmaa-kt in 't midden eener wildérnisfe. De Reiziger
komt , op 't onverwagtst , in een onmeetlijke bergketen ,
langs welke men te Snowdon komt. De weg is, ondanks alit
heden daaraan gemaakte verbeteringen , vol ifeiie opgangen en
even fleile nederdaalingeth, zo dat dezelve de poogingen van:'
den ftoutmoedigflen Reiziger fchijnen te befpotten: dikwijle
heeft men geen bekwaam pad op de rotzen voor een paard,
op de gewoone wijze beflaagen: een misflap dreigt den dood.
De Landbouw is geheel verbannen uit de woeste fireeken ,
welke men dan doorreist: nu en dan, egter, ziet men eet
elendige hut , omringd door nog elehdiger veldgeit nsfen, letterlijk gefproken groeiende in de fpleeten der rotzen.
Langs- zodanig een- weg komt meu tot Pont 4berglastin

een
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een doortocht, waar het frhoone en liet verfchriklijke allerge-,
lulkkigst vereenigd is. De donkere en ongefluime waterfiroom,
die de twee lande' Merzonetli en Caernarvon van elkander
feheidt, fehninit hier over verward liggende rotshrokken 1
klompen, welke nedergeftort zijn van de hooge en ontzettend
cie rotsgevaarten, die over deezen firoom hangen, en den trotfihen kruin door de wolken fteeken. Langs de zijden van
deeze verbaazende berggn ziet men veelvuldige watervallen,
door de fpleeten heen ftortende , die den firoom aanvullen,
en , met een Reeds meer fpoeds neemende vaart , na den Oceaan
loopen, en met een zeer fluitenden val nederflorten onder de
brug , welke ten overtocht firekt , en met een enkelen boog
van rots op rots gemaakt is. Voortgaande langs deezen ont.
zettenden weg, wijkt deeze bruifchende Vroom allengskens
tot een grooter diepte beneden U; in 't einde wordt dezelve
bijkans geheel bedolven door de digte fchaduwen der hoog
nieuwe fchriktooneelen openen zich in dee--tenrodsm:
ze fchemeragtige donkerheid, en. de rommelende donders van
de echo paaren zich met het gekras der bergvogelen.
In de nabuurfchap van deeze brug zagen wij de eerfte Gei
een ftaat, die aan den wilden Raat grensde. Die wij-ten,i
eerst ontdekten, waren geheel wit. En daar zij van bergtop
op bergtop fpringen , om het fcl3aars flaande voedzel op te
zoeken , bragten zij niet weinig toe om het tooneel te charaFtermaatiger te maaken. Hij, die volksbegrippen omhelst,
order naa te denken , zal zo veele van deeze Geiten hier niet
aantreffen, als hij zich. verbeeldde te zullen ontmoeten. Dan,
In de nog woester oorden van het gebergte , die geen leevensonderhoud aan eenig ander wild Dier verfchaffen , is eelt
veel grooter aantal voorhanden, die zo zeer in den natuur
t leeven , dat het voor de onderfcheide eigenaars zeer on--fta
verfchillig wordt, dat ieder zijne eigene kenne. Het vleesch
der jonge Bokskens wordt bij vierendeelen verkogt op de
Markten in de Steden, en fmaakt heerlijk.
Te Berthkefert , zó als` men de weinige hier en daar verfpreide huizen noemt, gelegen aan den voet des bergs Snowdon , is onlangs eene nieuwe herberg gebouwd, onder het
©pzigt en volgens deli raad., zo ik geloof , van Mr. OAKLEY., die zeker, indien dit het geval is, den dank der Reizigeren verdient. De ligging van dit kleine Dorp nabij Snowdon prijst zich aan. Van hier begint de te voet gaande Reiziger door dit vervaarlijk gebergte doorgaans zijn tocht , en
een man, LLOYD genaamd, is de algemeene gids. — Het
of thaal in de herberg is redelijk goed.: een kreupele fpeeler
behandelt de Harp met eerie meesterlijke hand. Dan wij
konden niet• nalaaten den finaak te wraaken zijner toehoorieren, dig hem aanfpaordeu om thans. bekende Engelfche
-
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deuntjes te fpeelen , welke zeker voor de harp niet ge.:
fchikt zijn.
Nevens meer Reizigers door deeze zelfde oorden moet ik
mij beklaagen, dat ik buiten Raat was om den hooglien bergtop onder de veelvuldige in hales te beklimmen. Men kan
in dit bergagtig land geen ftaat altoos op het wear manken.
De dampkring is 'er zeer ftormagtig, en men heeft eene bij.
kans geduurige opvolging van damp en regen._ Op een fchoo•
nett morgen uitgaande, ontmoet men vaak, een klein gedeelte
van den tocht gedaan hebbende, geweldige flormwinden en
regenbuijen. In mijne eerfle onderneeming te leur geheid, nam
ik voor, het op een anderen dag te hervatten; doch deeze
liep, als de voorgaande, in nevel en ilorin voorbij. — Ik
vervolgde daarom mijnen weg, mijzelven poogende te over
roeden , dat dit onbereikbaar voorwerp het gevaar en de moeite niet waardig was. In de daad, de hoogf}e toppen van den
berg Srao!vdon mag men veronderfiellen dat eer voorwerpen
van ontzetting dan van verwondering opleveren. Die ver
hoogte , van waar het Eiland . Bnglefea als eene.-fchriklje
kaart aanfehouwd wordt, en het oog de wijdafgelegene kusten
van Ierland kan zien, moet zekerlijk al te groot en te wijd
zijn , om eetíigen trek van fchilderagtig fchoon op te-uitgerk
leveren. De vreemdheid van het gezigt , nogthans, gepaard met zo
veele de nieuwsgierigheid wekkende omflandigheden, veroorzaaken bij den teleurgeflelden Reiziger floffe van klagten.
Ontzet van het beklimmen des tops van Snowdon, zal het
den Reiziger egter niet aan bewonderenswaardige voorwerpen.
ontbreeken, als hij langs den voet deezes bergs wandelt, opa
zijnen weg na Caernarvon. Wanneer de wolken en nevels ;•
waarin alles bedolven ligt, bij toeval eens opklaaren , ziet
hij daar onmeetelijk groote rotsklompen, geduurig vervangen
door nog ontzettender. Onder deeze fteeken boven alle uit
Moel-Elean , Caftel- Ccdwin en ltlivn3vdd- L'asvia. Alles is
eenzaamheid en woestheid, behalven dat de Waterraave zijn
prooi in fchijnbaare gerustheid zoekt, en de Kiekendief als
beheerfeher van liet lugtgewest vliegt, ten zij de Arend, 'tgeen niet zelden gebeurt , zich vertoont , en hem doet wijken.
Den grooten doortocht van Snowdon doortrekkende , ziet
men, met de hoogfte verbaazing, ontzettend groote klompen
rots over de vlakten verfpreid, en dit zomtijds op, een zeer
grooten afftand van de hoogte , van waar dezelve moeten ge
zijn. De tijd is lang verflreeken, waarop men de ver--komen
tellingen des landvolks aannam , dat zij dus daar gebragt wa
ren door de tusfchenkomst van'hoogere weezens. Wij moeten.
ons dan grootlijks verwonderen over de kragt van dien ftorm,
welke die ileenklompen dus van het gebergte affcheurde, en
nederfineet in een zo wijdaffelegen gedeelte der vlaI€te. Hier
ook,
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gook, even als in de meeste andere gedeelten v<:n IUzlcs, ont-

dekt men , aan de zijden van de fleillle uithoeken , groote
fleenen , in eene verbaazende verfchcidenheid van vreemde
gedaanten. Men kan zich niet wel verbeelden , dat decze
reusagtige borstweeri.ngen door de Veehoeders , tot tijdverdrijf, gemaàkt zijn, daar en de zwaarte der fteenklompen,
en de fleilte der afhelling, dit tot een te zwaar en te gevaar
werk maakgin, om, ten deezen einde, door huil onder-lijk
te worden. Aan den anderen kant fchijnt de verfchil--nomc
lende en onbepaalde gedaante, waaronder deeze eenen voorkomen , het zeer twijfelagtig te maaken , of men daardoor
eengi bepaalde verdeeling der weidlanden beoogd hebbe. Mis.
fchien zal men het voor eenen inval der verbeelding houden ,
dat zij eenige gemeeni hap gehad hebben met de krijgsverrigtingen des lands. Zo veel is zeker, dat zij eeuwen lang in
den tegenwoordigen (land daar waren , en dat de persbonen ,
die ze daar mogten gebragt hebben , een ras van nlenfchen uit
zeer verfchillende van die 'er tegenwoordig leeven. -makten,
Nader aan Caernarvon komende, verzegt de gedaante van
Snowdon eenigermaate, en begint na een bewoonbaar land te
gelijken. Naa de brug van Llyngwew<yn overgegaan te zijn,
rust het oog op een zeer verrukkend landtooncel. De haat
welker gedaante door de geduurige-ijkhedvanrots,
flormen en regenvlaagen afge(leeten is tot een tooren van de
Gottirclze bouworde, wordt verleevendigd door het negerhorten van een Alpifchen waterval , afdaalende langs Bene lang
voorbijgaan wordt de loop-zamnedrgfchuit:e
daarvan gefluit door een molen , het water hier en daar ver
Verderop ziet men eerre kleine doch lachende-fpreidn.
valei , en in 't verfchiet boven de laagere wolken S:ioi ydos: met
het daartbe behoorende gebergte.
De Stad Caernarvon, bekend door eengin naam gegeeven te
hebben aan IDWARD DEN II , ligt aan de zeekust, bij den ingang van de Straat Menai , ten westen en ten noorden door
de zee befpoeld. Beroofd van alle uitfteekenheid, heeft dezelve eeue netheid van voorkomen behouden , en de huizen,
fchoon flegt gebouwd , (taan geregeld en zijn zindelijk. Van
hoe veel aangelegenheids iaen, ten eenigen tijde, deeze plaats
gehouden hebbe, ontdekt zich ten kleertien , door de groot
bouwvallen van liet Kasteel , die niet alleen aan de Stad-fche
ten gedenkteken Evan den voorigen luister ftrekken, maar nog
heden tot het voornaamfte eiereed dienen. Dit eerwaardig
gebouw is geflicht door Eowaru DEN I, en in den jaare 1284.
door hem voltrokken. Met die ftaatkunde , welke alle de
daaden van dien groeten slaar bloeddorfti en IYlonarch"kenmerken , haalde hij zijne Koningin, wier , moed en beleid
gelijken tred hielden niet haars Mans onderneemvollen geest,
over, om nier het kraambedde te houden. Zij beviel van eenco
IUENG. 1805. No. 14. T t Zoon,
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Zoon, 's Vaders Opvolger, naderhand de zwakke en ongelu'kkige EDWARD DE II.
Een flandbeeld van den Stichter der Stad Baat nog bij de
hoofdpoort , en nevens een grooten tooren. Het voorplein
van het Kasteel is langwerpig, en omzet met hooge hoekige
toorens, uit welke kleinder toorentjes uitfleeken,van dezelfde
gedaante. In den grooten of hoektooren laat men eene kleine
donkere plaats zien, waarin men zegt dat de eerfte Prins van
lhales gebooren werd. Schoon de Reiziger in verzoeking
moge komen, om te bejammeren, dat een zo liegt en verban.
terd Monarch ooit de kamer, in welke hij eerst het leevenslicht aanfchouwde , verliet, zal nogthans een reeks van aan
zwak mogelijk, maar zeker niet geheel te mis.-doenig—
pri;zen — hem ran deeze plaats hegten , en verpligten tot
ccne wel droeve, maar niet geheel onbehaaglijke opmerking.
Hij gaat na, elke gebeurtenis van asnbelang, voorgevallen in
een tijdperk, zo lang in de fchcduwe geraakt, tot dat zijne
verbeelding verlecvendigd wordt door 't geen bij rondsom zich
er ii chouwt.
De gerijflijkheden van deeze vermarklijke Stad zijn, in de
laatfte twee of drie jaaren, zeer veel vermeerderd; dewijl het
eertigermaate de mode geworden is , dat Benige Familien in
liet zuiden van E :igeland, die iinaaks genoeg hebben om de
Mille cn romaneske ligging van deeze en andere Steden v.n.
iVoord - Wiles de voorkeus te geeven boven de luidrugtige
en opgepropt voile flerk bezogte zomerverblijven , zich nu
voor enen tijd derwwaards begeeven. Een herberg, waarn men al'e de aangenaamheden en verkwikkingen des lee,
vets cant~eft, is aan den zeekant gebouwd; men heeft 'er onlangs postwagens. aangelegd, 't geen zeer goed opneemt. De
St.ed heeft geflaage gemcenfchap met Ierland; 't welk zeer
veel voordeels r anbrengt. De kaai ,op welke de wandeling zeer
rangenratn is, ligt vol kleine fchepen, welke de goederen,
van binnenslands langs ontelbaare ffroomen afgevoerd , van
hier na Engeland, Schotland en Ierland brengen. Op de werk.
dagen vindt men zich hier omringd door Kooplieden , Zeevaarenden en Arbeiders : men herinnert zich vol verwondering de
verrukkende ftilte van het omringend gebergte , en denkt te
verkeeren met weezens van eene andere foort dan de eenvoudige Bergbewoonders.
In de pabuurfchap doet zich iets op voor den Oudheidmin.
naar: dit bij de Stad zie, men nog overblijfzels van het oude
Segontium. Op de plaats nabij eene oude Rorneinfche Sterkte
is een klein Zomerhuis gebouwd, waaruit men aan den eenen
kant het gezigt heft op lier Gebergte, en aan de andere zij
Straat na Bngle Pa.
-deovr
De weg van Caerziarvon r,a Bangor is uitfleekend goed; de
landgezigten zijn vol verfche&denheids en vermaaklijk. Het
vlak en vrugtbaar Eiland lnblejea ligt voor het nafpeurend
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oog ter flinker zijde, als men het kanaal van Mestai overvaart;
terwijl men', aan de regter hand, nu een digt begroeid bosch ,
dan over een welbebouwd veld ziet, en alle de fchoonheden
van Snowdon' zich aan het oog opdoen. — De dag was zo
fchoon,dat T-Wyddfa (Het verfte toppunt van Snowdon) zich
vertoonde, door geen wolk altoos beneveld: de geheele bergreeks vertoonde zich fcherp aan het helder uitfpanzel.
Aszins vertoonen de Boerenhutten hier tekens van welvaard
en overvloed: in kleine hoeken gelegen, maaken zij een vreemd
vertoon bij het grootsch en oud verblijf des Graaven VAN
UXBRIDGE, op de digtbegroeide oevers van Angle/ui. Alles is
vrolijk en lachend ; terwijl de geftadige verandering van voor
alles weert, wat naar verveeling zweemt. — Het oog-werpn
afwendende van het befchouwen des hopgen Snowdons, rust
het op de kronkelingen van de Menai, die aan den eenei
kant het vertoon oplevert van eene veilige baai, bedekt door
een amphitheaters -wijze rondloopenden kring van land, met
houtgewas bezet, en aan de andere zijde de drukke fcheepvaard vertoont op eene wijde rivier. Door zulk eene landreek trekkende, bereikt men de Stad Bangor, in alle opzigten eene der meest opmerklijke plaatzen in deezen oord.

(Het vervolg hiernaa.)

KONLATI i
-

EN

OITHONA,

GEZANG,
AAN O S SI A A N TOEGESCHREVEN.

H oe! heeft mijn oor een f1em vernomen;
Of is 't het lang ontglipt voorheen
Dat zich in 't ruifchen van de booroen
Aan 't peinzend hart vernieuwt met fchijnbaar rouwgefleen ?
Vaak blikt me een fchemering van afgeloopen dagen
Met zachte flikkring in 't gemoed,
avondzon
gelijk, die dwars door onwe@rvlagen
Der
Nog foms een' weêrglans fchenkt van goud en purpergloed.
Dan treft my 't Jachtgerucht in de ooren;
Dan grijpe ik fpeer en everfpriet!
Maar neen!. het was een item. Zy deed zich werklijk hoorent
Verbeelding, gy bedroogt my niet!
á'i0
Tts
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Wie zijt gy, Zoon der Nacht, die wandelt door het duifter?
Het zwakke menschlijk kroost verloor zich in de rust.
Of is%t een lisplend windgefluister,
Dat door mijn flaapzaal zweeft en muur en welfzel kust?
't Is mooglijk Fingals fchild, dat, hangende aan de wanden,
Het zachte windgeblaas beandwoordt niet een zucht.
'k Betast liet menigmaal met mijn verllijfde handen,
En 't geeft mijn angftig harte lucht. —
Wat zeg ik? — Waardite mijner Vrinden,
G Neen, 'k herken uw item, ô Mornis dappre Zoon!
Wat doet u op uw wolk uw' Halsvriend wedervinden?
Wat wil die fombre, die van weemoed fombre toon ?
Koomt ge onverzeld, of met de I lelden
Van d' ouden dag omstuwd? — Is Oskar aan uw' zij'?
Ach ! in 't rumoer der Oorlogsvelden
Was Oskar Konlath feeds naby.
-

DE GEEST VAN KONLATIt.

Zwijgt Konaas zoete flem (*), in diepen slaap gedoken?
En is met haar de Trouw, de Vriendfchap, uitgedoofd?
Daar wy, aan 't licht ontrukt , om 't flille rustbed fpo°ken,
Vergeten in den dood, van Krijgsmans eer beroofd!
De zee omgolft Ithone, en lekt zijn dorre kusten,
En Mora heeft geen plek waar onze tombe rijst:
Noe kunt ge, Zeltnans Bard, hoe kan uw boezem rusten,
Eer ge uw' verflorven' Vriend den Heldenplicht bewijst -$
OSSIAAN.

8 Dat mijn oog u aan mocht (laren,
Mijn Vriend; gy, dien ik in den wind
Onzichtbaar op een wolk voorby my heen voel waren:
Wiens flem mijn luistrend oor met gretigheid verflindt!
Wat zijt ge? Een vormloos luchtgewemel,
Aan Lanoos mist gelijk, wen ze opilijgt zwaar den hemel,
Qi
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Of half verfchoten flarrenlicht,
Dat door den dampkring zweeft, naauw merkbaar voor 't
Wat hemelglans omboort den zoom van uw gewaden? (gezicht?
Wat voert ge voor een' boog in de opgeheven hand? CVat wijkt gy achter 't fcherm der ritfelende bladen?
Onttrek me uw aanfchijn niet, hou fland!
Mijn Harp! verlaat den wand! Trilt hoorbaar, flappe fnaren!
Der Helden naroem flijge op wind en wolkenboog,
Verdove 't grommen van de baren,
En fchittere eeuwen lang den Naneef nog in 't oog!
Brengt my mijn Vrienden weêr te voorfchijn, harpgezangen!
Ik zie hen — dank, 6 Harp — ik zie, ik heb hen weêr:
Geen nevel houdt hen thands omvangen,
Zy dalen voor mijn oog op 't woest Ithone neêr.
Ik zie de bergfpelonk met haar bemoschte klippen ,
Van 't flingerend geboomte in 't hangen overdekt:
Ik zie een kabblend vocht voorby haar ingang glippen,
En Toskar die 't gezicht naar 't vlietend beekjen firekt.
De wakkre Ferguth flaat (zijne oogen neêrgeflagen)1
Naby hem , met den trek des weemoeds op 't gelaat.
Oithona zit daar ginds haar boezem uit te klagen. —
Wat hoor ik? 't dof gegons van grommende onweérvlagen?
Of is 't mijns Toskars Item, die door mijne ooren gaat?
TOSKAK.

Stormig was de Nacht en treurig. Worfllend met het baldrend
weer,
Tuimelden de krakende eiken van de heuvelhoogtens near.
De afgrond opende aan de winden zijn' verfchrikkelijken kuil,
En het fchuim belteeg de rotfen met een dompig noodgehuil.
't Weerlicht flikkerde aan den hemel, en vertoonde, flag op flag,
De aakligheden der verwoefting in een' telkens heller dag.
Ferguth! 'It heb den Geest zien waren, die het woud aan flarden flormt.
Zwijgend ftónd by op dees Ieenklip , maar in 't aanzicht
gants misvormd.
Tt3
't Ne.
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't Nevelkieed vloot van zijn fchouders op den wind. Ik zag
hem aan.
Zag
het
`k
vuur der oogen blinken, maar verduifIerd door
een' traan !
't Scheen eel, Grijzaart. Ach! by fchreide, en zijn boezem
was zoo vol!
'k Zag hem, Ferguth , en verfleende,
'It Voelde, dat, terwijl by weende,
Zich mijn hart daarmee vereende,
En van de eigen tranen zwol.
FERGUTii.

Gy voelde 't, Toskar? 't Was uw Vader! Wees des zeker!
Zijn geest voorziet den dood van iemand van zijn bloed:
Niet anders trad zijn fchim, ontzachbre fpeerverbreker,
Wanneer uw Broeder viel, hein treurende in 't gemoet.
G Erins klaverrijke dalen,
floe lieflijk lacht uw kust, met grazig groen omboord I
Met wellust fchiet de Zon heur firalen
Op uw gelukkig, zalig oord!
Verkwiklijk klinkt de harp Selamaas blijde wanden
En hooge welffels door, wanneer de feestzaal blinkt;
Verkwiklijk 't jachtgefchreeuw van Erins lustwaranden,
Wanneer het berg en woud doordringt!
Maar ach ! wy flaan alleen op dees verlaten ftranden ,
Van ftorm en holle_ zee omringd.
TOSKAR.

Waar is uw ftrijdbre ziel geweken,
8 Ferguth? - Grijzaart, hoe! gy ducht?
'k Zag in 't gevaar u nooit bezweken,
Maar tintlen op 't gelaat van moed en gloriezucht!
1Vaar is uw itrijdbre ziel geweken?
Wat weet een Krijgsman van verbleeken!
Heeft Erins afkomst ooit gevlucht?
Ga,
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Ga, zie in 't rond: de woefte baren,
De fchrikbre branding wil bedaren;
De ítormvlaag legt zich neêr. De watervlakte beeft
En fchudt flegts van den fchrik voor 't geeslen van de winden,
Dien 't naauwlijks doorgeworfield heeft,
En hijgt om van dien fchok verademing te vinden.
Reeds breekt her graauwend licht by gindfche rotfen door;
Haast rijst de morgenzon in al heur fchoonte en gloor!
Nog eens, de zee bedaart, 6 waardite mijner Vrinden!
Maar hoor my. 'k Had nog naauw, aan Konlaths disch vergast,
De zeilen opgehaald , en weér in zee geplascht,
Of 'k ftreef voorby een klip , gekroond met fchrale dennen,

Waar ik een Jageres de binden na zag rennen.
Ik zag haar, 't was Oithone — ach! fchooner dan de glans
Der fchoonfle morgenzon aan d'onbewolkten trans.
Het hair zwierde om haar hals in ongebonden vlecl ten.
Ik zag ze een nieuwe pees aan d'ijfen (t) jachtboog hechten.
Nu buigt zy 't flanke lijf en fpant het fchietgeweer
Met uitgefirekten arm, en velt een' reebok neêr!
Ach! de arm was als de fneeuw van Kromlaas heuveltoppen,
En 'k voelde 't brandend hart my in den boezem kloppen.
„ Kom, fchoone Jageres (dus riep ik), aan dit hart!"
Helaas, ik zag haar oog verduiftren van de fmart.
Haar tranen vloeieh fleeds. Zy blaakt van Konlaths liefde!
Ach! hoe vergelde ik haar, dat haar mijn floutheid griefde
Waar vinde ik haar weêrom! — Oithona, fchoonfle Maagd!
Waar is 't gelukkig zand dat uwen voetftap draagt? —
OITHONA.

Een (feil en rottig firand verheft zich uit de golven,
Omgord met klip aan klip , in bosfche^i als bedolven.
De zeebaar neukt den voet van de onomgangbre kust,
En 't afgejaagde hert vindt in haar flrandkloof rust.
Men noemt het Mora. — Daar, daar rijzen trans en tinnen
Van dien mijn boezem mint en eeuwig zal beminnen.
Daar,
Tt 4
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Daar, daar ziet Konlath naar de weêrkomst van zijn Bruid
Van uit zijn watérburg met heet verlangen uit.
De Jach.tftoet keerde weêr, iiiet de oogen neérgeflagen!
Hy vraagt naar Rumars telg. Wat mag de ontroostbre vragen!
,De maagden zwijgen ! — Ach ! Wat worde ik hier bewaakt!
Op Mora woont het heil, dat my gelukkig maakt.
TOS KAR.

Oithona zal dat heil (zy wenscht het!) weer genieten,
En keeren in den arm van die zy teder mint.
Ja, de eedle Konlath is des dankbren Toskars Vrind!
'k Heb aan zijn' disch gefpijst, en roof, door liefde ontzind,
Den wellust van zijn hart, en doe heur tranen vlieten?
Neen, nimmer worde 't waar! Rijs, westerkoeltjen, rijs,
Voer op mijn vlotte kiel mijne ongerechte prijs (4)
?aar Mora, dat haar wacht! Zy zal op Mora rusten,
En leven voor de liefde en zuivre hnwlijksvreugd,
En Toskars troostelooze jeugd
Zal vreugd noch leven meer gelusten !
'k Zal wijken naar een woe(te grot,
En eeuwig treuren om mijn lot,
Onvatbaar voor alle andre weelde,
Dan dat ik in het windgezuis
My fours Oithonaas Item verbeelde.
Oithonaas flem, helaasI Bruis, windtjen, bruis, 6 bruis!
Th voer haar Konlath toe. Doorklieven wy de baren !
De plicht; de Vriendfchap roept:zwijg, dwaze minnegloed
Van 't al te licht ontftoken bloed!
Vergeten we, 6 mijn hart, dat ik haar aan mocht flaren!
OITIIONA.

Wat wolk verfchijnt daar in de lucht!
Ik zie haar langs de vlakte naderen!
Zy voert de Geesten mijuer Vaderen!
Ik zie hun blank gewaad daar 't floddert in de vlucht,

Ja,

I:uNLATit I N OITIIONA.

625

Jai, Rumar! 'k zie u zonder beven:
Cy kondigt my den dood; en ik, ik ben gereed.
Maar mocht my Konlaths mond den kus des affcheids geven,
Het fterven waar my minder wreed!
0SSIAAN.

Hy zal het, droeve Maagd! daar flreeft by door de golven!
De dood van Toskar blinkt verfchriklijk op zijn fpeer!
De grafkuil gaapt hem aan, onzichtbaar opgedolven,
En 't ftroomend hartebloed vloeit by zijn zijde neêr. (§ )
Hy nadert, doodlijk bleek, en toont zijne open wonde!
„ Waar zijt gy, mijn Oithone ? uw minnaar geeft den geest."
Daar ligt de lieflijkheid der'teêrlle huwlijksfponde!
Ach, Morsas dappre Vorst —. ach, Konlath is geweest!
Hoe tuimelt het door een voor mijn verwonderde oogen !
Ik zie geen' Toskar meer, geen' Ferguth ! 't is gedaan.
't Wordt duifter, 'k voel mijn hart van vreemden fchrik bewogen,
Mijn voorhoofd met het zweet der doodsangst overtogen;
Mijn fpeeltuig weigert zich, den minhen toon te flaan.
Maar gy, 8 Bardenfchaar der latere Geflachten,
Viert Konlaths vroege dood! fchenkt tranen aan zijn graf 1
De brave heeft in 't slof der Dichtren roem te wachten;
De oneedle lafaart valt gelijk de distel af.
Maar wakkre Konlath fileefde. Een dof en aaklig Renen
Klonk ijlings door zijn' hal. Zijn moeder Hoeg a:in't weencn,
Onkundig, wat haar hart tot zulk een' weemoed dwong.
Haar oog viel op zijn.fehild dat in de burgzaal hong.
„Ach ! riep zy, 't is gedaan !" (Het was niet bloed betogen.)
Dus fpreekt ze , en geeft een' gil , en fluit haar brekende oogen.
Maar gy, Oithona, gy! wat doet gy, droeve Bruid?
Ach! aan de zij' verbleekt der neêrgeflagen Helden,
Blaast ge aan uws Minnaars hart den laathen adem uit!
De nacht ontplooit haar floers en fpreidc het langs de velden,

De
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De dag vervangt haar, en geen fterfling naakt het firand,
Die u, die een' van hun een teeken Richt in 't zand.
De Raven zwieren om de lijken; doch ze ontvlieden,
En fchijnen 't overfchot der braven eer te bieden.
Het kroost van Zelma kwam. Zy vonden 't Heldenpaar
En de ongelijkbre Maagd. Met zwijgend rouwgebaar
Verheffen zy de terp. De moederfchoot der aarde
Ontfangt het zielloos flof, herneemt het geen zy baarde,
En de overfchoone rust, in Konlaths arm geklemd.
Rust , Konlath ! 'k heb uw fchim den zangtoon aangeflemd 1
Rust, zweef niet langer om, en floor door fchrikbre droomen
Uws halsvriends fluimring niet. Uw glorie is volkomen.
Laat, laat den zoeten flaap met zachtgepluimde hand
My Eiroken op het dons van 't zwijgend ledikant. (**)
Laat my mijn Vrienden thands, en hun gemis , vergeten ,
(Mijn plichten zijn voldaan, mijn hart heeft zich gekweten!)
Tot dat ik 't grijze hoofd in 't zandbed nederbuig',
En my hun eedle kring het WELKOM tegenjuich' !

B.

í8o5.

AANTEEKENINGEN.

(*) Koeaas Jena: ossIAAN. Zie de Gezangen van Zelma.
(t) I Jjen. If of ijfcl is de Taxisboom, nog in 't Fransch
If. Hy heeft in onze taal met de epee, het eiloof, de ijp of
iepenboom en den eik zijnen naam van een zelfde wortelwoord
en uit dezelfde oorzake; gelijk men eenmaal, zoo God my
krachten geeft , in mijn Etymologisch I1^oordenboek bewezen
zal zien.

(.) Dat prijs, in de beteekenis van roof, noodwendig vrouwelijk is, zal ik op zijn tijd onwederfprekelijk bewijzen. Iets
anders is het met prijs in den zin van lof, dat van 't werk
prijzen is. Zie mijne Verhandeling over de Geflach--word
ten der Naamwoorden.
(§) Men begrijpe dat beide Toskar en Konlath, in deze ontmoeting, van elkanders hand Herven. Oithona bezwijkt van

droefheid.-

() Dat
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(**) Dat Ledikant eigenlijk een veld- of legerbed is , merk
ik hier aan voor dezulken, die 'er eene prachtige rustkoets
onder verftaan: als my wel eens voorgekomen is.
Men begrijpt licht waarom ik den kwaliikklinkenden naam vary
Kuthona in Ozthone, woord van verwandfchapte beteekenis,
verandere. Het eerie beduidt Go//f/em; het laatfte Golf of Zeemaagd. — Ithona, het eiland waar het tooneel van deze gebeurtenis wordt geite!d, beteekent Golfeiland. liet 1, waar
mede 't faamgefleld is, is hetzelfde woord met ons ee in Du venee, Overflakkee enz. en ons ei in eiland. Het oud Schotsch
van OSSIAAN, hoe onverflaanbaar het ieder voorkome, is vol
van woordwortelen, die het met onze taal zoo wel als met het
Keltisch gemeen heeft.
Nog mag ik hier bijvoegen dat ik wel niet twijfele, of de
oorfprong van dit Stuk is by OSSIAAN te zoeken; doch het
heeft meer dan andere door verplaatfingen van oude en oor
woorden en fpreekwijzen door latere, en daar door-fpronklij!:e
ontftane afwijkingen en verzwakkingen van den oorfpronklijken zin, geleden. Die mijne Navolging, waarin ik getracht
heb met Kritisch terugzicht op des Schrijvers trant van denken en uitdrukken te werk te gaan , met MACPHERSONS Ver.
taling vergelijken wil, zal zich hier van overtuigen kunnen.

ENGELSCHE KINDER-AKTEUR MANIE.,

^e dofheid, om hinder- Akteurs op de voornaamfle Schouwburgen te hebben, is, in de drie Koninkrijken van GrootBritannie, eenigermaate Gene landziekte geworden. Het bathe
wonder van deeze foort is op den grooten Schouwburg van Dublin verfcheenen. Het is eene zekere MisfFRIBBS, oud zes jaaren,
welke men hetVerfchijnzel- kind (lnfant•phwuornenon) heeft ge
-noemd,irstngelukfia,vrchedn
Comifche rollen heeft gefpeeld. Zoo dikmaals zij fpeelt, is de
Schouwburg altijd vol. Eenigen tijd geleeden, wanneer een
val haar verhinderde ten Tooneele te verfchijnen, verlieten
veele aanfchouwers de Zaal, hoewel zij , in haare rol, wierdt
vervangen door eene Aktrice , die bij het Publiek zeer bemind was. Juffrouw SIDDONS , die dit jaar te Dublin moet
fpeelen, loopt groot gevaar, door een kind van zes jaaren te
zullen verdonkerd worden !
Aan de Baden van Margate heeft men een' tweeden jongen
Itosclus , en eene kleine ROSCIA , op het Tooneel zien verfchijnen. — De Caricatuur - maakers hebben deeze gelegenheid
niet verzuimd , om hunne kunst te vertoonen. Een van hunne Prenten heeft veele liefhebbers gevonden; men ziet 'er
eene menigte Dwerg-Akteurs op eene ladder op en neer klimInen, welke zij aan het bekkeneel van GARRICU hebben vastge-
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gemaakt; dezelve voert tot opfchrift: De kindfche jaarera van
het Drama. (The childish age of the Dramt.)

Ook eene Misf MUDGE, oud zeven jaaren, is thans, voor
Benige Vertooningen, aan den Schouwburg van Covent-garden
verbonden.

TREK VAN EDELMOEDIGHEID IN PRANSCIIE SOLDAATEN, ONDER DE REGLERING VAN LODEWIJK DEN XIV.

Tjet beleg van 11ra,nen, door LODEWIJK DEN XIV, in het
laatst der zeventiende Een we, levert het edelmoedig bedrijf op , daar snij het ooi op hebben. Terwijl de Koning, van
den vermaarden vAunmj verzeld , de Stad verkondfchapte ,
kwam hein een Trompetter Paspoorten verzoeken voor de
aanzienlijkfle Vrouwen van JVa:resa. LODEwIJK, zich van het
regt des oorlocs bedienende, en niet gezind om de beleger
belemmering te ontlasten , die het beleg zou-denvaG
kunnen bekorten , wees het verzoek van de hand. Doch eens
zag men Bene even zonderlinge als aandoenlijke bende-klaps
de legerplaats naderen. I Iet varen de Namen/die Dames, van
haare kinderen verzeld , die van de kranfche foldaaten op
hunne armen gedraagen wierden ; andere foldaaten droegen de
weinige goederen , die zij in allerijl hadden bijeengezameld ;
nog anderen ondersteunden bejaarde en kranke vrouwen , in
haaren gang over een fleenagtigen en moeilijken weg. Door
den toedel en de aannadering van een beleg verfchrikt, en
op 's Konings menschlievendheid zich verlaatende, waren zij
te raade geworden , de find te verlaaten , en , zich aan de
voorposten vertoond hebbende , hadden de foldaaten, door
het fchouwfpel uitgelokt , door eene onvoorbedagte beweeging hunne hulp aangebooden , en de kinderen nevens de
pakkaadje op hunne armen genomen. De Vrouwen , tot
fchreiens toe aan euaan, naderden, onzeker wat de Koning
ten haaren opzigte zonde befluiten. De Monarch aarzelde.
Maar zijne onzekerheid jaagde haar vreeze aan, en deedt
bovenal de 1 oeders van angst verbleeken. Daartegen was des
Konings hart niet bel and ; onder een genoegzaam geleide liet
hij haar na de Abtdij van Valogsae voeren.
-

-

DE DIEP IN STUDIE VERZONKEN SCHRIJVER.

een Franse!: Schrijver, zat in het diepst zijner LetR het
teroefeningen. Eene Dienstbode kwam hem berigten ,
Huis in brand íloudt. Koeltjes gaf hii deeze te ver
UDE,

dat

Zeg aan mijne TYrouu', dat ik mij met Huislijke zaakezi-itan:
Niet bemoei!

MENG EL WERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTÉN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELIJK.

BEHOEDZAAMHEID AANGEPREEZEN RIJ DE HOOGE

DENKBEELDEN DER OUDEREN VAN HUNNE KINDEREN. DOOr ALB. CONRADI,

Predikant

te Oostwoud.

een gefchenk, 't welk de Godheid den Mensch ooit
geeven korde , is voor hem van zulk eene uitneem ende waarde , als het geen rechtfchapen Ouderen in
hunne Kinderen befchouwen. Wat toch koude den
mensch aangenaamer zijn, dan van den Vader der Liefde
een wezen v:ln zijne zoogt te ontvangen; een mensch, -dien het wel gezet is eenmaal te flerven , doch alleen in
zoo verre , als hij langs dien weg het hoogf}e doel van
zijne befl:emming bereiken moet. De men9ch toch komt
wel hulpbehoevende en zwak ter waereld, en brengt
de zwaden van verderf en dood mede; doch ook tevens
bevat hij in zich de kiem der rijke vrugten , over welke
misfchien duizenden in tijd en eeuwigheid zich verblijden zullen, en tot welker ontwikkeling de maate van
opvoeding en onderwijs, die hij in fijnen jeugdigen leeftijd ontvangt, onder den Goddelijken bijfand en zegen j,
niet weinig moet medewerken. Hoe onbefchrijflijk veel
goeds toch kan de mensch verrigten, en hoe wijduitge
ftrekt zijn de gevolgen van zijne daaden, welke weder
de hunne hebben , die in eenen aangroeijenden ffroom
voortrollen , tot dat zij eindelijk alle in de zee der
eeuwigheid verzwolgen worden, en den onafmeetlijken
ocean van het goede , gefchikt ter genieting van de
geesten -waereld, helpen vergrooten!
Is de beffemming van den Mensch zoo grootsch en
verheven, zien wij in hem zwakheid en kracht met zoo
veel wijsheid vereenigd, dan kan het ons niet verwon deren, dat het bezit van zulk eene uitneemende weldaad
recht aangenaam in der Ouderen oogen is. Immers
naauwlijks is de zwaare arbeid der verlosfing doorg ehaan ^
Vv
MENG. I8O5. NO. Ise
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(laan, en het uur van angst en zorg voorbij , of liet
matte oog der moeder fchittert van liet zuiverst genoegen, en de zichtbaarste fpooren der onfchuldigfte vreugde zijn op haar gelaat, fchoon door dc geledene fnerten
verbleekt , allerduidelijkst kenbaar. Geene blijdfchap
is den mensch zoo natuurlijk, als die hij gevoelt over
zijne Kinderen. Dan , derzelver bezit moge den Ouderen
waare vreugde verfchaffen; het moge hun recht uangenaam zijn , dagelijks met hun te fpreeken , om te gaan,
en zich niet hunne kinderlijke , en juist daarom cenvoudige , onfchuldige en oprechte gezegden te ver
dit genoegen, echter, wordt niet weinig ver -maken,
vermeerderd door liet denkbeeld , van in dat we--hogden
zen , tot welk zij in de naauwlie betrekking fiaan, andermaal te zullen leeven, en door de verwachting van 't
geen hetzelve eenmaal worden moet, en , wordt die hoop
naar de vlcijende verbeelding der Ouderen afgemeeten,
zekcrlijk warden zal.
'Er is zeker niemand , die het Ouders kan kwalijk
neemen , dat dezen , wanneer zij groote voorrechten
van geest en hart in hunne Kinderen ontdekken, zich
daarover verblijden, en derzelver verfierende of beminnelijke bekwaamheden naar waarde hoogfchatten. Immers,
is een goede aanleg , een fchrander oordeel, een vaardig
geheugen, niet eene groote weldaad , voor welke elk
Vader, wani,eer hij ze in zijn Kind befpeuren mag, den
grooten Schepper den oprcchtften dank verfchuldigd is ?
Of houden die op , uitmuntende hoedanigheden te zijn ,
omdat de Dweeper , die de mennfchclijke natuur beneden
't peil verlaagt , dezelve of niet waardeert , of derzelver
waarde uit fchiinheilighcid verlochent? Ouders van een
zwaarmoedig en melancho li sch temperament mogen deze
voorrechten op geen' den minften prijs hellen , of, door
erne naargeest,ge vrees , dikwijls zonder den minften
grond , zich van dit genoegen berooven; wederom anderen die zcros zoo veel in hunne Kinderen vorderen,
dat een rijper ouderdom ter naauwer nood in ftaat is om
aan hurne buitenfpoorige eiichen te voldoen, over de
onvarbaanccid van hunne kweekelingen, luide klagten
aanheffen : de redelijk denkende Christen, die zich dagelijks op eene juiste kennis van de geanrtheid zijner
Kinderen toelegt, verheugt zich ,wanner hij een fchoonen aanleg in zijn. kweekelingen ontdekt, en dankt zijnen Hemellchen Vader, even ais voor alle gefchenken,
die
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die hij uit zijne vaderlijke hand ontvangt, ook voor dit
bewijs van zijne goedertierenheid.
Zoo billijk dus voor rechtfchapen Ouderen Bene rechte waardeering van den fchoonen aanleg huni.er Kinderen
is, zoo zeker is het ook , aan den anderen kant , dat zij ,
wanneer zich hunne verwachting voor het toekomende
hierop grondvest , zeer behoedzaam hieromtrent behooren
te verkeeren.
Elk, die gewoon is met dc jeugd om te gaan, zal
mij gaarne willen toclienimen, dat het zoo gemakkelijk
niet is , als het fchijnt, den aanleg der Kinderen wel te
kennen, en derzelver geaartheid juist te beoordeelen ;
en dat zulks voor nierland moeijelijker dan voor de Ouders zelven is. Dezen immers, dagelijks gewoon om niet
hunne Kinderen om te gaan , worden juist door deze
gewoonte maar al te zeer verhinderd om naauwkeurig de
onderfcheiden eigen.fchappen hunner Kinderen op te nier ken. Niemand toch zal de goede of kwaade hoedanig
Kinderen zoo naauwkeurig gadetlaan, als hij,-hednr
die geene Kinderen heeft , of niet gewoon is , hen dagelijks te zien en niet hun te fpreeken. Van hier dat
wij onze beste G-efchriften over de Opvoeding aan ongehuwde of kinderlooze Schrijvers (en wel inznderheid aan dezulken onder de fchoone Sexe!) hebben te
danken. — Doch allermeest flaat de ouderlijke teder
hun hier in den weg. Hoe gaarne wenfchen Ouders-heid
den aanleg tot iets groots in hunne Kinderen te ontdek
nabij grenst de overtuiging, dat liet waarlijk-ken!ho
zoo met hunne Kinderen gef'eld is , aan dezen zoo geheel
onfchuldigen wensch? terwijl maar al te dikwijls verkeer
denkbeelden van het groote, waarvan zij al vroeg de-de
voortekenen meenen te zien , verwarde begrippen van
dezen aanleg, welken zij hunnen Kinderen toewenfchen,
zich hunner buitenfpoorige verbeeldinge aanbieden , en
onzekere vermoedens in het ouderlijk hart de plaats van
zekere gronden vervangen.
Daarenboven, fchoon men zijne Kinderen wel kent,
is 'er niets onzekerder , dan, uit eengin goeden aanleg
van liet Kind of den Jongeling, iet ilelligs omtrent zijne
toekomftige beflemming te bepaalen.
„ De geboorte
van den mensch , " merkt GANGANELLI aan, „ is de
morgenfchemering, zijne kindsheid de dageraad, zijn
„ mannelijke ouderdom de middag , zijn dood de
avond." Bij liet aanbreeken van den dag moge de
V v gge--
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geíteldheid van het Weêr eenigermaate kenbaar zijn ;
men ziet zich echter in zijne verwachting niet zelden te leur gefteld. Zoo mogen Ouders waanen , in het
kind reeds den man te zien; het voorbeeld van zoo vee
hunnen mannelijken ouderdom niet wierden,-lén,die
het geen men in hunne jeugd van hun voorfpelde, wederfpreekt echter deze buitenfpoorige verbeelding. En
konde dit wel anders zijn, wanneer men in aanmerking
neemt, dat de n.ensch, in eene waereld, waarin alles
zoo onzeker en onbeftendig is, zich zoo menigwerf in
zijne waarfchijnlijkfie verwachtingen en aangenaam[
vooruitzichten bedrogen ziet ? Wie zal het dus ontkennen, of deze gunflige verwachting Raat ook in dit opzicht gelijk met alle menfchelijke vooruitzichten op deze
aarde? En , om hiervan nog flerker overtuigd te worden , bedenke men , hoe veel , om den Jongeling tot
eencn bekwaamen Man op te leiden , afhangt van de
wijze van opvoeding, van de manre van onderwijs, van
zijne meerdere of mindere vatbaarheid , van den invloed
van goede of kwaade voorbeelden, van zijne meerdere
of mindere aandoenlijkheid omtrent het goede of het
kwaade, van het gezelfchap, waarmede hij verkeert en
waaronder hij opgroeit, van de om[landigheden, waarin hij geplaatst wordt , en van duizend andere toeval
-ligeorzakn.
Daarenboven ; is de geaartheid eigenlijk de grond ,
die bebouwd moet worden , dan is het toch onbetwist
zeker , dat deze grond zoo wel goede als fchade--bar
lijke vrugten kan voortbrengen. Van den vrugtbaar1len grond, dien men ledig laat liggen , of niet behoor
bewerkt , zijn immers niet dan doornen en disteler-lijk
te verwachten: en omgekeerd; van den grond, dien wij
bewoonen , kunnen wij overtuigend loeren, wat aan
onvermoeide vlijt kan te weeg brengen,-houden
om oenen oorfpronglijk weinig beloovenden grond
in een Paradijs te veranderen. — Zoo kan ook de
beste gemoedsrefteldheid tot de groot[Ie gebreken en
ondeugden aanleiding geeven. Immers, de Jongeling,
die eersen vaardigen geest en gevoelig hart bezit , is
van de Voorzienigheid niet groote en uitmuntende voor
bedeeld : maar wat is 'er voor het toekomende-rechtn
van te verwachten , indien deze vaardigheid van geest
niet tot nuttige weetenfchappen aangewend , en het
hart, tot 't geen waarlijk fchoon is, gevormd worde?
W—It
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Wat wordt 'er meenig daad, natuur tot fchand, bedreven,
Waartoe eene eedle drift den aanleg had gegeeven ,
Doch die ontaardde, en ondeugd wierd,
Alleen omdat zij niet behoorlijk was befiierd! (*)
Het Kind of de Jongeling is nog niet, 't geen hij eenmaal worden moet; elke zijner neigingen en begeerten
kan fchielijk in een ongeregelden hartstocht ontaarden;
de neiging tot het kwaade, welke men in hem befpeurt,
kan zeker, omdat zij nog in haaren oorfprong is • ge
bij hem worden uitgerooid; maar hoe ichie--makelij
lijk geeft zij, ook , wanneer zij in den beginne niet
wordt tegengegaan , eene verkeerde richting aan zijn
hart! Zijne goede eigenfchappen zijn niet het gevolg
van een Character, 't welk zich alreeds gevestigd heeft,
maar veel meer nog toevallig. De jonge plant is nog
zoo teder, heeft nog zoo veel ter aankweeking noodig,
eer men op een goed gewas rekenen kan; en hoe vaak
gebeurt het, dat de edelste vrugt afvalt, eer zij tot
rijpheid komt, of als men zich gereed maakt om ze te
plukken !
Verder bedenke men den invloed, welken het lichaam
op de zedelijke volnmaaking van den Jongeling heeft. —
Heeft de wijze Schepper, op eene ondoorgrondelijke wij ze, ziel en lichaam, welke beiden zoo• veele fpooren
van 's Maakers wijsheid en alvermogen draagen , zoo
naauw met elkander verbonden , dat de gezonde get'eldheid van het eene dezer twee wezens bijna van liet andere volflrekt afhankelijk is; dan zoude het immers
zeer dwaas in Ouderen zijn , indien zij , in 't geen
hunne Kinderen voor 't toekomende beloofden,-de geífeldheid des lichaams geheel voorbij zagen? De Ouden
fchijnen dit reeds begreepen te hebben ; immers een hun ner 1Vijsgeeren lag zijnen tijdgenooten toen al in den
mond : orandun; , ut/it mens fang in corpore fano. „ Men
„ moet de Goden bidden, dat zij ons eene gezonde ziel
„ in een gezond lichaam fchenken." — Hoe onzeker
zijn ook, uit dit gezichtpunt befchouwd, deze ouderlijke vooruitzichten ! Immers hoe weinig is 'er noodig ,
om het gezondfle lichaamsgeflel in wanorde te brengen?
waardoor dus de wasdom der ziele niet weinig verhinderd
(*) G&LLEIRT's Fabelen, IIIde D. De twee Zwarten,
Vv3
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Berd wordt. Aan hoe veele afwisfelingen is het lichaam
blootgefleld? doch welke zij niet ondergaat, zonder dat
'er erne dergelijke in de ziel belpeurd worde. Welk eene
verandering in de ziel brengt dikwijls Bene ziekte te
weeg ? hoe voordeelig is derzelver invloed , wanneer
men die gelukkig is doorgewor{leld, en het lichaamsgefiei zich verbeterd heeft? Ilet lichaam fchijnt dus geene verandering te kunnen ondergaan, of 'er wordt Bene
dergelijke in de ziel verwekt ; ja 'er fchijnt eene onaficheidbaare vereeniging tusfehen deze twee zoo ver
wijsheid vastge--fchilendwrktu Golije
field te zijn. „ liet is Zekker," zegt VILLAUME , „ dat
„ wij de denkbeelden , en het gevoel van dat geene , 't
welk in ons omgaat, door de zintuigen ontvangen.
Niet minder zeper is liet, dat onze denkbeelden even„ redig zijn aan de fterkte of zwakheid , fcherpte of
ílonipheid onzer zintuigen. Welke moeite een blind„ geborene ook aanwende, line veel onderrichtings men
hem daarover gecven moge, kan hij van licht, duis„ ternis , en van de kleuren , geen begrip vormen." (*)
Eindelijk, daar de Opvoeding toch de denkwijze,
den finaak en de zeden vormt, hoe zorgvuldig moeten
Ouders, zal de uitkomst aan hunne gunflige denkbeeh
den beantwoorden, de voorfchriften en wenken , welke
de Natuur bij de befchaaving hunner Kinderen geeft ,
opmerken, en daarnaar hunne Kinderen beftieren; dc
hinderpaalen, welke hun worden in den weg gelegd,
en die hunne ijverigfte poogingen dreigen te verijdelen ,
toet eene aanhoudende en onvermoeide vlijt wegruimen !
Die al te groote dingen wacht,
Omdat hem, in 't begin, zijn poogingen gelukken,
Is eden dwaas , als die tot wanhoop wordt gebragt,
Omdat hij, voor een tijd , voor tegenfpoed moet bukken. (t)
was reeds liet zeggen van Benen oprechten Kindervriend ; en zijne gezegden kunnen zoo wel op de Ouders,
als op de Kinderen worden toegepast. Zomtijds toch
gebeurt liet, dat der Onderen welmeenende poogingen,
oni hun kroost wel op te leiden , in den beginne zeer
wel gelukken, en dat juist door zulk een aangenaam gevolg
) VILLAUME, Brieven 'over 't Jwirnd, Ilde D. Bladz.
t) H. VAN ALPHLN, klrine Gedichten. Bladz. 58.
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Volg aan deze voordeelige verwachting niet weinig
voedzel wordt verfchaft. Dan hoe veele, door menfchelijke wijsheid en voorzigtigheid onmogelijk te voorziene, toevallen flaán dikwijls hunnen verleren voort
tegen? Hoe dwaas is het dan, om dit voorij)oe--gan
dig begin, zich veel op den fchoonen aanleg zijner
Kinderen te laatera voorftaan ! Is de bloem , van wel
schoonheid men zich zoo veel belooft , nog flechts-ker
in den knop; hoe veel kan 'er gebeuren , dat derzelver
uitbotting verhindert ? Pan het minste windje den
fclioonflen bloezem niet eensklaps medevoc-ren ? En ,
aan den anderen kant, verdwijnt niet dikwijls de doodelijke worn terftond , wanneer bij tijds een weldaadige
regen de knoppen zuivert?
Zoo zeker het is , dat men de fchoone talenten , welke men in de Jeugd befpeurt, niet mag voorbijzien,
even zeker is het tevens , dat Ouders , in zulke gevallen, om bovengemelde redenen, met de uiteríle behoedzaamheid behooren te werk te gaan ; en dat het
verzuim hiervan , 't welk bij veele Ouders, door den
veelbeloovenden aanleg hunner Kinderen verrukt , plaats.
heeft , de nadceligfte gevolgen onvermijdelijk moet na
zich íleepen; de overweeging van welke ik tot eene vol
-gend
gelegenheid befpaare.

WAARNEEMING , WEGENS EENE VERGIFTIGING,
DOOR MIDDEL VAN HET ZAAD DES DOORNAPPELs , Datura Stralnonium.) Door Dr.
PFENNING , van Sorau , in de Neder (

lausnlNz

I

n Wijnmaand des Jaars i8oI wierd ik gehaald te fl1brechtsdorf, in onze nabuurfchap, bij de Echtelieden
S 1EESCHEN , die beiden plotzelijk ziek waren geworden.
Bij den Man nam ik de volgende verfchijnzelen waar:
onophoudelijke beweegingen met de armen en handen,
eveneens, alsof hij bezig was met zijn gewoonen arbeid, het linnenweeven; geduurige opheffingen van het
hoofd , 't welk rood opgezet was , met Ilijfltaande
oogen, en onbeweeglijke oogappels; geduurig prevelen
binnensmonds , met eenti volkomene bedwelming der
zinnen; een zeer gefpannen lichaam, doch zonder befpeurVv 4
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fpeurbaare p,.in bij liet aanraaken en drukken; eene
fierke fpierkragt , zodat een zeer flerk man naauweliji.s in (laat was , zijn arm te houden ; met een vollen
herken pols, die ongeveer tachtig (lagen deed in ieder
irinuut. Bij de Vrouw hadden ongeveer dezelfde ver
plaats, als bij den Man, maar in een minder-fchijnzle
geweldigen graad ; zijnde haare beweegingen ongelijk
minder ílerk, en haare zinnen ook minder bedwelmd ,
dewijl zij , flerk aangefprooken wordende, de getlootenc
oogen opende; waaruit bleek, dat zij nog eeuig gehoor
had, 't welk bij den Man geheel ontbrak. Ondertul.
fchen kon zij geen antwoord geeven , en prevelde , even
als de Man , op eerre onverílaanbaare wijze, tusfchen
de tanden. Voorts was haar bovenbuik flerk opgezet ,
en haar pols , die negentig maaien in de minuut Ploeg,
vrij flerk en vol,
Dat hier eerre Vergiftiging plaats moest hebben ge
bleek genoegzaam uit de verfchijnzelen, en uit het-had,
gelijktijdig ongeluk deezer beide perfoonen. Om te
ontdekken , wat deeze beide lieden, die alleen ontbeeten hadden, zouden hebben kunnen gebruiken, zocht
ik het geheele woonvertrek door , en vond eindelijk
een pannetje met meelbrij , waarvan zij des morgens
hadden gegeeten, boven op welke fpijze ik eenige zwarte korreltjes zag drijven. Om dezelve naauwkeuriger
te kunnen onderzoeken, liet ik dien brij in een fchotel
uitgieten , en vond nog eene groote menigte van zodanige korrels, die ik thans zeer gemakkelijk voor het
Zaad van den Dolappel herkende; kunnende ik echter,
wegens gebrek aan tijd, niet naauwkeurig de hoeveel
zanden bepaalen.
-heidzr
De hoofdaanwijzing was, in dit geval, de nog overgeblcevene vergiftige fleffe , zo veel doenlijk , te ontlasten. Had ik het Wit Vitriool bij de hand gehad, zou
ik van hetzelve , van wegen zijne fpoedige werking ,
gebruik gemaakt hebben. Doch thans moest ik mij met
Braakwijníteen behelpen, Waarvan ik den Man, in eens,
Bene oplosfing van vier greinen gaf; zonder dat die, in
drie vierde uur tijds , eenige uitwerking deeden. Hierom,
gaf ik hem toen nog eene oplossing van twee greinen,
en wat laater nogmaals; met dat gevolg, dat hij einde lijk die dingen uitbraakte, welke hij 's morgens genuttigd had. Van wegen de fpanning der vaten , liet ik
hem vervolgens twaalf oncen bloed aftappen ; 't geen.
be
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bezwaarlijk toeging: zodat twee mannen den arm, van we.
gen zijne groote kragten ,moesten vasthouden. Na liet laaten liet ik hem hlyfteeren zetten uit Bierazijn en Water ,,
zonder dat daardoor afgangen volgden, 't geen eerst na
herhaalde lbraakingen gelukte. Thans wierden de beweegingen des Lijders merkelijk leevendiger, doch ook
de poogingen zijner fpieren nog fterker ; zodat hij zich
geduurig in het bed ophief, en als naar iets, in liet ronde , zocht: blijvende echter zijne zinnen nog volkomen
bedwelmd. Inwendig liet ik hem Bier , met Azijn egt
Karnemelk , overvloedig gebruiken ; hoedanige middelen
een Geneesheer best op het Land kan bekomen; terwijl
dezelve, bij fthenifche toevallen , zeer gepast zijn. Uit
liet ik in Azijn gedoopte flukken doek op het-wendig
hoofd leggen: alle welke middelen te wege brasten, dat
hij, na overvloedige afgangen gehad te hebben, ten vol
dage reeds vrije tusfehenpoozingen bekwam, in-gend
welke hij het gebruik zijner zinnen wederom bezat.
Op den derden dag was hij , onder het gebruik der
Karnemelk en des Azijns, in zo verre herfteld, dat hij
reeds ligt werk in zijn tuin kon doen. Nu gebruikte
hij geene middelen meer, en klaagde alle n over eenige
duizeligheid; welke ook, binnen acht dagen, van zelve verdween.
De Vrouw behandelde ik op dezelfde manier, behalven de Aderlaating , die, van wegen de mindere hevig
toevallen en de zwakheid van haar geftel -heid,r
niet noodzaakelijk fcheen. Daarentegen liet ik bij haar
zp lang met het gebruik van den Braakwijnfteen en de
Klyf'eeren aanhouden , tot dat zij, van boven en van
beneden, ruime ontlastingen had bekomen. Van deli
Braakwijnfteen nam zij zes greinen; op welke, na verloop van twee uuren, de werking volgde. Naauwelijks
was zulks gebeurd, of zij kwam tot vol bewustzijn,
en kon eerlang, onderf}eund , door het vertrek wandelen. Door het gebruik van den Azijn en van de Karnemelk , was zij reeds ten vol enden dage , uitgezonderd eenige duizeligheid en vermoeidheid, geheel herfield.
Na de herl}elling deezer lieden vroeg ik hun , hoe liet
Doläppelzaad in hunne fpijs gekomen was ? waarop
de Man antwoordde , dat hij s' avonds te vooren die
zaaden uit hunne zaadhuisjes genomen en in dien kop
had gedaan, in welken de Vrouw 's anderendaags den brij
Vv 5
had
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had gekookt, zonder toe te zien , of 'er ook iets in wa1e. Op mijne verdere vraag, waartoe zij dit zaad wilden gebruiken ? verflond ik tot mijne verbaazing , dat
zij hetzelve voor een heilzaam middel helden, om dc
melkwording, bij dc Isoeijen , te bevorderen , en dat zij
dit zaad Z vaz tkum ned [zwart Cumijnzaad] noemden. —
De verwisfeling van dit gevaarlijk vergift met het waar
Zwartkummel (Nigella fativa, e; Arven1h) heeft ook aan
andere oorden plaats gegreepen , waardoor veeltin, in
Duitschland, hun Vee, uit onwveetendheid, hebben ver
gelijk mij daarvan vcrfcheidene berigten ter-mord;
noren zijn gekomen. IIet gemeld waar Zwartkummel
is anderzins een onicliadclijk zaad, 't welk, over het algemeen, door de Duitfche Boeren, befchouwd wordt,
als een uitmuntend middel , om dc melkwording, bij het
Hoornvee, te bevorderen.

MIDDEL, OM DE INENTING DER IiOEPOPSSTOFFE
IIET BEDOELDE NUT TE DOEN VOORT BRENGEN.

0
O

m dc Koepoksinenting ten behoedmiddel tegen
de Kinderziekte te doen dienen , moet zij niet
ilegts eerre plaatzelijke werking , maar ecne algemeens
aandoening voortbrengen , die zich gemeenlijk, door
een weinig koorts en lusteloosheid , op den aclltflen dag
vertoont, en de ontt'eeking der puist, liet voortkomen van den puistkring (areola) , en de daarop volgende
opdrooging, merkelijk befpoedigt. Indien deeze alge meene aandoening niet gebeure , hoe regelmaatig voor
't overige ook de puist zij , befchouwen , egter,, eenige En;elfche Inenters, Dokter PEARSON in 't bijzon der , de Vaccinaiic niet als toereikende, om voor de
Kinderziekte te behoeden. Doch, daar deeze algemecne aandoening gemeenlijk zeer gering is , en de meeste
gevaccineerde kinderen hunnen eetlust , hunne kragten,
hunne vrolijkheid eu hunnen slaap behouden, zonder
Benig uitwendig blijk van ziekte te vertoonen , mag men
dikmaals omtrent de aan^veezigheid der aandoeninge van
het lichaams geftel twijfel voeden; en men heeft het van

Benig belang gerekend, daaromtrent verzekerd te zijn.
De Heer BRIJcE heeft , om zulks te ontdekken, een
mid-
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middel aan de hand gegeeven , 't welk door een zeer
groot getal proeven, in liet Gasthuis te Edinburg genomen , bekragtigd is , en , indien het niet alle de nuttig
nebbe, welke cie uitvinder daaraan toefchrijft, om-heid
zijne zonderlingheid althans de opmerking van lieden
van de kunst verdient. Iiet beflaat hierin : men geeft
aan het gevaccineerde kind een tweeden prik, vijf of
zes dagen naa den ecrf±cn, in 't oogenblik als de puist,
daardoor ontfcaan, finetllolfe bevat, en niet een lancet , met die íinetftoffe bezwangerd. Indien de puist,
door doezen tweeden prik veroorzaakt , zich fpoediger
vertoone ; indien derzclver voortgang zoo ras zij, dat
zij ontf'oken, en van een puistkring omgeeven worde
op den zeifden dag als de eert{ e, of weinige uuren laater, en genoegzaam gelijktijdig daarmede opdrooge,dient zulks ten bewijze, dat 'er door de eerfte puist eene
algemeene aandoening in het geftel is veroorzaakt. Maar
indien de tweede puist, tot haare vorming, ontwikkeling en opdrooging , even veel tijds als de eerfte noodig
hebbe ; indien de twee kringen niet vroeger dan vijf of
zes dagen naa elkander zich vertoonen , — toont zulks ,
dat de uitwerking der cerífe Inentinge 1legts plaatzelijk
geweest is; en in dat geval moet 'er eene derde geichieden met de ftoífe van de tweede , e vijf dagen
daarnaa. Indien de derde niet beter gelukke , en de zelve haaren kring niet voortbrenge bijkans gelijktijdig
niet de tweede , moet 'er , vijf dagen daarnaa , eene
vierde gefchicden, en zoo vervolgens van vijf tot vijf
dagen , tot dat het begeerde uitwerkzel plaats hebbe,
(dat is , de beide puistkringen kort naa elkander ontflaan,) of men overtuigd zij geworden, dat de gevacci•
neerde niet vatbaar is , om door de Iioepoksftoffe door
zijn geheel geftel te worden aangedaan.

EEN FRAGMENT.

(Naar het Elagelsch van den Heer JOHN WALKER, ll. D.)

^J lnneer iemand , onder een befchaafd Volk , heden

Y ten dage, uit liet Land komende , de Hoofdf}ad
eens Rijks , de zetel der Oppermagt, intreedt, is het
zeer mogelijk , ja eigenaartig , dat veele voorwerpen,
di
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die zijn oog ontmoeten , zijne verbeelding doen afdwaalen na de uiten 'c e oorden des Lands , ja tot de verst afgelegene deden des Aardbodems. Zich te St. ,'acnes ot
in de Tuilleries bevindende , mag hij bij zichzelven zeg gen: Hier zijn de hoofden, die de Plans ontwerpen van
Staatkunde en maatfchaplijke geregeldheid binnen's lands;
of die de wereld in Oorlog dompelen, en met alle de
rampen, welke deezen geesfèl vergezellen, overlaaden. —
Als hij zich vervoegt in de Pakhuizen der Kooplieden
en IIandcldrijvende Maatfchappijen, bovenal die in de
West heare Bezittingen hebben; flaat hij liet oog op de
baalen, kisten en vaten, ter groote en ontzettende hoogte opcengcfiapeld ; vraagt hij zichzelven : Van waar
komt dit alles ? Door welke middelen zijn deeze veelvuldige en onderfcheide Koopwaaren bijeengebragt ? Een
volledig antwoord op deeze vraagen zou , voor geen ering gedeelte , dc Gefchiedenis der hedendeagiche kX'e=
reld bevatten. — Een Pakhuis van de flrtti nzs ]ii ii
Compagnie, wel niet hoog opgehaald, doch breed van
omvang, bevat goederen , die van verre komen; goede
veelal met :;root gevaar verkreegen en hier op--ren,di
cengeftapeld zijn. floe gelukkig zou het weezen , indien allen , die 'er deel in hebben, eerlijk waren in het
drijven van hunnen Handel ! Dan zouden de Jaager ,
wiens onvermoeide vlijt en hachlijk beflaan dezelve ver
Koopman, die hem door een redelijken-kreg,nd
prijs beloont, beiden welvaaren. Het tegendeel hier
gebeurt dikwijls.
-van
MACKENZir verfchaft van dit laatfle, in zijne Reizen ,
ten Jaare 1778-9 gedaan , een treffend voorbeeld. In
den Winter des gemelden Jaars onthieldt zich een gezelfcliap van Cunadiaanfche Handelaaren aan de oevers
van de Eck- Rivier, omtrent dertig mijlen van het Meir
der Bergen , waarin zich gemelde Rivier ontlast. Te
deezer plaatze zagen zij een grooten toeloop van de
IiniJleneaux en Chepeweyan , Indiaan/che Stammen, die
zich zeer verheugden over dit nabijkomen der Kooplieden, dewijl zulks hun ontíloeg van die lange, verdrietige
en gevaarlijke reizen, welke zij 'sjaarlijks gewoon waren te doen , om hunne Pelterijen te Churchill te ver
-kopen.
De meesten der Handelaaren, die den Winter te Sas I atchiiwwyne doorbragten , vervoegden zich na de IrendsLergen, waar zich in de Lente des Jaars i 8o een aantal
In-
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Inboorelingen bevoridt , zittende te drinken bij hunne
goederen. Een deczer gedroeg zich zeer ongelluimig,
en richtte verwarring aan. Een Handelaar reikte hein
een glas met fterken drank toe , waarin hij een groote
gifte Laudanum gedaan hadt. Het drinken daarvan
deedt welhaast den armen Indiaan zwijgen. Hij viel in
een diepen flaap, uit welken hij nimmer ontwaakte.
Deeze moord, want men kan het geen anderen naam
gceveu, veroorzaakte een gevegt, waarin veelen fneuvelden; en de overigen vonden zich genoodzaakt , in
een íchielijkc vlugt hun behoud te zoeken , en daardoor
Bene groote menigte goederen, ja bijkans de helft van
de Pelterijen , in den Winter en liet Voorjaar verzameld ,
agter te laaten. Twee van de Vastigheden aan de 4sItniboin- Rivier werden , omtrent dien zelfden tijd, aan
een beluit geno- -getas;ndIborlifchen
men te hebben om de Handelaars in die flreeken te ver
een der grootuie rampen, die de In--delgn.Da
hoorelingen konden overkomen , trof hun : dezelve outhoudt , gelijk men met grond veronderftelde , door ecn
aanvallende partij van de Misfifoaic-Indiaanen, en behoedde de Handelaars voor eeue volf± rekte uitdelging. -Die ramp trof hun door de Kinderpokken, die derzelver verdelgend vermogen wijd en zijd verfpreidden ,
even als een vuur , 't welk het drooge gras op liet veld
aanfleekt en verteert. De belinetting greep geheele IIuisgezinnen , geheele Stammen aan , en verdelgde dezelve.
En het 1chriklijk tooneel , 't welk zich opende voor liet
oog van hun, die in de gelegenheid waren om 't zelve
te aanschouwen , deedt hun zien , eerre verzameling
van geflorvenen , van flervenden , en de zodanigen ,
die, getroffen door het lot hunner Bloedverwanten en
Vrienden , in wanhoop , zichzelven het leevén benamen ! Om , indien het mogelijk zij , het zwarte van dit
donker tafereel te vermeerderen, de wolven fleepten de
lijken weg met een verfcncurenden honger, of de honden
verzadigden zich , ander voedzel dervende , met het
overfchot van hunne geweezene meesters
Zints dien tijd heeft de befinetting der Kinderziekte
zich onder wijdafgelegeuer Stamteen verfpreid , en de
grootfle verwoestingen aangericht. De bevolking der
uitgeflrektc landen in Nosed-America fchijnt , derhalven, met nog verdelgen der aanvallen gedreigd te worden, dan dezelve ondergaan heeft , door het doodlijk
-
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invoeren van de Sterke Dranken , door de Blanken; we1ker invoer men wil , dat onder de Indiaanen grooter
Ilachting gebaard heeft, dan liet zwaard en de vuur
-wapen.
Het is te hoopen, dat THOMAS JEFFERSON, de tegen
Voorzitter der Vereenigde Staaten , door zijne-wordige
belangflelling in het helpen bevorderen van JENNER'S
ontdekking, geholpen door Dr. BENJAMIN WATLE;IIOUsE , liet geluk zal hebben om denzelfden dienst te doen
aan zijne Indiaanfebe Nabuurcn!
Deeze hoop is reeds vervuld : terwijl ik dit fchrijf,
verneem ik , dat CORNPLANTER en een aantal andere
Indiaanfhe Opperhoofden zich na Philadelphia begeeven
hebben , oni zich de Koepokken te laatc ri inenten. Men
heeft deezen onderrichting gegecvcn van die kuustbewerking, welke zij aanmerken als Bene ontdekking, door
den GROOTEN GEEST aan een der Blanken gedaan, tot
heil zijner Broederen, van welk eens kleur ook.
ALGEI\1EEN VEI SLAG VAN IIET STELZEL VAN DR.
GALL; VOLGENS DEN HEER IIUFELAND.

m , zoo veel mogelijk, onze Leezers bekend te
, en niet de
maakgin met liet Steizel van Dr.
0
gevolgen , daaruit voortvloeiende , zullen wij de geGALL

dagteu van een buitenlandfchen Geleerde overneemen ;
waarbij men het oordeel zal aantre:?èn , door eengin der
bekwaamfle Geneeskundigen van Dtiitschland , den Heer
HUFELAND , daarover geveld.
't Geen al aanftonds opmerking verdient , fchrijft
onze berigtgeever , is, dat de Deer nurELAND van het
karakter en den perfoon van Dr. GALL niet den groot(ten lof fpreekt. Noch kwakzalverij , noch het geringe bedrog, noch dweeperij , heeft hij in hem be f eurd ,
maar de grootíle en beflendigite waarheidsmin. Hij
befchouwt zijne ontdekkingen als een der zonderlingíle
verfchijnzels onzer cetve. I Iij beweert dat neen zijne
Theorie t' onregt een Stelzel noemt , als zijnde dezelve
niets meer dan Bene verzameling van natuurlijke verfchijnzelen, gedeeltelijk nog op zich zelve flaande, en
van derzelver onmiddelijke gevolgen. De Heer HUFELAND verklaart vervolgens, dat hij in 't eerst een der
he-
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hevigfte tegenftreevers van GALL'S lecre was ; dat hij
niet, dan naa alvoorens van de opregtheid en de talen
uitvinders overtuigd te zijn geworden, van zijne-tends
vooringenomenheid is terug gekomen, en 'er geloof aan
heeft begonnen te fla:ln, doch 'er nog verre van af is
van volkomen overtuigd te zijn, hij vindt nog gaapingen in de nieuwe 7.'heorie; hij ziet 'er kwalijk beweezene gronden en onvoldoende bewijzen ; hij oppert zijne tegenwerpingen , uit liefde voor de waar
om GALL'S zelven wille, Wien zij van dienst-heid,n
kunnen zijn om zijne leere in orde te brengen, of om
het nog ontbreekende aan te vullen.
Naa deeze inleiding ontvouwt de IIeer HUFELAND alle
de ontleedkundige diiadzaaken, door Dr. GALL ontdekt,
en wier weezenlijl:beid hij met eigen oogen heeft aan
hij voegt 'er nevens , dat alwie oogen-fchouwd;en
heeft, 'er insgelijks van kan overtuigd worden, mids
evenwel dat men de ontleedkundige werkzaamheden ver
als Dr. GALL, tenen aanvang maakende met-rigte,vn
het verlengde merg, (medulla oblongata) 't welk men naagaat door tot deszelfs uitbreidingen op te klimmen , en
men, in plaats van het fcnpel, 't welk zekere deden
vernielt., zich van ffompe lichaamen bedient , om
de weeke deden vaneen te fchciden en te ontwikkelen.
Vervolgens 'oppert de Heer i-IUFELAND tien tegenwerpingen, zommige.n van welke althans van zoo veel gewigts zijn , dat Dr. GALL 'er niet te fpoedig op kan
antwoorden. De fleer HUFELAND befluit het eerste geéleelte van zijn werk aldus :
„ Ik omhels de leert van GALL , in zoo verre hij
de harsfens als werktuig der werkinge van het verfland
opgeeft , en dezelve aldaar onderfcheidene bewerktuigingen voor de oeffeningen van onderfcheidene vermogens aanwijst ; doch ik ontken -, dat deeze bijzondere
werktuigen zich altijd aankondigen door hoogten op de
oppervlakte der harsiènen; en ik ontken nog ftelliger,
dat de uitpuilingen van den fchedel alleen uit deeze oor
kunnen ontstaan , en , diensvolgens , dat men daar--zak
uit gewiste gevolgen kan afleiden , ten aanzien der inwendige vermogens der ziele en des verffands. De leere
is, derhalven, waar in de belpiegeling, maar geenzins
tot nog toe in de toepasfing; met andere woorden : de
zintuigkunde (organolo,,ia) , over 't geheel genomen ,
is waar , maar zintuibbefchouwing (organoscopia) is
•nzeker.'°

la
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In het tweede gedeelte geeft de Heer HUFELAND een
reeks van vrugtbaare aaumerkingeli , raakende den invloed en de toepasfing van GALL'S leere , in 't alge
bijzonder, op de Opvoeding, de Zedekun--meni't
de, de Regtsgelcerdheid en de Gcoecskunde Hij antwoordt op de dubbele tegenwerping, reds zoo dikmaals
tegen deeze leere ingebragt , dat zij , naamelijk, de
Stoffelijkheid begunfiigt, en den meníchelijl:en geest van
zijne vrijheid berooft. Volgens GALL zijn de zintuigen niets anders dan de fl:olelijke voorwaarde der werkinge des verflands ; zonder ht verftand zijn ze niets.
GALL moet dcrhalven een Verfland erkennen , althans
indien hij het men chelijk hoofd niet als een regeeringloos Pandemonium , als een Klavier , 't welk van zelf
fpeelt , Vil betchouwen. Eenc onopdroogbaare bron
van misbruiken zou men zich openen, indien men de
hoofden der Kinderen naar GALL'S leere beoordeelde ;
men zou veele ongelukkigen maaken-; doch deeze 'leere
herinnert aan het aloud beginzel, dat de ondeugende
neigingen vroeg moeten verflikt worden; zij ondermijnt
liet nieuw vooroordeel , gebiedende , dat de kinderen
door overtuiging en redeneering moeten opgevoed worden, in Bede van zich, gelijk voorheen, van blind vertrouwen en gehoorzaamheid te bedienen. Ook wil GALL'
dat men gebruik maake van werktuiglijke en uitwendige
middelen van beflraflinge, omdat deeze alleen een krag
tegen- verlokzel (men veroorlove mij dit woord)-tigeno
tegen het kwaad verlokzel der natuurlijke bezintuiginge
kunnen daarilellen. Zeer lterk laat zich de Heer iiUFEL AND uit tegen dc toepasfing van GALL'S leere op de
Zedelijkheid der menfchen; en het gebruik van dezelve
in de Regtsgeleerdheid komt hem uiterst netelig voor.
Want , indien , van den eenen kant , deeze lecre de
kwvaaddoeners, die zeer kerke zintuigen hebben, minder firafwaardig maakt, vertoont zij dezelve van den
anderen kant, als gevaarlijker voor den Staat, omdat
zij ongeneezelijk zijn , en maakt den pligt der Regters te dringender, om de Maatfchappij van dezelve te
verlosfen. De Heer HUFELAND verwagt, tot nog toe ,
nict veel nut van deeze Theorie voor de werkdaadige
Geneeskunde; men zonde 'er alleen gebruik van kunnen
maaken in de kennis van den aart en van de voorteekenen der ziekten der Ziele; doch de plaatzelijke ader
andere middelen, door Dr. GALL aan -latinge,d
zijn, federt lange , bekend en in gebruik. -geprzn,
BE-
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BESCHRIJVENDE SCHETS VAN DE STAD KOPPENHAGEN EN DE ZEDEN DER INWOONDEREN.

(Volgens den Hoogleeraar OLIVARiuS , van biel, in
Hlolflelsz.)
oppenhrzgen, de Hoofdflad taan Deenemarken, bell uit
in zich alles, wat men elders verdeeld vindt onder
een aantal Steden in andere Rijken. Hierom heeft men
die Stad vergeleeken bij het hoofd van een Reus , ge
een Dwerg; en wij mogen-platsodefchurvn
'er bijvoegen, dat dit hoofd zomtijds met onverfchilligheid, en zelfs met eene foort van trots , den kwijnenden
Raat aanfchouwt, waarin de andere deelen des lichaams
zich bevinden.
De Omtrek van deeze Hoofdflad des Deen /chen Riks
Bene Stad van de derde orde onder de Europifche Steden,
gelegen aan de oevers van de Baltil he Zee, haalt bijkans
25,2oó voeten; cede ruimte, welke meer dan 8o,000 Inwoonders bevat, dat is te zeggen een drieëntwintigfee
gedeelte der bevolking des gebeden Rijks. In deeze Stad
vindt men het Hof en het kijksbelluur; hier is de voornaamfte Sterkte des Lands; de éénigfle Univerfiteit Van
Deenemarken en Noorwegen; de Bank; de geheele Vloot,
met de Tuighuizen. Zij is de zetel des opperflen Ge
Academien. Hier ontmoet men den ééni--regtshofnd
gen Schouwburg in 't laud, welke eenigeti naam verdient;
Bene heerlijke Boekerij ; eene Vee- artfenij School, en
eéne School voor Land- en Zeedienst; een Mufeum ,
met veele zeldzaame en kostbaare Rukken ; voorts een
aantal heerlijke Gebouwen, Standbeelden en Gedenktekens van allerlei foort.
Indien Koppenhagen flegts Weinig bekend is bij de buig
tenlanderen; indien de zeden , gebruiken en vermaaken , welke aldaar plaats hebben , derzelver nieuwsgierigheid niet uitlokten , of van hunne pennen met eene
bijzondere befchrijving verwaardigd werden, ftrekt zulks
tot geen verwijt voor eene Natie, welke 'er niet op gefield is , eene fchitterender rol te fpeelen , dan aan haare
kragt en weezenl-ijk character voegt. 't Ontbreekt egter
niet geheelenal aan Befchrijvingen. Dan de Hoogleeraar
NYERuP heeft 'er onlangs Bene van gegeeven. Uit dezet>iBNG. I8o5. NO. 15.
Xx
,

646

-SCHETS VAN KOPPENHAGEN

zelve , gepaard met mijne eigene ondervindelijke kennis , zal ik die Rijks -hoofdíiad thans wat nader dooit

kennen.
FIet is van den Zeekant, dat dceze Stad zich in alle

haarc grootheid opdoet. Op den affl:and van verfcheide
mijlen is dezelve zigtbaar. Wanneer men Kop eihagen
uit de Zond nadert, is 'er niets in geheel het Noorden ,
te vergelijken bij het coup d'oeil, gevormd door het Kanaal,
't welk derwaards leidt, 't geen u Deenemarken aan de
rechter en Z=veerden aan dc flinker hand vertoont, en de
Hoofdflad als op den voorgrond. De Toorens van den
Gottif hen bouwtrant, aldaar in ruimen overvloed, en
die , op eenera afíland , een allervoortreflijkst vertoon
naaken , aantrekkelijker misfchien dan de meer heden
Koepels, treffen en houden het oog des reizigers-dagíche
gevangen , door dcrzelver hooge fpitzen zo wel, als door
de verfcheidenheid van dc cicraaden , die 'er aan zijn

toegevoegd.
Aan de zijde van Deenerarken wordt het oog onthaald
door Bene opeenvolging van vrugtbaare velden, uitgebreide bosfchen , nederige dorpen , lachende tuinen , en
lustplaatzen , verfraaid door alle de bekoorelijkheden
der kunst. Aan den kant van Zwweeden doen zich
koornlanden op , weidlanden , bergen, en fchilderagtige. kusten ; en eindelijk het Eiland Huen , ook TTlee;
geheeten , voorheen zo beroemd van wegen de SterVoorts vertoonen zich-rewagtvnTYCHOBRAié.
twee Steden van twee onderfcheidene Rijken, Elfeneur
met dc beroemde Sterkte Hel/inogburg, die elkander fchijnen te naderen , en met elkander zich te versenigen, als
in 't midden van een weir; dan fchielijk ziet men de
Zee, en kan men de geheele uitgei}rektheid van Koppen hagen ontdekken; de haven dier Stad vol fchepen, en
tie omliggende landfireek, vrugtbaarder in fchijn dan met
de daad, voor zo verre als cle onderfcheidene kunstllukken een al te herken indruk baaren , of te verheeven zijn
voor Bene landfchapsfchilderij.
Drie voorwerpen inzonderlhid(de laatst voorgevallene
Brand heeft de andere verdelgd) treffen den geenen, die
de Stad op eersen affland befc^'ouwt. Het een is de
Tooren van de Kerk , de Saviour genaamd : men beklimt
deezen langs een wenteltrap aan den buitenkant, vercierd me eene fchoone koperen leuning; — het tweede
is de Kerk vin Notre ,Dame; — en het derde de zonderlirt-
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liege gedaante van dc Sterrewagt, welke zeer veel gelijkt
up Gene verbaazend groote kolom.
Voor een Vreemdeling , te land van de zijde Vann
Roschild komende , langs den grooten weg uit Drritschland, is , als 't ware, de medaille omgekeerd. Alsdan is
liet niet mogelijk , de Stad onderfcheiden te ontdekken ,
met alle derzelver toegangen verhoolen zijnde door een
berg, tot men op den afftand van een en eene halve mijl
nadert. De toorenfpitzen ziin op een afíland van tien of
twaalf mijlen zigtbaar. Indien niet de heerlijke ífreatweg den spoed in 't rijden bevorderde, zou de aannadering zeker zeer verveelend weezen. In 't einde valt men,
als 't ware , op de Stad neder ; en derzelver vertooning
maakt een trelfenden en diepen indruk.
Wanneer toten Parijs , »eenen en verfcheide andere
groote Steden inkomt, door een eenvoudigen slagboom
en een weinig beloovenden ingang, treft zulks weinig :
dan hier valt ,:zo ras men dc eerfte poort door is , een
vertoon van fraaiheid , van orde , van finaal: in 't ooge ;
alles kondigt aan , dat gij eerie Hoofdflad ziet. Kunt
gij, naa de eertfe intrede , niet zo veel voelen als bij de
Piazza del Populo te Rome, door het vreemd vertoon
van eenige uitíleekende gebouwen , gij wordt ester
meer en meer voldaan over de Stad, naar gelange gij 'er
dieper inkomt, en bovenal , wanneer gij de Nieuwe Stad
nadert , gelegen aan het andere einde , en zaniengetteld
nit heerlijke Paleizen. Daar Ifeekt boven alle uit het
Paleis van Frederik, Benig in zijne foort, door de vol
Paleizen, uit welke-makteznf'igvder
het is zamenge{teld , en die het fchoone ridderlijk Standbeeld , in 't midden geplaatst , omringen. Deeze vier
Paleizen zijn alleen door vier breede fraaten , na de
vier hoofdwinden gericht, van elkander af;eicheiden.
De reiziger, die zich flegts een laag of middelmaatig
denkbeeld gevormd hadt van deeze floofditad , moet
door verbaazing getroffen worden, als bij van den zeekant
inkomt, en eerst de Nieuwe Stad ontmoet, welke , in haarefoort, bijkans gezegd may worden zonderwedergade te
zijn : breede en wijde Ilraaten , lijnrecht , wel geplaveid,
niet voetpaden, alles net onderhouden; Bene eaneenfchakeling van fraaije gebouwen te wederzijden ; aller wegen
een in 't oog loopend vertoon van rijkdom en grootbeid, veelvuldige koetzen , fraaije livereijen, bedienden
enz. Nogthans weinig voetgangers, ;een za:nen4èhooIiu
XXy
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ling van volk in dit kwartier, 't welk een vreedzaam
oord fchijnt voor rust en gemak, zonder de beweegingen, veroorzaakt door de nabijheid van het Hof: het
mag, ten opzigte van de flilte, vergeleeken worden bij
een plein in het westlijkst gedeelte van Londen, zo een
Cizeapfide en andere ftraateiz-zamintegovrl a
in 't midden van Londen.
'Er zijn flegts weinige Steden, wier ommeltreeken zo
veele fchoone wandelplaatzen opleveren, als Ksppenhagen. De vallen, en de wegen, op veele plaatzen ,
aa i derzelver voet, zijn beplant niet fchoone boomen;
en, daar zij de Stad rondloopen , leveren zij een gezigt op, zo aangenaam , als vol verfcheidenheids. Doch
bovenal munt 's Konings Tuin uit , in geregeldheid en
fraaiheid van aanleg, in fonteinwerken, ftandbeelden,
enz. De ingang íf'aat te aller uuren voor allen open,
en het volk kan 'er altoos zich in verlustigen.
Deene7narken is het Land- niet voor betrzelagtige ver
hier ziet men geen fpringers en postuurmaa--maken:
kers; geen kooijen met vreemde dieren; geen fpeelta£els; geen zwervende muzijkanten vullen de firaaten :
zomtijds , 't is waar , hoort men op een vedel zaagen ,
waar dienstmeisjes en werkvolk heen loopt; maar het
danfen is verre van algemeen: de Inwoonders zijn of te
koel en te traag , of zij hebben te weinig gelds, om
het aan dusdanige uitfpanningen te befleeden. -- De
vermaakneemingen bepaalen zich tot het Feest van St.
tan, of den Middenzomerfchen Dag, wanneer het Volk
zich in het park vervoegt , meer dan twee mijlen van
de Stad gelegen , waar zij komen , gelijk de Dichter
zegt van de Volkszamenkomften inItalie,
Donne e Donzelle
E brute e belle.
of, „waar oud en jong , fchoon en leelijk zamenkomt. ^'
's Winters verzamelt de Beau monde in fchouwburgen , in concerten, in bals en gezelfchappen. In den
zomer heeft men geen tooneel , geen concert; en de
Stad, die nimmer zeer vrolijk of fchitterend is, wordt
alsdan eene finaaklooze eenzaamheid voor vreemdelingen , die zo even uit Parijs, of zelfs uit Hamburg, komen. liet Hoef en alle de vermogende Ingezetenen bevinden zich alsdan op het land.
Het
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Het Hof, zonder gierig te weezcn, onderfcheidt zich
door eene fpaarzaame huishoudelijkheid, welke zo wel
voegt aan de middelbaare inkomflen van den Staat; het
fpreidt flegts zo veel weelde ten toon, als eene hof
-houdingversct.
De veelvuldige gezelfchappen, die hier in geenen dccle ilaatkundige zamenkomf}en zijn, verfchaffen, in den
zomer en in den winter , uitfpanningsplaatzen aan de
Mannen; eenigen hebben, in den zomertijd, tuinen bui
Stad. Men vervoegt zich daar om nieuwspa -tend
te leezen , te praaten , affpraaken te maaken -pier,n
enz. Zoentijds heeft de Sexe ook aldaar toegang, en
men geeft 'er, van tijd tot tijd, concerten , dauspartijen, enz. — Die gezelfchappen zijn inzonderheid gevallig voor Vreemdelingen: hier vertoevende, kunnen zij
gemaklijk komen in een of nicer van die kringen, wel
bij aanhoudenheid een goed gezelfchap verfchaffen -ke,
en de gelegenheid om kennis te maalsen , naar elks
welgevallen. De toegang (laat hun in zeker voege
open , eenige maanden lang; en zij betaalen niet meer,
dan het hun gelust te verteeren.
Ilet moge vreemd fchijnen , dat de Inwoonders van
Bene Stad , met water doorfneeden , en aan zee liggen
geen (maak vinden in zeilpartijen: maar Koppen/th--de,
gen gelijkt , in dit fluk, op een aantal andere Steden,
die de voordeelen , welke derzelver ligging aanbiedt,
over 't hoofd zien, misfchien omdat ze te veel gelds in
den toeftel zouden kosten. -- De daarftelling van badhuizen in de zee is eene nieuwe inrichting , die ten
hoogflen een twaalftal jaaren telt.
Schoon de Parijfche Petit-maitre niet langer eene reis
na het Noorden doet , zijn het nogthans de Modes van
Parijs zo wel , als die van Londen en Berlijn, die de
Modes der Dames te Koppenhagen regelen. Hoogduitfche
journalen , met afbeeldingen van kleederdragten ver
brengen het Modenieuws aan. De Deenfche Schoo--cierd,
i e n vertoonden zich half naakt, toen de Parijfche goed
zich te ontdoen van eene vermeende overtollig -vonde
Zij zullen zeker haare kleederen-heidrklng.
weder aantrekken , wanneer die te Parijs de noodzaak
erkennen om zich warmer te dekken. Het wel -lijkhed
indien niet ftrikt , ten minften-voeglijksntha,
vrij algemeen in acht genomen. Eenige Juffers in de Stad
baan wat verder; dan dit bepaalt zich tot een klein geXxi
tal
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Tal gekanlerde tonged.`eters, en eenige weinige galante
1)amet cS : doch deezc maaken een zeer klein getal uit,
in Bene Stad, welke niet alleen ecne Hofflad is, waar
eerre talrijke Krijgsbezetting gevonden wordt, en waar
vecle Vreemdelingen als in cone Zechavenf{ ad toevloeijen.
Schoon, over 't algemeen gefproken, de Kleederdragt
der Mannen, in de laatfte jaaren, overal vrij groote ver
ondergaan hebbe, heeft egter die te Koppenhca--anderig
gen naeer van het oude deftige behouden , dan in liet
meerendeel der groote Steden.
De Politie in Í oppenliagen is verwonderlijk fchoon ,
zo door de vcrftandigheid der inrichtingen , als van wegen de waakzaamheid der Magif}raat. Veel is men ten
doezen opzigte verfchuldigd aan den invloed van den bekenden Graaf VAN STRUENZEE , die, niettegenffaande
de misílagen, en zelfs misdaaden, hem ten lasté gelegd,
al liet gewikt begreep van dit gedeelte des beftuurs, en
daarin de noodige veranderingen bewerkte. — 1 Iet was
ceni ermaate noodzaaklijk , een Volk , door een lang
Vrede flaaperig geworden , uit dien fiaap op te-durigen
wekken , — een Volk ,. 't welk beheerscht was door
twee Vorften , welker een zeker al te veel ophadt met de
belangen van dc Kerk , en welker ander, door de goed
beid of zwakheid van zijn Charaz`ter, misfchien te veel
voor nieuwigheden vreesde.
-

-

DE \OESTTJNEN VAN AFRICA EN ASIA NIET ZO
SCHRIIiLI,JK, ALS, DEZELVE DOOR DE MEESTEN
WORDEN AFGEMAALD.

(Ontleend uit OLIVIER'S lroya,e dans l'Ervpir Othonï- ac, &c.)
denkbeeld, 't geen wij gewoonlijk vormen van de
Setonbewoonbaare
f1reeken en oorden op onzen aardkloot, bovenal van dc zandwoestijnen en woeste plaat
drrica en .L1I — het denkbeeld , 't geen ik-zenva
zelve daarvan maakte, vóór mijne komst in E vete, en
aan 't welk de beroemdl}c Schrijvers gewigt en alge
hebben bijgezet --- is zeker veel vergroot -men,hid
en. in eenige opzigten , valsch.
De vermelding van eelle Woestijn verwekt tcrftond het
oienakbeeid van Bene Zandzee, bijkans zo beweeglijk als
de
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cie wateren van den Oceaan; van een gansch verfchroeiden grond, onvatbaar voor een.igen groei, en ongefchikt
om beftaan te verfchaífen aan eenig leevend fchepzel.
.Dat gedeelte des aardkloots, befcheenen door de t1raalen eener brandende zonne, verílooken van regen en wat
vogt mag heeten , merken wij aan, als door den Almagtigen tot eene eeuwige onvrugtbaarheid gedoemd. De
4rabier• en zijn Kameel , verbeelden wij ons , doorreizen
niet wederzin dien ongastvrijen oord , en kunnen 'er
niet doortrekken zonder gevaar van door honger of dorst
om te komen, of begraaven te worden onder een berg
van zand, door den wind gevormd , verplaatst , en
naar welgevallen allerwegen heen gehuwd.
't Is zeker waarheid, dat de wind allengskens, uit
het binnenfle van Africa , een zeer fijn zand na Egypte
toe doet waaijen; en dat dit zand, over het geheel van
Lybia verfpreid , door de minfle beweeging in de legt ,
verplaatst, en opgehoopt wordt op alle plaatzen, waar
het tegenfland ontmoet. Daar nogthans de Natuur met
flappen voortgaat , kan de flerkfte wind, in 't verloop
van eenige weinige uuren , zulk eene menigte van zand
niet opeenhoopen voor de voeten eens menfchen, dat hij
'er half door bedekt worde; en, in den voortgang van
zijnen loop, zal dezelfde wind, die het zand hemwaards
aanvoert , 't zelve verder voortdrijven , tot dat het eenigen anderen hinderpaal ter fluiting vinde. '
Eene Caravane , die door honger, dorst of een brandenden wind is omgekomen, kan, ik heken het , geheel
in het zand bedolven worden; dewijl de lichaamen van zo
voelen, een beftendigen wederf'and biedende, het zand
geftadig doen ophoopen, zodanig , dat het, binnen weini•
ge dagen , de beweeginglooze lichaamen bedekke : maar
zeker geen leevend dier werd ooit in de Lybifche zanden begraaven;, en indien de overdekking eens moge
zou de minfte bewee;ing in ftaat zijn ter-lijkware,
uitredding.
Dit Land , 't welk men heeft aangezien voor eene ver
brengt veelerlei gewasfen voort. Het-fchroeidwstn,
fchraaltte zand kan eerie ontelbaare menigte Planten voeden;zelfs de fappigf'e komen voorin den droogífen grond,
en onder den heetften dampkring. Te deezer oorzaake
vinden verfcheide foorten van Antelopes, Stekelvarkens,
I laaien, Jerboas, Ratten, en veele andere dieren, hier
zekere en ruime leevensmiddelen. Het ontbreekt te deezer
Xx4
-
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zer plaatze geen zins aan Infeácn; dewijl 'er waarfchijn.
lijk geenc plant beftaat, welke niet geknaagd wordt door
een of meer Poorten van dit kleine fchepzelenheir. Graan
Vogels, als Kwar,els , Patrijzen en dergelijke,-etnd
vliegen her^vaards uit alle oorden. Roofvogels volgen
deezen. De Jakhals , de Ilya'na , verfcheide foorten
van Tijgers en Katten, vermenigvuldigen in deeze theeken. De Slang, de Hagedis honden 'er hun verblijf,
en zij hebben tot, vijanden den Ooijevaar ,den Reiger en
de Wulp,
De Mensch, dit ífem ik toe, kan op zichzelven niet
beltaan in eene plaats , zo weinig gefchikt om aan zijne
leevensbehoeften te voldoen. Hoe zou hij het leven
behouden? De grond is ter bebouwinge onbekwaam; de
jagt zou hem geen genoegzaam zekeren voorraad bezorgen. Daarenboven , hoe zou bil de Antelope , de Haas,
in die wijduitgeífrekte zandthreeken , met vrugt agtervolgen ? hoe zich van vuurwapenen en ftrikken bedie,
nen ? Neen ! Beter heeft hij gedaan met zich Schaapvice
aan te fchaffen; den Kernel, het Paard en den Ezel daar
bij te voegen. Islet deezer behulp , in deezer gezel
mag hij onbefchrnomd over deeze eindeloos uit -fchap,
trekken , inzonderheid als hij in-geífrktwildns
Raat is , waterbronnen op te delven , al is zulks op vrij
groate tusfchenflanden; veele dagen kan hij zich, door
melk , het `mangel aan water eenigzins vergoeden.

TAFEREEL VAN DEN TEGENWOORDIGEN STAAT DER MAAT SCnAPPIJE EN ZEDEN VAN lIET HEDENDAAGSCHrs ROME,

(Vervolg en flot van bl. 4 75•)
Staat van Godsdienst en Zeden.
^en zou zich kunnen verbeelden, dat de inwooners van
eene Stad, die, zints zoo veele eeuwen, het midden punt van den Kntholijken Godsdienst geweest is , die door
Priesters opgevoed en beffuerd worden, en op hunne eigen
kosten een heirleger Monniken onderhouden , het godsdienligile, vroomfle en deugdzaamfte, of liet bijgeloovigile en
dweepagtig:te volk van den aardbodem zouden weezen ; doch
de waarheid der zaake is , dat zij geen van beiden zijn.
Het gemeene volk onderfeheidt zich zoo min door de godsvtogc als door de dweepagtige jeestdrijverij , die men zou
kuil,
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kunnen verwagten het gevolg te zullen weezen van den weldaadigen invloed, of van liet misbruik, van den Godsdienst. —
Door alle rangen eu klasfen regeert inderdaad het godsdienftig bijgeloof met eerie overheerende kragt ; doch , zints
eenigen tijd , is het van geen onaanzienlijk gedeelte zijner
heerfchappije beroofd geworden, door de trapswijze inkruipingen des ongeloofs , waarvan de Omwenteling, toen elkeen het durfde waagen, in zijn echt karakter ten voorfchijn
te treeden, veele treffende voorbeelden opleverde. Zoo verre
is 't 'er af, dat overbodige godsvrugt of dweeperij een onderfeheidendo trek in het karakter des Romeinfchen volks zijn
zoude, dat ik, integendeel, zou beweeren, dat 'er weinig
Katholijke landen zijn , alwaar minder firenge godsvrugr, of
minder dweeperij., dan te Roue, de overhand heeft. De Du it
Ja/ze Katholijken, bij voorbeeld, de Beijerfche of Zuwabenfche, de Zwitzer/che, de Tijrolfche , Hellen ongelijk grootex belang in de waarneeming van hunne godsdienstpligten , dan
de Romeinfche; en het Napolitaanfehe graauw heeft van de
uitwerkzels van dweepzieke woede blijk vertoond. De
verwarringen , welke de uitbarf'ing van hetzelve , voor een
oogenblik, ook te Rouse heeft nangerigt, waren onbeduidende, en de geen opgang maakende uitwerkzels van de hei
langen der Priesteren , die genoodzaakt waren , alle-melijk
de kunflenarijen, die ten hunnen believe Ronden, te werk te
hellen , met oogmerk om hun doel te treffen. Indien de
Fran/the Regeering een plan gehad hadde om het Katholijke
Geloof te hervormen, of de vrije oeffening van den openbaaren Eerdienst te verbieden, minder tegen lands zou zij te
Rome , dan in andere Katholijke landen , ontmoet heb
inzonderheid indien zij gezorgd hadde , het volk in baar-ben;
plan over te haalen, door eene weezenlijke verbetering van
deszelfs zijdelijken toeftand. Met onverfchilligheid aanfchouwde liet volk het vertrek van iIUS DEN VI uit Rome; het fpotte
roet de opfluiting der Kardinaalen in het Klooster der Boet'aardige 1l'1agdalena; en liet verheugde zich , toen de Regee.
ring duizende vreemde Priesters en Monniken uit de Stad
zondt: want al lang hadt het den last gevoeld van het onder
-houdenvazlijuteodgprs.Dnverfchilligheid der Romeinen omtrent de Pauslijke Regeering,
onder omflandigheden, die, in andere landen, de vonken
der dweeperije in lichter laaije vlamme deeden uitflaan , laat
zich niet moeijelijk verklaaren. De beduizelende nimbus van
heiligheid, die, op eenen affland befchouwd , het Opper.
hoofd en de aauzienlijkften der Roomfiche Kerke omringt,
verdwijnt, op een korter afftand gezien. -- Te veel gelegen
heeft de Romein, eu is te zeer gewoon, in zijne Paus.-heids
fen, wanneer zij niet, met de waardigheid van hun hoogeXy5
pries.
-
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priesterlijk amat bekleed, in 't openbaar verfchijnen, niets
neer dan bloot e menfchen te aanfcliouwen, en alle hunne
daaden onbelemmerd te befpieden. Hij kent het dagelijk.
fche loeven der Kardinaalen , Kerkvoogden , Priesters en
rt'Ionni.ken; en deeze zijn niet altijd zoo voorbeeldelijk en zoo
fligtende, dat zij eten roan den eerbied, aan zijn beroep verfchuldigd, bezorgen: integendeel wordt het laatfte te dikmaals verzwakt , door de verachting , die zij verwekker.
PnsQumr, de vermaarde Zedemeester van het hedendaagfche
Rome , die, zints etlijke jaaren, geheel tot zwijgen is ge.
bragt, liet voormaals de geesfelroede op den heiligen Var
der even ftoutmoedig, als op de fchaamteloosfle MESSALINA,
nederdaalen. Veele ergerlijke berigten , de Pausfen en de
Kardinaalen betreffende, worden onder het volk verfpreid;
wel weet hetzelve, dat een onheilige geest dikmaals in liet
Conclave is doorgedrongen; het is onderrigt omtrent alle de
kuiperijen, kunf enarijen en anekdoten, tot weike de verkiezing

van Pausfen aanleiding heeft gegeeven ; en deeze verfchaficn
hetzelve geen klein vermaak. Zelfs het plompile greauw (en
die benaaming laat zich niet op de inwooners van Rome toepasfen) heeft ten langen laagte gevoel van de onderdrukking
zijner Regenten, wanneer het de gewoone paalen uverichreedr.
Dit gevoel was kragtdaadig verwekt , geduurende cie laatfle
jaaren van het Pausfchap van Pius DEN VI, in welke de toefland des volks zodanig was verërgerd , dat eene hervorming
de vuurige en algemeene wensch was. Geen wonder , derhalven , dat het Roincinfche volk niet flegts de bedaarde aan fchouwer van het overhoopwerpen van zijn Regeeringsbetluur was geworden , aan welk het alleen door gewoonte • en
niet door genegenheid , was verknogt, maar zich ook in flilte
verheugde over de vernederingen , welke eenige Kardinaalen ,
en de Nipote ('s Pausfen Neef) ondervonden, die , het voorniaami}e werktuig van 's volks onderdrukkinge zijnde , 't
incest bloot Rondt. Geen wonder, indien, bij zulk eene gezindheid, de geheele toellel van wonderwerken, ommegangen , en vastenspredikatien — indien het ten toon flellen der
heiligf}e Religtden, de plegtige wijding der vaandelen, onbekwaani waren om een vonk van geestdrijverije onder het
volk te doen ontbranden , wiens boezem de aanblikkende
hoop op eerie verbetering in zijnen toefland, door de verwagte verandering , voedde. Vei hier dat het volk van
Ronne, zonder den Fral2fchen gunflig te zijn , of met der daad
na cet.eOmwenteling te verlangen, in 't eerst, evenwel, daar.
aan geenen weerftand boodt. IIet wenschte om Bene verbetering in zijnen toeftand, en zou, in de eerfte opbruisfchingen
zijner vreugde, gaarne, niet inderdaad zijnen Godsdienst ,
maar ecuen Paus hebben opgeofferd, welken het reeds voorlang
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lang moede was , te gacier met zijne Kardinaalen, Priesters
en Monniken, en zou niet zijne Predikers zich vergenoegd.

hebben.
Dit niettegenftaande is het Romeinfclse volk niet minder
Clerk verkleefd aan zijnen Godsdienst, of liever, aan 't geen
zijne Priesters voor Godsdienst uitventen — deszelfs uitwendige
plegtigheden. Aan het waarueemen van deeze wordt een
groot gedeelte van den dag gewijd, en zelden loopt 'er Bene
week voorbij , waarin niet het Feest van ten minfte éénen
hicilige wordt gevierd. De openbaare Eerdienst, vooral op
groote feestdagen , wordt verrigt met al de bedwelmende
pracht en luister , die alleen kan verwagt worden in de ver
Pontifex Matiinsus der Katholijke Kerke;-blijfpatsvnde
maar, helaas! zoo wel aan de zijde der Priesteren als van
bet volk , met die werktuigelijke onverfchiiligiieid, welke
het onfeilbaar gevolg is der onophoudelijke herhaalinge der
zelfde plegtigheden. Aan die plegtigheden , intusf'chen , is het
volk gehegt ; zij zijn tot eene hebbelijkheid aangegroeid,
welke het niet kan afleggen, omdat zij het ledige van deszelfs werkelooze gemoederen zoo voegzaam aanvullen; en
de geheele- godsdienflige opvoeding der jeugd (indien de
waarnecming van zekere werktuigelijke pligten , en de her.
haaling van zekere formuliergebeden , opvoeding mag hee ten) firekt eeniglijk, door gewoonte, om deeze oeffeningen
onvermijdelijk noodzaakelijk te doen worden, zelfs in Bene
zeer vroege jeugd. Daarenboven zijn alle godsdienflige feesten tevens heilige dagen voor het volk, en als zoodanig aan
ledigheid en vermaak gewijd. Van hier dat het volk deeze
bijkomende beweegreden heeft om zijnen Godsdienst te beminnen, omdat dezelve van het drukkend juk van den arbeid hetzelve zoo dikmaals ontlast, en der zucht tot ledig.
heid beguniligt. De verregaande gehcgtheid van het Romeinfc^ze volk aan zijne godsdienllige feesten , enkel uit zucht
tot ledigheid , kan , onder andere , hieruit blijken , dat het
voortgaat in het vieren van feesten van I leiligen, die door
den laatstvoorgaanden Paus zijn afgefchaft, en die , omdat
de intrekking van het papieren - geld omtrent den zelfden
tijd voorviel , feite demonetate genoemd worden. De beweegreden tot die affchafiing was, om, ter zaake van den geklommen prijs van alle leevensnoodwendigheden, aan de arbe'tdende Randen een grooter getal dagen te bezorgen om den
kost te kunnen winnen. Dit niettegenfiaande zijn alle winkels , op die dagen , even als voorheen , geflooten ; en
indien iemant werke, wordt hij van zijnen buurman als een
liegt Christen befchouwd , of , zoo als liet thans wordt
uitgedrukt, als een Giacobino.
Indien deeze gehegtheid aan de waarneeming van uitwendige plegtigheden, en het geloof aan de fabelen der Priesters,
z tic -.
-
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zucht voor den Godsdienst mag heeten, dan voorwaar is het
gros des volks te Rome in den hoogften graad godsdienflig. Maar
indien deeze bnaaming worde opgevat, als influitende een Ier
ken aandrang der ziele om zich toe te leggen op godsdienflige
denkbee,den en gevoelens , en een godvrugtig leeven, aai'
dien aandrang bcantwourdende , zullen die hoedanigheden , ondanks alle zi jne godsdienflige werkzaamheden , in het karakter des volks vergeefs gezogt worden. Gelijk de Romeinfolie Priester zijnen post als een ambagt of handwerk be.
fchouwt, zoo befchouwen de leeken den dienst van God als
een dagwerk , 't welk zij niet mogen verzuimen, doch waaraan zij geene reden hebben verder te denken, naadat het eens
is afgedaan. Zij verbeelden zich, goede Christenen te zijn,
indien zij dagelijks de Mis bijwoouen , op hunne Roozekranzen een zeker getal gebeden prevelen , aalmoezen doen,
op de vastendagen zich van dierlijk voedzel onthouden, hieg:
ten, en, op gezette tijden, de Communie onderhouden. --Hoe
weinig deeze Poort van Godsdienst de zedelijkheid bevordere , wijzen de zeden des Romeinfcher; volks genoeg uit.
Nergens is de Mensch tot dieper vernedering en flordiger zinnelijkheid dan hier gedaald, alwaar de opvoeding in
de hoogftenaate verwaarloosd wordt; alwaar onb (clioftheid
en bedelarij door den Godsdienst geheiligd worden alwaar
de geregtigheid van befchermingen afhankelijk is; alwaar de
moordenaar, de dienaars eener flappe Politie ontkomen, bij de
altaaren, of in de paleizen der grooren, eerie tieilii e wijkplaats vindt , en zich van de fchuld zijner euveidaad ontheven waant, indien hein een Priester abfolutie geeve. Indien
het mogelijk ware , het zedelijk gevoel geheelenal uit de
harten der menfchen in gezellige zamenwooning uit te rooien ,
al voorlang zoude het uit Rome gebannen geweest zijn. Inderdaad , de Romein bezit geen denkbeeld van tvaare zedelijkheid — van de belangelooze betragting der deugd om haar
zelver wille. Bij hem is regtvaardigheid een wettisch bedwang;
eerlijkheid een pligt van voorzigtigheid, welken hij tot zijn
eigen bijzonder belang volvoert, en zonder aarzelen fchendt,
wanneer hij verwagt dat bedrog meer voordeels zal aanbrengen;
en werken van weldandigheid zijn een geleend goed, 't welk
met de eeuwige vreugde van het Paradijs wederom zal betaald worden. Niettemin zoude het Romeinfche volk niet
Ilegter zijn dan die van andere landen : want de zedelijke
opvoeding wordt allerwege maar al te zeer verwaarloosd.
De aangeborene befchaaving, die, te midden van het diep
bederf zijner zeden, zich als de grondflag van deszelfs karakter laat onderfcheiden, en zijne leevendige, medelijdende
aandoenlijkheid, zouden, waarfchijnelijk , het gebrek eener
betere zedelijke en godsdienflige opvoedinge vergoeden, indien liet fegts onder eene beter Regeering flondt.. Aan de
Paus-
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Pausliikd Regeering alleen, aan hanre ellendige bediening der
geregrigiieid , aan haare aanmoediging van werkeloosheid, haare
verwaarloozirg van alle foorten van nijverheid , haare flapheid ,
naare traagheid, haar eigenhaatig ;lelzel van onderdrukkinge,
op de zwakheid en verdorvenheid der menfchelijke natuure
gegrond — moeten alle de gebreken des Renaeinrchen volks
worden toegefchreeven ; zijne zucht tot ledigheid, zijn afkeer van werken, zijn mangel aan nijverheid, zijne geneigd
beuzelarij , zijne bloeddorilige geaartheid , zijne ar--heidto
moede, in één woord, zijne verbastering, natuurlijke zoo
wel als zedelijke.
Hriislijke Leevenswijze.
Het huislijk befluur en leevenswijze van den gemeenen Ra•
mein is zeer onderfcheiden van die van meer noordelijke landen. Het zagte klimaat van Italie , ' t welk de fomme der
Ieevensnoodwendigheden merkelijk verkleint, is de hoofdoorzaak van dit verfchil; de huizen zijn daarmede overeenkom fig gebouwd. Zoo hebben , bij voorbeeld, de wooningen
van het gemeen veelal geenen gang, maar van de straat komt
men onmiddelijk in het woonvertrek. De laagfle verdieping
gelijkvloers , die doorgaans door lieden van de laagfte klasfe
bewoond , of tot werkplaatzen van handwerkslieden wordt
gebruikt , heeft, gemeenlijk , geene venflers , maar het lic'bt
komt door de opene deur, of door een ijzeren traliewerk boven dezelve. Dewijl Bene firenge koude in den winter zeer
zeldzaam is , en zelfs dan zelden tot het vriespunt klimt, zijn
alle de hulpmiddelen , waarvan de noordelijke volken zich
tegen de koude bedienen, hier noodeloos. Om de zagtheid
van het klimaat, kan de Romein, bijkans den geheelen winter,
in de opene lucht leeven : van hier dat hij zeer weinig werks
maakt van huislijke gerieflijkheden, of van inwendige zindelijkheid en verfiering van zijne wooning; zoodat de huisvesting van den gemeenen Romein voor die van het gemeene
volk elders verre moet onderdoen. } Eene groote bedflede
zonder gordijnen, beftaande uit eenige weinige bosfen flroo
en een matras, en waarin gemeenlijk het geheele gezin bijeen
slaapt, een kast, een tafel, eenige ftoelen , en een kleine voorraad van keukengereedfchappen, allen oud en voor halfIleeten gekogt, maaken al het huisraad uit. Kagchel of fchoorleen behoeft de Romein in zijne wooning niet. Een wollen
mantel (waarvan zelfs de geringt e Romein niet ontbloot is)
is een genoegzaam dekzet tegen de koude ; en de vrouwen
draagen een komfoor, waarmede zij aan de deur zitten , uit de
venfers uitkijken, op de Graat wandelen, 't welk, den gehee.
len winter door , nimmer uit naare handen is , en , als haar onaffcleidbaare wedgezel, mnarits (Man) heet. Zelfs neemen de
man-
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mannen de toevlugt tot het zelfde middel tegen de koude: zon.
derling fchijnt het in 't eerst den vreemdelingen, lieden van
allerlei handen , zelfs Krijgslieden, 's winters met komfooren
en 's zomers met waaijers ir_ de handen te zien loopen. Van
zonnefchermen , daarentegen , welke hier zoo noodig zijn
maakt men hier geen gebruik.
Zoo eenvoudig als zijn huisraad is ook de Tafel van den
Romein. liet klimaat zelf gebiedt hcm de inaatigheid, en geen
zwaar week nuodza.akt hein tot bijzonder kragtbetoon. Daar
een gemeen Romein eenen geheeien dag genoeg aan heeft,
zou voor een Boer in Neder - Lenen of TYcstphalen naauwelijks voor een ontbijt kunnen toereiken, Niemant heeft in zijn
huis eenigen voorraad van leevensmiddelen , maar koopt eiken
morgen 1j>ijze voor den dag. Volgens he: Romeinsch gebruik,
-wordt een ;root gedeelte van huislijke dienften , welke , in
andere landen , de vrouw voor haare rekening heeft, hier door
tien man verrigt. Ieder burger, die riet naar den flijl leeft,
,,at is, die geene bedienden houdt, gaat eiken morgen ter
markt, eer hij aan zijn werk gaat, om vieesch en groenten te
koopen, die hij vervolgens gereed maakt en op de tafel brengt,
terwijl de 1 nora fp°!' te bed ligt, of werkeloos zit, zonder
zich niet Benige huislijke bezigheden te bemoeien. Weinige
vrouwen leeren den pot kooken of een hemd naaien. De
hu;siijke bezigheden eener echte Romeinfche vrouw houden,
nagenoeg, den volgender gang: — zij Raat li at op, kijkt een
uur lang in 'r rond uit liet venfler, zwaait in den zomer den
verkoelenden waaijer,draagt in den winter den snarito, fchrijft
eenen minnebrief, houdt een praatje niet haare buurvrouwen,
't welk gemeenlijk over haare a„zori loopt. Natuurlijk snag
mien ondertlellea , dat 'erop deezen regel veele uitzonderingen
vallen, vooral onder de laagere Handen; snaar die bemoeijirg
met, en achtgeeving op, het huisbefluur, welke voor rekening van onze vrouwen en dochters komt, zou hier onder de
besten vergeefs gezogt worden.
De tafels der Grooten zijn, in vergelijking gefproken, zeer
fchraal. Zelden ontmoet gij 'er meer aan Ibup, vleesch , gekookt en gebraaden , groenten , en een naagereg t van kaas en
fruit, zelfs op de tafel van een principe. s Avonds maakt
falade niet eijeren , of fruit met brood , het geheele cena uit.
Geduurende de zomer maanden maakt de Romein in vier-en•
twintig uuren twee nachten. Zoo drukkende en verliappendde
is de hitte over dag, dat de lichaamskragten door onai ebrokeue infpanniu;;' geheel zouden worden uitgeput: de nachten,
daarentegen, zijn koel en verfrisfchende. Van hier dar nieinant
in de finoorheete naamiddaguuren werkt. Van één tot vier
pure zijn alle winkels gellooten ; alien !poeders zich om rust
te genieten; de ftraaten zijn, in dat tijdverloop , zoo ledig en
flil als bij nacht. Naadat de zwaare hitte voorbij is, hervat
elk
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elk; zijn werk. 'regen het vellen van den avond begeeven
zich cie iawooners op de firaaten en na de openbaare wandelplaatzen, of zitten voor hunne huizen, om de aangenaame
koelheid te genieten. De Co►fo krielt van menfchen tot middernacht ; benden vrolijke Zangers en Citerfpeelers kuieren
langs de ltraaten , on hunne goede bekenden of minnaaresfen
op eene ferenade te onthaalen.
Flier , zoo wel als doorgaans in Italic, is men gewoon,
naakt te flaapen. Hoe onverlchillig deeze gewoonte, door de
hitte van het klimaat ingevoerd, op zichzelve moge fchijnen ,
geen kleinen invloed heeft dezelve op de denkbeelden en ze
welke, in zoo verre de betrekkingen tus--den,latfv
fchen de fexen en de vrouwelijke zedigheid aangaat, hier
veel vrijer zijn dan in het Noorden van Europrc. Eene voor
oorzaak deezer vrijheid fchijnt te zijn , dat het oog aan-name
het gezigt van het naakte beeld hier meer gewoon is. Hoe
veelen, vooral onder de fchoone feze, zijn 'er niet onder ons,
die nooit eon naakt menfchelijk lichaam gezien hebben , en,
door overmaate van zedigheid, zich zelfs fchaamen, haar eigen lichaam te zien ! — hier, daarentegen, alwaar niet flegts
enkele perfoonen, of man en vrouw, maar ook ouders en kinderen, te zamen naakt in één bed flaapen, alwaar elk , van
zijne kindsheid af, gewoon is , niet flegts zichzelven, ma,
ook anderen zonder kleederen te zien, worden de zintuigen
aan het zien van naaktheid zoodanig gewoon ,dat dezelve noch
met die verregaande zedigheid versnijd, noch zoo zorgvuldig
wordt bedekt, als in eenige andere landen. De halfnaakte
fireatbedelaars , die het kuifche oog onzer vrouwen zouden
ergeren, worden door de Romeinfche Denies zonder de minfte
feiiuwheid befchouwd , welk een afzigtig fchouwfpel zij gemeenlijk opleveren; en de naakte beelden in de standbeelden
en fchilderijen, die de verbeelding of de zinnelijke gewaarwordingen van hun, voor wien zulk een gezigt nieuw is, zoo
ligt doen ontvlammen , maaken geen meer indruks op de
inwooners van Rome, 't zij mannen of vrouwen, dan gekleede
beelden; van der jeugd af zijn hunne oogen daaraan gewoon.
Bij ons zou eerder eene vrouw aan eenen man eene gunst toefiaan, dan het gezigt van haare ongedekte bekoorlijkheden;
en ouders zouden hunne dochter voor onteerd houden, indien
zij haar perfoon voor een mans oog blootftelden. Integendeel
zou eene jonge Rosneinin meer gevleid dan verfloord worden,
indien een kunflenaar het geaigt van haare gestalte tot zijne
fludie verzogt , en zou 'er, misfchien , uit loutere iníchikkelljkheid, in bewilligen. Niet zelden gebeurt liet hierom, dat
arme lieden , wien de fonuin eene mooie dochter heeft gefchonken, een onfcliuldig voordeel met haare bekoorlijkheden
doen, en, om een klein Ioon, kunflenaaren veroorloven, uit
haare geflalte het naakt te belludeeren. Zvo weinig ftrijdt die
ge-
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gewoonte tegen de kieschheid , en is y eeuwen lang zoo
gemeen geweest in deezen zetel der naabootzende kunften,
dat de goede naam van een meisje, welks gedrag, in andere
opzigten, niet berispelijk is, 'er niet door lijdt. In zulke gevallen verzelt, gemeenlijk, de moeder haare dochter bij den
kunftenaar, en houdt de wagt over haare onfchuld.
De groote vrijheid niet opzigt tot de betrekkingen tusfchen
de fexen, die, in 't eerst, den vreemdeling zoo fterk in 't
oog loopt, is, inderdaad, minder fchadelijk voor de zeden,
dan men zou denken: want de denkbeelden van welvoekeiijkheid verfchilleu in alle landen. Eene Roraeiznfèíze Dame is
veel opener in de uitdrukking van haare denkbeelden en gewaarwordingen , dan onze zeden zouden veroorloven : doch zij
heeft niet meer kwaad in 't hart , clan onze vrouwen met meer
agterhoudendheids. Wanneer, bij voorbeeld, eene moeder
aan iemant, die haar bezoekt, verhaalt, dat haare dochter
verliefd, en krank van liefde is; wanneer een jong meisje
openhartig erkent, dat zij na een man verlangt; wanneer eene
vrouw, op de vraag na haare gezondheid, hi een gezelfchap
van ongehuwde lieden, antwoordt, dat zij, zints oenigen
tijd, zich zwanger bevindt, en de toevallen van haaren toeftand befchri,ft, of de omfcandigheden verhaalt, dit niet de
geboorte v:.n haar laatfte kind gepaard gingen, enz. treft die
openhartigheid alleen den vreemdeling, doch geenzins den
inboorling , die dagelijks de zelfde onderwerpen eveneens
hoort behandelen. Men neemt geene kennis van de tegenwoordigheid van kinderen , en nog minder worden zij in eene andere kamer gezonden , zoo als bij ons ; door welk onoordeelkundig gebruik hunne nieuwsgierigheid gemeenlijk nog
meer gei-wekt wordt. Van hier dat te Rome de kinderen a1
vroeg kundfchnp draagen van de geheimen der fexen. Geen
verder nadeeligen invloed heeft dit op hun zedelijk karakter;
en de heimelijke ondeugden , die de meestbeloovende lichaamskraeten in den knop verflikken, zijn hier veel zeldzaaiuer dan bij ons.
jonge meisjes worden hier tot aan haar huwelijk zeer fireng
bewaakt, en de gemeenfch<.p tusfchen de fexen is meer beparid dan bij ons. Een meisje mag niet buitenshuis gaan ,
dan in gezelfchap van haare moeder of eener bloedverwante,
noch durft zij met eenen jongman fpreeken , dan in tegenwoordigheid van haare ouderen. Misfchieu dienen deeze behoedmiddelen ter bewaaringe van de :;vatzrus•li;ke onfchuld ha::rer dochteren ; doch ze zijn geen borg voor de zuiverheid haarer
harten. Genoeg meenen doorgaans de ouders gedaan te hebben , indien zij de wagt houden , dat haare dochter de bloem
kaars maagdoms ongefchonden aan haaren toekomenden echtgenoot levert; maar of de verbeelding zuiver en het hart onbedorven zij , is niet een voorwerp van veel bekommeringe.
Rijd
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1Ujke lieden , die van deeze mocijelijke taak wenfcllen outlast te worden , praatzen veelal hunne dochters, niet haar tiendo
of elfde jaar, in een klooster , alwaar zij van de waereld•at
gezonderd leeven, onder de kloostertucht , tot det 1iymen
haar van Naare Opsluiting• verlost. — Van hier dat een mei s.
je den dag , op Wei ken hymen haar met oniosnlaakelijke
iiloeren bindt, als den dag haarer verloslinge befchouwt,
die haar de genoegens des leevens met woeker belooft te
betaalex, , van welke zij zoo lang verftoken was ; en de
God des Huwelijks , voldaan met den band zoo vast ge.
legd te hebben , dat Goden noch menfcchen dien kunnen íla:n
l.en, aanfchouwt net een o;iverfèrliliig oog de indringingen
van Cupido op zijn gebied; ja, hij heeft hem tot eerie fcort
an Onderkoningfchap ,.angel'eld, \v: rrin hij, onder fchut ei
fcherm der gewoonte , onbelemmerd regeert, en waar l lt'nie21
zelf niet meer in flaat is, hem uit het bezit te verdrijven.
IIet Cicisbeismus, eenegewoonte aan Milie bijzonder eigen;
die eeue getrouwde vrouw veroorlof , behalven Kaaren echtgenoot een anderen mannelijken vertrouwde te verkiezen , eu
die, in deeze hoedanigheid, de Lavaliere fervente der dalre
wordt genoemd , is gemeen ; niet flegts onder lieden van
hoogen rang, maar ook onder den middelflard. Voelen ver
gewoonte, als het heilloos gevolg van bedor;-ordcelnz
Irene zeden , en als dat bederf in de hand werkende ; anderen
houden haar voor onCc;Iuldig , even gelijk veele andere getvoontett, aan verfchillende volken eigen. Elk bouwt zijn
gevoelen op zijne kennis van zaaieen, en op zijne gevoelens
aangaande huwelijks - pl, ten en trouwe: Mogelijk is het, dat
deeze gewoonte , in onderfcheidcne groote Steden van Italic,
pene verféhillende wijziging kan nanneemen. In gevolge der waar
wij gelegenheid gehad hebben , omtrent dit-ueming,d
onderwerp, te Rome te manken, durven wij beweeren, dat
geen onpartijdig Romein zal ontkennen , dat de Cal'aliere fervente., indien niet in alle , immers in verreweg de meeste
gevallen , de beguniligde minnaar zijner dame is. Wat kan
natuurlijker zijn? Bij de wederzijdfche onverfchilli;;h;id van
man en vrouw, die liet onfeilbaar gevolg is van huwelijken
van welvoegelijkheid; bij liet vuurig gaffel en de heete driften der Romeirzfche vrouwen, die niet gewoon zijn , cone neiging van het hart, of zelfs cane grilligheid haarer verbeeldinge s
aan de harsfenfchim, huwclijkstrouwe genoemd, op te oÍ eten; bij de verleidende voorbeelden van algenieene gewoon
verbintenis hekragtigt , en aan den Cai'a!Iers-te,diz
fervente de onbepaalde vrijheid fehenkt , ons zijne danse tè
zien , zonder getuigen , op eiken tijd en uur des dags, en
hein zelfs onder de verpligring brengt om haar den rijd aangénaam te korten, — is het naauwelijks te denken, dat het ge.liefde voorwerp lang vrugteloos zucht om liet loon der liefde. De dame, in gevolge van haar voorzegt , verkiest en
IJEisG. I8o5. NO. I5. Y y vet-
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verandert , naar haaren finaak en luitn , den perfoon, w e'ike
deezen post zal bekleeden, terwijl haar man zelfs het voor
niet geniet om zijne fl:em te geeven ; en daar hij wel-regt
weet, dat zijn veto nutteloos is , en flegts het kwaad nog
erger zou maaken, geeft hij zijne flilzwijgende toeflemming
aan haare keuze; en , om zich omtrent het nadeel zijner huweIijksregten fchadeloos te (tellen, wordt hij de Cavalicre fer.
smite van Bene andere dame. — De plágten van eenen Cavn/iere fervente zijn : eiken morgen bij zijne minnares aart
haare huitafel zijne opwagting re manken; haar over dag te
geleide:, wanneer en waarheen zij wil; haar geduurige tijdkorting te bezorgen ; haar te verzellen op den wandelweg, na
dc Corzre; Jaziole , den Schouwburg, de Mis, enz. ; in één
woord, met onophoudelijke geduurigheid aan alle haare wenfchen en grilligheden te voldoen. Onder den Rormzeinfchen Adel
is deeze gewoonte zoo algemeen, dat het voor eene fchennia
van de bon ton zou gehouden worden , indien eene dame in
gezelfchap van haaren nian in 't openbaar verfcheen. Niettemin ontmoet toen Benige voorbeelden onder de hoogfle han
vrouwen, die zoo veel gehegtheids-denvaAl,
ran haare mannen, en zulke edele gevoelens bezitten , dat
zij niemant behalven hen voor Lavaliere fervente verkiezen.
Schaarsch, egter, zijn deeze, en worden van alle andere
als uitmiddelpuntige karakters befchouwd. Edelen en onedelen, gehuwde en ongehuwde mannen , kunnen Cavalieri f . rente zijn ; edelen bij de vrouwen van onedelen , en deeze
bij de vrouwen van edellieden. In deezen (land is perfoonlijke verdienfte de eenige aanbeveeling. 't Zijn voornaame.
lijk jonge Kerkvoogden , die gemeenlijk dé jonger zoenen
van edelijke familien zijn, en wien, uit hoofde hunner kerke
een bijzondere eerbied wordt toegedrangen -lijkeb,dng,
die deezen post bij de dames van den hoogflen rangbekleeden.
Een jong Kerkvoogd, of Mon/ignore, geniet, in het kerke
Rome , de zelfde meerderheid boven de leeken , als , in-lijk
liet krijgshaftig Berlijn en IYeenen , een Officier van het
Corps de Gendarmes, of ais een edele Bungaarfche lijfwagt,
boven de burgers. De alles overhoop werpende Omwenteling
baarde eene fpoedige verandering in dit flelzel. De violette kouzen en de geplooide mantels der Abates verdweenen,
even als het kaf voor den wind , voor de driekleurige kokarde. Volfirekte regeeringloosheid verving de heerfchappij
vau het Cicisheismus. Het Corps der Cavaliers fervente wierdt
overal uit het veld gefingen door de zegepraalende Franfchen,
en in weinige weeken, naadat de fchoone Rorneinfrhe dances
van haaren eerflen fchrik waren bekomen , wierden alle de opene plaatzen door Republikeinen ingenomen, welke, van de
voorregten en pligten van dien hand onkundig, in dit geval
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Ueginzels van de repten der natuur. IIet gevolg overtrof de
verwagting. Alle de jonge en fchc one vrouwen te Rome
tuierden Republikeinen met lichaam en ziel.
De Romeirzfche Adel is neer gefield op pracht en uitwendi-•
ge vertoonin;; , dan op weezenlijk genot en huislijk gemak
zonder flaatelijkheid. Aan het laatstgemelde befleeden zij diens
weinig kosten , eni zijn kwistig alleen omtrent ht-volgens
eerfile. Wanneer eene familie het genoegen heeft , van een
haarer leden tot hoofd der Kerke te zien verkozen worden , is
haar <retvigtigst doel , naast dat an zich fpoedig te verrijken
het bouwen van een groot en prachtig paleis. Aan het bouwers
en de meubileering worden gecne kosten gefpaard. De
fchoonite aloude kolommen en (landbeelden, de zeldzaamfte
foorten van marmer , welke de klasfieke grond van Rome, in
vroegere eetiweti, in zulk eenen overvloed opleverde, dat alld
naare kerken en paleizen overdaadig daarmede vereerd zijn,
nevens de nieuwfile en kostbaarfte uitvindingen der heerfchei
de mode , worden ten dien einde gebruikt ; en het geíti gt
waaraan veelli`;•t eenige jaaren wordt gewerkt , verflindt
en aanmerkelijk gedeelte der foramen , welke uit 's Lands
inkomften in de koffers van den 1Vipote vloeien. Naauwelijks is het kostbaar gebouw voltooid, naauwelijks heeft de
nieu,v- veredelde familie van het luisterrijk verblijf bezit genomen, of de Paus fterft, en met zijn leeven houdt de vloed
van haren rijkdom op, die te korten tijd ftroomde, om den
duurzaamen rijkdom der familie in zekerheid te i}ellen. Voor
't minst, egter, blijft het gedenkteeken van haarera voorfpoed
in weezen 1, deszelfs prachtige bouworde, de rijke doch ouderwetfche meubilen, getuigen van de voormanlige fchatrijkheid en
de tegenwoordige vertninderde dmf<andigheden des eigenaars.
Zodanig is de oorfprong van bijkans alle de groote en pr ch=
tige paleizen, geduurende de drie laattle eeuwen te Rome ge
Hoewel groot en fchitterende van plan , rijk in fie--bouwd.
raaden , en kostbaar in meubilen , zijn zij , egter, van Buis.
lijk gemak ontbloot , en vertoonen geen het geringfle foor
van 't geen de Engel/chen corlafortab'e (gerieflijk) noemen.
De meeste dier trotfche klompen (teen faan ledig, en de rijke
ouderwetfche huisger:iaden vermolfemen. Eenige der aai;zien
lijkfte familhen, als die van BoacaESE,DORIA, COLONNA, ín.tss1NI, enz. wier voorfpoed op een duurzaamen voet gebouwd
was, zijn de cenige uitzonderingen. In haare paleizen heerscht
vorftelijke grootheerlijkheid en echte Romein/die grandezza, in
den fmaak der tegenwoordige eeuwe.
Tot den luister der Grooten te Rome behoort een talrijke
foet bedienden in kostbaare livereijen. Elk Kardinaal en Principe is verpligt, ten minste driemaal zoo veele knegts te houden, als hij met der daad noodig heeft: want bij plegtige gc^
legeuheden zijn zij tot zijnen Rand volfirekt noodzakelijk.
Yp2
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Deze ledigloopers flijten het grootile gedeelte van den dag
in de zaal van het paleis met kaartpeelen, of liggen lanter
fantende, zoo lang als zij zij', gewasfen , op de banken. Zulkeen talrijke ftoet van bedienden kost, in vergelijking gefproken , weinig aan hunne meesters : hunne foldij is zoo gering,
dat 'er geen ongehuwd mansperfoon, en nog veel minder een
huisgezin, van zou kunnen beftaan. Om die ellendige huur
te vergoeden, maaken zij haat op fooien : want hier gaat de
bedelagtige gewoonte in zwang, dat, naa ieder bezoek door
een inboorling of vreemdeling , in liet huis van een man van
rang afgelegd, de knegts, of, zoo als zij hier worden genoemd, la f^;z:ilia, den volgenden morgen bij hein hunne
opwagting maaken, om de nzrnnci^c te verzoeken. Daarenboven is te Rome, alwaar alles door voorfpraak wordt verkreegen , de kamerdienaar van cenel Kardinaal of Ronzeinafchen,
Prins een veelbeteekenend perfoon ; en , wanneerzulk een knaap
zich in zijns meesters gunst heeft ingedrongen, wordt hij
eon man van zoo veel belangs , dat zelfs lieden van aanzien
zich wel willen vernederen om zijne gunst te vrijen.
Alwie eenen brief van aanbeveelinge aan eene aanzienlijke
familie te Roane heeft , wordt beleefd ontvangen ; en het hangt
gemeenlijk van den vreemdeling af, of hij verkieze, die kennis aan te kweei.e^i. ])och hij moet niet verwagten, hier de
hartelijke gastvrijheid van Hamhzz:•b of Weenen te zullen vinden. De beleefdheden , die hem door het hoofd des huizes
gorden aangedaan , zijn deeze: hij doet hem eene algemeene
uitnodiging op zijne C'oonerfczio;ie, en draagt zorge , dat de
vreemdeling, die hem is aangepreezen , genodigd mvorde op
alle de gezcl!ige zatnenkoillien van rijnen kring, op de Conve: /hzio;,es, kaartpartijen en letterkundige gezelfchappen. Eenen
vreemdeling tot het middagmaal te nodigen , is in geen gebruik. Te zuinig is de Romein, om zich , om eens anderen
wille , buiten volt rekte noodzaakelijl:heid, op kosten te jaa.
gen. Om ten middagmaal bij cenen Romein genodigd te worden , moer gij zijn boezemvriend zijn, of hein een zonder
dienst gedaan hebben, of hij moet Bene dergelijke no_-li:gen
diving verwagten. 5legts eene buitengewoone gelegenheid,
bij voorbeeld , de tegenwoordigheid van vreemdelingen van
hoogen rang, kan den Adel tot het geeven van een gastmaal
doen befluiten , doch wanneer zulks plaats heeft, maaken de
Grooten 'er een punt van eer van, hunnen aanzienlijken gast
met de uiterfie p aal te onthaalen, en de gastmaalen cu
feesten fpreiden vorílelijken luister eu overdaad ten toon.
-
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ANEKDOTEN VIT HET LEEVEN 'VAN DEN I -ZEERE NECKER
BENEVENS EENIGEN ZIJNER GEDENKWAARDIGE SPREUK E N.

ngenrijfeld was de. voormaalige Minister der tinancien
O
V van Frankrijk een der buitengewoontle Mannen dar voorFrankrijk zal zijnen naam

gaande Eeuwe; de Gefchiedenis van
immer niet achting vermelden. Zoon van eenen Hoogieeraar,
en uit een Koopmans- kantoor tot de luisterrijkfle eereposten
van een iiiagtig Koninkrijk geroepen , alles aan zichzelven en
aan zijne verhevene talenten hebbende te danken, handhaafde
hij , onder alle kanswisfeliugen des geluks , eeil karakter, 't
welk ongemaaktheid en deugd zoo beminnelijk, en voor zijne
Vrienden zoo eerwaardig maakten.
Onlangs bezorgde ons zijne Dochter, Mevrouw VAN STAEL,
Bene kleine bloemleezing uit zijne nagelantene papieren (*.).
liet meerendeel derzelve beilaat uit afzonderlijke , korte
aanmerkingen , die minder op zichzelve, dan om de hand,
die ze fchreef, opmerking verdienen. Nevens dezelve vindt
men een kleinen Roman, dien NECKER fchreef, om te bewijzen, dat niet alleen de hevige driften der liefde, maar ook de
eenvoudigfle huislijke betrekkingen , floffe tot belangrijke Tra
gevallen opleveren. Hij betitelde dien Roman : Tre,:--gifche
rige gevolgen eens eenigen misjiags : en dezelve kan , eenigermaate, als een Tegenhanger der Delpkune befchouwd worden;
hoewel hij met deezen beroemden Roman zijner Dochter, zoo
min ten aanzien der leevendigheid van gevoelens, als der flik
-kerndvhligsat,
kan wedijveren.
Daarenboven heeft Mevrouw VAN STAEL ons Benige bijzon
medegedeeld, raakende het karakter en het leeven-aerhdn
baars onfterflijken Vaders. Ongetwijfeld moet dit voor den
wij sgeerigen l\Senfchenbefchouwer het aangenaamst onderrigt
opleveren. Intusfchen deedt zij geen aaneengefchakeld ver.
haal; kinderlijke liefde en droefheid beftuurdén haare pen;
het geheel is Ilegts eene proeve haarer gevoelens van 't geen
de edele _Man voor haar was, en zij in hem verloor. Zulke
gevoelens moeten den mcnsch immer heilig zijn; verre van
dezelve te willen gispen, meenen wij alleen te moeten herinneren, dat mèn, in het gemelde Gefchrift, geene uitgewerkte,
cliepdoordagte, veelzijdigekarakterfchets van den beroemden
Man moet zoeken.
Intusfchen willen wij onzen Leezeeren eenige der belangrijke Anekdoten uit hetzelve mededeelen, welke, even als eenige
(*) Manufe rits de Mr. NECKEtt , publiées par fa Pitte. .1 Ger;eve
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ge van N CKrR's korte Spreuken, zijne denkwijze, zijn ver.
stand, zijn inzigt van zaaken, in zijne laatíte leevensjaaren>
in het helderst licht plaatzen.

De Staatsdienaar NECKER bezat Bene bloeijende verbeeldingsi
kragr; het beste bewijs daarvan is, dat hij , als een zeventig.
jaarige Grijsaart, nog een Roman konfclirijven, waarvan wij
boven gewaagden. In zijne vroege jeugd dichtte hij ook Tooneelituirkeu, die veel Tooneelfcherts (vis Cornica) bevatteden.
Gaarne zou hij dezelve openlijk hebben doen uitvoeren; doch
dit bleef agter, van wegen zijne veelvuldige bezigheden. Na
plagt hij te zeggen : „ Indien ik mijne Stukken ten-derhan
Tooneele gebragt had, mijn leevensloop zou eene gehee'
andere wending genomen hebben. Nimmer zou men in
„ Fraaskr•ijk een Man tot Staatsdienaar hebben aangefteld, die
„ Blijfpelenhadt gefchreeveo, waarin geen edele ernst, maat
„ fcherts , fpot en luimen de overhand hadden."
MIRABEAU, acht, nswaardig wel van de zijde zijner fchitte^
rende verflandsvermogens , dies te minder , egter,, van wegen zijn zedelijk karakter, verlangde Staatsdienaar te word
den. Hij hieldt daarover een gefprek met NECKER, in het laatst
van het jaar 1789. NEC:teu erkende MIRABEAU's verheven vernuft , doch verklaarde hein ronduit , dat hij hein nier tot
aniptgenoot in liet Staatsbewind verlangde te hebben. „ Mijne
„ fterkte is in liet zedelijke gelegen," zeide hij tot hem: „ Gij
„ bezit te veel verfland , om niet te begrijpen , dat ook voor u
dit fteunzel t' oenigen tijde noodzaakelijtc zal worden.
„ Maar eer gij zoo verre zijt gekomen, kan het, in de tegen, woordige omllandigheden , den Koning kwalijk geraaden
„ zijn, u tot Staatsdienaar te hebben, doch mij nimmer, dat.
wij te zamen arbeiden." — Naadat MIRABEAU dit gefprek
hadt gehouden, ftelde hij over hetzelve eenige aanmerkingen
op her papier , waarin hij zijne hoogachting voor NECKE_n's
;root verland aan den dag leide. Hij deedt een Borstbeeld
van deezen deugdzaamen Staatsman vervaardigen, en op zijn
Landgoed plaatzen. Dit , egter, belette hein niet, wanneer zijne
eerzucht het geboodt, van de Tribune tegen oenen Man uit te
vaaren , welken hij in zijn hart verëerde.
Eene van NECKERS roemwaardigfle hoedanigheden was ,
onbetwistbaar, zijne groote onbaatzuchtigheid. Kort naadar
lij met de ver(landige EURCUOD, Dochter van eenen Leeraar,
en voorheen circons beminde, in den echt was getreeden,
wierdt hij tot Minister der Republiek van Genei'e te Parijs beiioemd. Hij nam dien post aan, doch Beene jaarwedde.
Toen hij , naderhand, F•anrche Staatsdienaar vierdt , wees
,

itij irsgcii ks het met deezen post gewootliik verbonden groot
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penfioen van de hand. Met oogmerk om de verwarde Finan.
tien des Lands in orde te brengen , de ontelbaare amptenaars ,
de ongehoorde geregtskosten te befnoeien , die Frankrijk drukten, en eene tot nog toe onbekende fpaarzaamheid in te voeren, gaf hij zelf het eerfle voorbeeld, naardien hij , wat zijnen
perfoon betrof, den Vaderlande het aanzienlijkfle offer bragt.-Natuurlijk was de Koning zeer verwonderd, dat NECI.ER geen
befoldiging wilde aanneemen ; doch naderhand wierdt hij diens
Mans denkwijze zoo weI gewoon , dat, toen hij voor de tweede- , en vervolgens voor de derdemaal in het Staatsbewind
wierdt geroepen, van een inkomen geen woord meer gerept
wierdt.
Toen NECKER, voor de tweedemaal, het Staatsbewind aanvaardde, zeide hij tot den Koning: „ Indien de Regeering,
,, t'eenit,en tijde, zich in het geval mogt bevinden, om iemant
„ van de ítrenge en geweldige maatregelen van een' Rict C„ LIEU noodig te hebben, zoo verklaar ik vrijmoedig, dat ik
niet de Man ben , voor het Staatsbewind berekend. Doch
„ zijn verftand en regtvaardigheid in flaat om het wérk te
„ kunnen afdoen , zoo geloof ik in Raat te zijn om eenige
goede dientien te kunnen verrigten."
Zijn tweede Staatsbewind duurde van Augustus 1788 tot in
Julij 1709. Op den ii , zoo als NECKER met een talrijk gezel
maaltijd gaan zonde , kwam de Minister van het-fchapter
Zeeweezen bij hem , met eenen brief van den Koning , waar
hein bevolen wierdt, zijn ontílag te neemen, en Frankrijk,-in
in alle /11/te, te verlaaten. Dit, in alle ffilte, was, in de
toenmaalige omítandigheden, in welke de Natie NECKER met
zoo veel geestvervoering verëerde, van verre uitzigten. Ter.
hond naa ge indigden maaltijd, aan welken niemant zijner gasten vermoedde, dat hij Frankrijk ging verlaaten, beklom hij,
met zijne Gemaalin , zonder reisklederen aan te trekken, het rijd•
tuig, waarvan hij zich gewoonlijk , tot het doen van een avondtoertje, bediende, om niemant omtrent zijn vertrek eenigvermoeden te doen opvatten. Toen hij uit Yet failles afreedt,
hadt hij zelfs geed pas genomen. Te Y2rlenciennes wilde
hem de Bevelhebber der Stad niet verder laaten voortreizen,
voordat NECKER hem des Konings brief vertoonde, en zich
bekend maakte. De Koormandant beklaagde des grooten Mans
lot, en liet hem vertrekken. Aldus bereikte NECKER Brrusfel,
van waar hij, onder valfche naamen, zich na Bafel begaf.
Naanwelijks was hij aldaar gekomen , of hij ontving'er den
brief des Konings en der Nationaale Vergaderinge, welke hein ten
derdenmaale tot het Staatsbewind riep. Van nieuws nam hij die
roeping aan, offchoon hij reeds een plan hadt gemaakt, op
zijn Landgoed Coppet het overfchot zijner dagen in flille een.
zaamheid door te brengen.
„ Ach Coppet, Coppet!" fchreef hij 24 Julij 1739 uit Ba/èl
YY4
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fel ann :tijnen 'l3\'Ocder ... veelligt zal ik, welhanst. om u filoe--

"
tCll. tr..:ur..!1i! Doeh men moet zieh Ilan. de wetten der Ilood~
" zaakcliJl.l:cid. ell ~nn de fchikkillgell van cell onbegrijpe.
u Hili :lOodiot, onderwerpeno _. Ailes is ill. Fmnli/"ijk in
" beweeging- - 't is, alsof ik mij in cenen afgrolJd te ..
" ~l1g l£ortte.'·
Zijne d~arop gevo1gde ~crugreize 119. Parijs was, om zoo te
fprl'ek~11, een waflre ze,gepr~,:ll van dorp tot dorp, vail fiad
tot .1tnd. De geheele Nr.tie was ais van cen elektriekcn fchat
getroffon. Alics lui-cl1te hem te gcmoet, als den voorloopcr
en }lc!·<l!.d. der Vrijheid.
De vtouwen, walJoeer zij zijn rijd.
uig van velTe Z<1,;en nadercll, wierpen zich in 't veld op dl!
knietih in de !1:eden, door welke hij reisde, fp:tnde zieh het
'Volk jllichcilde vuor zijn. rijdtuig. Nooit hadt iemant in Frtlllk'~
rijk, die lJiet op dea trOOll des Rijks zat , zulke luisterrijk(J
lJIij ken van algemeene liefde olltvangen.
lVI:lar? bo~ ipoedig nmn alles eenen keer. weinige milan den
rlaarnaa! Wclhamit waren hij en zijne echtgenoore, ill hun ef~
gen huis re jl(/n:;~, hUlls leevens niet meer zeker tegen de
wocdc V,111 het teg-en hen opgezette graauIV. Met leevensgc,'aar vlugtte hij, in den jaare 1790, nit Pm"ijs Ill), Zwitzet"ltll!d.
Te Arcy - {ttl" - Az:be Wierdt hij vastgehouden, te lJe{otit bijkans
vermoord. - ~ldl1s kwam hij op zljn L:md~oed Coppet terug.
Zijn openbaare rol was nu afgefpeeld: zwaarcn ondank behanl;.
de hij tot loon zijner vcelvuldige opofferingen. In de eer!1:e
tijdel1 zijner :lfzonderinge zag men hem nccrflagtig, treurende, doch nooir mismocdig en vcrbitrerd.
U eciuurendc het Schrikbewind ill Ji'toonkrijk, in 1793, -hadt
D1Cll NECI{EftS nnnm insgelijks op de lijst det Emigr:mten geplaatst. Toen de Fran[c/ten, in den jaare J79B, in ?:witzer/tJhd inrukten, \v:1S mcn ~!dnnr ever hcm bcko'l;!::~rd, omdnt
de Wet elkelJ Uitg-elVcekenen, die zich op den van het F;-'m~
fl."he leger bezetten hodem bevondt, rcr dood veroordeelde.
Nogtlins bleer NECKER, rustig zijn lot :tfwagtellde, op zjjn
Coppet. De Frail/cite Gener:tals, in plaats cler gevreesd~
m{Shandelingen, betoonden den eerwaardigen Grijsaart de tref.
fendl1:e blijken van aChtinge. Ook haalde het DireCl:oire vervolgcns de pen door ziJncn naam op de lijst der Eliligranten.
In bcJ:oorliike eenzaamheid leide hij het fiille Ie even eens
Wijsgeers, op welkell de kragt der begochelingen niets
meeT vermag; het lcevell cens gclukktgen Htlisvaders. Hartelijlt
be11linde hij zijlle Echtgenoote. Geduurende haare jong!l:e
zickte hOOl'de zij nog p;aarne Muziek; elken avond liet zli
IVluzick komen, 0111 haare ziel door de kragt der Toonkunst
te vcrhelfcll, te verftcrken, ell in eenc zagte, vreedzaame
zwa~rl11ocdigheid in te \Viegeil. die het fierven zelf gemakke~
Iijker k:l11 maaken. AIs, op zekercn dag, 'er niet gemuzifeer((
wierdt, vcrzogt NECKER zijue Dochter, op
Forte ·PiclI1o

ce
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te fpeelen. Onder andere zong zij, uit
de woorden:

SACCIIIN1'S

Oedipus,

Elk m'a procl<a.é fa tendresfe et fe foists;
San zèle rhrzs mes maux zra'a feit trouver des c zas•ttles, &c.
,

tlnnre liefde en zorge heeft zij mild aan mij betoond;
Baar ijver heeft mij in mijne rampen bekoorlijkheden doen
vinden.
NECKER weende heete traanen ; menig een uur zag men hem,
in diepe, onuitfpreekelijke droefheid, aan de voeten zijner
Echtgenoote -- de Wijsgeer, de koelzinnige Staatsman waren
verdweenen ; alleen de aandoenlijke, liefhebbende Mensch
met zijn bloedend hart bleef nog over.
De geliefde flierf. Met mannelijken ernst voldeedt NECKER firaks aan heare jonrlte wenfcl.en — maar de droef
verlorene woonde heilen dig in zijnen boe.-heidovr
tem. Eenige uuren naa het overlijden der Moeder kwam de
Dochter in zijne kamer. De venfters van dezelve hadden het
uitzigt op een der prachtigfte Apen- tooneelen over het Meir,
door de fchoonfte Inorgenfiraalen verlicht.
„ Daar ginder, veelligt, zweeft nu haar Geest!" zuchtte
hij , meteen op eene heldere wolk wijzende, en verzonk
vervolgens in diepe gepeinzen.
In zijne jongfie ziekte was hij van tijd tot tijd ijlhoofdig. Dikwijls , egter, fprak hij met eerbied en liefde over
de heiligdommen van den Godsdienst; vuurig fineckte hij om
Gods bermhartigheid en befcherming. hij zegende zijne
Kleinkinderen en Dochter. Terwijl hij zijne ítervende hand op
het hart der leatfle leide, riep hij met eenen vrolijken blik, en
met de geheele kragt zijner ziele: „ o ! Hoe teder heeft zij
„ mij bemind!"
Zijn uiterfle wil ving aan met de woorden: „ Ik dank het
„ hoogtle Weezen voor het lot, welk hii mij op aarde fchonk,
„ en met vertrouwen laat ik mijn toekomstig lot aan zijne
goedheid en genade over." — Zijne laatfle woorden ,
welke zijne tong, ftamelende voortbragt, waren : „ Groote God !
„ neem uwen knegt aan, die met rasfe fchreden zijnen dood
nadert!"
Zwaar viel het hem, oud te zijn. Zijne onredzaamheid,
door zijne zwaarlijvigheid veroorzaakt , maakte hem zeer
fchroomvailig , en belette hem , gezeïfchap te zien. Nooit
reedt hij uit, wanneer hij gezien kon worden; nooit deeds
bij eene wandeling, zoodra hij vreesde, menfchen te zullen
ontmoeten. Ook in zijne grijsheid beminde hij bevalligheid
en jeugd. „ Ik weet niet,." plagt hij te zeggen, „ waarom
„ ik mij der zwakheden des ouderdotns ffhaame; snaar 't is
„ niet anders."
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Wanneer hij iets op(lelde, was hij zoo tveI op de weliui
dendheid der volzinnen, als op de zanken zelve bedagt. llij
hadt een afkeer van een harden en onbefehaafden flijl. Nooit
gaf hij eene Verhandeling in 't licht, welke op fchoonheid
van voordragt aanfpraak moest manken, zonder dezelve in
eenzaamheid, in Zijne kamer, niet luider flemme geleezen te

,

hebben.
Boven hebben wij reeds gezegd , dat hij , behalvcn een
kleinen Roman, flcgts korte Spreuken over allerlei onderwerpen , die meestal egter van een zedekundig- wijsgeerigen inhoud zijn, in zijne papieren heeft nagelaaten. Daar zulke
vlugtig ter neder geilelde aanmerkingen de denkwijze eens
zoo beroemden Mans, als NECKKER was, allerduidelijkst aan
zullen wij Benige der merkwaardigfle, uit zijne pa--wijzen,
pieren, door zijne Dochter uitgegeeven, mededeelen.
IIET ROERENDE.

Ik vraag niet, of een Roman, of Bene Vertelling, die mij
traanen kost, Bene zedelijke bedoeling hebbe. Men kan mij
niet treffen , zonder mij beter te manken. 1-Iet Roerende fleurt
mij tot hartelijk'uledegevoel , tot de zagte aandoeningen der
liefde; het flort in mijnen boezem troostrijke gevoelens, en het
fchoonfce van allen, vertrouwen op en geloof in de Godheid,
uit; liet (poort mij tot deugd aan, terwijl het mij met mij zelven te vreden fielt.
DE GRIJSAART.

De GrIjsaarts leiden een onaangenaam leeven, zoo lang
zij nog in Raat zijn , in alles deel te neemen , alles te gevoelen. Het lachend uitzigt in het toekomende behoort hun niet
meer toe, en , wanneer zij van het voorledene willen fpreeken ,
luistert nieniant naar hen. Alles mengt zich in liet jaagen en
fireeven der waereld ,treedt der baane op, van welke zij zijn
terug gekomen. 't Is nog al veel, indien men in 't voorbij
groet!
-ganhe
BONAPARTE. (*)

't Geen den , Eerílen Conful boven alles kenmerkt, is de
vastheid, de welberaadenheid van zijn karakter; is cie fiere
Wil , die zich van alles meester maakt, alles regelt, alles befluurt, en immer ten regten tijde werkt en rust. Deeze Wil,
zoo als ik dien naar eene grooter fchaal uitduid, is de hoofd deugd eens Heerfchers over een groot Rijk. Zodanig eenen
Wil befchouwt men eindelijk als Bene verordening der Natuur
zelve, en biedt daaraan niet meer tegenftand. Alleen op
plaatzen van de tweede klasfe is het willen meer bepaald, dewijl aldaar meer believingen en omzigtigheid moeten worden in acht genomen.
HET

(*) Gefchreeven in het Jaar 1803.

SIT LIET LEEVEN VAN I\ECi ER , L NZ..

61

HET SLAGTOFFER.
i LODEWIJK ! voortreffelijke Vorst ! beste der menfcher. l
hoe kan ik eenen regel fchrijven, waarop ik niet uwe deug
ais geloofwaardig ooggetuige, vermeld ; waarop ik niet,-den,
ter uwer vetdeediginge , op het eenig geldend oordeel, het
oordeel der naawaereld , mij beroep ? Onfchuldig fagtoffer, indien 'er ooit zulk een was ! Onfchuldig flagtoffer der
menfchelijke driften! — — Barbaarfche handen , die zulk,
een offer fagtten !
DE DESPOOT.

Een Despoot , die zijn Volk van de algemeene belangen
van den Staat verwijdert, heeft eindelijk te wagten, dat hij
hetzelve gantsch onverfchillig omtrent denzelven maakt. Het
kan nog wel een Land hebben, doch niet meer een Vaderland.
GEVAARLIJKE BEWAARDER VAN GEHEIMEN.

Vertrouw nimmer uwe geheimen aan lieden, die eenen onvrugtbaaren geest hebben, doch evenwel geneigd zijn om
anderen te behaagen. Eigen gedagten hebben ze niet, om
die mede te deelen, en zullen daarom zich bevlijtigen, de
eenige zaak, die zij toevallig voor 't eerst verneemen,over te
vertellen, om belang te verwekken.
ROBE RSPIERRE.
ROBERSPIERRE en Zijne medepligtigen zijn een gruwel voor
de nog leevende waereld; zij zijn zulks, om hunnen onregtvaardigen haat, om hunne bloeddorilige maatregelen , om hunne affchuwelijke geweldenarijen. Maar nog meer dan dit,
zal, misfchien, de naawaereld hun verwijten , ,, dat zij de
Vrijheid gedecreteerd hadden," die zij beflendig in den mond
hadden, en als het doel hunner wenfchen voor(lelden; terwijl
zij evenwel flegts niet het voortzetten van hunne huichelarij en
het handhaaven van hunne dwingelandij onledig geweest zijn.
DE DOOD.

Spot niet met den dood! wij kennen hem in 't geheel niet:
want het leeven is eene geweldige verflrooijing. Maar, wanneer
hij ons wil verfchijnen; wanneer hij onder vier oogen tot ons
fpreekt ; wanneer hij ons de hand toereikt, omn hem in 't donker te volgen; wanneer hij ons gebiedt te komen , en op
geene vraagen een antwoord geeft, -- welk eene verwarring
moet ons dan aangrijpen! ... Luister van den Godsdienst,
vertroostende ítraal uit den middernacht der toekomiligheid,
gij verfchijut, en alles waakt plaats voor u.
Fa'1
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DE LIEFDE EN HAARE TAAL.

De Liefde neemt, onder alle de milde gefchenken, welke
de Natuur doet , oenen verhevenen , efzonderlijken, eenigen
rang in : want onder alle getvaartvordingen , voor welke de
mensch vatbaar is, blijft zij de eenige, welke niemant valkos: cn naabootzcn of veinzen kan. Op duizenderlei wijze kan
de haat , verachting , onverfchilli, beid worden uitgedrukt;
doch maar één toon is 'er, Waara n niet geloof (laat, wanneer 'er gezegd wordt: „ Ik bemin u.'
SCI:IJNNEDERIGHEID.

Hoe? Gij Verwondert 1l , dat CLIDON Zich Zoo diep verlaagt , wanneer hij van zijne kunde , van zijne talenten;
van zijn geheugen fpreekt ? Gij zegt: „ welk Bene be
„ fcheidenlleid! " Maer dat is het niet. --- Wit dan?
Hij is beducht, dat men hem naaulvkeu ir en naar waarde zal
fchrtten; hierom teekcnt hij een wijden kring rondom zich
heenen, opdat men hem niet aanraake en meete. Hij is als
een mensch , die een wijden mantel omfiaat, om zijne geílal.
te te verbergen.
STOKPAARDJE

- SPREEKWIJZEN.

Van de hoofdtrekken van iemants karakter kan men zich cell
denkbeeld maaleen, wanneer men flegts acht geeft op (le geliefde uitdrukkingen, van welke hij gemeenlijk zich bedient,
Bij voorbeeld : „ Ronduit gefproken, " is cone fpreekwijze, die dikmaals gebruikt wordt door lieden , die altijd iets
alter houden. -- „ Zonder omflandigheden ! " roept dikmaals ieniant, die den meesten onlfag maakt. — De veinssart zegt bij alle gelegenheden : „ Ik fpreek , zoo als ii
„ denk."
Voorbeelden van deezen aart zou men in menigte kunnele
aanvoeren. ik ken een langwijligen fnoever, die, om zijne
feilen voor zichzeiven en voor anderen te verbergen, reeds
bij de eer:le uitdrukking, met de woorden: „Kort en goed,"
of ,. Met Édn woord ," aanvangt.
Gemeene lieden gebruiken ook gaarne lievelingswoorden ;
doch deeze zijn iets gebreken uit gewoonte. Zoo clerk zijn
zij aan dezelve verflaafd, dat zij , ook indien liet voor hun
voordeelig ware, 'er niet van terug gebragt kunnen worden.
In uitduidingen zou men van zulke fpreekmanieren met nicer
voordeels zich kunnen bedienen , dan van de befchrijving
der gelaatstrekkeu.

.MENG EL WE RK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEE TEN SCHAPPEN, BETREKKELIJK•

DEIIOEDZAADIIIEID AANGEPREEZEN BIJ DE IiOOGZ
DENKBEELDEN DER OUDEREN VAN HUNNE
KINDEREN. Door ALB. CONRADI, Predi
-

kant te Oost;voud.

(Vervolg en Plot van bi. 635.)

W

^ hebben aangemerkt, hoe voorzigtig rechtfcha
ij
• Ouderen , bij de gunitigile vooruitzigteli
omtrent de zielsvermogens hunner Kinderen, behoorden te werk te gaan , en hoc daarentegen de ondervinding van alle tijden leeraarde, dat verre de meesten,
door eene dwaaze'liefde, en overdrevene gedachten van
derzelver fchoolie talenten , verblind, op deze of zoortgelijke regelen van voorzigtigheid geenszins bedacLt
zijn, maar het haul genoeg is , deze voorrechten in de
Jeugd hebbende opgemerkt , zich hierover te verblijden , en zij 'er zelfs zoo zee r mede ingenomen zijn, dat
zij, met opzicht tot het zedelijk en godsdienstig karakter der jeugd , en met betrekking tot derzelver tockomilie beftcmming, zich niet weinig daarop laaten voorflaan.
erbeelden wij ons eenen Vader , met zulk een veelbeloovend Kind door de Voorzienigheid beweldaadigd: niet
welk eeneii ophef (preekt hij van de vatbaarheid van zij
Zoon ! hoe zeer roemt hij diens, vaardigheid in het-ne
aanleeren vals hetgeen van hem op dezen trap des meníchclijkcn ouderdoms gevorderd wordt ! zoo dat hij
zich bijna van alle verpligtiílg ontfiagen acht , om oli
hem het vaderlijk oog te vestigen, en"cr niet aan twijfelt, of hij ziet nu 'reeds in dezen vatbaaren Jongeling
den toekomenden groeten man. Brengen wij ons eene
Moeder voor deli geest, welke door eene ftreelende very
bedding van de goede gcaartheid haarcr Dochter derInate verblind is, dat zij zich geefie de minfie moeite
geeft, om dien goeden aanleg te verfierken en aan te
\LENG. z8ó5. Nb. 161
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kweekeg; ZOO dat zij, tot onvermijdelijk nadeel vars
het zoo teedergeliefde Kind, op 't denkbeeld valt, dat
naare Dochter boven het gevaar van verleiding verheven, en tegen den invloed van kwaade voorbeelden beveiligd is. — Zulk Bene wijze van denken moet voor
grootste nadeelen te wege brengen, te onver--zekrd
mijdelijker , naar mate de oorzaak, welke tot zulk eene
denkwijze aanleiding geeft, in een zeer vcrfehoonbaarlicht voorkomt. Echter kan niemand ontkennen:
hoe meer de Ouders zich in deze gunJige denkbeelden
van hunne Kinderen toegeeven , des te grouter is hetevaar,
dat de Opl.oeding uit het oog verloorenz wore/c. - l3ef
taat
de opvoeding der jeugd in de befchaving van het ver Rand, en in eene doelmatige opleiding van het hart,
tot de betrachting van allerlei deugden , welke den
grondflag tot het duurzaam geluk der Kinderen moeten
leggen; dan is het onbetwistbaar zeker, dat deze veel
afhangt van liet licht, waarin Ouders hunne Kinderen
befchouwen , — van de wanre of valfche denkbeelden,
welke men zich Van derzelver bekwaam- of vatbaarheden
beeft gevormd. Dan, zijn Ouders door een dwaazen
waan verblind , dat hunne Kinderen iets groots belooven, — verheugt hen reeds elke flaauwe flikkering van
derzelver fchoone talenten ; hoe groot is alsdan het gevaar, dat Ouders zich geene, of althans niet zulk eend
zorgvuldige cn aanhoudende , moeite zullen geeven, alf
het gewigt der zaalre vordert, in het beftieren van deze
voortreffelijke zielsvermogens, in een tijdflip, dat zij
eerst beginnen dezelve te oefenen, en dus cie leiding der
Onderen voor de befchaving van derzelver verfland zoo
allernoodzaaltelijkst is. Hoe zeldzaam is het voorbeeld
der Ouderen, die, bij deze ontdekking, alle krachten,
iïifpannen , gin deze vaardigheid van geest , op eene
wijze, met derzelver jaaren overeenkomende, op waardige en edele voorwerpen te rigten; terwijl th dit alleen
zal moeten beflisfen , of dit voorrecht, waarover zij
zich in de vroege jeugd hunner Kinderen zoo zeer ver.
heugden , hun waarliik tot eene bron van blijdfchap,
dan van droefheid, zal verftrekken. Hoe voortreffélijlti
toch de beste eigenfchappen der Kinderen zijn; wan,
neer zij echter niet behoorlijk gewijzigd worden, kunnen zij tot de grootfte ondeugden den grondflag leggen.
Hoe zeer is het dus te vreezen , dat zulke Kinderen
wier Ouderas het i,aauwíle fchijttzel van derzelvex vat-
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baarheid zoo uaauwkeurig weeten op te menen , nl
vroeg zullen bedorven worden ; daar Ouders , hiervan
Overtuigd, zulke Kinderen meestal minder geltreng en
meer toegeevend behandelen: hoe gereed toch zijn zij,
om alles tot der zulken voordeel uit te leggen, derzelw
ver gebreken over het hoofd te zien; of aan zeer ver'
fchoonlijke oorzaaken toe te fchrijven : zoo is , bij
voorb. , losheid en ligtzinmigheid , levendigheid van
temperament ; onoplettendheid , vlugheid van geest!
Hoe fchielijk wordt de tugt, waaraan de oprechtheid
der kinderliefde moet gekend worden , uit liet oog vers
looren 1 Hoe weinig moeite kost het den Kinderen , de
Ouders te verteederen ; daar dezen van zelve zoo geneigd zijn , der Kinderen gebreken te verkleinen , en
zich derzelver goede hoedanigheden in een vergrootend
licht „an hun opdoen. Hoe gevaarlijk kunnen dan de
zulken voor het ouderlijk hart worden , daar zij , door
het ten toon fpreiden van hunne goede hoedanigheden,
bij hun in een oogenblik . kunnen hertlellen , wat zij
door een ftrafbaar gedrag bedorven hebben.
Ten tweeden. Het zijn deze groete verwachtingen der
Ouderen, welke de eerjte zanden van verwaandheid en zelf
verheffing in 't jeugdig hart leggen. — Wij zouden ons
zeer bedriegen , wanneer wij ons voortl:elden , dat Jonge lieden niet fchielijk opmerkten , hoe wij omtrent hun.
gezind varen: zij toch zijn zeer opmerkzaanle waarncemers; en het denkbeeld vooral, 't welk wij ons van huni
ne begaafdheden vormen, ontfnapt hunner oplettendheid niet. De verbeelding , zoo levendig in de jeugd ,
en gewoon elk voorwerp te vergrooten, fielt al fchielijk aan het vaardig vernuft des Jongelings voor, cat
hij in het oog van Vader en Moeder iets beteekent. Zijne eigenliefde wordt daardoor niet weinig geftreeld ; en
weinige jonge lieden worden 'er -gevonden, die bij deze
gewaarwording nederig blijven. 'Er is dus niet anders
te verwachten, dan dat hij zich veel op zijns waars of
vermeende voorrechten zal karen voorftaan; waardoor
de loop zijner vorderingen geltuit, en zelfs de veerkragt
zijner werkzaamheid vertlapt wordt ; terwijl hij zich
verbeeldt, die wijsheid , bij anderen de vrucht van aan
-houdenifpag.blonvagdurie
oefening, langs - eenen veel- korteren weg te zullen ver.
gaderen. - Vaarwel dan alle nederigheid , alle bcfchei^
denheid en leerzaamheid 1 terwijl eerie ijdele verhelrrg
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van zichzeldéll en laatdunkende verwaandheid deze bui
verbeelding op den voet volgen. — Gerrit is-tenfporig
zulk een veelbeloovend Kind , die het al fchielijk heeft
opgemerkt, dat zijne Ouders hoog bij hem opzien; terwijl zijn Vader nog daarenboven de onvoorzigtigheid
heeft, dit bij alle gelegenheden in dc tegenwoordigheid
van zijnen Zoon te laatera blijken. Reeds wijs genoeg
in eigene oogen, wendt hij geene behoorlijke vlijt aan,
om nuttige kundigheden te verkrijgen, en zich op eene
gefchikte wijze voor zijne toekomstige beftemming voor
te bereiden. Bedorven door de geduurige loffpraaken
van zijnen Vader, is hij doof voor alle ernftige vermaaningen : zelden luistert hij naar goeden raad; allerminst
naar dien van zijnen Vader. Is hij met hem in gezel
vreemde lieden , dan neemt de fchrandere-fchapvn
Zoon eenen toon van meerderheid aan, welke ver{iandigen van hem doet walgen : hij fchaamt zich niet , zijnen Vader onbefcheiden in de reden te vallen ; en heeft
de oude man het ongeluk, van den jongen Pedant in gevoelen te verfchillen, dan durft hij liet zeer wel waagen,
zijnen Vader op Bene onbefchaamde wijze tegen te fpreeken. Wie is niet verontwaardigd over zulk een gedrag ?
Elk zeker, behalven zijn Vader. Deze, opgetogen van
verwondering wegens de fchitterende talenten , welke
zijn Zoon zoo vroeg reeds ten toon fpreidt, merkt zij
jeugdige verwaandheid niet eens op, en denkt 'er niet-ne
aan, hem dalrover te beftrafien. Hoe ongelukkig is dit
echter voor den Jongeling ! hoe zeer is hij te beklaagen ! welk eene wanftaltige vertooning maakt hij in
een gezelfchap , 't welk niet om zijnent -, maar om 's Va
wil, was bijeengekomen! Hoe zeer is de Vader-ders
zelf oorzaak van eene verwaandheid, welke zijnen Zoon
mogelijk zijn leven lang bijblijft, en hem zoo duur te
faan komt, dat zij hem den weg tot verdere volmaking
affluit, en anderen, die hem anders om zijne beminnelijke hoedanigheden zouden hebben hooggeacht, van
hem af keerig maakt. „ Ziet gij ," zegt de wijze man,
^, eenen (Jongeling) die wijs is in zijne eigen oogen;
,, van een zot is meer verwachting dan van hem."
Ten derden is de ijdele Eerzucht een ander /chadelijk
gevolg van deze fireelende vooruitzigten der Ouderen. —
Hoe veel deels hebben dezen niet , in het opwekken
van eene dwaaze begeerte om te fchitteren , in het hart
des Jongelings ! Deze toch (ik bedoel de laakenswaar-
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dí?e Eergierigheid) moet van de zucht naar waareir
roem wel onderfcheiden worden. Zoo natuurlijk, zoo
lofwaardig deze is, even zoo fchadelijk en ftrafbaar
is gene. Zoo zeer de mensch door eene betaamelijke
zucht naar waare eer tot het verrigten van edele en
grootmoedige darden wordt aangefpoord, even zeer
loopt hij gevaar, den weg tot waaren en duurzaamen
roem geheel te misfen, zoo dra deze zucht in Eergierigheid ontaart, en hij zich deze, op zich zelve befcliouwd
ijdele, begeerte, om flechts lof en goedkeuring van men.fchen te bejagen, tot liet éénigfte doelwit zijner poogingen fielt. Men moge aan deze zucht, om boven anderen te- fchitteren , groote mannen te danken hebben ;
het 'getal der flachtofers, welke haar gewierookt heb
echter niet minder groot. Immers geen begin--ben,is
zei van werking is 'er, of het kan voor den meusch ,
zijne tegenwoordige gefteldheid in aanmerking genomen
zijnde, fchadelijk worden: welk een gevaar loopt hij
dan , om liet waare doel te misfen , wanneer zucht tot
roem de éenige drijfveer van zijne daaden is ! Zekerlijk is zij eene íterke fpoor : ongelukkig, echter, is de
mensch, wien zij de éénigfte is; ja rampzalig hij, die,
van allen anderen prikkel verfroken, alleen door haar
tot groote. daaden moet worden aangefpoord: zij toch
beloont, vroeg of laat, haare faaven met fchande en
ellende. Het is deze hartstocht, zoo verderfelijk voor
de jeugd , daar zij de eerfte en reinCte bronnen van haare gelukzaligheid vergiftigt, die vooral zijnen oorfprong
aan deze vleijende vooruitzigten der Ouderen verfchuldigd is, welke men niet voorzigtig genoeg is om voor
de Jeugd te verbergen , .daar men in tegendeel, bij elke
gelegenheid , hunner goede begaafdheden uitbundigen lof
toezwaait. — Frans, die zich al vroeg door verfierende bekwaamheden van Zijne fchoolmakkers onderfcheidde , werd , helaas ! ook al vroeg door dit Sirenengezang
bedorven. Naauwlijks heeft hij de vroegrijpe kracht zijner fchoone zielsvermogens geoefend, of zijn jeugdige
borst zwelt reeds van den roem, dien hij zich verworven heeft , door boven anderen te hebben uitgemunt.
Tot mannelijke jaaren gekomen , hijgt hij naar eene gelegenheid, om den glans zijner fchitterende bekwaamheden verre om zich heen ten toon te fpreiden. Echter
is hij zoo ongelukkig van zich in zulk eene betrekking
geplaatst te zien, dat hij deze dwaaze neiging niet geZz3
heel
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heel kan botvieren. Nu gevoelt hij geenen lust tot be.
zigheden , fèl,00n nuttig nl) zich zelven , waardoor hij
aan dezen overlieeric ^cnden hartstocht niet voldoen
kan. Alles, wat met'erfioud niet de goedkeuring zij
bekroond wordt, is hem ten last.-nermdcfl,
Van e'er jeugd af gewoon , bij het vervullen van de
geringfie pligten , welke dikwerf zijner levendige ziels.
vermogens geen de minfte moeite kosteden , lof en
toejuiching te behaalen, fielt hij zich nu ook voor,
om door alles wat hij doet , het koste wat het
wil, het oog der menigte tot zich te trekken, Nu
wordt hij tot elke daad, zij nioge edel of fchandelijk ia
zich zelve zijn , bekwaam , indien zij flechts ter bereiking van zijn doel dienstbaar zij, „ Wil het," zegt
„ den bouwmeester, die den tempel bouwt,
Theo
„ niet gelukken , ftraks wordt het roenmzuchtig man„ neke een Herel
lrat.as, die hem verbrandt. Immers
„ hij heeft zich ook d-,in Benen eeu^i i;cn roem verwor.
veil! — -- Ilij heeft Hechts i'r2 neiging; de roe,, kelooze neiging tot lof en roem. Zoo lang; deze geifreeld wordt, is de wereld voor hem een Hemel, de
„ vlcijer een Engel, hij zelf een halve God. Eindigt
„ het gcvlei , -- op het oogenblik is cie wereld voor
hem een IIel, elk menseh een Duivel, hij zelf ceta
„ Martelaar."
Ouders mogen vrij zich veel belooven van de uitmuntendheden hunner Kinderen; indien zij echter onvoorzig
tig genoeg zijn , deze verwachting telkens te haten blij
dan zal liet verderf juist langs dezen, fchijnbaar-ken,
zoo onschuldigen weg, toegang tot derzclver harten vinden. De Ondeugd is zeker groot in de wereld: evenwel
zouden wij ons zeer bedriegen , wanneer wij dagten;
dat zij goedkeuring bij de wereld zonde vinden.. 1ác2
paradox dit ook in den eerden opflag fchijnen moge, is
echter de Iteiregel van deze Bedriegifer: video meliorea,.
rcbo yue-- te over bekend, dan dat men met reden hieraan
'j enne twijfelen ; ja dit is zelfs zoo flerk, dat cie fchaduw der Deugd door haar, deze misleidende I ciiteresie, geliefkoosd wordt. Men moge onze Eeuw mijnentwege de ijzeren, of i e verdicht noemen; 't is mij ouverfchillig , welken naam men ons tijdperk geeve; echter is
liet zeker, dat men waare eer en grootheid mee, van
valiche leert onderlcheiden. biet zijn gewigtiger liocdaju g }eden, dan de zucht om verffiimt ri te woorden, welke
;

-
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eten mensch bij verfandigen moeten aanbeveelen : in
hunne ooges is een deugdzaam Daglooner grooter dan de
Held, die, door de zucht om vermaard te worden ge
Steden en Landen heeft verwoest. Wie denkt-drevn,
hier niet aan den Held en zijn' Knegt , in de Fabelen van
GELLERfi?

Ten vierden. 't Is deze hooge verbeelding der Ottderen van hunne Kinderen, welke niet weinig medewerkt
tot het Ongeloof; 't welk zich in onzen tijd ook openbaart
in Bene 4leeds toeneemende onverfchillighetid in den Godsdienst. ,- Deze. onvertchilligheid moge wel geen eigenlijk
gezegd Ongeloof zijn, zij komt echter 't zelve al zeer nabij,
ontleent uit deèle van deszelfs bronnen haargin oorfprong ,
en ls3 in hitaren aard en uitwerl: zelen, het Euangelie
van onzen Heer, niet vlinder dan het Ongeloof, allernat eeligst. De onverfchillige toch moge zich , voor liet uit
Belijders van den Christe.lijkenGodsdienst-wendig,bj
voegeb , hij bekommert zich echter weinig omtrent den
inhoud van het Euangelie, en ftelt geen het minst belang
om daarna een onpartijdig en onbevooroordeeld onderzoek te doen. 't Is hem om 't even , of hij dezen of
tenen anderen Godsdienst belijde. Iiij moge zich niet
fchuldig kennen aan het opzetlijk verwerpen van het
Euangelie, het is 'er echter verre van daan , dat hij met
deszelfs zielvertroostende iceringen zoude inftemmen.
Dit kwaad, waardoor de gedaante van het Christendom
zoo zeer misvormd wordt , is ook zijnen oorfprong aan
Heze veelbeloovende vooruitzigten der Ouderen verfchuldigd. Wie toch zal het ontkennen , of de hooge ver
Ouderen van den fchoonen aanleg hunner-beldingr
Kinderen verfpreidt haaren invloed op het onderwijs in
den Godsdienst ? &nst behoort ook onder die Jongelingen , die een gevoelig hart met eenes vluggen geest
paaren. Deze beminnelijke hoedanigheden schitterden
te f'erk in dezen veelbeloovenden jongeling, dan dat zijne
Ouders dezelve zouden voorbijzien. Zij verblijdden zich
reeds vroeg over hem,, als eenen Jongeling niet van den
gewoonen íl:empel. Tian men het dus der ouderlijke teederheid wel kwalijk neemen, dat hun geheele opvoedingsplan daarna was ingerigt ? En is het nu wel zoo
moeilijk te gisfen , welk eene plaats de opleiding tot den
Godsdienst in dat plan zal bekleed hebben? In den vlug gen Jongeling zien zij reeds den Man van Smaak; en hoe
zoude het hun dan in gedachten kunnen komen, hem
Zz 4
vroeg,
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vroegtijdig met den Godsdienst bekend te manken? Zijn
onderwijzers doen ii. 'Tiers hun best om den Jongeling
zonder vooroordeclen of; 'e voeden, en wachten tot dat
zijn verfiand rijp genoeg is , om hem kundigheden van
dé allerheiliglfie en beminnelijkíle der pligten , die namelijk , welke dc mensch aan den Schepper en Vader des
Heelals verfchnldigd is, te doen verkrijgen!! _. Dus
gewoon om nooit op het gezag van anderen voort ellen
aan te neemen en als waar te erkennen, is zijn fmaak nit
ook dermate verfijnd, dat hij , ouder geworden, op
zijne fchranderheid genoeg vertrou vt, om aan de ver
waarheden van het Euangclie , welke zijn veel--hevnfl
bevittend verftand niet begrijpt, te twijfelen ; en daar
lij deze flechts als voorwerpen van afgetrokkene l,efpiegclingen befchottwt, welke men niet dan op het gezag
van anderen kan aanncemen , hoe zonde hij zich dart
daaromtrent bekommeren ? daar zij toch , in zijn oog, geen
den min ('ren invloed op de volmaking en de gelukzaligbeid van den meusch hebben. Zich uitgeevende voor
een Man van Smaak, wiep liet te doen is om de waarheid in haare oorfprongelijke zuiverheid te leeren kennen, raadpleegt hij echter, 't geen elk moet verwonde
meer (1e leer(lelzcls van nienfchen, dan het onfeilbaar-ren,
woord van God. Dus ledig van alle grondbeginzelen,
die op een onpartijdig onderzoek íteunen, geeft hij aan
twijfelzucht, die liet nooit aan ]lof ontbreekt om zelfs
de verhevení 're waarheden van het Euangelie te bedillen,
maar al te onbedagt gehoor; fchoon de gezonde rede
hem , ware hij oplettend, konde leeren, hoe in een ontwerp , zoo verbaazend uitgefl•rckt, als Jefus Christus
zich ten doel (telde , altijd zwarigheden te. verwachten
waren, welke liet fchranderst vernuft niet korde oplos len. Echter is hij zo.o trotsch op zijne fobere kennis,
dat hij alle lcerltellingen , welke Bene duistere zijde
hebben, vermetel durft verwerpen. — Hoe zeer very
fchilt dit beeld van dat, 't welk ons GJSLLERT zoo uit
heeft geschetst! Hij , dit is-nitedChrs
Zijne taal , de Christen,
Acht de Rade hoog, en, daar zij ztviclhten moet,
Wordt door een Godlijk licht hens dit gebrek vergoed.
i lij lchift den waan van 't waare, en zal door trots nooit dwaalen.;
Is van vo: roordeel vrij , en kent de naauwe p:aaleti
Van 't menïcye ?ijl: verland, waarvoor, hoe 't raame of gist',
God dikw.ijis doukerheicl, de meusch -eau r.sodzel is.
Hi
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jij neemt de wijsheid aan van 't Godlijk onderrichten ;
En 't is haare uirfpraak, die zijn twijfeling doet zwichten,
Die 't licht hem ichenht, waardoor de nevelen vergaan,
En ook den moed om voor de waarheid pal te Haan,
En op de logen, die fteeds de ondeugd in het d^vaalen
Befchermt en voorslaat, door 't geloof te zegepramen.
I Iij kent zich zelv' en God, wiens woord hem bijland biedt.
Zo kende Socrates of Plato de Almabt niet.
-

Daar zijne Ouders zulke hooge gedachten van de begaafdheden van zijn verfland hadden, vergenoegden zij
zich niet, met hem in dc leer, waarin hij gcbooren
was, op te voeden ; veel min rekenden zij het zich ten
pligt, hem gefchiktc middelen aan de hand te geevcn,
om naar de gronden van die leer een onbevooroordeeld
onderzoek te doen. Is 't nu wel te denken , dat de
Jongeling , in meer gevorderde jaaren, de moeite zal
meemen, om alles aan liet Euangelie, 't welk met zoo
veelt9 wonderen bevestigd is , behoorlijk te toetfen?
Hij is immers een Christen , en, 't geen in 't oog der
tivaereld meer nog zegt, een Wijsgeer , die eigenlijk Beene der bijzondere gevoelens , waaroVer de Geleerden
zelven het met elkander niet eens kunnen worden , is toegedaan ! Vat toch, men mag het waarlijk wel vraagen, is Waarheid ? wie zal hierover uitli raak doen?
wie zal liet waagen , tusfchen zulke wijd uiteen loopende gevoelens te bellisfen? „ Ik voor mij (dus is zijne
wijsgcerige taal ) zeg liever met cellen I ranfchen
Dichter
fe ne decide entre. Génève & Rome.
IIet is toch dwaas , zi^h hieromtrent te bekommeren. Indien God alleen in Geest en in Waarheid wordt
vereerd, dan kan men in alle Godsdientten zalig worden." Even alsof Ille leerhellingen , even veel van
welke gezindte, uit eigen aard, langs een gefchiktenl,
en voor de behoeften van den mensch berekenden wc-,
tot zulk eene zuivere en redelijke Godsverecring opleidd en, en hem voor de hoogtte gelukzaligheid vatbaar
naakten.

Eindelijk , ten vijfden , Hoe sneer de levend/ge 1'er-,
bee/ding der Ouderen de veelbeloovende begaafdheden van
hunne Kinderen vergrootei, des te grooter is ook het ge
, dat zij in de keuze van een Beroep voor hunne Krn--i'aer,
Zz 5
d--
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deren zullen mistasten. — De keuze van een Berc:.p M
voorzeker een zeer belangrijk gedeelte der Opvoedinge,
en den Ouderen inzonderheid aanbevolen. Van huif
toch versvacht men te regt , dat zij zullen beoordeeleu ,
voor welk tenen ffar.d hunne Kinderen nicest gefchikt
zijn, opdat zij daarna de zelver Opvoeding vroegtijdig
inrigten, en, op ecne véil-andige wijze, hen daartoe
trachten op te leiden. Leert nu de ondervinding, dat
vleze keuze vooral afhangt van het licht , waarin zij
hunne Kinderen befchouwen, van de denkbeelden, welke zij zich van derzclver waare of vermeende bekwaamlieden vormen; hoe onvermijdelijk is dan het nadeel, 't
welk aan dit gedeelte der Opvoedinge wordt toegebragt,
wanneer Ouders door zulk Benen buitenfpoorigen waan,
welke niet zelden op dwaaze voorteekenen rust, dermate worden verblind , dat zij een Beroep voor hunne
Kinderen verkiezen , 't welk noch met de oni tandighetlen, waarin zij zich bevinden, noch met den haat van
hIun vermogen, overeenkomftig is. 't Is in de zamenleving zoo zeldzaam niet, dat iemand uit den geringer
Burgerhand zijnen Zoon tot een aanzienlijk Beroep
fchikt , zonder de voordeelen en bezwaaren te vooren rijpelijk overwoogen , of niet zijne betrekkingen en vrienden behoorlijk geraadpleegd te hebben. Hier komt bij,
dat zulke lieden de waarde der uitwendige dingen doorgaans verkeerd beoordeelen, met verachting op hunnen
$tand nederzien, en liet geluk des levens naar liet Beroep, waarin iemand geplaatst is, afineeten. Het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat de minfee fchijn
van de goede begaafdheden, van het verf and hunner
Kinderen hun hoope geeft, dat zij toch eenmaal fortuin in
de waerelrl zullen ?naaken. — Hoe verheugt zich menig
Ambachtsman over den vluggen geest , waarvan zijn
Zoon in de eerfee jeugd reeds zulke uitmuntende blijken
geeft ! Door Let flerke hoofd, zoo als hij zich uitdrukt e
van den jongen, die van de natuur met een vaardig ge=
heugen is begaafd , en niet weinig moeite zijnen Cate,
chismus , eenige Gebeden en Pfahnnen van buiten leert y
wordt hij zoo zeer bekoord, dat hij 'er niet aan twijfelt
of in den jongen feeht een groot man. Zulk een jongen,
zegt hij, is veel te goed, dan dat hij van den vroegen
morgen tot den laates avond werken en flaaven zou. Hij
neemt liet daarom ook niet eens in gedachten , hem tot
het vaderlijk ambacht op te leiden , maar maakt reeds
af-
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taffpraak met zijne Vrouw, die vooral niet min dan hij met
de vlugheid van Kaaren Zoon in haar fchik is, om den
jongen iets anders te laatrn leeren , waardoor hij in grooter
aanzien leeven, en met meer gemak zijn brood winnen
kan. Hij is niet de fchranderheid van zijnen Zoon zoo
zeer ingenomen, dat hij geen oogenblik aan het welgelukken van zijn plan twijfelt ; zoo dat hij 'er niet eens
aan denkt, om liet oordeel van deskundigen , vooral van
den leermeester zijnes 'Loons, omtrent deze keuze in
te neemen, om daaruit niet ecnige waarfchijnlijkheid te
kunnen opmaaken , wat 'er voor liet toekomende van
den jongeling te wachten zij. — Iian liet nu wel anders
zijn , of de roan moet zich in zijne rekening bedrogen
vinden? — De goede uitfag moge veel van dc Kinderen
zelven afhangen; echter is liet zeker, dat niet alien,
niet de gelukkigf e hoedanigheden geboorcn, even voor
zijn. Hij, die gewoon is op de-fpoedignwacrl
lotgevallen der mcn.chen acht te geeven, zal fpoedig gewaar worden, dat flechts weinigen die hoogte bereiken,
waarop zij zich van anderen kunnen onderfcheiden, en
dat genoegen vinden , 't welk hunne Ouders zich al
vroeg van derzelvcr beminnelijke bekwaamheden beloof
ergens, is liet zeggen van den wijzen-den.Iir,zo
Spreukfchrijver waarachtig, dat de loop niet is der fzellen , noch de zvijs.heid der welwetenden. Daarenboven wordt
der zullen vroegrijpe geest dikwijls vroeg afgefloofd
of de levendigheid van hun temperament vervoert hen
tot vermaaken, welke hun rasch hunne groote be{Iemming doen vergeeten. ])us Ilaagen niet allen, fchoon
niet de fchitterendífe talenten in hunne jeugd begaafd,
even gelukkig ; flechts zgmmigen bereiken , door een
wijs en deugdzaam gedrag, liet doel , 't welk zij zich
hadden voorgefteld ; anderen , door liet misbruik van
hunne fchoone talenten , verijdelen ten eenemaal de vl e i
jendie vooruitzigten der Ouderen , en worden nuttc
loos, ja verderfelijk, voor de Maatíchappij. — EinA Ai
(om nog eens tot het ftraks gekozen voorbeeld vsaa den
Werkman weder te keeren) geheld dat hij zich ia; (?e
daad, omtrent den gelukkigen aanleg van zijnen Zoon,
niet bedrogen hebbe ; komen dan zulke mannen, in eens
zoo achtingswaardige klasfe, als die des Werkmans,
waarbij het Vaderland zulk een groot belang heeft, niet
te pas ? Zijn 'er ook niet dezen f and, wanneer lij , g'^lijk uien in alle betrekkingen , waarin wij door de Voorzie-
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zienigheid geplaatst moorden, behoort te doen, wel wordt
waargenomen, Beene genoegens verbonden, welke hun,
die in Benen anderen kring leeven, vaak ten eenenlaal
onbekend zijn ? De uitzigten op fortuin mogen vleijende
zijn; de waarde van den ;Ylenscll, en zijn wezenlijk genoegen , hangt echter geenszins af van uitwendige om
luister -ítandigheoflvs.Ven,di
rollen ipeclden , waren echter diep ongelukkig-rijkle
voor zichzelven, ia pesten voor dc Maatièhappij. Het
gezegde van LA FONTAINE vindt aldaar maar al te dil ,
wijls zijne toepasfing:
Ii

;;'eft

pas toujmrs bo;i, r''avoir zin haua enploi.

Het is riet altijd goed, met eer of matt te pronken.
„ liet zij wetenfchap," zegt BLAIR in Zijne Voortreflijke Leerredenen (*) , „ het zij het bezige of het
„ openbaare leven het doel der jeugd zij , de Deugd
„ komt voor een voornaam aandeel op in alle deze groote verdeelingen der maatfchappij. — De lurkte, die
„ zij aan dc ziel geeft , en liet gewigt, welk zij het
charac`ier bijzet; de edelmoedige gevoelens , die zij
„ ademt; de onvertzaagde geest, dien zij inblaast; de
ijver der vlijt , dien zij opwakkert ; de bevrijding
„ van verderfelijke en fchandelijke afleidingen , die zij
bezorgt, -- zijn de grondllagen van al wat hoog is
„ in. roem , of groot in gelukkigen uitfag onder de
„ ]nepfchen."
„

(*) Iide Deel, bladz. 71.

GEBED VAN SJ1 WILLIAM JONES; EN DIENS GRA F SCIIRIFT, DOOR HIEMZELVEN VERVAARDIGD.

euwige en onbegrijpbaare Geest, die, door uwe onbeperkte magt, eer de tijd begon, ontelbaare wc telden, te uwer eere, voortbragt, en ontelbaare rangen
van weezens, tot hun geluk , 't welk uwe oneindige
goedheid aandreef om te begeeren , en uwe oneindige
wijsheid in flaat (telde om te kennen! -- wij , uwe
fchepzelen, verdwijnen, als 't ware, tot niets voor uwe
opper -majelleit; wij voelen, dag aan dag, ciize zwakheid;
,j.i

CEDED EN GRAFSCIIRIFT VAN W. JONES.

68

heid; wij betreuren dagelijks onze ondeugden; wjj erkennen fteeds onze dwaasheid. — U alleen aanbidden
wij met diepe eerbiedenisfe — U danken wij niet warmen ijver — U prijzen wij niet verbaasdheid en verruk
aan uwe raagt onderwerpen wij ons nederig —-king—
van uwe goedheid flneeken wij nederig befcherming af-op uwe wijsheid vertrouwen wij vast en gerust.
Wij hebben flegts onze Dogen te openen, en op 't eigen oogenblik ontdekken wij uw Godlijk aanweezen; —
wij hebben flegts onze rede te gebruiken, en wij worden terI and opgeleid ter erkentenisfe van uwe volmaakt
blaar onze ooggin kunnen uwen luister niet be--hedn.
fchouwen, en onze zielen uw Godlijk weezen niet begrijpen. Wij zien U alleen door uwe verbaazende en
alzins volmaakte werken; wij kennen U -alleen door dien
ítraal van heilig licht, welken het U behaagd heeft te
ontdekken.
Niettemin, indien fchepzelen, al te onkundig om te
bevatten , en al te bedorven om ter band te than , de
middelen te hunner geluksbevordering, zonder vermetel
te zijn, hunne behoeften mogen blootleggen voor hunnen
Schepper, flaa ons dan toe , U nederig te fineeken , oni
van ons dat kwaad te wecren, 't welk Gij toegelaaten
hebt voor een tijd te bettaan, opdat het eindelijk goed
van allen moge volkomen worden , en ons te behoeden
voor die ondeugd, welke Gij toelaat valfrikken ronds
ons te (pannen, ten einde de zegepraal der deugd te-om
zigtbaarder zijn moge !
Verlicht onze zielen met alle nuttige waarheid-,kennisfe — beziel onze harten met een' geest van algemeene
goedwilligheid — geef verfland aan den dwaazen ,
zagtmoedigheid aan den hooghartigen, maatigheid aan
den ongebondenen, flerl:te aan den zwalken van harte,
geloof aan den ongeloovigen , naarffigheid aan den traagen , geduld aan dc lijdenden, en uwe hemelfche hulpe
aan die zich in gevaaren bevinden; vertroost de bedroefden; beur de verdrukten op; verzadig de hongerigen
met heilzaam voedzel; drenk de dorfligen uit uwen vollen ftroom!
Schrijf, d coD ! onze twijfelingen niet toe aan onverfchilligheid, noch onze traagheid in gelooven aan bardigheid des harten ; — heb mededogen niet onze onvolmaakte natuure , en vervul onze gebreken door uwe
hemelfche gunstbetooningeln; ,— duld niet, dit fineeken
wij
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wij U op 't vuurigst, dat onderdrukking heerfche octet
de onfchuld; noch dat de magt van den wrecker over
de zwakheid van den regtvaardigen zegepraale!
Wanneer wij ons tot U vervoegen in onze binnenkaroer , van de ijdelheden der wereld afgezonderd , heb
dan, indien onze gebeden dwaas zijn , medelijden met
ons; zijn ze vermetel, vergeef het ons; zijn ze U aangenaam , vervul ze dan, alma gtige GOD ! vervul ze! En
met onze leevende ílenm , en niet onze Itervende lippen ,.
willen wij onze onderwerplijkheid aan uwe befluiten bekennen, uwe voorzienigheid aanbidden , en uwe befchikkingen zegenen; -- wij willen dit doen in alle toekomende handen , tot weiice wij eerbiedig hoopen dat uwe
goedheid ons zal inleiden. Vergun, dat wij mogen aan•
houden met U te prijzen, te bewonderen , te eerbiedigen , te dienen ; dat wij het mogen doen in werelden
zonder tal, in eeuwen zonder einde !
IIetGraffcllrift,'t geen Sir WILLIAM JONES Voor zich .
zelven vervaardi;dP., liep op deezen zin:' Hier werd nedergelegd liet ffea fr'jk deel van eersen man , die GOD vreesde,
maar niet den dood; die onaflzanylijkheid handhaafde, maar
geene rijkdommen zogt; die niemand beneden zich oordeel
dan de langen en oriregtvaardigen , — niemand boven zich-de,
,welde, thaa dc rijzen en de braaven; die zijne one/eis, bloed
vrienden en vaderland beminde , met eene draft,-verwant,
welke de hoofdbron was van al zijne vreugd en al zijn verdriet ; en die, zijn leeren hefleed hebbende in 1wnnen dienst,
en tot rrolmanking van zijne eigeuze ziele , hetzelve bedaard
avergnf, eere gee!'ende eten zijnen Schepper , vrede op aar
genegenheid voor alle fchepzelen, op-dewnfch,mt
E'en (7 evcnënttv roti íren d ag van April) in het jaar onzes
ezege,>zden Verlosfèrs (zeventienhonderd-vierënnegentig.)

OVER DE PIS, EN DE VOORBEDUID ?ELS, WEI.EE

DAARVAN ONTLEEND WORDEN.

^e bijgeloovige denkbeelden en de verkeerde begrip pen der menigte, en van veele anders kundige matmnen, doch van kundigheden, de Geneeskunde betreffen•
de, ontbloot , hebben mij op den inval gebragt, dat
,het nutter zijn áóu, voor her in de Geneeskunde oe-
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etff;:nd Publiek , de verfchijnzels te verklaaren , welke,
't zij in eenen [hat van gezondheid, of van ziekte, ontfiaan , dan hetzelve bekend te maaken met Kwakzalvers
voorfchriftcn en behandelingen; iets, 't welk steer gem
vaaglijk dan nuttig is.
Gedeeltelijk is reeds dit onderwerp behandeld , in
enderfcheidene phyfiologifclie en ontleedkundige Verhandelingen e ten behoeve van hun , die geene Geneeskundigen zijn: maar het zij mij geoorlofd, Benige woorden
over een onderwerp te zeggen, waaromtrent veele metfehen verkeerde denkbeelden hebben : ik bedoel de Pis ,
en de voorbeduidzels, welke 'er uit ontleend worden.
De Nieren zijn beftemd om van het bloed eene -vloei-.
1 offfe af te fcheiden, welke men Pis noemt, en die in
het bloed niet kan blijven zonder nadeel voor de gezondheid. De zamenftellende deelen van dit vogt
zijn ouderfcheiden, naar den ouderdom , het jaargetij,
het voedzel, den drank en andere omflandigheden in den
zelfden mensch. Doch gemeenlijk bevat de Pis piszout , een weinig keukenzout , kalkaarde en flijnt.
Naar de omftandigheden worden deeze flo-ffen in meer
of minder waters opgelost. De kleur, de reuk en de
fmaak van de Pis veranderen, naar gelange der betrek
welke deeze beftanddeclen tot de hoeveelheid-kinge,
waters flaan. Gevolgelijk, indien voegzaame hoeveel
zout, kalk , enz. in cene evenredige hoeveelheid-hedn
waters worden opgelost, ont(taat 'er een citroenkleurige Pis, en die een bijzonderen reuk en fmaak heeft,
dat wil zeggen, zulk eene, als van iemant in een gezonden Plaat voortkomt. Maar indien de hoeveelheid
waters te groot zij, in evenredigheid der overige zelfflandigheden, wordt de piskleur helderder, en de reulz
en fmaak flaauwer. In een tegengel}eld geval, dat is,
indien deeze beftanddeelen in eene kleinere hoeveelheid
waters worden ontbonden, neemt de Pis eene donkere
kleur, en een fterker reuk en fmaak aan; zij zal geeIer, helder of donker rood worden. Indien zij andere
zelfflandigheden bevat, bij voorbeeld, galdeelen, zal
zij faffraankleurig zijn; indien de gal bedorven zij, zal
de kleur groen zijn , en zwart , indien 'er bloed onder
de Pis vermengd zij, bij voorbeeld , in rotkoortzen.
Nu zijn wij in ílaat, uit de Pis, over de natuur der
lichaamskragten, en de onderfcheidene intnengzels van
derzelver zamen(lellende deelen, te kannen oordeelen;
van hier dat wij tot de Pis de toevlugt neemen, om
den
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den í}aat der kragten en vogten van eenen fiere té
bepaalen.
I. Wij kunnen oordeelen , of deeze kragten werk'
zwam zijn, of niet.
h'ragten noemt men de hoedanigheden des lichaams,
door welke het zijne werkingen in voegzaatne orde en
wijze verrigt. Meer of minder werkzaam kunnen deeze
kragten zijn. Indien wij eene ecnigzins traage kragt in
werking willen brengen , wekken wij dezelve op door
een prikkelend middel. Bij voorbeeld , wanneer wij
Bene kitteling aan de zool onzer voeten gevoelen, trek.
ken liraks dc tecnen en de gcheele voet zich te zamen.
Dewijl liet vleesch of de vezelen de cigenfchap bezitten om zich zamen te trekken en zich korter te
nnaaken , in gevolge eener prikkelingc , zoo volgt 'Cr
uit , dat de aderen , die in allerlei rigtingen door het
vleesch loopen, naaawer worden , en gevolgelijk flegts
Bene mindere hoeveelheid bloeds , en alleen deszclfs
wateragtige deelen , kunnen doorlaaten. Maar indien
foortgclijk eene zamentrekking in den omtrek der Nieren plaats Nebbe , zullen deeze niets anders dan het
wateral tig gedeelte des bloeds ontvangen , en niets anders dan eene heldere Pis, aan water gelijk, aflcheiden;
dit heeft plaats in de koortzen , in het oogcnblik der
huiverige koude.
Doch deeze hoedanigheid der Pis, die, in dit geval
eene vermeerdering van kragten aankondigde, kan, in
andere omflandighcden, eene verzwakking en Gene verte
flapping des lichn.<anms beduiden , in 't bijzonder der Niece
ren , die alsdan de affclieidingen minder volkomen ver
Zelfs kan deeze Pis een groot gevaar en den-rigten.
dood aanduiden. Indien zij door menfchen, van out=
!toekende koortzen aangetast, geloosd worde , geeft
zij te kermen, dat het bloed zodanig verdikt, flij®erig,
en op liet punt van te f}ollen is , dat de drank 'er.zich
niet langer mede kan vermengen , en bijkans gcene ver
ondergaat. De gevolgen , uit dit onder fcheid-anderig
ontstaande, ten aanzien van de voorbeduidzelen, door
middel van de Pis, zal ik in 't vervolg aanwijzen.
2. De Pis leert ons de natuur der zamenflellende deed
len des licbaams , en derzelver betrekkelijke hoeveelhe=
den , kennen. Ook leert zij ons beoordeclen, of deeze
deelen vast aaneen zijn verbonden , dan of zij zeer ontbonden zijn en tot. bederf overhellen. Iu dit geval zal do
]
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Pis eene donkerer , bruiner en dikmaals zwarte kleur

hebben, en haar reuk zal ítinkende zijn, even gelijk de
Pis van een gezond mensch is, wanneer men dezelve
lang heeft laatgin rusten, vooral op eene warme plaats.
Indien derhalven de Pis, in 't oogenhlik als zij ge
wordt, reeds een ftinkenden reuk heeft, indien-losd
zij donker bruin is , moet men 'er uit befluiten , dat de
vogten des lichaams zeer ontbonden zijn, en ten bederve overhellen.
Indien , door eenigerlei toeval, een der zamenflellen..
de doelen der vogten vermeerderd is ; indien de af•
fcheiding van een gedeelte, ',t welk, fchadelijk of onnut voor het lichaam zijnde, daarvan moest afgezonBerd worden, worde opgehouden, bij voorbeeld, het
zweet; of indien vogten, tot andere werkingen befemd, bij voorbeeld, de gal, in het bloed overgaan:
volgt 'er noodzaakelijk uit , dat de hoeveelheid - der
zamenflellende deden van het bloed, en gevolgelijk ook
de Pis , zal veranderd worden , en de Pis andere
kleuren en andere hoedanigheden zal aanneemen. .
Van hier, wanneer het zweeten wordt opgefchorr,
althans indien de íroffe zich niet op een ander deel
werpe, dat 'er overvloedige, klaare en heldere Pis zal
ontstaan.
Indien de gal zich met het bloed vermenge, zal de
Pis, onderheld zijnde dat de gal in een gezonden ílaat
is, faffraankleurig worden ; groeit of zwart zal zij
worden, indien de gal bedorven zij:
Indien de Pis troebel en helder bruin is, geeft zij
te kennen 5 dat de werkingen des lichaams geitoord zijn,
en dat haare áffcheiding niet op de voegzaame wijze
kan gefchieden. Deeze Pis , omdat zij naar die der
dieren gelijkt i draagt den naam van urina jumen.
Lorum.
De Pis alleen kan nooit iet flelligs bewijzen; andere
toevallen der ziekte moeten bevestigen, 't geen de Pis
heeft doen vermoeden; en men handelt verkeerd , wanneer men eerst de Pis en daarnaa de andere toevallen
der ziekte onderzoekt. En indien de Arts de onzekere
teekens der Pis voor voorbeduidzels der ziekte neemt,
kan de zieke, van zijnen kant, dit als een ieker teeken
befchouwen , of van de onkunde, of van de kwaadst
trouwe van zijnen Arts.
Ten bewijze van mijne ftelling zal ik ílegts één voor1t -ENG. 1805. NO. if.
beel4
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beeld aanvoeren : de zwarte Pis kondigt eene bedorvene
gal aan ; of bij iemant, die zich overwerkt, moord
behandelingen-daigekwtznofldaige
heeft geleeden , dient zij ten bewijze van de opslorping van geronnen bloed ; in rotkoortzen wijst zij de
ontbinding der vogten aan; ook kan zij ten olijke dienen van het ophouden der ambeien , der maandelijkfche
zuivering , en bij kraamvrouwen van het í'ilftaan der
lochia. Maar onderftellen wij eens, dat iemant in ecne vegtpartij zwaar mishandeld en getrapt is; dat hij zich flegts
van huismiddelen bediend heeft , hoewel hij in den
rug en over het geheel lichaam zich pijnlijk gevoelt ;
dat hij , bij voorbeeld, zich alleen met wijn wascht,
of foortgelijke behandeling te baat neemt : hoe ver
zal hij ftaan , dat op den derden of vierden dag-basd
zijne Pis eene zwarte kleur heeft ? Straks zendt hij
zijn water na eenen Arts, en laat hem vraagen, wat
hem deere , even alsof de Arts konde waarzeggen. Maar
ik durf duizend tegen één wedden, indien de Genees.
heer aangaande de oorzaak zijner ongefleldheid niet
vooraf ondèrrigt zij , dat hij niet zal maden , dat de
zieke gelagen , en zijn rug zwart en geel gevlekt is ,
gevolgelijk dat zijn lichaam geronnen bloed bevat, 't
welk zich thans vaiieen fcheidt. Veeleer zal hij zeggen, indien 'er rotkoortzen omgaan, dat de zieke eciie
rotkoorts heeft , en binnen kort zal ílerven ; of ook
wel zal hij eene der boven aangeduide. ziekten noemen , welke aan de Pis eene zwarte kleur geeven ,
naar maate- hem 't een of ander waarichijnelijkst voorkomt.

BERIGT WEGENS EEN ONGEWOON VERSCHIJNZEL
VAN VALLENDE STARREN . Door den Heer
ELLICOT.

0

p den I2 November 1799, 's morgens omtrent drie
^J uure, wierd ik verzogt, op het fcheepsdelt te komen , om een groot getal vallende ftarren te zien , zoo
als zij gemeenlijk genoemd worden. Het verfchijnzcl
-vas zeer merkwaardig ,en ik mag wel zeggen íchrikwekkend. Bijkans het geheele uit:jpanzel des hemels ícheen
stoor vliegende vuurpijlen verlicht te zijn , die niet

ver-
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verdweenen , voordat de zon het licht en den dag
nanbragt. Deeze Verhevelingen, die, in het gemelde tijdstip , zoo talrijk ícheenen te zijn als de farren aan het firmament , vloogen in alle mogelijke rig
tingen, behalven van beneden na omhoog;. en alle Naare beweegingen fcheenen meer of min zich na de aarde te Eirekken. Eenigen daalden regtilandig op liet
fchip neder, zoodat ik ieder oogenblik verwagtte, een
daarvan midden onder ons te zullen zien vallen. Mijn
Thermometer , die vier dagen op 86 gr. F. (24 R.)
hadt geltaan, daalde op 66 gr. F. (Ioá R.) 's morgens
om vier uure ; en ten zelfden tijde fchoot de wind
uit het Zuiden na het Noordwest , waaruit hij , drie
dagen agtereen , hevig waaide. Wij bevonden ons op
25° N. Br. en ten Zuidoosten van Kay Largo , dicht
bij den oever van Cialph-Stream.
Sedert heb ik vernomen , dat dit Verfchijnzel in een
groot gedeelte der Antilles is waargenomen, na het
Noorden , tot aan S. 11Zaria , op 30 0 42' Breedte, alwaar het zich even luisterrijk heeft vertoond , als wij
het af en aan Kaap Florida gezien hadden.

HET CHARACTER DER DIOOREN. volgens den
Fleece LUCAS.

I

n alle tijdperken der Gefcl^iedenisfe blijkt , dat het
Charac`ler der Mooren altoos is zamenget}eld geweest
uit dezelfde hoofdtrekken: dat het een men gzel is van
llall}arrigheid en ligtzinnigheid, van gewelddaadigheid
en zwakheid. De Mooren zijn misfchien een gedeelte
van hun Charafter verfchuldigd aan eerie Natuurlijke
Gefteltenisfe; maar de geest hunner \Vetten, hunne gebruiken en zeden , hebben, ten allen tijde, zekere trekken behouden, welke geene verandering ondergaan heb
wijzigingen , van tijd tot tijd,-bendorvfhil
in"het volksbet?nur te wege gebragt, door de Carthagers,
de Romeinen, de Vandalen ende Arabieren.
De Mooren zijn, door allen tijd en lotwisfel hcenen,
trotsch, geweldig, onleerzaam , verraadlijk en wreed.
gebleeven. Altoos gekromd onder het juk der willekeurige Heerfchappije, hebben zij wel fomrijds fchrikbaarende poogingen gedaan om liet af te werpei; doch,
A a a -zich
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zich voldaan houdende, zo ras zij het ongelijk , flun
korts aangedaan, gewrooken hadden, hebben zij nimmer hunnen that kunnen verbeteren.
Nog is het die ligte en ongeordende Ruiterbende, zo
verfchriklijk bij den aanval en zelfs in den aftocht, bekend onder de naamen van Numidiers en Mauritanier/.
Bij bijzondere Perfoonen treft men weinig of geelt
verfchillende fchakeeringen of verfcheidenheid van begrippen aan. Het willekeurig Oppergezag, 't welk de
verheffingen des vernufts tegenhoudt , verwoest zelfs
het zaadbeginzel van denkbeelden. Van hier hebben de
Mooren, van hunnen ouden roem verflooken, door eene
laugduurige aaneenfchakeling van ongeregeldheden, het
natuurlijk bezef van regt en onregt verlooren, en leeven onderling in een aanhoudenden that van wantrou^ven , van regeeringloosheid en oorlog. Trouwloosheid
is, als 't ware , bij hun een Natuurlijk Regt geworden ,
van 't welk zij zich in alle uitgeílrektheid bedienen. Zij
ademen niets dan roof en verdelging; dewijl zij zelve
zich , ten allen oogenblikke , blootgefleld vinden om uit
te worden, of door magtige Nabuuren, ofdoor-gefchud
hunne eigene Regeering.
Maar alle willekeurige Heerfchappij is zo zwak als geweldig, en heeft, met de daad, nimmer dan de helft
van de magt, welke dezelve voorgeeft te gebruiken: het
is eene fluipagtige werking , welke dezelve ten toon
fpreidt, en met geene mogelijkheid lange kan doen vol
dikwijls vervalt dezelve in een gaat van dood-duten;
-lijkewng.
In zulk een hand der Maatfchappije is het nog een geluk, wanneer een veelvermogende teugel , als die van
den Godsdienst, de buitenfpoorigheden van die bloedige dwinglandij kan verminderen, de .bijzondere wraak
ontwapenen, en den ijzeren arni des willekeurigen Gezags te rugge houden. De eerbied en het ontzag , door
de Mooren aan de Marabouts toegedraagen, is alleen in
dit opzigt nuttig.
I-let onderling wantrouwen , waarin de Mooren leeveii , dient om hunne natuurlijke fchranderheid , om de
oogmerken van anderen te doorgronden, te fcherpen,
en Trekt ter oorzaake van alle die listen en Itreeken ,
welke zich zo zeer in hunne bedrijven mengen. Deeze.
overmaat van wantrouwen maakt hun ook. grillig, en vol
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De Vrouwen worden, op eene dwinglandfche wijze,
opgefooten, en, met het verlies van haare vrijheid ,
gaan ook haare bevalligheden en fchoonheid van gcftalte
verlooren. Men is ver(looken van alle middelen om 'er
veraangenaamende kunsten in te voeren , en van den
(maak, noodig tot derzelver volmaaking.
De leevenswijze der Mooren, hunne behoefte en weel
zijn nog dezel#de als ten tijde van MAHOMETH, en mis-de
tijde van ABRAHAM. De `Vet van MAHOMLTH-fchient
wraakt allen denkbeeld van nieuwigheid; en de slaat van
onkunde, waarin dezelve de Belijders houdt, laat hun
niet toe, eenige vorderingen te manken in de Weetenfchappen en Kun &en. Bij dit grondbederf paart zich nog
het gebrek van gemeenzaame verkeering en onderwijzenden ommegang. Zij fpreekcn , om zo te zeggen,
niet, dan wanneer. zij door drift vervoerd, en bovenal
wanneer zij vergramd zijn.

'NUTTIGE EN VEELAL NOODTGE VOORZORGEN, BIJ HET
•MOOREN OF VERNEESIEN VAN GERUGTEN, TIJDINGEN EN VERIIAALEN, IN ACHT TE NEEMEN.

Aan de Heeren Schrijveren der Vaderlandfche Letter.
oefeningen.
MIJNE HEEREN!

en allen tijde is de loop van Gerugten , Tijdinj gen en Verhaalen flerk, doch nooit flerker dan
in dagen van Partijfchap en Oorlog. Dit mag ik te
„ nederftellen, zonder mij op eenig ander bewijs, dan
„ dat der dagelijkfche ondervinding, te beroepen. Dat
„ men zich daardoor vaak bedroogen vindt, heeft die
„ zelfde Leermeestresfe , door duizenden van voor„ beelden , beweezen. Bedagtzaamheid daartegen is
„ eene les, die elk zichzelven mag geeven en in acht
„ neemen. Met dit alles dagt ik het niet overboodig; ,
„ uit een Esfay on Credulity van den Ridder WILLIAM
„ PRESTON , voorkomende in het IXde Deel van (le
„ Transactions of the Roytil Irish 4cademy, de volgende
Aaa 3
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weinige Aanmerkingen te vertaalen. Een klein plaats„ je voor dezelve verzoek ik in uw iliengelwerk," &c.

Wanneer zich een Volksgerngt verfpreidt, behooren
wij bedagt te zijn , om den eersten oorfprong van hetzelve op te fpooren, indien wij anders opregt en ernflig
wenfchen, zodanige bewijzen in te winnen , als ons in
slaat kunnen Hellen om een gezond en vast oordeel te
vellen, ten aanziene der maate van geloofwaardigheid.
Hierdoor zullen wij in (iaat gefield worden om het cliaraccer van den verhaaler te ontdekken en op den rechten
prijs te (lellen. Hierdoor zullen wij leeren onderfcheiden de driften , de vooroordeelen , de inzigten , de ge
zo veel invloeds heb -nartheid,vbsíène
zo fterk werken : wij zullen de beweegreden op-ben
den rechten prijs kunnen fchatten. — Indien een gerugt
of tijding uit eigen aart daar heenen ítrekt, om de bij
belangen des vertellers te bevorderen, dan is hij-zonder
lioogstwaarfchijnlijk een bedrieger. Wanneer de ver
gebeurtenis tiet (les berigters hoop en wenfchen-halde
strookt, heeft men grond om te denken, dat hij zich
heeft maten misleiden.
Voor wantrouwen en ongeloof doet 'er zich een blijk
grond op , wanneer wij ontdekken , dat de Per--bare
foonen , of de Partij , van welke een Volksgerugt uit
een blijkbaar belang hebben, 't geen door de ver -gat,
kan bevorderd worden. Wanneer, bij voor-1preidng
uitgaat van eerre heerfchende Partij-beld,nigrut
in ecnen Staat , ingerigt om een vrolkbeliaagend voorkomen aan hunne maatregelen bij te zetten , en hun in het
gezag te handhaaven, moet omzigtigheid niet van onze
zijde wijken. --- Indien een gerugt voortkomt van de
Partij, tegen de Rcgeering aangekant, ffrekkende om do
benomene maatregelen haatlijk en verg tlij'k te naaken,
en als onwaardige Plaatsbekleeders der Volksregccrim
of te fchilderen , te doen vallen, en plaats te maakén
voor hunne Tegenpartij, kunnen wij niet nalaate.n de
omzigtigheid in te roepen. — Twistende Aanhangen
in het flak van den Godsdienst zijn niet zelden vervuld
met wederzijdfche bitterheid en haat, de bron van ver
Komen ons verhaalen ter oore -Im,adingevrt.
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In den loop gebragt , onder liet voorzitterfchap van
Godsdienst -twist, gepaard met Bijgeloof , dan is de
voorzorge alleronvermijdbaarst noodig.
Strekt cone vertelling om een bijzonder Perfoon in een
liaatlijk of belachlijk licht te zetten, komt liet van zijnen mededinger of vijand , of heeft, aan den anderen
kant, een verhaal eene strekking om iemand te verhef=
fen, in de wereld gebragt door fijne vrienden, afhangelingen , bloedverwanten , of cone hem aanhangende
partij ; in beide die gevallen Raat bij den kloekzinnigen verdagtheid daar boven gefchreeven.
Het is over 't algemeen een veilige en voorzigtige reel, dat , wanneer 'er bijzondere drift en ijver wordt
aangewend om een verhaal loop te doen krijgen, en zulks
vergezeld gaat met eene ongenegenheid om tegenfpraak
te hooren , en een wederifand aan vrij onderzoek , die
omilandigheden tastbaare blijken opleveren van een gefmcede leugen , die het onderzoekend oog tragt te ontwijken. Hiervan mogen wij ons te meer verzekerd hou
wanneer wij ontwaaren , dat men 'er op uit is,-den,
om de zodanigen , die de vertelling willen onderzoeken,
en de verdienften des verhaalers opfpooren , in klein
te brengen en te finaaden. Voorzeker , bij alle-agtin
onpartijdige 1enfchen , bij alle liefhebbers van Waar
moet zulk een gedrag hoogst verdagt voorkomen.-heid,
De taal der Waarheid is gemaatigd en bedaard; deeze
laat liet aankomen op eigen innerlijke waarde; zij zoekt
de hoorders niet voor in te neemen, niet te verbaazen.
De geest der Waarheid verbant e>u vervloekt nimmer
het onderzoek.

ONTWERP VAN EEN NIEUW FORMULIER VAN NiEUWJAARSWENSCIIEN. Medegedeeld door A. FOKKE, SIMONSZ.

ouds wenscht men elkanderen, op den eerilen dag des
VanJaars,
heil zegen en voorfpoed. De geest, die in deze

foort van wenfchen heerscht, is echter, door deszelfs onop.
houdelijke verfpilling, federt een reeks van Eeuwen, zoo ge.
heel vervlogen , dat wij thans niet meer dan het zielloos ligchasm l derzelven overhouden. Heil weet men haast niet meer
wat het is; - zegen bemerkt, men toch niet, al bezit men
dien ; en voor fpoed is iets , dat Hechts in fómmige gevallen ,
aan weinige menfchen, in dezen tijd nuttig en wenfchelijk
Aaaq,
zou-
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zoude zijn. Evenwel behoudt men nog al geduurig dat ott.
de Formulier, dat toch bij dageliikfche ondervinding blijkt,
geene de minfte kracht of beteekenis meer te bezitten. Men
noemt dit, mogelijk om de ijdelheid der daad een eenigzins
bevallig aanzien te geeven , met een pitlandsch zagtluidend
woordjen, elkander feliciteeren - c'.at is, geluk toebidden, wenJ'chen dat iemand gelukkig worse; en onder dat woord geluk
begrijpt men (althans zo men onder het uiifpreeken niet op
iets geheel anders , zijne eigen belangen betreffende , denke) de drie hier voor reedt' opgenoemde onbepaalde en enkel
betreklijke termen, die, onder fchijn van veel te beteekenen,
en bij een fchoon en brommend geluid, eigenlijk niets anders
zeggen , dan : Ik kom , naar gewoonte , even als alle jaaren om
dezen tijd, een kopjes Chocolaad, Ko, j of een Liqueurtjen bij
u gebruiken; een weinig over den Oorlog, den /lechten tijd,
het Courant- of Familie-nieuws praaten i eens rondzien hoe ge
van daag uithaalt; mijn' nieuwen jas, rok, vest enz. eens vertooven ; mijne maag een weinig van haar hel brengen; eenige noodige
zaaleen verzuimen; u insgelijks eenige oogenblikken van uwe bezigheden af/zouden , en u eindelijk berigten dat ik mijn' tijd
verpraat en nog eenige noodige Viltes (van denzelfden belangrijken aard) te doen, en ook nog eenige Kaezrtjens over te reiken hebbe; voorts om den last van zoodanig een' dag breed uit
te meeten , en u daardoor te overtuigen , dat het waarlijk van
daag niet bij mij opgekomen zoude zijn, u iets hoegenaamd
te komen wenfchen , ware het niet dat het raar nu juist van
daag weder op nieuw begint, en dat een overoud gebruik wil,
dat rommige lieden alsdan in allerlei weer en wind, opgefchikt,
de deur uikloopen , de Stad doorrijden of doorvliegen, en anderen weder, even zeer opgefchikt, hun met eenige verver/èhingen opwagten.-- Zoo veele woorden nu zoude men moeten bezigen, bijaldien men het binnensmonds gemompeld, of met
woorden uitgedrukte, feliciteeren regt verflaanbaar wilde maaken.
1-let blijkt dus middagklaar, dat het zoogenoemdNieuwjaars•
wenfchen hoe langer hoe meer eerie lastige, nietsbeteekenende,
doch tevens kostbaare plegtigheid wordt, die , althans in dezen
verlichten tijd, of geheel afgefchaft, of ten minflen op eenti
geheel andere wijze , onder deftige lieden en lieden van
(maak, behoorde ingerigt te worden..
Ik zeg, deftige lieden en lieden van fmaak, en bedoel door
de eerstgenoemden de wasre ongemaakt deftige lieden, en ook
zulke perfoonen, welke in alle hunne gebaarden, tot zelfs in
hun plegtig intreeden, flaatig plaats neemen , veelbeduidend
pijpfloppen en omfagtig opfleeken, een zekeren uiterlijker
zwier van deftigheid en aanzien aan den dag willen leggen;
en door lieden van fmaak, dezulken, welke in de daad een
goeden en oordeelkundigen fmaak bezitten, en ook zulken,
die,
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die, door het geduurig optrekken van den neus, over aller
anderen, en door het partijdig-leijkunstvorbgfa
uittrompetten van hunne eigene of hunner lievelingen verdienen, een zeer verlicht en r•ecenfeerend aangezigt verkreegen
hebben. Immers in den mond van al die vier Poorten van lieden, welker eeríte foort eigenlijk de bloem des Volks uit
welker laatstgenoemde gaarne voor de bloem des-makt,en
Volks wilde behouden worden , kan men geene nietsbeteekenende klanken meer dulden. De overige nog onverlichte
hoop moge nog den ouden flender blijven volgen, tot ze pok
allengs meer en meer verlicht worden ; en dat moet noodzaaklijk volgen, als de fakkel der verlichting nog maar eenige
jaaren zoo voort blijft fchijnen, als ze nu zints een geruimere
tijd begonnen is.
Maar zou 'er dan, in deze verlichte dagen , waarin ook de
oude beteekenisfen der woorden zoo zeer veranderd zijn,
niet iets anders kunnen bedacht worden, waarmede deftige
lieden en lieden van fmaak, die toch alle verbeteringen het
eerst dienen in te voeren , zal de groote hoop dezelve navo!gen, hunne Nieuwjaarswenfchen zouden kunnen opfieren?
Wel ja, waarom niet? Even gelijk de bedoeling derNieuwj2arswenfchen, zints zoo veele Eeuwen als die bij onderfcheidene aloude Volken reeds gebezigd zijn , ook dikwijls onder
hen naar tijd en gelegenheid veranderd is; zoo kan uien die ook
telkens, naar verandering van omfiandigheden , weder , zo
men Hechts wille, Bene andere gedaante geeven.
Maar om zoo iets, dat wezenlijk van eenige beteekenis zal
zijn, in de plaats van het verfietene en niets meer beteekenende te kunnen daarftellen, moeten wij eerst eens regt inzien, wat wenfchen is, of behoort te zijn. — tii'enfchen is
iets te willen, dat niet be/bat, welks beflaan , echter , geene
onmogelijkheid influit; of ook de voortduuring in het toekomende van een tegenwoordig be/band goed. Wij wenfchen dus,
in beide opzichten, een' ander' dat gene toe, wat hij niet bezit, wijl toekomende bezittingen insgelijks onder de ons tegenwoordig ontbreekende goederen gerekend kunnen worden.
Eer wij dus eene opgave ter verbetering der gewoonc wenfchen wangen, zullen wij het ijdele en onbruikbaare der tegenwoordige ter loops aanwijzen. -- De Nieuwjaarswen
hebben tot hiertoe, door elkanderen veel heil, zegen en-fchers
voos fpoed in het Nieuwe -jaar en veele jaaren na dezen toe te
wenfchen , zeeker bedoeld eene voortduuring van al dat
wenfchelijke , als naar gewoonte; het was dus jaarlijks Hechts
eene inhuns•ing van het geluk, dat men genoot, voor zoo
veele jaaren, als men onder het woord veele verffond. Immers men kan niet onderdellen , dat het eene toewenfching
Van een niet bezeten en onthreekend goed kan zijn geweest;
alzo dat zo zijnde, alle de gewenschten iu het tegengefteld
Aaa 5
ge;
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geval van heil, zegen en veer/peed zouden hebben moeten
verkeeren , naamlijk rnï'2pzuii , ven'loekt en elenUh zijn ge.
weest, wijl 'er geen midden tusfchen deze twee uitersten is ,
daar een weinig heil boven o reeds (heil, maar ook een weinig
lieil onder o reeds onheil is. — 'Er waren voorts fomíuige
zeer milde lieden , die, zeckerlijk om riet re dikwijls, en voor
niet te min te wenlcllen, elkanderen in ééns, geen bepaalde-al
zaa(en, als heil, Negen en veer/peed, in een bepaalden tijd,
naamlijk veele jaarea na dezen, maar al wat wenjchelijk is, ai
wat iemand gelukkig kan neaaken voor Tijd en Eezneigheid, niet
alleen voor hun perfoon, maar, of dit nog niet genoeg ware,
ook voor hunne fremiclje, toewenschten. Iiet ongerijmde van
deze redenlooze taal, die ook, zonder eens te letten wat men
zegt, azirgefproken, aangehoord en beantwoord werd, valt terfond in liet oog, als wij Hechts naargaan , dat een wezen,
dat alles geniet, wat wenfchelijk is, alles, wat hens voor Tijd
en Eeuwigheid gelukkig rtmaaken kan, in de daad een God zoude moeten zijn; en zelfs een God, die de Goden 'der I Ieidenen in geluk te boven zonde ftreeven, wijl geen derzelven,
als men hunne Mythologie naargaat, alles genoot, wat hem,
geduurende zijn verblijf op Aarde, of op den Olymp, geluk.
I:ig manken kon. Zelfs de Opperlie dier Goden werd door
de Titans, van den Olymp verdreeven , en zworf met zijne
geheeie famielje op aarde, in eene foort van ballingfchap,
door Egypte ; zonder nu van de rampen en ongenoegens ,
welke liet overig Godental bejegend zijn, te gewaagen. Zoo
ver waren de Ouden van een volkomen gelukflaat in dit Leveii
te erkennen , dat ze ook hunne Goden daarvoor niet vatbaar
hielden.
Ilieruit nu blijkt ten duidelijkften, dat de tot heden toe gebezigde Formulieren van Nieuwjaarswenfchen , wel ingezien e i
derzelver mogelijke beteekenis ontwikkeld zijnde, in den mond
van deftige lieden en lieden van finaak, die toch gaarne eenigen
nadruk en kracht van beteekenis aan alle hunne woorden , en
inzonderheid aan hunne uitdrukkingen bij plegtige gelegenheden, willen hechten , ten eenemaal onnut en onbruikbaar geworden zijn ; waarom zij thans , de onbeduidendheid der ge.
woone Formulieren reeds beg renende in te zien, hunnen pligt
omtrent elhanderen , als door een coup de desespoir, betrachten
door liet toezenden van een Kuee tjera,'t welk men, op de eene
zijde, toet zijne naamteekening gefandioneerd heeft, opdat
del deal, aan welken men liet zendt ,zelve, op de andere zij de, het g^n zij verlangen , of dat hun voor hunne eigene betrekkingen ai, wenfcheli;h voorkomt, zouden kunnen fchrijven. Men geeft hun dus, met andere woorden, Carte blanche, en wil daarmede, onder perfoonen van gelijken Rand,
en die niet van e'karderen afhangen , zoo veel te kennen geeven, als . Ilot.rlanr J "Tiend! ik ben 'er treé verlegen, wat ik u
s/ea-
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wenfclren zal: zet daar, in 's Hemels naam, waar op, wat ge
verkiest; dan ben ik 'er af! — Maar met betrekking tot zijne

meerderen wil zoo een Kaartjen zoo veel zeggen, als: 111/ja

Heer! ik ben op den I/len fanuar•ij aan uw deur geweest: gedenk
snrjner! enz.

Dat dit echter een zeer onivelleevend en onwelvoegelijk gebruik is, zal ieder , die den aard der zaake en het groot belang, dat waare en oprechte Vrienden in elkanders welzijn
snoeten Rellen, doordenkt, gereedelijk moeten toeflemmen.
Het is in zoo verre wel waar, dat elk , in dezen tijd , zoo veele
oprechte en waare Vrienden heeft, dat het ondoenlijk is, dezelven allen op één dag, en wel zoo kort een dag als de ifle
Januarij oplevert , te kunnen gaan zien, en elk' derzelven in het
bijzonder zijne oprechte wenfchen te betuigen, wijl daartoe
de 21í1:e Juni j zelfs niet toereiken zoude: doch men konde,
in plaats dier ftomme Kaartjens , de Drukpers te baat neerpen ,
en hun elk eene gedrukte Circulaire met allerleije bruikbaare
wenfchen toezenden ; ten einde zij daaruit zelve konden kiezen , welke hun, in hunne bijzondere betrekkingen, zouden
kunnen dienen. Het gebruiken van Kaartjens konde men overJaaten aan lieden , die alleen ééns's jaars zich aan de huizen hunner
Patroonen vertoonen, om dezelven hunne belangen te herinneren,
en die bij deze , gelegenheid zichzelven een goed gevolg van
hunne boodfchap wenfchen. Zelfs in dat geval heiantwoorden
ze nog Hechts gebrekkig aan het oogmerk eerier jaar•li/k'che
hulde, wijl de Patroonen nog onzeeker zijn , of hunne Clienten wel zelve de moeite genomen hebben, om ze bij hen aan
te reiken. Maar voor belangelooze betuigingen onder goede
Vrienden is volflrekt eene Circulaire noodig. Welaan ! laat
ons zien, of 'er ook zoodanige Ni euwjaars -Circti!air•e te opt•
werpen ware. Wij hebben toch nu nog een jaar tijd, om de
zelve naar behooren te befeliaaven, en het gebrekkige te ver
beteren. Zie hier bij voorraad een ruuw Ontwerp:
-

Geachte Vriend!
Daar het jaar nu weder op nieuw begint, en wij ons levcu
in zoo veele vakken, als hetzelve jaaren behelst, vertdeelen ,
zoo dabt mij, wijl het te, lastig valt, om de venfchen , die
ik alle oogenblikken voor uw welzijn doe, u ook alle oogenblikken te komen berigten , dat het best ware, dezelven alle
op te gaaren, ten tijd en wijle UEd. eens zoude vaceeren
om dezelven alle tevens te ontvangen; en daar het gebruik dit
oogenblik, uit hoofde van ons aller dagelijkfche bezigheden ,
op den eeroen dag des jaars bepaald heeft , ontvangt UEd.
ze hier alle-te fatsen. Kies 'er uit, welke u het best voegen
en meest aanfiaan; ze zijn alle van harten gemeend. Ik heb
ze in tree Hoofï?rubrieken verdeeld, waarvan een de ziel en
een het l gcha(Irrr betreft. Voorts verblijve ik, na betuiging
van oprecht toegenegenheid , euz.
ZVat
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Wat betreft de ziel, wensch ik u van harten toe:
F °. Bedaardheid in alle voorkomende omftandigheden.
2 0 . Tevredenheid met uwen haat, en het groot geluk dn1
oordeelkundige vergelijking der onderfcheidene trappen van
geluk, en daaruit voortvloeijend overtuigend befef, dat gij
nietp den laegflen tra flaat.
3 ° . Een algemeen ' erzigt van nuttige kundigheden, eg
doorgaander: lust tot onderzoek van liet nuttige en goede.
q.°. Onderdrukking van alle laage en verdrietige hartstogten g
nijd, wangunst, toorn, enz,
Wat het ligclzaam aangaat:
1°. Gezondheid.
2 °. Maatigheid in fpijze en drank.
3°. Afkeer van weelde.
4.°. Gelladige oefening, vlijt en naarítigheid.
Zie daar een algemeen Formulier van in de daad voor alle
menfchen wenfchelijke zaaken , en die niets overdrevens, onmogelijks of onverstaanbaars in zich bevatten.
Wil men bepaald op zekere bijzondere beroepen en omflandigheden zinfpeelen, dan zonde men 'er, voor de navolgende
1-loo fdberoepen , nog wel een Post/criptum onder kunnen
fchri,iven; als voor
Den Geleerde: gezond oordeel, goeden finaak, billijke en
onput•tijdige Recenfien zijner Werken.
Dein Krijgsman : moed, vernuft, befcheidenheid.
Dei? Koopman: doorzigt , voórzigtigheid , zuinigheid, goede
trouw, arbeidzaamheid.
Dei.i Landman : gunilig weder, vruchtbaarheid en zuinige
betee ling zijner akkers.
Den Zeeman: voordeelige reizen en behoude landing.
Wil men in zijn Formulier, ten befluite, nog eenige algemeene, , de geheele Natie betreffende, wenfchen vlechten,
daartoe zouden deze of dergelijke kunnen firekken :
Eene algemeens doorbreeking van de waare verlichting, die
het algemeene heil des menschdoms ten gevolge heeft.
De verbroedering der Natien door Koophandel en Zeevaart,
De vernietiging van valfchen roem , baatzucht, overheerfching., geweld, roof en moord.
Een beltendigen algemeenen Vrede.
De algemeene en bijzondere aanneeming en opvolging van
het heilzaam gebod; bemint uwen naasten!
Weet iemand, zoo bij de hier voor opgegeevene bijzondere,
als bij deze laatfte algemeene wenfchen, nog iets te voegen,
his plaatze het flechts waar liet behoort.
Vindt men echter noodig , een of anderen Namaag , of
bijzonderen Vriend , in perfoon te gaan zien, dan kan men alle
de hier boven in het bijzonder voor ziel en ligchaam opgenoemde wenfchen in deze twee woorden famentrekken:
VERSTAND EN GEZONDHEID I
IETS
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„ Aan Heeren Redacteuren.
mij aangenaam zijn , dit in Uw Maandwerk ge
Hiketdazalborg
te zien. De Waarneemer is een mijner Vrienden,-plats
voor de waarheid van het Geval; te meer,

en
daar ik zelf bet laatfile Nest , ten huize van den Heer Dr,
REIJNDERS alhier, in handen heb gehad, met den hangenden
Vogel 'er in.

Groningen

B. TIE BOEL."

9 December 18os.
Toen ik onlangs de 4/gemene Vaderlandfche LetteroefenlnI. voor 1805, las, vond ik, in deszelfs Mengelwerken, een Stukje over de Wilsneiging der Dieren, getiteld:

gen, N °.

liet linkje vrijwillig wedergekeerd tot den gevangen fiaat.

Onder het lezen hiervan vielen mij twee Gevallen in, welke
ik zelf heb waargenomen, en die, mijns bedunkens, geen minder bewijs opleveren van het Vernuft der Dieren.
Nog ter fchool gaande, hadden wij onzen weg doorgaans
over het Martini- Kerkhof alhier. Als wij nu eens op zekeren dag hier langs pasfeerden, trok het getjilp van een mannetjes Muschje mijne aandagt tot zich ; aanitonds zag ik
nieuwsgierig naar de plaats, van waar ik dagt dit geluid te horen • en zag het diertje in de grootlie vreugde zitten in een
nest, 't welk door Zwalusven aan de venflers der Kerk gebouwd was, en 't welk het scheen ingenomen te hebben, om
hei voor zich te behouden ; dan deze vreugde duurde niet
lang, maar had weldra voor het arme diertje de treurigfte gevolgen. De Zwaluwen, aan wien het nestje toebehoorde, en
die waarfchijnlijk uitgevl2gen waren, om eenig voedzel ot
iets anders op te fporen, keerden weder, en vonden dezen
vreemden gast in hunne woonin j ; aanftonds ontbond 'er een
hevige twist in het nest, en het Muschje moest de vlagt
nemen, doch wierd terftond door een der Zwaluwen vervolgd,
terwijl intusfchen de andere Zwaluw naar den grond vloog,
en iets , hetgeen mij een draad garen geleek, opraapte,
en daarmede naar het nest terug keerde: het duurde niet lang,
of ik zag de vervolgde Much, nog fleeds door de Zwaluw
agtervolgd , over een daar tegen overflaand huis ook terugkeren, en, tot zijn ongeluk, in het reeds gemeld nestje vliegen: hierop hoorde i1: weder een heviger twist in het nestje ,
welke egter eensklaps door eene diepe ftilte Wierd n.fgebroken; dan hoe verbaasd fond ik te kijken, toen ik de Musch,
die uit het nest wide vliegen, terftond met gemelden draad
garen om den hals zag hangen, even als iemand, die .geëxecuteerd wierd ; in welke houding hij, na eenige beweging gemaakt
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maakt te hebben , flierf, en 'er een langen tijd daarna lieert
gehangen.
Verwonderd over dit gezicht, roezen de volgende gedachten in mij op: Hoe kan het mogelijk zijn, dat deze kleine
Zwaluwen zoo veel overleg in het ftraffen van haren vijand,
(de Musch namelijk) enkel uit initiucét, of eenelloflijke neiging ter zelfverdediging , aan den dag leggen ? Zij konden hein
immers door overmagt met bijten afgeweerd of zelfs gedood
nebben; maar neen zij hingen hein, waarfchijnlijk tot een
fchrik voor anderen, buiten het nest.
Is dit inttin&, of is het Bene vrijwillige werking van het
onftoflijk wezen, 't welk wij ziel noemen? Mijns bedunkens
het laatfle. Men zou mij kunnen tegenwerpen, dat de Musch,
door den hevigen twist en daardoor onttlaane woeling , bij
ongeluk in het garen verward , en daardoor mogelijk in dien
haat gekomen was, en aldus zijn leven , zonder toedoen of
fchuld der Zwaluwen, had geëindigd; het geen mij ook werkelijk in dezer voegen voorkomende, van gedachten deed ver
na verloop van eenige jaren, ik ineen in het-ander.D,
jaar r800, eens over het A- Kerkhof gaande, zag ik, tot mij
verwondering, een dergelijk Geval gebeuren, met alle om--ne
f}andigheden even als bij het vorige hadden plaats gehad ,
waarbij meer ooggetuigen aanwezig waren, welke zich hierover even zeer als ik verwonderden.
De volttrekte gelijkheid dezer tweeGebeurtenisfen ontbloot.
te bij mij deze tegenwerping geheel van alle waarfchijnlijkLeid, en i'aafde bij mij de gedachten, dat de Dieren naar
willekeurige grondbeginfeleu kunnen werken.

EENE ONGELUKKIG GESLAAGDE VROUWENKEUZE.

Eene Schot/die Gebeurtenis.
Opfchrift zouden veele Egtverbintenisfen beantwoorA inden;dit doch
het zonderlinge in het Geval, 't welk wij zullen
ouderfcheidt het van den algemeenen hoop.

vermelden,
Niet zeldzaam is liet, te hooien zeggen, dat de Mannen
om eene Vrouw wenfchen, die niet zeer fchrander is, of,
gelijk zij zich uitdrukken , die vuur en water kan onderfcheiden, en ten hoogflen zo veel weet, als tot het belluur der
Iluishoudinge behoort.
Een Regtsgeleerde in Schotland, die meer de Boeken geraadpleegd, dan zich op de kennis van liet menschlijk hart
toegelegd hadt , dagt eene Huisvrouw te moeten neemen; maar
zij moest bovenal eene weezen , die weinig (prak. Ingevolge
hiervan zag hij uit na eene domme en onkundige; dewijl hij
't zich tot een vasten grondregel gefteld hadt, dat eeue kundi.
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dige, wel onderweezene Vrouw noodwendig veel zou fpree.
ken, en hem doodlijk verveelen door haar gefnap.
Eenigen tijd de characters zijner ongehuwde vrouwlijke kennis.
fen naagegaan hebbende, liet hij in 't einde zijne keuze vallen op
de jongfte der vijfDogteren van eene Weduwe in de nabuur('chap.
Men hoorde dceze jonge juffer zelden of ooit een woord fpreeken, maar zij zat in eene deftige flilte, geduurende a1 deti
tijd, dat de Moeder en de oudere Zusters , die geoordeeld
werden veel meer verflauds dan zij te bezitten, uit al haare
raagt fnapten.
De goede Regtsgeleerde gaf der Moeder te verflaan, dat hij
haare Dogter NANCY ter Vrouwe begeerde. De Moeder leende
een greetig oor aan dit voorflel: want zij hadt een talrijk gezin, en was niet ruim met middelen bedeeld; waarom zij,
binnen kort , den vrijenden Regtsgeleerde verklaarde , dat hij
NANCY zou hebben. Onmiddelijk verfiendigde zij haare Dogter van die toeflemming. En het leedt niet lang, of het Huevelijk werd voltrokken.
Geen volle week was hij getrouwd, of hij kwam met een
treurig (gelaat bij de Moeder, klaagende, dat haar s Dogters
tong nooit fill inas, uitgenomen de weinige uuren van de vierënt:eintig, als zij (iep. blij vroeg ernilig, wat in dit geval te.
doen : want dot hij verhinderd werd in zijn werk en niets kon
uitvoeren; dat hij geloofde , wel/aast het oneindig ge/nap zij
dood te zullen moeten bekoopen.
-nerY•oiswmtd
De Moeder, Bene fchrandere Vrouw, gaf hein hierop te
verfiaan: Mijn waarde Dofor! uw gezond verfiand en groote geleerdheid behoorden u vooraf dit ontdekt te hebben.
Mijne Dogter NANCY is een zeer onnozel en onkundig Meisje ,
en zal daarom heeds fpreeken , als zij daartoe gelegenheid
heeft; dit is zeer natuurlijk: want zij, die het minst denken,
IAreeken doorgaans liet meest. Maar, zo lang zij in huis was,
hebben haare oudere Zusters en ik, wel weetende, dat zij,
haar mond openende, niets dan onzin of kinderagtigen praat zou
voortbrengen , haar feeds bevolen /iii te zwijgen tot zij ge trouwd was, of dat zij glooit een Man zou krijgen. — Mijne
Dogter is, derhalven , niet te bet huldigen : zij kan , ter oord
zanke van haare onkunde en domheid, niet verwagt worden
eenig genoegen in JIJ/zw ijgen te zullen fcheppen; naardemnal zij
alleen, die kunnen denken, dat is, die kundigheden bezitten,
genoegen in (lilzwijgen kunnen vinden ; en daar zij als genood.
waakt geweest is om haare tong zo lang te bedwingen, heeft
zij nu het regt om 'er allen gebruik van te maaken, dat zij
immer kan. — Geloof mij , Mijnheer ! eené onkundige en
dwaaze Vrouw is nooit flilzwijgend als zij anders kan, en,
dewijl zij niets weet, moet zij noodwendig wartaal uitflaan.
Dit alles is zo klaar voor het eenvoudigst verland , dat he
mij zeer verwondert , hoe een Geleerd Man dit niet begreepeu beefc. Wij Vrouwen weeten zeer wel, dat, naar gelang
-

wij
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vrij meer onderweezen zijn 4 wij flotff om ons bezig te hortden in onszelven hebben, en niet genoegen kunnen ftilzwijgen, maar, wanneer wij niets veeeten en niets te zeggen heb
altoos pra ate I. — Hádt gij niet voor uzelven gekoozelt-ben,
en het oo, haten vallen op verre de minfte mijner Dogteren,
maar mij vermeld , dat gij eene Gezellinne des Leevens begeerde, en gevraagd, welke mijnerpogterenik daartoe de ge=
fchiktfle oordeelde, ik zou u terflond gezegd hebben, dat
het mijne tweede Dogrer EETJE was, dewijl zij het meeste verEland bezit,
LODEWIJK DE XIV EN DE HOVELING ORAMMOND

onr_wiJK nr XIV, met een zijner Hovelingen op het Tik=
L
takbord fpeelende betwistte zijn' tegenfpeeler een behaald
voordeel. Het bijzittend gezelfchap

werd des geraadpleegd,
Niemand fprak; niemand durfde den ongelijk hebbenden Vorst in
't ongelijk fielten. — De Koning zag van verre GRAMMOND
binnentreeden. Hij riep: Och! zie daar GRAMMOND, die zal
het be//is/en. GRAMMOND! kom, beoordeel een hier gereezert
aefc1211. — GRAMMOND hoorde dit woord des Konings niet,
of hij verklaarde: Sire! gij hebt het verlooren. — Hoe! hervatte LODEWIJK, gij weet nog, niets van de zaak. — Begrijpt
gij dan niet, Sire! was het wederwoord diens niet pluimtlrijkenden Hovelings , dat, indien de zaak eetligzins trui; f'elagtig
geweest ware, deeze Heeren u de overwinning zouden hebben toegekend; — De Koning vondt die uitfpraak goed, en gaf het
gewonnen.

A'A1VE FRANSCHE WOORDSPELING EN SCHERPZINNIGE GEVATHEIDÉ

rtV7anneer Frankrijks laatflc Koningin, de ongelukkige MA^v RIA ANTOINETTA • in de laat(te dagen harer Regeringe i
in den Schouwburg verfcheen , werd zij aldaar niet meer
ontvangen met dat luidruchtig handgeklap, waarvan voorheen
telkens bij hare intrede het Gebouw daverde. Eene diepe,,
doodfche hitte had nu die geestdrift vervangen , en heerschee
allerwegen. — MARIA ANTOINETTA, verontwaardigd over
deze onwaardige bejegening , was zichzelve niet, en kon
hare fpijt;niet verkroppen. Met zelf bewuste waardigheid, en ai
het gevoel van gehoonde Majefleit, floeg zij een blik vol
verachtinge naar de Galerij; — Peuple indigne! zeide zij,
met halfgefnioorde ilemme, luid genoeg, echter, om aldaar
gehoord te kunnen worden. — .Terflond riep een uit den ruwen
hoof;: Mettez l'accent fier l'E, Madame ! — Een uitbundig
handgek7'p J^eiiamde nu dien fnedigen inval, ten koste en, als
't ware, ter algeheele verpletteringe der reeds doodelijk ge..
griefde Vorstuii
-

